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A. Prehľad činností

     Nezisková organizácia „Zachraňujeme životy“ bola založená Mestom Moldava nad Bodvou na
základe rozhodnutia MsZ 9/MZ/2004 zo dňa 26.02.2004 a  vznikla v roku 2007 na základe rozhodnutia
Krajského  úradu  v Košiciach,  odboru  všeobecnej  vnútornej  správy,  ktoré  nadobudlo  právoplatnosť
24.05.2007, na  poskytovanie všeobecne prospešných služieb:
- v oblasti zdravotnej starostlivosti, - humanitárna starostlivosť, - doplnkové vzdelávanie detí a mládeže
vrátane  organizovania  telesnej  výchovy,  -  tvorba  a  ochrana  životného  prostredia,  -   poskytovanie
sociálnych služieb, - podpora regionálneho rozvoja a zamestnanosti, - príprava a vydávanie rôznych
propagačných a výchovno-vzdelávacích materiálov, publikácie a pod. na území mesta Moldava nad
Bodvou pre obyvateľov Moldavy nad Bodvou ako aj pre obyvateľov okolitých obcí, ako nástupca n. o.
Zachráňme život.

Nezisková organizácia do 30.06.2018 poskytovala lekársku službu prvej  pomoci  pre  deti,  dorast  a

dospelých.  S účinnosťou zákona č. 257/2017 Z. z. o zdravotnej starostlivosti a službách súvisiacich s
poskytovaním  zdravotnej  starostlivosti  v  znení  neskorších  predpisov  zaniklo  povolenie  na
prevádzkovanie lekárskej služby prvej pomoci pre deti a dorast aj dospelých.
Uvedenú skutočnosť potvrdil aj Úrad Košického samosprávneho kraja oznamom zo dňa 26.11.2018 –
„povolenie  vydané  KSK  č.  6050/2017/OSVaZ-33872  zo  dňa  13.11.2017  neziskovej  organizácii
Zachraňujeme životy, Školská 2, 04501  Moldava nad Bodvou, IČO: 35582707 stratilo platnosť ku dňu
01.07.2018.“

Nezisková organizácia naďalej prevádzkuje sociálnu službu: 
Domov sociálnych služieb Večné deti s ambulantnou formou pobytu.

     V pracovnom pomere v neziskovej organizácii boli:

riaditeľka –  Mgr. Diana HRONECOVÁ  1,0 úväzok 
zodpovedný zástupca za poskytovanie sociálnych služieb
odborný zamestnanec, sociálne poradenstvo

Pre DSS Večné deti:
1 odborný zamestnanec DoVP
1 zamestnanec – opatrovateľka (obslužnú činnosť, pomoc pri odkázaní FOsŤZP) 1,0 úväzok
1 zamestnanec – opatrovateľka (obslužnú činnosť, pomoc pri odkázaní FOsŤZP) 0,5 úväzok

ekonomické práce boli zabezpečované dodávateľsky

     Nezisková organizácia prevádzku LSPP zabezpečovala v prenajatých priestoroch na ulici ČSA 35 v
priestoroch Polikliniky. Nájomný vzťah bol  uzatvorený do 30.06.2018 s Mestom Moldava nad Bodvou
ako vlastník nehnuteľnosti.
Prevádzka DSS Večné deti je zabezpečená v nehnuteľnosti na ulici Podhorskej č. 11, na parcele 1335 v
Moldave nad Bodvou.

2



Lekárska služba prvej pomoci pre deti a dorast
Lekárska služba prvej pomoci pre dospelých
Čsl. armády 35, 045 01  Moldava nad Bodvou 

     Na  základe  oznámenia  Úradu  Košického  samosprávneho  kraja  zo  dňa  26.11.2018  č.
7214/2018/ODDZ-389-49 a v zmysle ustanovenia § 102ac zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch
zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkov, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  povolenie na prevádzkovanie
ambulancie lekárskej služby prvej pomoci stráca platnosť najneskôr 1. júla 2018.
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Domov sociálnych služieb VEČNÉ DETI s ambulantným pobytom
Podhorská 11, 045 01  Moldava nad Bodvou

• DSS  Večné  deti  na  Podhorskej  11  v  Moldave  nad  Bodvou  bol  vytvorený  zlúčením  pod
neziskovú organizáciu Zachraňujeme Životy, na základe rozhodnutia Obvodného úradu Košice,
odbor všeobecnej vnútornej správy z roku 2007, s účinnosťou od 01.12.2007.

