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VÝROČNÁ SPRÁVA 
ZA ROK 2012 

 
 
 
 
Komunitné centrum Drahuškovo je unikátne zariadenie sociálnej starostlivosti na pomoc 
osobám s autizmom. Bolo vybudované vďaka obrovskej práci a iniciatívy mnohých 
zaintersovaných, veľkého množstva finančných prostriedkov, zahraničným grantom a podpore 
mnohých donorov a sponzorov. 
 
Komunitné centrum Drahuškovo dnes vykonáva svoju činnosť ako  

a) špecializované zariadenie pre autistov – jedninečné zariadenie komunitného typu aké na 
Slovensku nikde inde zatiaľ neexistuje  

b) domov sociálnych služieb 
c) domov na pol ceste – ubytovanie, zamestnanie a podpora absolventom detských 

domovov, ktorí v Drahuškove vykonávajú svoju prácu pre prospech zdravotne 
postihnutých klientov. 

 
Takto unikátne prepojenie medzi deťmi z detských domovov a ich zmysluplné pracovné 
naplnenie v podobe starostlivosti o zdravotne postihnuté osoby zatiaľ nikde na 
Slovensku nie je realizované. 

 
Čo je Komunitné centrum Drahuškovo 
 
Komunitné centrum Drahuškovo je novo vybudované zariadenie na pomoc klientom 
s autizmom a inými podobnými postihnutiami. Po trojročnom budovaní je toto zariadenie 
v prevádzke od 1. 8. 2010. Svoju starostlivosť poskytuje desiatim osobám s autizmom a 
podobnými postihnutiami. Súčasťou projektu je aj umiestnenie desiatich osôb, ktorí boli v pobyte 
v detských domovoch a dostali príležitosť na ubytovanie a prácu v komunitnom centre tým, že sa 
stali asistentami vychovávateľov, ktorí pomáhajú v starostlivosti o mentálne postihnutých.  
 
Čo bolo doteraz vybudované 
 
Komunitné centrum Drahuškovo pozostáva z areálu v rozlohe 4,5 ha, dvoch samostatných budov 
– jednej na ubytovanie klientov a zamestnancov z detských domovov a druhej budovy ktorá slúži 
na pracovné činnosti v jednotlivých pracovných dielňach. Súčasťou komplexu sú aj hospodárske 
a technické budovy (garáž, pivnica, maštaľ pre ovce a poníky). Rozsiahly exterier slúži na 
poľnohospodárske práce.  Pre potreby ergoterapie je vybudovaná maštaľ pre kone a poníky.  
 
Ako pracuje Drahuškovo 
 
V prístupe k našim klientom s autizmom využívame teoretické vedomosti odborníkov, praktické 
skúsenosti rodičov s autistickými deťmi a konfrontujeme svoju činnosť a prístup s podobnými 
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zariadeniami v zahraničí. V našej činnosti sa sústreďujeme na individuality každého jedinca, 
spolupracujeme s klientami ako s rovnocennými partnermi. Sústreďujeme sa len na zmysluplnú 
prácu, ktorá je využiteľná v bežnom živote. Dodržiavame základnú zásadu: „My našich klientov 
neopatrujeme – my s nimi žijeme“.  
 
Špecializované zariadenie pre autistov a domov sociálnych služieb 
 
Komunitné centrum Drahuškovo ako realizačné pracovisko Drahuška a my…, o.z. poskytuje 
starostlivosť desiatim klientom so zdravotným postihnutím, pritom siedmym klientov v 
celoročnom alebo týždňovom pobyte a traja v dennom pobyte ako zamestnanci chránených 
dielní.  
Popri tom boli v priebehu roka 2012 realizované aj denné či týždňové pobyty pre ďalších 
záujemcov. Predovšetkým ako letné pobyty počas letných prázdnin. 
 
Chránené dielne Drahuškovo 
 
Dňom 1. 3. 2012  je realizovaná v Komunitnom centre Drahuškovo prevádzka chránených dielní.  
Unikátna príležitosť pre mentálne postihnutých predovšetkým pre osoby s autizmom na zaradenie 
do práce, na zmysluplné využitie životného priestoru prácou ktorá má zmysel. Od 1. 3. 2012 sú v 
Komunitnom centre Drahuškovo prevádzkované dielne pre desať zamestnancov so zdravotným 
postihnutím.  
 
