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VÝROČNÁ SPRÁVA 2016 
 

 

Komunitné centrum Drahuškovo je zariadenie sociálnej starostlivosti na pomoc osobám s 

autizmom. Bolo vybudované vďaka obrovskej práci a iniciatívy mnohých zainteresovaných, 

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 – jedinečné 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 zariadenie na pomoc klientom s autizmom a inými 

podobnými postihnutiami. Po trojročnom budovaní je toto zariadenie v prevádzke od 1. 8. 2010. 
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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.  

 

Organizácia – previazanosť a kontinuita 

 

Komunitné centrum Drahuškovo je výnimočný projekt na udržateľnosti ktorého sa spolupodieľajú 

dve organizácie: 

a) Drahuška a my..., o.z. so sídlom Košická 56, Bratislava 

b) Drahuškovo, o.z., so sídlom Drahuškovo 828, Krajné  

 

Obe organizácie sú úzko spolupracujúce vo vzájomnej podpore na udržateľnosti a prevádzke 

Komunitného centra Drahuškovo ako spoločného realizačného pracoviska. Vzájomná väzba je 

definovaná „Zmluvou o združení“ podľa §829 a ďalších Občianskeho zákonníka ratifikovanou dňa 

2.5.2012. 

 

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 

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 2015 realizované aj naďalej 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.  

 

Realizácia výrobkov z CHD Drahuškovo bola realizovaná veľkým úsilím zamestnancov aj 

obyvateľov Drahuškova, výrobky mali vysokú kvalitu a boli príjmané s vysokým ocenením. 

Výrobky sú predávané na trhoch, ale aj v rámci “náhradného plnenia” a ako dary sponzorom a 

podporovateľom.  
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V oblasti realizácie CHD Drahuškovo je Drahuška a my…, o.z v plnohodnotnej a vzájomne sa 

podporujúcej aktivite s Drahuškovo, o.z. prostredníctvom ktorého sú zamestnaní zamestnanci 

CHD so zdravotným postihnutím aj asistenti zamestnancov so zdravotným postihnutím a tým je 

prostredníctvom UPSVaR Nové Mesto n. Váhom refundovaná časť finančných prostriedkov 

zamestnancov CHD a nákladov na prevádzku CHD.  

 

 

 
 

Realizácia projektu „Z domova do života“ – Nadácia J&T 

 

Občianske združenie Drahuška a my... predložilo Nadácii J&T projekt „Z domova do života“, 

ktorého cieľom je v súlade s programom Nadácie J&T podpora detských domovov, resp. podpora 

klientov – mladých dospelých z DeD v ich uplatnení sa v práci a spoločnosti. Tento projekt bol 

schválený a realizovaný v roku 2016.  

 

a) Cieľom bolo podporiť zamestnancov Drahuškova z detských domovov. Vybraní 

zamestnanci vykonávajú prácu – predovšetkým v priamom kontakte so zdravotne 

postihnutými klientami – najmä s osobami s autizmom. Táto práca vyžaduje veľkú 

zodpovednosť, empatiu a vnútorné danosti a spôsobilosti takúto prácu realizovať.  

b) Zvyšovať ich sociálne a pracovné návyky 

c) Umožniť a napomôcť k realizovaniu odborných kurzov k zvýšeniu pracovnej a odbornej 

spôsobilosti.  

 

Podľa záujmu, schopností a možností budú klienti Domova na pol ceste podporovaní k ďalšiemu 

štúdiu vyšších stupňov. Súčasťou spolupráce s Nadáciou J&T bolo aj vypracovanie a vydanie 

príručky “Zelená do života”, ktorá bola v dohodnutom počte aj odovzdaná pre Nadáciu J&T a 

postupne poskytovaná aj záujemcom z DeD, ako aj vypužívaná na prezentačné účely 

dokumentujúc výsledky práce Drahuškova.   
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Manažérstvo 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.  

V súčasnej dobe už systém manažerstva kvality je aj naďalej udržiavaný, napriek tomu, že už 

nie je opakovane certifikovaný akreditovanou spoločnosťou.  

 

 

 

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. 