• DSS Večné deti poskytuje sociálne služby na základe § 12, § 13, § 38 zákona č. 448/2008 Z. z.
o sociálnych službách pre fyzické osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. ŤZP v oblasti s
ťažkým stupňom mentálnej  retardácie,  autizmus,  detská  mozgová  obrna,  downov syndróm,
zrakovo, sluchovo postihnutých vo veku od 18 rokov do veku dovŕšenia nároku na starobný
dôchodok. DSS Večné deti zabezpečuje záujmovú činnosť podľa ustanovenia § 38 ods. 2 písm.
b)2 zákona o sociálnych službách.

• DSS  Večné  deti  je  zriadený  na  dobu  neurčitú.  Zodpovedným  zástupcom  (garantom)  za
poskytovanie sociálnych služieb je Mgr. Diana Hronecová.

• v roku 2019 DSS Večné deti navštevovalo 7 prijímateľov sociálnej služby s rôznym druhom
postihnutia ako:
downov  syndróm,  detská  mozgová  obrna,  mentálna  retardácia  všetkých  stupňov,  telesne,
zrakovo a sluchovo postihnutí vo veku od 19 rokov do 45 rokov.
Prijímateľom sa venovala kvalifikovaná špeciálna pedagogička pani Monika Hudáková a ďalší
traja zamestnanci DSS.

• V  rámci  NP  z  APTP  sme  boli  úspešný  v  projekte  „Reštart  –  príležitosť  pre  dlhodobo
nezamestnaných  vrátiť  sa  na  trh  práce  –  opatrenie  č.  2“.  Dohoda  č.  18/41/054/368  bola
podpísaná dňa 15.10.2018 z ÚPSVaR Košice podľa ustanovenia § 54 ods. 1 písm. a) č. 5/2004
Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov. 
V rámci tohto projektu sme prijali dve uchádzačky o zamestnanie, s účinnosťou od 01.11.2018
do 30.04.2019. Úspešne ukončené k 30.04.2019.

• V rámci NP z APTP sme boli úspešný v projekte „Cesta na trh práce – opatrenie č. 2“. Dohoda
č. 19/41/054/142 bola podpísaná dňa 16.04.2019 z ÚPSVaR Košice podľa ustanovenia § 54 ods.
1 písm. a) č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov.
V rámci tohto projektu sme prijali dve uchádzačky o zamestnanie do pracovného pomeru na 1
plný úväzok a 1 polovičný úväzok. Uvedený projekt má podmienku zamestnávania po dobu
minimálne 20 mesiacov.

• V rámci NP z APTP sme boli úspešný v projekte „podpora zamestnávania UoZ prostredníctvom
vybraných  aktívnych  opatrení  na  trhu  práce  –  4,  vykonávanie  aktivačnej  činnosti  formou
dobrovoľníckej služby“. Dohoda č. 19/41/52A/156 bola podpísaná dňa 19.07.2019 z ÚPSVaR
Košice podľa ustanovenia § 54 ods. 1 písm. a) č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
V rámci tohto projektu sme prijali jednu uchádzačku o zamestnanie s účinnosťou od 01.09.2019
do 29.02.2020.

• V rámci NP z APTP sme boli úspešný v projekte iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých
ľudí „Absolventská prax štartuje zamestnanie – Aktivita č. 1“. Dohoda č. 19/41/051/563 bola
podpísaná dňa 22.11.2019 z ÚPSVaR Košice podľa ustanovenia § 51 ods. 8 zákona č. 5/2004 Z.
z.  o  službách  zamestnanosti  a  o  zmene  a  doplnení  niektorých  zákonov v  znení  neskorších
predpisov.
V rámci tohto projektu sme prijali jednu uchádzačku o zamestnanie s účinnosťou od 01.12.2019
do 31.05.2020.
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PREVÁDZKOVÁ DOBA   

Prijímatelia  navštevujú  DSS  Večné  deti  podľa  vopred  stanoveného  harmonogramu  a  dohodnutých
zmluvných podmienok. 
Jednotlivé činnosti s prijímateľmi sú rozdelené na 5 dní v týždni spravidla v čase od 8:00 do 16:00 hod.