Výrobky chránených dielní: 
 

    
 
Dokončenie projektu ASFEÚ MŠ SR 
 
Po úspešnom zvládnutí kritérií grantu Komunitné centrum Drahuškovo ukončilo a vyhodnotilo 
projekt vyhlásený Agentúrou pre štrukturálne fondy EÚ pri MŠ SR - projekt "Celoživotné 
vzdelávanie osôb s autizmom v Drahuškove" (kód ITMS: 26130230001) „Moderné vzdelávanie 
pre vedomostnú spoločnosť /Projekt spolufinancovaný zo zdrojov EÚ“. 
 
Strategickým cieľom projektu bolo zabezpečenie celoživotného vzdelávania osôb s autizmom 
prostredníctvom vytvárania špecifických didaktických prostriedkov a zlepšenie spôsobilosti 
zaradenia autizmom postihnutých do spoločnosti.  
 
Väzba na príslušné ciele výzvy bola definovaná ako: 1. tvorba a realizácia programov ďalšieho 
vzdelávania osôb zdravotne znevýhodnených 2. inovácia didaktických prostriedkov rozvíjajúcich 
kľúčové kompetencie osôb zdravotne znevýhodnených. K naplneniu cieľa sme využívali vlastné 
metodické postupy ďalšieho vzdelávania autizmom postihnutých, vychádzajúc z našich 
teoretických vedomostí aj mnohoročných praktických skúseností so vzdelávaním autizmom 
postihnutých žiakov. Vytvorením špeciálnych inovatívnych didaktických postupov sme pripravili 
prostriedok celoživotného vzdelávania pre takto zdravotne postihnutých, ktorý bol overený v 
reálnej činnosti Komunitného centra Drahuškovo. 
 
V praxi sme potvrdili že pre autizmom postihnutých žiakov v plnom rozsahu platí: „...UČIŤ SA 
ZNAMENÁ UČIŤ SA ŽIŤ!“ Učiť sa - neznamená len sedieť v škole a realizovať povinnú školskú 
dochádzku. V mnohých prípadoch a obzvlášť u ľudí s autizmom je učenie celoživotným procesom 
hľadania súvislostí a zákonitostí bežného života. 
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Sme veľmi radi že v záverečnom hodnotení ako aj pri opakovaných kontrolách ASFEÚ priamo v 
Drahuškove sme získavali vysoko pozitívne hodnotenie úrovne realizovaného grantu. Veľké 
ocenenie a vďaka za perfektnú prácu patrí našej projektovej manažérke Janke, odborným 
supervízorom a všetkých zamestnancov, ktorí v praxi dokázali aké nesmierne dôležité je 
vykonávať vzdelávanie osôb s autizmom aj v dospelosti. Naše skúsenosti radi poskytneme 
všetkým, ktorí ich  budú potrebovať. 
 
Akreditované vzdelávanie zamestnancov Drahuškova 
 
Občianske združenie Drahuška a my... získalo platné rozhodnutie Ministerstva práce sociálnych 
vecí a rodiny na realizovanie odborného vzdelávania "Vzdelávací kurz pre inštruktora sociálnej 
rehabilitácie v podmienkach komunitného centra pre klientov s autizmom a podobnými 
postihnutiami" v rozsahu 150 hodín. Číslo záznamu potvrdenia o akreditácii MPSVaR SR: 
35381/2012. Kurz akreditovaného vzdelávania prebiehal v samostatných cykloch teoretickej 
prípravy, praktických cvičení aj odbornej stáže. V praxi to znamená že všetci zamestnanci 
Komunitného centra Drahuškovo získali Osvedčenie o získanom vzdelaní s celoštátnou platnosťou 
vydávané podľa s § 79 a § 86  a § 91 Zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a 
doplnení Zákona 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení 
neskorších predpisov a podľa § 46 Zákona č. 71/1967 Zb.  
 
Všetci naši zamestnanci tak získali nadstavbové odborné vzdelanie pre poskytovanie odbornej 
práce v zariadení sociálnej starostlivosti a majú tak plnú kvalifikáciu na vykonávanie tejto práce. 
 
