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1. Základné informácie a poslanie: 

Názov zariadenia: Špecializované zariadenie pre deti s poruchou autistického spektra Na 

trati 

Prevádzka zariadenia: Sv. Martina 69, 919 35 Hrnčiarovce nad Parnou 

 

Zriaďovateľ: Na trati, o. z 

Sídlo: Špačinská cesta 40, 91701 Trnava  

www: www.natrati.sk  

Facebook linka: https://www.facebook.com/ObcianskezdruzenieNatrati/  

Právna forma: občianske združenie  

Dátum vzniku - zápisu organizácie do príslušného registra: 24.11.2017 Registračné číslo z 

príslušného registra: VVS/1-900/90-52445-1  

IČO : 51234670  

Banka žiadateľa: Slovenská sporiteľňa, a. s.  

Číslo účtu vo formáte IBAN: SK3709000000005142289631  

Meno štatutárneho zástupcu: Ing. Miriama Smrtičová  

E-mail: miriam.hujsova@gmail.com  

Číslo mobilu: 0903199420 

 

Poslanie: 

Hlavným cieľom občianskeho združenia je zriadenie a prevádzka špecializovaného zariadenia 

pre deti s poruchou autistického spektra Na trati. Združenie tvoria najmä rodičia detí s autizmom. 

Špecializované zariadenie, bolo zaregistrované do siete poskytovateľov sociálnych služieb 

v auguste 2018. Reálne poskytovať svoje služby zariadenie začalo 2.1.2019. Špecializované 

zariadenie má za úlohu a cieľ viesť deti v predškolskom veku od 3 rokov a deti v povinnej 

školskej dochádzke, ktorým bola diagnostikovaná porucha autistického spektra, k 

plnohodnotnému životu. Vychovávať deti k sebestačnosti a nezávislosti do takej miery, do akej 

to umožní ich fyzická a mentálna kondícia. Integráciou a inklúziou detí so špeciálno-výchovnými 

potrebami do spoločnosti umožniť rodičom zaradiť sa do pracovného procesu a tým aj zvýšiť 

životnú úroveň celej rodine. 
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2. Informácie o poskytovaní sociálnej služby v kalendárnom roku 

 

Špecializované zariadenie pre deti s poruchou autistického spektra Na trati bolo dňa 31. 8. 2018 

na základe žiadosti o registráciu poskytovateľov sociálnych služieb v zmysle § 62 až § 67 

zákona 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov zaregistrované do siete poskytovateľov sociálnych služieb.  V roku 2018 

zariadenie sociálne služby neposkytovalo. V priebehu roka 2018 prebehla rekonštrukcia 

prenajatých priestorov a zariadenie špecializovaného zariadenia inventárom, taktiež odborné 

školenia pre budúcich zamestnancov zariadenia. 

 

Špecializované zariadenie začalo svoju činnosť od 2.1.2019.  

Registrovaná kapacita: 15 príjmateľov sociálnych služieb  

Cieľová skupina: deti s PAS vo veku od 3 do 18 rokov 

 

Aktivity a akcie počas roka 2019: 

 

Plávanie: 

Od apríla 2019, kedy sa dochádzka klientov ustálila auž nebola ovplyvňovaná chrípkovým 

obdobím, sme začali 2 razy do mesiaca navštevovať Relax Aqua & Spa v Trnave na plávanie. 

Vedenie Relaxu nám vyšlo vždy maximálne v ústrety a my sme mohli klientov začleňovať do 

spoločnosti v obmedzenom počte iných klientov plavárne. Počas našej prítomnosti boli bazény 

minimálne obsadené a tak zvykanie si na nové prostredie, učenie plávania, ponárania 

prebiehalo plynule, v priateľskom duchu. S touto aktivitou sme pokračovali až do letných 

prázdnin, resp. do času, kedy začali klienti s rodinami navštevovať dovolenkové destinácie 

osobitne. V septembri sme opäť začali navštevovať plávanie v Trnave. 
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Návšteva Minizoo v Pustých Úľanoch: 