• 8:00 -   8:30 príchod
• 8:30 –  8:45 príprava na činnosti 
• 8:45 –  9:30 rehabilitačné cvičenie (bežiaci pás, orbitrack- eliptický trenažér, stepper

                                   stacionárny bicykel, žinenka, fit lopta, posilňovanie s činkami, cvičenie 
pri ripstole)

•  9:30 –   9:45 osobná hygiena po rehabilitačnom cvičení
•  9:45 – 10:15 desiata, sebaobslužná činnosť (umytie riadu a pod.)
• 10:15 – 11:00 terapia podľa týždenného plánu
• 11:00 – 11:15 osobná hygiena po činnosti
• 11:15 -  11:45 spoločenské hry
• 11:45 – 12:00 príprava na obed, osobná hygiena pred podávaním obeda
• 12:00 – 12:30 obed
• 12:30 – 13:00 sebaobslužná činnosť (umytie riadu a práce s tým súvisiace)
• 13:00 – 14:00 oddych 
• 14:00 – 14:15 príprava na olovrant, osobná hygiena
• 14:15 -  14:45 olovrant, sebaobslužná činnosť (umytie riadu a pod.)
• 14:45 – 15:45 terapia podľa týždňa, spoločenské hry – voľná aktivita
• 15:45 – 16:00 odchod domov

PONDELOK: rozumová činnosť (určovanie predmetov – počet, farba, tvar, omaľovanie, písanie na       
       tabuľu, práca na AiO, rozlišovanie zvierat – bingo a pod.)

UTOROK:    pracovná  činnosť (zhotovenie  výrobkov,  maľovanie,  lepenie,  navliekanie,  práca  s
     kinetickým pieskom, a pod. - rozvoj jemnej motoriky, práca s rôznymi technikami, 
     rozvoj pracovných zručností)

STREDA: športová činnosť (terč, kocka, kôš, plechovky, bowling, hra s obručami a iné)
ŠTVRTOK:  pracovná činnosť (dokončovacie práce výrobkov podľa utorka)
PIATOK: oddychová činnosť (sledovanie DVD, rozprávok, poučných relácii a pod.)

Ostatné činnosti -  muzikoterapia pri pracovnej terapii, vychádzky podľa počasia.
Všetky činnosti sú prispôsobené stupňu postihnutia prijímateľa.
Individuálne je možné dohodnúť aj iný čas. 
Nesmie však byť narušený denný režim prijímateľov  sociálnej služby.   

Poslanie a cieľová skupina

V Domove sociálnych služieb Večné deti sa poskytuje:
- odborná činnosť: pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osobe,
                               základné sociálne poradenstvo,

sociálna rehabilitácia,
- obslužná činnosť: stravovanie podľa § 17 ods. 4 zákona č. 448/2008 Z. z.
- ďalšie činnosti: utváranie podmienok na prípravu a výdaj stravy,

vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny,
záujmovú činnosť
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Zákon č. 448/2008 Z. z., definuje tieto základné pojmy o sociálnych službách :  

Sociálna služba  –  je odborná činnosť,  obslužná činnosť alebo ďalšia činnosť alebo súbor týchto
činností, ktoré sú zamerané na činnosti uvedené v § 2 Vymedzenie sociálnej služby, odsek 1  písmená
a) až e) zákona.   
Prijímateľ -  je fyzická osoba, ktorej sa za podmienok ustanovených zákonom č. 448/2008 Z. z. v znení
neskorších právnych predpisov poskytuje sociálna služba.  
Poskytovateľ sociálnej služby (ďalej len poskytovateľ) - je za podmienok ustanovených zákonom č.
448/2008 Z. z. v znení neskorších právnych predpisov obec resp. právnická osoba zriadená (založená)
obcou alebo vyšším územný celkom (ide o verejného poskytovateľa sociálnej  služby)  a  iná osoba
(neverejný poskytovateľ sociálnej služby). 