Manažment kvality 
 
Komunitné centrum Drahuškovo ako neverejný poskytovateľ sociálnych služieb vynakladá od 
svojho vybudovania všetko úsilie k tomu aby poskytovalo tie najkvalitnejšie sociálne služby pre 
svojich klientov. Tomuto cieľu podriaďujú svoju prácu všetci zamestnanci.  Sme presvedčení že aj 
zariadenie sociálnych služieb môže a aj má pristupovať k svojej činnosti ako "firma" ktorá 
poskytuje tie najlepšie sociálne služby. K tomuto cieľu bol v zariadení zavedený systém riadenia 
kvality v súlade s medzinárodnou normou ISO 9001:2008. Drahuškovo má od svojho počiatku 
vypracovaný systém riadenia dokumentácie, zaviedlo efektívne, prehľadné a čo najúspornejšie 
financovanie. Zaujíma nás spätná väzba našich klientov, objektívne metriky hodnotenia kvality, 
spokojnosť klientov - rodičov našich klientov... Robíme všetky kroky k zabezpečeniu trvalého 
zlepšovania našich služieb. Systém riadenia kvality bol do konca roku 2012 zavedený a je 
pripravený na certifikačný audit ktorý bude realizovaný na začiatku roka 2013. 
 
Politika kvality Komunitného centra Drahuškovo 
Hlavným cieľom spoločnosti je poskytovanie kvalitných sociálnych služieb. Pritom je vedúcim 
atribútom tejto činnosti spokojnosť klienta a jeho rodičov s poskytovanou službou. Napriek 
nepriaznivej situácii v systéme poskytovania sociálnej starostlivosti v SR spoločnosť vynakladá 
všetko úsilie na kvalitné výsledky svojej práce v trvalej dynamike systémových zmien v 
sociálnych službách. Svoju činnosť spoločnosť trvale sleduje a vyhodnocuje aby prostredníctvom 
prijatých opatrení poskytovala svojim klientom stále lepšie služby. 
 
Rozširovanie farmy Drahuškovo 
 
V trvalom sledovaní veterinárnym lekárom a Štátnej veterinárnej správy v Novom Meste n. 
Váhom je aj naďalej prevádzkovaná farma komunitného centra. Dáva priestor na veľmi pozitívny 
kontakt a pracovnú terapiu klientov Drahuškova s úžitkovými zvieratami. Pokračuje priebežné 
prirodzené obnovovanie chovu ovečiek, poníkov a králikov, v priebehu roka pribudol chov sliepok 
a kôz. Zvlášť chovanie kôz bolo veľmi pozitívne prijaté klientmi, pretože kontakt s malými 
kozliatkami bol veľmi príjemným rozptýlením pre všetkých.    
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Taktiež pokračovala práca v jednotlivý pracovných činnostiach ktoré boli vždy spojené s reálnymi 
potrebami a prevádzkou Drahuškova. 
 

   
 
 
Deň otvorených dverí 
 
Pri príležitosti druhého výročia od začiatku prevádzky Komunitného centra Drahuškovo sme s 
radosťou privítali vzácnych hostí. Dňa 27. 7. 2012 bol realizovaný "Deň otvorených dverí" v 
Drahuškove. Pripravovali sme sa svedomito, chceli sme aby sa naši hostia cítili príjemne. Ujo 
Jožko s Ľubošom varili jahňací guláš, teta Andrejka so svojim tímom, teta Anička, Jarka a ostatní 
zase piekli domáce chrumkavé pečivo. Čistili sme, upratovali a pripravovali sa na stretnutie so 
vzácnymi hosťami. Veríme že výsledok našej práce ich potešil a spríjemnil chvíle strávené v 
Drahuškove. 
 
Jej excelencia Trine Skymoen, mimoriadna a splnomocnená veľvyslankyňa Nórskeho kráľovstva 
vyjadrila úprimné potešenie z toho aké krásne dielo bolo vybudované vďaka finančnej podpore 
Nórskeho kráľovstva. Pani generálna riaditeľka Agentúry pre štrukturálne fondy EÚ pri MŠ Iveta 
Kopasová pozdravila Drahuškovo aj v súvislosti s úspešne končeným grantom. Naša Drahuška sa 
poďakovala za nás všetkých. Prehliadka Drahuškova, diskusie, konzultácie a občerstvenie pre 
našich hostí. Všetci návštevníci si prehliadli priestory Drahuškova, chránené dielne ubytovacie 
priestory... Mnohí, vrátane Jej Excelencie si zakúpili výrobky vyrobené našimi deťmi v chránených 
dielňach.  Potešiť nás prišiel Stanko Štepka z Radošinského naivného divadla a divadelný súbor 
Hlavina z Radošiny. Radosť z neho mali všetci návštevníci aj naše deti, ktoré sa zaradili medzi 
divákov. Bravo Hlavina! 
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Finančná správa 