Počas letných prázdniny sme zorganizovali poldenný výlet do Minizoo v neďalekých Pustých 

Úľanoch. Deti mohli česať, kŕmiť, hladkať zvieratká rôznych druhov. Videli sme kozičky, ovečky, 

sliepky, kačky. V neposlednom rade je areál vybavený aj sociálnym zázemím, herničkou, 
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posedením, hračkami, vlastným rybníkom.... Majitelia minizoo napustili našim klientom veľké 

koryto s vodou, kde sa mohli do sýtosti vyšantiť.  
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Hipoterapia:  

Ešte pre letnými prázdninami sme začali intenzívne pracovať na rozšírení poskytovania terapií aj 

o terapie mimo priestory centra, tzv. externú terapiu. Vo vzdialenosti do 10km od 

špecializovaného zariadenia sa nachádzajú stajne, kde poskytuje hipoterapiu HYPPOSKO OZ. 

Aj napriek plnej obsadenosti nám vyšli v ústrety a spočiatku uvoľnili priestor pre dochádzanie 1x 

do týždňa pre každého klienta. Na realizáciu hipoterapie sme v zariadení vyčlenili každú stredu 

poobede v čase od 12:30 do 16:15. Klienti boli vození na terapiu vo dvojiciach osobným 

automobilom, aby sa predišlo dlhému čakaniu v Modranke ( netrpezlivosť je jedným zo 

sprievodných znakov diagnózy). Týmto tempom sme pokračovali až do Vianoc, 18.12.2019. bola 

realizovaná posledná terapia. Progres za tie 4 mesiace bol viditeľný u každého jedného klienta. 

Od prvotného plaču a odmietania (u podaktorých) až po samostatné jazdenie na koni, 

poslúchanie pokynov a cvičenie na chrbte koňa.  

                

 

Návšteva kina: 

Na jeseň sa podarilo zorganizovať individuálne premietanie v CINEMAX v priestoroch City 

Aréna v Trnave. Pre drvivú väčšinu klientov to bola prvá návšteva kina. S pomocou našej 

zamestnankyne  a manažmentu kina sme pripravili podmienky, ktoré by mohli naši klienti 

zakceptovať. Od ponechania tlmeného svetla až po zníženie hlasitosti zvuku. Pukance sme mali 

taktiež k dispozícii. Premietali nám krátkometrážny film Pat a Mat. Takmer všetky deti zvládli 
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premietanie od začiatku do konca a my môžeme zhodnotiť túto aktivitu za maximálne úspešnú 

a splnila naše očakávania.  
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Na takmer všetky aktivity mimo priestory zariadenia sa s klientmi dopravujeme autobusom alebo 

mikrobusom.  Jazda v nich im nespôsobuje žiadne problémy, dokonca sa na ňu vždy tešia. 

 

Návšteva kolotočov: 

Na jeseň sú v obci Hrnčiarovce nad Parnou, kde je sídlo prevádzky špecializovaného 

zariadenia, konajú hodové slávnosti. Spolu s oslavami do obce prídu kolotoče. S klientmi sme si 

ani túto udalosť nenechali ujsť a opäť väčšina detí zažila jazdu na kolotoči prvý raz. Mali 

neskutočnú radosť. 

               

 

Občianske združenie v roku 2019 zorganizovalo aj 2. ročník benefičného koncertu Taste of 

brass v kultúrnom centre „Nádvorie“ v Trnave. 

Tentoraz sa koncert konal v nedeľu 9.6.2019. Takmer do roka a do dňa sme akciu zopakovali. 

Na druhom ročníku nás podporili aj mladí podnikatelia s ich vlastnými sirupmi zo spoločnosti 

Herbert sirupy. Nálada a atmosféra bola tradične výborná, ľudia sa bavili, počasie nám taktiež 

prialo. Celá akcia bola organizovaná na podporu prevádzky a ďalšieho fungovania 

špecializovaného zariadenia.  