     Prijatím do DSS Večné deti  prijímatelia sociálnej služby (klienti) nestrácajú žiadne zo svojich
základných ľudských práv a slobôd. Voči každému prijímateľovi sa správajú zamestnanci korektne,
rešpektujú  jeho  osobnosť.  Prijímatelia  majú  právo  na  poskytovanie  sociálnej  služby,  ktorá  svojím
rozsahom, formou a spôsobom poskytovania umožňuje realizovať ich základné ľudské práva a slobody,
zachováva ich ľudskú dôstojnosť, aktivizuje ich k posilneniu sebestačnosti, zabraňuje ich sociálnemu
vylúčeniu a podporuje ich začleneniu do spoločnosti.
Zároveň zabezpečuje kvalitnejší život, udržať ich mozgový potenciál a už osvojené manuálne zručnosti
zachovať  na  istej  úrovni.  Spomaliť  demenciu  (úpadok)  osobnosti  vplyvom  aktivizácie  procesu
myslenia a zmyslových orgánov. Podnecuje k rozvoju individuality – osobnosti, manuálnej zručnosti,
sebaobslužnej  činnosti  pomocou  terapií  ako  sú  činnostná  terapia,  ergoterapia,  pohybová  terapia,
arteterapia, muzikoterapia, využitie voľného času.  

    V DSS Večné  deti  sa  nepožívajú  prostriedky netelesného a  telesného  obmedzenia  prijímateľa
sociálnej  služby.  Ak  je  priamo  ohrozený  život  alebo  priamo  ohrozené  zdravie  prijímateľa  alebo
zamestnancov,  možno  použiť  prostriedky  obmedzenia,  a  to  len  na  čas  nevyhnutne  potrebný  na
odstránenie priameho ohrozenia.

Aktivity a činnosti DSS Večné deti počas roka 2019 
     V priebehu roka boli vykonávané rôzne aktivity.
1.
V mesiaci február 2019 sme organizovali tak, ako každý rok KARNEVAL. Veľmi obľúbená aktivita,
ktorá pozostávala z prípravy masiek, čiapok, tanečných doplnkov. Túto aktivitu sme spoločne splnili so
študentmi z Gymnázia Štefana Moyzesa. 
Čím sme vlastne utvrdili pokračovanie dobrovoľníckej činnosti s projektom DVA SVETY. 
V priebehu roka prišli niekoľko krát. 
2.
Dňa 19.02.2019 nás navštívili žiaci ZŠ a SŠ z KE. Zaujímala ich činnosť v našom zariadení a tak sa
prišli tak trochu podieľať na ich činnosti. 
3.
Tak ako každý rok v jarných a letných mesiacoch sme naďalej rozvíjali pracovnú rehabilitáciu - terapiu,
ktorá spočívala vo vytvorení si záhradky. 
Pribudli  ďalšie kvety,  stromčeky a pravidelne sme ich upravovali  a  polievali.  Hlavnou myšlienkou
pracovnej terapie v našom zariadení Večných detí je osvojenie si pracovných návykov z domáceho
prostredia  so  zreteľom  zvýšenie  fyzickej  kondície  rozvoja  pohybovej  schopnosti  a sebaobsluhy.
Uvedená  činnosť  je  a  bude  pod  vedením odborného  zamestnanca   a  aj  ostatných  zamestnancov.
Komplexná  rehabilitácia  (ucelená  rehabilitácia)  je  vzájomne  previazaný,  koordinovaný  a  cielený
proces, ktorého základnou náplňou je čo najviac minimalizovať priame i nepriame dôsledky trvalého
alebo  dlhodobého zdravotného  postihnutia  jedinca.  Realizácia komplexnej  rehabilitácie si  vyžaduje
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využívanie  liečebných,  sociálnych  a  pedagogických  nástrojov  a  nástrojov  aktívnej  politiky
zamestnanosti.  Komplexná rehabilitácia  je  ucelený a  vzájomne previazaný proces,  ktorý je  možné
rozdeliť  do  následných  oblastí:  •  liečebná  rehabilitácia  •  sociálna  rehabilitácia  •  pedagogická
rehabilitácia • pracovná rehabilitácia.

