
Výročná správa 
2015 

 

 

 

  

Viera – Láska – Nádej, o.z 
   
 Sídlo :           Pri hati 18, 080 05  Prešov 
Prevádzka :  DSS Centrum Svetielko, 
                     Lomnícka 30, 080 05  Prešov 
 
 

www.svetielko-po.sk 
Svetielko.po°gmail.com 

    



 
 

Obsah 
    

Obsah 

Kto sme – naša vízia _______________________________________________________ 1 

Činnosť DSS Centra Svetielko ________________________________________________ 2 

Terapie __________________________________________________________________4 

Vzdelávanie ______________________________________________________________ 6 

Ďalšie aktivity a akcie _______________________________________________________ 7 

Ročná finančná uzávierka ___________________________________________________ 8 

Identifikačné údaje ________________________________________________________10 

 

 

 

 

 

 



S. 01 
 

Kto sme – naša vízia  
   

 

Kto sme – naša vízia 

Z histórie 

 

Občianske združenie Viera-Láska-Nádej vzniklo v roku 2009 z odhodlania mamičky 

dvoch ťažko postihnutých detí a špeciálnej pedagogičky s jasnou predstavou 

vybudovania kvalitného zariadenia pre ťažko  postihnuté deti v Prešove. 

 

O rok nato , bolo symbolickým zapálením plamienka v lampášiku a slávnostným 

krstom otvorené novozriadené denné centrum pre postihnuté deti SVETIELKO so 

sídlom v Prešove na Bezručovej ulici číslo 26. Nakoľko sa naše centrum rozrastalo a 

záujem zo strany rodičov detičiek bol veľký,  

31.mája  2013 sme sa presťahovali do nových, zrekonštruovaných a bezbariérových 

priestorov na Lomnícku ulicu v Prešove 

 

  

Poslanie 
 
       Poslaním nášho centra je pomoc a podpora rodín, ktoré nedokážu prevziať celú    

starostlivosť o svoje ťažko zdravotne postihnuté dieťa,  pretože potrebujú pri týchto  

úkonoch pomoc ďalšej osoby. Táto situácia vyplýva z ťažkého zdravotného postihu, 

nefunkčnosti horných a dolných končatín,  mentálneho  postihnutia  prípadne ďalších 

zmyslových  postihnutí. Hlavným cieľom je pomáhať im vo všetkých oblastiach 

života, podporiť integráciu postihnutých osôb do spoločnosti, pomôcť im pri 

zdolávaní každodenných bariér a spoločenských predsudkov, podporiť ich 

vedomostný rast a prekonanie každého druhu, pomôcť detičkám so špeciálnymi 

potrebami ísť hore a žiť bez bariér. 

 

 

          

„Iba intenzita 

a pravidelnosť 

môžu priniesť 

výsledky“ 
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Od roku 2014 DSS Centrum Svetielko poskytuje širokú paletu sociálnych, 

vzdelávacích, rehabilitačných i voľnočasových aktivít ambulantnou formou. 

Nezmenená kapacita :  7 klientov – pre ktorých  poskytujeme  ambulantné  

služby. 

V popoludňajších hodinách Navštevuje nás však veľký počet samoplatiacich 

klientov, ktorí využívajú pravidelne naše služby. 

 

Poskytovanie sociálnych služieb stojí na viacerých pilieroch – kvalitnej 

rehabilitačnej činnosti, špeciálno pedagogickom prístupe, sociálnej 

starostlivosti a podporných terapiách.  

 

 

 

 



S. 03 
 

Kto sme – naša vízia  
   

 

Poskytované sociálny služby 

Poskytovateľ  poskytoval sociálnu službu na riešenie nepriaznivej sociálnej 

situácie prijímateľa z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého 

zdravotného stavu, v zariadení pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na 

pomoc inej fyzickej osoby v Domove sociálnych služieb Centrum Svetielko.  