9 
 

        

 

 

 



10 
 

3. ročná účtovná závierku a zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnutých, 

 

Združenie ako neverejný poskytovateľ sociálnej služby vedie účtovníctvo podľa Zákona 

o účtovníctve č.431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov. Účtovná závierka za rok 2019:    
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4. informácia k výroku štatutárneho audítora k ročnej účtovnej závierke, ak ju 

overoval 

 

V súlade s § 67a ods. 4 zákona o sociálnych službách je poskytovateľ sociálnej služby povinný 

overiť ročnú účtovnú závierku v oboch prípadoch t. j. podľa písmena a) aj b) samostatne. To 

znamená, že aj v prípade, ak príjmy z verejných prostriedkov prekročia 33 193 €, ako aj v 

prípade, ak všetky príjmy poskytovateľa sociálnych služieb prekročia sumu 165 969 €. Overenie 

účtovnej uzávierky audítorom nie je viazané na súčasné naplnenie oboch podmienok. 

Špecializované zariadenie ako poskytovateľ sociálnej služby dosiahlo výšku príjmov určených 

zákonom, z tohto dôvodu účtovná závierka za rok 2019 bola overená audítorom. Výrok 

audítora v prílohe Výročnej správy. 

 

5. prehľad o príjmoch (výnosoch) a výdavkoch (nákladoch) 

V roku 2019 zariadenie začalo reálne poskytovať služby, výdavky súviseli s činnosťou a 

prevádzkou špecializovaného zariadenia „Na trati“.  

Náklady k 12/2019 v EUR 

Spotreba materiálu         17 326,- 

Cestovné              635,- 

Ostatné služby         21 708,- 

Osobné náklady      102 722,- 

Ostatné dane a poplatky 614,- 

Kurzové straty      7,- 

Iné ostatné náklady    921,- 

Odpisy    919,- 

Spolu náklady      144 852,- 

 

Medzi najväčšie nákladové položky, okrem mzdových a odvodových nákladov na 

zamestnancov, boli náklady na výchovno-vzdelávaciu činnosť a zaúčtovaný drobný majetok do 

spotreby. V ostatných službách sú účtované najmä náklady na nájom, energie, režijné náklady 

zariadenia a služby obstarané v spojitosti s výchovnými a vzdelávacími činnosťami zariadenia. 
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6. prehľad príjmov v členení podľa zdrojov k 12/2019: 

 

Tržby z predaja služieb    39 300,- 

Prijaté dary           524,- 

Iné ostatné Výnosy          945,- 

Prijaté príspevky od iných organizácií  19 800,- 

Prijaté príspevky od fyzických osôb      2 689,- 

Príspevky z podielu zaplatenej dane    13 005,- 

Prijaté príspevky z verejných zbierok        996,- 

Dotácie        45 297,- 

Spolu                 122 556,- 

Príjmy plynuli jednak z verejných zdrojov – dotácií, ale i príspevkov rôznych organizácií, nadácií 

a FO, príspevkov rodičov klientov za poskytované služby a taktiež z  2% podielu zaplatenej 

dane.  

Príspevky za rok 2019 z verejných zdrojov: 

Ministerstvo Práce SVaR 28 905,99 

VUC TT 13 360,- 

VUC BA   2 030,82 

Dotácia VUC TT   1 000,- 

 

Príspevky rodičov v roku 2019 

Platby za služby 39 299,52 

 

Príspevky podielu zaplatenej dane  v roku 2019 

2% z daní 13 005,41 

 

Ostatné príjmy boli dary súkromných osôb, právnických osôb a nadácií. Uspeli sme napr. 

v projektoch Nadácie SLSP, a.s., Nadácie Volkswagen a iné. 

Taktiež sme opäť aj v roku 2019 vykonali jednu verejnú zbierku v rámci benefičného koncertu. 
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7. stav a pohyb majetku a záväzkov 

 

Neobežný majetok 

V roku 2019 Na trati, o.z. nevlastnilo žiadane pozemky a stavby.   