    Projektom a osobnou účasťou kolektívu prispievame k zlepšeniu podmienok a ich rozvoju osobností,
čo vždy máme na zreteli a nie je nám ľahostajné!!!
4.
Dňa 23.05.2019 z príležitosti vzniku Večných deti sme zorganizovali slávnostnú akciu spojenú aj so
športovými aktivitami, už piatu v poradí. Táto akcia je organizovaná každoročne a vždy sa na ňu veľmi
tešíme.
Hlavnou myšlienkou uvedenej akcie je pripomenúť si vznik domova sociálnych služieb,  upevňovať
vzťahy aj s rodičmi, zamestnancami, pozvanými hosťami a snaha zviditeľniť naše zariadenie.
Na túto akciu sme pozvali  prijímateľov z DSS Amália z Rožňavy a boli  sme veľmi radi,  že naše
pozvanie prijali. Veľmi sme sa na nich tešili a aj oni sa na nás tešili.
Zároveň sme pozvali študentov gymnázia, žiakov zo ZŠ s vjm. 
Keďže  tento  rok  nám  veľmi  počasie  neprialo,  museli  sme  aktivity  usporadúvať  vo  vnútorných
priestoroch nášho zariadenia. Podarilo sa nám všetko v pohode zvládnuť. Ako sa hovorí „Dobrých ľudí
sa všade veľa zmestí.“ Zašportovali sme si, zahrali spoločenské hry a podobne. 
Ako vždy sa nám potvrdzuje, že akcia bola veľmi vydarená a už sa tešíme na ďalšiu. 
Zároveň túto akciu  plánujeme organizovať každoročne v závislosti od záujmu zainteresovaných.
5.
Dňa 31.05.2019 sme boli pozvaní do DSS Amálii  v Rožňavy za účelom oslavy MDD. Zároveň
sme opekali špekáčiky, zatancovali do sýtosti. Ako vždy táto akcia sa nám vydarila, aj keď nám
počasie neprialo. 
Veľmi sa  nám tu páčilo  a  hlavne,  že  sme si  našli  cestu  k  ďalšej  spolupráci  a  integrácii  medzi
rovnými, v čom úspešne pokračujeme.
6.
Dňa 06.06.2019 sme sa zúčastnili verejnej akcii z príležitosti Dňa Hasičov. Odsledovali sme si náročnú,
vyčerpávajúcu prácu hasičov.
Dňa 14.06.2019 sme mali príležitosť si vypočuť hudobný koncert organizovaný Základnou umeleckou
školou v Moldave nad Bodvou v spolupráci s inými ZUŠ-kami. Veľmi sa nám to páčilo a mali sme z
neho veľmi pekný umelecký zážitok. 
7.
Dňa 17.10.2019 sme znovu mali možnosť sa podieľať na integrácii so študentmi z Gymnázia ŠM v
MnB. Pripravili sme si tekvicové dielka.
Dňa 06.12.2019 ako prekvapenie pre našich prijímateľov ako aj pre žiakov, študentov Gymnázia ŠM v
MnB sme  si  užívali  Mikulášsky bowling.  Vďaka  prevádzkovateľovi  pánovi  Čiernemu,  ktorý nám
umožnil si užiť tento deň ako darček nám poskytol bowlingové dráhy bezplatne. Za čo veľmi pekne
ďakujeme. 
Bol to pre našich prijímateľov nezabudnuteľný zážitok, poniektorí ešte nemali príležitosť hrať bowling
a podarilo sa znovu prispieť k ich socializácii, otvorenie možností – ukázanie iných príležitostí si užiť
voľný čas. 
8.
Dňa 27.11.2018 sme prijali pozvanie na akciu „Veľa lásky“ v Štóse organizovanú  pánom  Milanom
Štefánikom z Občianskeho združenia pre mentálne postihnutých. Na uvedenej akcii  vystupovalo veľa
moderných hudobných skupín. Naši prijímatelia sa aj umelecky vyžili – maľovali na plátne, pripravili
vianočné dekorácie a nechali sa aj namaľovať na tvár. Postretávali sme sa so známymi z Rožňavy,
poriadne sa najedli, vypili plno džusikov a poriadne vytancovali. Samozrejme patrične unavení a plný
zážitkov. Na uvedenú akciu nás prepravil pán Jaroslav Pupala bezplatne,  za čo sme mu nesmierne
vďační. 
9.
Nesmierne  nás  potešila  a  zahriala  skutočnosť,  že  naše  zariadenie  zapojili  do  celoslovenskej  akcie
„Krabica plná lásky“. Žiaci zo ZŠ z Čsl.armády v MnB v hojnom počte a na niekoľko krát nás prišli
obdariť darčekmi a na záver aj so spomínanou krabicou. Na oplátku sme aj my im aspoň maličkosťou
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chceli urobiť radosť, podarovali sme im vianočnú pohľadnicu a sladkosť. 
Zároveň sa nám utvrdzuje skutočnosť, že sa nám darí zviditeľňovať aj v MnB.
 10.
Dňa  19.12.2019  sme  si  zorganizovali  Vianočné  posedenie  s  prijímateľmi,  s  ich  rodičmi  a
zamestnancami, ktorú veľmi očakávali hlavne naši prijímatelia!
Tento rok sme sa rozhodli uvedenú akciu zorganizovať mimo priestorov DSS Večné deti. Už len z toho
dôvodu, že nás pribudlo ako prijímateľov a zároveň aj zamestnancov. 
Pozvali sme si aj kapelu – Aniko a Petiho z Rožňavy. Postarali sa nám o príjemnú zábavu a náladu,
bezplatne. Čo si veľmi vážime a ctíme. Samozrejme, ďakujeme.
Akcia bola veľmi vydarená a veľmi dlho na ňu budeme spomínať. 