Majetok občianskeho združenia tvoril hmotný investičný majetok v podobe budovy , pozemkov a hnuteľného majetku 

v celkovej hodnote 1.449.422 € a finančný majetok v členení peniaze v pokladni a na bežnom bankovom účte: 

Stav pokladne k 1.1.2012: 0 €  
Stav pokladne k 31.12.2012: 258,18 €  
Stav na účtoch k 1.1.2012: 75.773,59 €  
Stav na účtoch  k 31.12.2012: 148.017,86 € 

PRÍJMY 2012 

Úroky            19,21 € 

Prijaté príspevky od PO                       6.258,14 € 

Prijaté príspevky a dary od FO  24.326,05 € 

Príspevky z podielu zapl. dane r.2010 26.447,27 € 

Príspevky z podielu zapl.dane r. 2011               1.287,38 € 

Dotácie FM EHP                                                74.951,80 € 

Dotácie NFM                                                       7.951,80 € 

Dotácie BSK  ŠZ                                                 13.556,40 €    

Dotácie TSK ŠZ, DSS                                          17.428,08 €  

Dotácie NSK   DSS                                               4.360,76 € 

Dotácie Min. školstva                                     121.878,52 € 

Ostatné výnosy-vlastné zdroje                         41.845,38 € 

Členské príspevky                                                     18,00 € 

                   340.328,79 € 
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VÝDAVKY 2012 

Nákup DHIM – zariadenie KC                             8.560,90 € 

Spotreba materiálu                  14.902,51 € 

Výchov. pomôcky, záujmová činnosť                 1.209,34 €  

Spotreba el. energie, vody     18.317,60€ 

Ostatné služby                                        22.189,75 € 

Ostatné výdaje –repre, cestovné,drobné  

opravy, stravné                                                    5.357,36 € 

Poskytnutý prísp. 2%dane                                18.000,00 € 

Mzdové náklady                 119.036,09 € 

Zákonné soc a ZP                    40.958,85 € 

Tvorba SF           656,41 € 

Daň z nehnuteľností - Krajné         181,06 € 

Ostatné dane a poplatky                            6,00 € 

Bankové poplatky          810,16 € 

Odpisy                    82.903,60 € 

Opravná položka                     7.239,20 € 

                  340.328,83 € 

 
 

POUŽITIE PODIELU ZAPLATENEJ DANE V ROKU 2012 PRIJATEJ V ROKU 2011 A 2012 

 
 

  
Účel použitia podielu                           

zaplatenej dane 

Výška použitého 
podielu zaplatenej 
dane na tento účel 

(v euro) 

Spôsob použitia podielu zaplatenej dane 

1. 
poskytovanie sociálnej pomoci 
Poskytnutie príspevku 

18 000,00 
Poskytnutie príspevku podielu z dane OZ 
Drahuškovo, na zabezpečenie prevádzky chránenej 
dielne 

2. 
poskytovanie sociálnej pomoci 
Prevádzková réžia 

7 612,69 
Kancelárske potreby, potraviny,PHM,drobné opravy, 
el. energia, voda 

3. 
poskytovanie sociálnej pomoci 
Účtovnícke a právne služby a 
poradenstvo 

1720,39 
Audit účtovnej závierky a výročnej správy, notárske a 
právnicke služby, poradenstvo VO 

4. 
poskytovanie sociálnej pomoci 
Programové vybavenie 

371,57 Doména, IT služby 

5. 
Poskytovanie sociálnej pomoci 
Terapeutické pomôcky 

30 tvorivé dielne, poníky, hry na rozvoj osobnosti 

    
    

                   

                                                           Rok 2011:    26 447,27 

                                                                                                                             Rok 2012:      1 287,38 

  27 734,65 27 734,65 
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Kontakt : 
 
Drahuška a my...  občianske združenie   

IČO:     30801168    

DIČ:      2022136567  

Sídlo:   Košická 56, Bratislava 82103   

Číslo účtu: OTP Banka č.ú.: 8970976/5200 ... 

Reg. MV SR c: VVS/1-9000/90-27653  

  
 

 Bratislava dňa 20.03.2013 
MUDr. Jozef Šóth, CSc. 
Predseda Predstavenstva 

Drahuška a my…, o.z.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