Podľa  zákona č. 448/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov v roku 2014 sme   
poskytovali tieto služby : 
 

Odborné činnosti : 

 

     -      pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, 
 

-  sociálne poradenstvo 
 

-  sociálna rehabilitácia 
 
Obslužné činnosti:  
 

-  upratovanie 
 

- užívanie spoločných priestorov 
 

Ďalšie činnosti: : 

- záujmová činnosť 

- vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygiene  
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Terapie  

Odborný terapeutický  program 
 
Metóda TheraSuit je  pohybová terapia, ktorá využíva intenzívnu stimuláciu 

vestibulárneho systému v spolupráci s osvojovaním nových cerebrálnych 

reflexných reakcií na podklade vysoko intenzívnej propriocepčnej 

multistimulácii / svaly, kĺby, šľachy, úpony, periostov, fascie /. 

Liečba sa deje v nových, t.j. individuálne doposiaľ neznámych posturálnych 

pozíciách s pomocou   kladiek a závesov, čo  vedie k tvorbe nových 

polysynaptických spojov v CNS   kôrovo- podkôrových, vestibulo-

cerebrálnych a cerebro-cerebellárnych. 
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Ďalšie fyzioterapeutické metódy a techniky 

 

-  Dynamicko neuromuskulárna stabilizácia podľa prof. Kolářa 

-  Kinesio taping 

- vodoliečba – nožné vírivky 

- Masáže (mäkké techniky, klasická masáž,  reflexná masáž) 

- Kondičné cvičenia 

- Prístrojové cvičenia (motomed – Motren,Duo chodiaci pás – inSportline ) 

- Polohovanie (antispastické polohovanie, polohovanie zamerané na 

prevenciu     

   dekubitov) 

- Aplikácia ortopedických  pomôcok 

 

 2. špecializované terapie 

 

-   Snoezelen terapiu 

-   Individuálnu a skupinovú terapeutickú činnosť s využitím prvkov     

    arteterapie,   muzikoterapie,    dramatoterapie, biblioterapie, canisterapie 

 - Biofeedback 
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Viacnásobne postihnuté deti potrebujú aj špeciálno-pedagogickú intervenciu. Tá však musí 

byť individuálne nastavená pre každého jedného žiaka. Musí ju vykonávať skúsený 

a kompetentný špeciálny pedagóg.  

     Vzdelávanie sa uskutočňuje priamo v DSS , kde prichádzajú pedagógovia zo Spojenej školy 

v Levoči a pracovníci CŠPP v Levoči, kde sme pre nich  vytvorili  podmienky na vzdelávanie.  

K dispozícii  máme vlastnú triedu, kde môžu  pracovať so žiakmi buď individuálne, po 

dvojiciach alebo skupinovo. Pri práci mu pomáha asistent učiteľa a pomocné vychovávateľky, 

ktoré pomáhajú žiakom asistovať pri všetkých opatrovateľských úkonoch, ale podľa pokynov 

učiteľa, aby sa dodržiaval jednotný prístup. 

Špeciálny pedagóg  rozvíjať tieto oblasti žiaka: 

a) seba obslužné návyky  

b) komunikácia  

 c) rozvoj  
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d) rozumová výchova  

e) jemná motorika  

f) hrubá motorika         

g) hry a hrové činnosti 

 

    

 

 

Sociálno – integračné aktivity 

 

Sociálno – integračnými aktivitami sme sa snažili integrovať našich klientov do bežného 

sociálneho a kultúrneho života, umožniť im komunikáciu v sociálnom prostredí, 

nacvičovať sociálne zručností, či už pri hraní sa  alebo kontakte s rovesníkmi. 

Aj v  roku  2015 sme zorganizovali spoločné akcie na témy : Fašiangy, Karneval,  Veľká 

Noc  - Svätá Noc, Deň detí, Letná škola hrou, Vitaj jeseň, Deň so sv. Mikulášom, 

Vianočné koledy 

Zároveň sme organizovali pre deti karnevalové oslavy narodenín.  