     Medzi pravidelné aktivity, ktoré patria k požiadavkám prijímateľov sú oslavy narodenín a menín.
Vždy sú usporadúvané spájaním viacerých oslávencov.
Pri uvedených príležitostiach sú zhotovované darčeky, pozdravy a iné výrobky.
Od mesiaca október sme vyhotovovali vianočné pozdravy pre potešenie pre všetkých ako vďaka, že
počas celého roka na nás myslia ako aj pre prispievateľov 2 %.
V priebehu roka prostredníctvom InSportLine servisujeme rehabilitačné stroje.

    Uvedené aktivity sú k nahliadnutiu  aj  na  facebookovej  stránke nášho klubu DSS Večné deti
vecnedeti@pobox.sk, ako aj webovej stránke: https://vecnedeti.webnode.sk/

Vízia DSS Večné deti

• Rekonštrukcia budovy, oprava fasády. Priestory zrekonštruovaných priestorov poslúžia ako na
pracovné, terapeutické a rehabilitačné činnosti. Rekonštrukcia a úprava vonkajšieho terénu, s
možnosťou vytvorenia terasy prispejú k skvalitneniu sociálnych služieb.
Vzhľadom na zmenu podmienok, snaha vyhľadať nové väčšie priestory pre DSS Večné deti.
V uvedenej veci máme ústny prísľub od zakladateľa NO.

• DSS  Večné  Deti  sa  naďalej  bude  podieľať  o  integráciu  prijímateľov  -  ľudí  s  mentálnym
postihnutím,  s  dôrazom na  maximálny  kontakt  s  intaktnou  populáciou  (vyskúšať  účasť  na
kultúrno-spoločenských,  športových  akciách,  spoločenské  akcie  s  inými  inštitúciami,
unifikované športy).
Splnená  úloha  -   započatá  spoluprácu  s  DSS  Amália  v  Rožňave,  projekt  DVA SVETY
(gymnazisti).

• Zamestnanci DSS Večné deti by sa mali zúčastňovať školení, prednášok, kurzov organizované
rôznymi inštitúciami (VÚC, MPSVaR, občianske združenia a pod. - podľa výziev)

• Naďalej  využívať  aktívnu  politiku  trhu  práce  prostredníctvom  (APTP)  ÚPSVaR  (národné
projekty cez EHS)

• Sporadicky poskytovať poradenské služby pre rodičov, rodinných príslušníkov, študentov.
Možnosť a príležitosť sprístupniť priestory, činnosť pre účastníkov rôznych Kurzov, povinných
praktických činností pre študentov stredných, vysokých škôl a pod. 

• Snaha získania finančných prostriedkov na prepravu na miesta stretnutí, spoločenských podujatí
a pod. Zakúpenie nových interiérových zariadení v DSS, pomôcok pre stimuláciu komplexného
vývoja, inovatívnych rehabilitačných služieb.