Špecializované zariadenie pôsobí v Hrnčiarovciach nad Parnou, čo je okrajová obec mesta 

Trnavy s výbornou dostupnosťou. Zariadenie sa nachádza na prízemí objektu starej materskej 

školy, ktoré má OZ v dlhodobom prenájme od obce Hrnčiarovce nad Parnou.. Objekt je tvorený 

priestormi – určenými na špeciálno-pedagogické účely, špecializované pre deti s detským 

autizmom. Ďalej senzorická miestnosť, snoezelen miestnosť, miestnosť na Biofeedback terapiu, 

miestnosť na ABA terapiu, sociálne zariadenie pre deti a dospelých, výdajňa stravy s jedálňou a 

administratívna miestnosť.  

Dlhodobý hmotný majetok v sume 7 269,- € je tvorený výlučne samostatne hnuteľnými vecami 

a to najmä zariadením vonkajšieho ihriska, kamerovým systémom zariadenia, ale i napr. vodnou 

vibračnou posteľou pre terapiu Snoezelen. 

 

Obežný majetok bol k 31.12.2019 spolu v sume 2 307 €, najväčšia časť bola tvorená 

pohľadávkami  v sume 1 266 €. Zbytok bol tvorený zostatkom v pokladnici a nákladmi budúcich 

období. 

 

Pasíva boli tvorené výlučne cudzími zdrojmi.  

Dlhodobé záväzky spolu            0 

Krátkodobé záväzky spolu   14 412  

Záväzky z obchodného styku    3 954 

Záväzky voči zamestnancom    5 641 

Zúčtovanie so SP a ZP    4 106 

Daňové záväzky        411  

Záväzky voči účastníkom združení      300 

 

Bankové úvery spolu     8 179 

Občianskemu Združeniu bolo poskytnuté financovanie v SLSP. 
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Výnosy budúcich období  7 269 

 

Výsledok hospodárenia za minulé účtovné obdobie    -1 968 

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie   -22 296 

 

 

8. informácie k ekonomicky oprávnené nákladom na jedného prijímateľa sociálnej 

služby podľa druhu poskytovanej sociálnej služby za kalendárny rok 

Poskytovanie sociálnej služby v roku 2019: 

2019 Celkový počet klientov Počet klientov poberajúcich 

stravu 

Január 8 8 

Február 8 7 

Marec 7 7 

Apríl 7 7 

Máj 9 8 

Jún 10 9 

Júl 12 11 

August 7 6 

September 12 11 

Október 14 13 

November 13 11 

December 13 11 

Priemer 10 9,083 

 

Ekonomicky oprávnené náklady na 1 klienta na  mesiac v roku 2019 boli v priemere 1202 €. 
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Počet zamestnancov na TPP a iný pracovný pomer v roku 2019 

2019 Počet zamestnancov TPP Počet zamestnancov na 

dohodu/iný prac. pomer 

Január 8 0 

Február 8 1 

Marec 8 1 

Apríl 8 1 

Máj 8 1 

Jún 8 1 

Júl 8 2 

August 8 1 

September 9 1 

Október 10 1 

November 10 1 

December 10 1 

Priemer 8,583 1 

 

 

9. Záver: 

Zariadenie sa prioritne zameriava na rodiny s autistickými deťmi z Trnavského samosprávneho 

kraja, no rovnako sa snaží byť nápomocné rodičom a deťom bývajúcim v iných regiónoch 

Slovenska, ak by prejavili záujem o služby centra, terapie, prednášky, besedy, výmenu 

skúseností.  

Zariadenie má ambíciu stať sa „motivačnou zastávkou“ pre rodičov detí s diagnostikovanou 

poruchou autistického centra a inšpiráciou pre záujemcov nielen z Trnavského samosprávneho 

kraja. Mohol by sa stať príkladom pre rodičov hľadajúcich riešenie pre denné umiestnenie 

svojich detí, a tak by mohol byť multiplikovaný v rámci kraja aj mimo neho. Zároveň by mohol 

byť pozitívnym príkladom spojenia nadšenia rodičov a profesionality odborných zamestnancov. 

 

 