 

Počas roka klienti vyrábali rôzne ručné práce, ktoré sme počas predvainočnéh času  
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predali a za získané finančné prostriedky sme nakúpili materiál na tvorenie na ďalšie 

obdobie. 

 

         
 

 

 Združenie Viera – Láska – Nádej, ako zriaďovateľ DSS Centrum Svetielko vykonávalo 

okrem poskytovania sociálnych služieb, aj iné nepodnikateľské aktivity za úhradu– 

poskytovanie nadštandardných služieb,  bazár výrobkov z tvorivých dielni.  

V roku 2015 sme zriadili a zaregistrovali ďalšiu sociálnu službu  - Denný stacionár 

s kapacitou 8 klientov. 

Ročná účtovná uzávierka bola vyhotovená dňa 30.6.206 

Účtovná závierka obsahuje všetky príjmy a výdaje združenia zo všetkých činností.  

Zriaďovateľ viedol samostatné účtovníctvo pre sociálne služby a pre ostatné činnosti. 

Cenník sociálnych služieb : 

Cenník za poskytovanie sociálnej služby Domoc sociálnych služieb 

s  príspevkom od ÚPSK platný od 1.1.2015 

Suma úhrady za sociálnu službu ...........................................2,27 €/ deň 

Z toho:  
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Odborné činnosti.......................................................................0,00 €/ deň 

Obslužné činnosti.......................................................................0,20€/deň 

      Z toho:   Ubytovanie-užívanie spol.priestorov.....................0,10 €/deň 

                    Upratovanie............................................................0,10 €/deň 

Ďalšie činnosti............................................................................2,07 €/deň 

       Z toho : Záujmová činnosť..................................................2,00 €/deň 

      Vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny..........0,07 €/deň 

 
 

 

Príjmy za rok 2015   

Príjmy VUC Prešov           15 260,00 € 

Príjmy z podielu zaplatenej dane           22 258,18 € 

Príjmy od rodičov             2 009,08 € 

SPOLU           39 527,26  € 

  

Výdaje za rok 2015  

Mzdové náklady           23 815,54 € 

Poistné a príspevky do poisťovní            8 068,91  € 

Energie, voda, komunikácie            2 349,19 € 

Materiál               315,42 € 

Bežné transfery –náhrada pri PN               223,06 € 

Výdavky na služby – dohody, externí  pracovníci             4 755,14 €  

SPOLU          39 527,26 € 

 

Od 1.1.2015 bola uzatvorená Zmluva o poskytnutí príspevku na financovanie sociálnych 

služieb s Prešovským samosprávnym krajom. PSK si objednal sociálne služby v objeme 

7 000 hodín ročne, pre 7 zazmluvnených miest.  

Celková suma poskytnutého príspevku na rok  2015 činí : 15 260 €  

Na doplatenie prevádzkových i mzdových nákladoch sme použili príjem z podielu zaplatenej 

dane – tzv. 2% z daní. 
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Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2015 

Forma ambulantná 

kapacita 7 

Počet mesiacov 12 

EON na 1 prijímateľa na mesiac 470,56 € 

EON na 1 prijímateľa na 1 
hod. 

 5,60 €  
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Informácie o zriaďovateľovi 

Viera – Láska – Nádej, o.z 

Sídlo :           Pri hati 18, 080 05  Prešov 
Prevádzka :  DSS Centrum Svetielko, 
                     Lomnícka 30, 080 05  Prešov 
 
Štatutárny zástupca: Mária Šárossyová 

IČO:42090393 

DIČ: 2023078893 

E-mail : svetielko.po°gmail.com 

Web: www.svetielko-po.sk 

 

 

Výročnú správu vypracovali: 

Mária Šárossyová, riaditeľka 

Mgr. Alexandra Tarasovičová, vedúca sociálnych služieb 

Mgr. Ľudmila Huraiová, sociálny pracovník 

Mgr. Zuzana Kačeňáková – špeciálny pedagóg – sociálny 
pracovník 

 

http://www.svetielko-po.sk/