• Vynaložiť  iniciatívu na zmeny v štatúte neziskovej  organizácii  Zachraňujeme životy ako  aj
samotný názov. Dosiahnuť nezávislé financovanie, riadenie a hlavne prezentovať sa, dostať sa
do povedomia pre cieľovú skupinu vzhľadom na spoločenskú objednávku.

• vynaložiť snahu o splnenie kritérií  podmienok štandardov kvality poskytovaných sociálnych
služieb,  postupné  vytváranie,  plnenie  individuálnych  plánov  a  pod.  v  zmysle  zákona  o
sociálnych službách. Skvalitňovanie služieb v DSS Večné deti ako aj život našich prijímateľov,
aj mimo zariadenia.
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B. Ročná účtovná uzávierka

Nezisková organizácia v zmysle § 9 ods. 2 zákona č. 431/202 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších
predpisov viedla podvojné účtovníctvo.

Príjmy za rok 2019 39 816, 39 €
Výdavky za rok 2019 40 239, 57 €
Rozdiel               - 423, 18 €

C. Výrok štatutárneho audítora k ročnej účtovnej závierke

Ročnú účtovnú závierku nebolo potrebné overovať. Nebola naplnená povinnosť ustanovenia § 33 ods.
3 zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby.

D. Prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch
E. Prehľad rozsahu príjmov

Príjmy: 
Finančné členenie   príjmov:
- asignačná daň (2%)   2 414,20 €
- finančný príspevok MPSVaR SR  podľa prílohy č. 5 zákona o SS           20 160,00 €
- poplatky za poskytovanie soc. služieb         5 440,00 €
- poskytnutá dotácia od zakladateľa n. o.             6 166,00 €
- finančný príspevok na podporu vytvárania pracovných miest – NP „Cesta na trh práce 2“-

- Opatrenie č. 1 (dohoda č. 19/41/054/142 zo dňa 16.04.2019                    5 423,43 €
- výnosy za predaj vyradeného majetku, účtovný výnos               212,76  €

SPOLU príjmy             39 816,39 €

Finančné členenie   výdavkov: 
- spotreba materiálu, tonery, drobný majetok, strava, potraviny, čistiaci materiál,
   kancelársky materiál    3 067,31 €
- spotreba energie, vody a stočné, teplo (dobropisy)    3 393,46 €
- oprava a udržiavanie rehabilitačných strojov       118,00 €
- služby – softvér, telefón, LSPP služby, ekonómka, nájomné, poštovné, školenia,
                 skylink, internet    9 119,33 €
- mzdy  18 621,28 €
- zákonné poistenia (sociálne, zdravotné) – odvody, zákonné sociálne náklady,
   tvorba sociálneho fondu, stravné lístky, náhrada príjmu počas PN    5 501,41 €
- ostatné (dane a poplatky, zmluvné pokuty a penále, bankové poplatky)       383,92 €
- daň z príjmov (odpredaj vyradeného majetku)         34,86 €

SPOLU výdavky  40 239,57 €
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F. Stav a pohyb majetku, záväzkov

Stav a pohyb majetku:

Záväzky 31.12.2019                         1 189,61 €  
Pohľadávky k 31.12.2019                        0,00 €

Zostatok na bankových účtoch         1 604,01 €
Zostatok v pokladni                             376,66 €
Peniaze na ceste                                2 086,34 €    

G. Zmeny a nové zloženie orgánov n.o.
         
    
     Uznesením č. 28/2018 zo dňa 20.12.2018 z 2. zasadnutia MsZ boli delegovaní nový členovia
správnej rady neziskovej organizácie a to Mgr. Antónia Sopková, Ing. Roland Cingeľ, Ing. Ján Csala,
ktorí pokračovali vo svojej funkcii aj v priebehu roka 2019.
Členkou dozornej rady bola Miriam Špegárová.

Štatutárnym zástupcom a riaditeľkou NO bola naďalej Mgr. Diana Hronecová.

 

H. Zverejnenie výročnej správy

     Výročná správa bude uložená do verejnej časti registra účtovných závierok, Registra účtovných
závierok prostredníctvom IS RISSAM do 15.  júla 2020 a prístupná v sídle neziskovej organizácii.
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