 

 
 

 



 
 

Drahuška a my..., občianske združenie, Košická 56, 821 08 Bratislava 
http://www.drahuskovo.sk, e-mail: drahuskovo@drahuskovo.sk, tel. mobil: ++421 905 628812, fax: ++421 2 64 779 033  

IČO: 30801168, DIČ: 2022136567  číslo účtu: OTP Banka č.ú.: 8970976/5200 

Realizačné pracovisko Komunitné centrum Drahuškovo, Drahuškovo 828, 916 16 Krajné 

 

 

Sociálna služba  v Komunitnom centre Drahuškovo je poskytovaná 

v podmienkach systému manažérstva kvality,  

ktorý je v zhode s normou ISO 9001:2015 

 

Výročná a finančná správa za rok 2016 Strana 5 z 8 

 

Udržanie 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 pozitívny 

kontakt a pracovnú terapiu klientov Drahuškova 

s úžitkovými zvieratami. Pokračuje uržanie 

zvierat – poníky, sliepky, králiky. 

V poľnohospodárstve bol opakovane vysiaty 

jačmeň na hornej časti veľkého Drahuškova 

v rozsahu cca 0,5 ha, úrody použitá na krmivo, 

nevyužité odpredané – poľnohospodárstvo – 

rastlinná produkcia realizuje Juraj Kadlečík so 

spolupracovníkmi sponzorskou podporou. Na 

základe výskytu ochorenia hydiny bol celý chov 

kuriat a sliepok nahradený novým.     

 

 

Práca s kamarátmi – dramatoterapia - Mikulášsky večierok 

 

Významnou udalosťou pre život Drahuškova je oslava všetkých sviatkov jeho klientov, ktorá je 

významná spoločenská aktivita pre život všetkých obyvateľov a radosť pre všetkých, či už sú 

oslávenci alebo nie.  

Taktiež sa stáva tradíciou každoročný Mikulášsky večierok na ktorý bol každým rokom nacvičený 

program pre potešenie všetkých obyvateľov, ale aj rodičov a príbuzných našich zamestnancov. 

Tento rok nacvičila znovu Petra a s názvom „Ako pastieri a králi priniesli darčeky Ježiškovi“.  

 

   
 

   
 

Príprava projektu: Celoživotné vzdelávanie osôb s autizmom s ťažším mentálnym 

postihnutím v praxi.  

 

ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 

Dátum odoslania: 18.1.2017 18:38 

Sprostredkovateľský orgán OPĽZ-MSVVS SR 

 

Ku koncu roka 2016 bola realizovaná príprava na projekt Celoživotné vzdelávanie osôb 

s autizmom s ťažším mentálnym postihnutím v praxi, ktorý je nadviazaním na doterajšie 
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skúsenosti a projekt realizovaný v Drahuškove prostredníctvom ASFEU MŠ SR Celoživotné 

vzdelávanie osôb s autizmom v podmienkach komuinitného centra. Projekt využíva spoluprácu 

s dlhoročným partnerom a spolupracovníkom v pomoci osobám s autizmom Autistické centrum, 

Andreas, n.o. Za významnej pomoci všetkých zúčastnených a zvlášť projektovej manažerky sa 

nám podarilo projekt v stanovenej časovej lehote s dodržaním všetkých kritérií odovzdať. Projekt 

v prípade jeho schválenia by na dobu troch rokov mohol významným spôsobom pomôcť v oblasti 

celoživotného vzdelávania osôb s autizmom s ťažším mentálnym postihnuitím v zariadeniach 

zúčastnených ako aj inde na Slovensku. 

 

Prezentačné, sponzorské aktivity a marketing 

 

V priebehu roku 2016 boli realizované pretrvávajúce snahy o získanie prostriedkov 

prostredníctvom sponzorov a podporovateľov. Aj pre nasledujúci rok bola realizovaná registrácia 

Slovenskou notárskou komorou na oprávnenie získavania prostriedkov z 2% z daní. Zdôraznená 

bola akcia oslavy piateho výročia založenia Drahuškova.  

 

Popri trvalých prezentačných aktivitách bola realizovaná prezentácia jednotlivých prebiehajúcich 

projektov, predávanie výrobkov z CHD na trhoch. Boli vypracované, vytlačené a distribuované:  

„Drahuškovské noviny“ 2015 č. 7, tematické prezentačné letáky a brožúry.  Významnou bolo 

spracovanie publikácie „Zelená do života“, ktorá na pozadí projektu spolupráce s Nadáciou J&T 

vytvára priestor na spojenie „príručka pre domováka“ s praktickými radami a s kazuistikami 

a životnými príbehmi niektorých našich asistentov.  

 

         
 

 

Pokračujeme v aktivite podpory „Drahuškovská šťastná rodina“, ktorou bolo 

oslovených zatiaľ niekoľko desiatok konkrétnych zástupcov veľkých spoločností so 

žiadosťou o zapojenie do tohto projektu podpory Drahuškova. Cestou tejto 

aktivity sa snažíme realizovať podporu pre Komunitné centrum Drahuškovo vo 

viacerých oblastich a formách.  
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Finančná správa 

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

v celkovej hodnote  1.461.296,55 €  a finančný majetok v členení peniaze v pokladni a na bežnom bankovom účte: 

Stav pokladne k 1.1.2015:                 701,53 €  
Stav pokladne k 31.12.2015:              65,29 €  
Stav na účtoch k 1.1.2015:        179.202,48 €  
Stav na účtoch  k 31.12.2015:   252.690,65€ 

PRÍJMY 2016 

Úroky              7,75 € 

Prijaté príspevky od PO                     19 295,92 € 

Prijaté príspevky FO                                           16 731,00 €   

Použitie prísp. z pod. zapl. dane r.2014        10 000,00 € 

Použitie prísp. z pod. zapl. dane r. 2015       14 072,39 € 

Dotácie FM EHP                                                  66 711,80 € 

Dotácie NFM                                                         6 384,69 € 

Dotácie BSK  ŠZ                                                   35 441,76 €    

Dotácie TSK ŠZ, DSS                                           28 852,08 €  

Dotácie TTSK   DSS                                              3 732,00 € 

Platby za pobyt                                                  35 631,36 €   

Ostatné výnosy-vlastné zdroje                        14 969,30 € 

 

                    251 830,05 € 

 

VÝDAVKY 2016 

Spotreba materiálu                    12 474,15 € 

Výchov. Pomôcky, záujmová činnosť                  1 300,98 € 

Spotreba el. energie, vody                                  14 867,42 € 

Ostatné služby                                                         3 639,51 € 

- Poistenie majetku                   1 601,26 € 

- Sociálna práca                       14 190,00 €    

Ostatné výdaje – opravy a údržba KC                 7 177,31 €  

- stravné zam.                            3 178,89 € 

Poskytnutý príspevok CHD Drahuškovo            4 500,00 € 

Mzdové náklady                    71 7603,76 € 

Zákonné soc. a ZP                    22 584,94 € 

Tvorba SF            379,28 € 

Opravná položka                                                   19 907,80 € 

Daň z nehnuteľností - Krajné          207,79 € 

Ostatné dane a poplatky                          262,79 € 

Bankové poplatky           858,49 € 

Odpisy                     73 096,49 € 

                   251 830,86 € 
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POUŽITIE PODIELU ZAPLATENEJ DANE V ROKU 2016 PRIJATEJ V ROKU 2015 

 
 

 
Kontakt : 
Drahuška a my...  občianske združenie   

IČO:     30801168    

DIČ:      2022136567  

Sídlo:   Košická 56, Bratislava 82103   

Číslo účtu: OTP Banka č.ú.: SK77 5200 0000 0000 0897 0976 

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

  
 Bratislava dňa 21.02.2017 

MUDr. Jozef Šóth, CSc. 

Predseda Predstavenstva 

Drahuška a my…, o.z.  

  
Účel použitia podielu                             

zaplatenej dane 

Výška použitého 
podielu zaplatenej 
dane na tento účel 

(v euro) 

Spôsob použitia podielu zaplatenej dane 

1. 
poskytovanie sociálnej pomoci 
Opravy a údržba KC Drahuškovo 

6 475,46 Drobné opravy a bežná údržba KC Drahuškovo 

2. 
poskytovanie sociálnej pomoci 
Prevádzková réžia 

16 816,13 
Kancelárske potreby, potraviny,PHM, spotreba  el. 
energia,  voda, BOZP a PO 

3. 
poskytovanie sociálnej pomoci 
Účtovnícke a právne služby a 
poradenstvo 

780,80 
Audit účtovnej závierky a výročnej správy, notárske a 
právnicke služby, poradenstvo VO 

4. 
poskytovanie sociálnej pomoci 
Programové vybavenie 

 Doména, IT služby 

5. 
Poskytovanie sociálnej pomoci 
Terapeutické pomôcky 

 tvorivé dielne, poníky, hry na rozvoj osobnosti 

                   

                        Prijaté v r. 2015  – zostatok     10 000,00 

                                                                                           Prijaté v r. 2016                     :    24 072,39 

  24 072,39                      Zostatok r. 2016                    :    10 000,00 


