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I. 

Všeobecné údaje 

 

1. Názov špecializovaného zariadenia: Krajské autistické centrum Prešov, n. o. 

      Sídlo zariadenia:   Vodárenská 3, 080 01 Prešov 

      Právna forma právnickej osoby: nezisková organizácia /zákon č.213/1997 Zb./ 

      Dátum založenia neziskovej organizácie: 23.4.2012  

      Číslo spisu: OVVS-358/2012-NO     

      IČO: 45738556 

      DIČ: 2023593693 

2.   štatutárny orgán: Mgr. Eva Turáková 

      Trvalé bydlisko: Vajanského 19, 08001 Prešov 

zakladatelia neziskovej organizácie: Prešovský samosprávny kraj, Francesco – regionálne 

autistické centrum 

3.   Druh sociálnej služby: § 12 ods.1) písm.c) zákona č. 448/2008 Z. z.: 

Sociálna služba na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného 

postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového 

veku. 

Špecializované zariadenie /§39 zákonač.448/2008 Z. z./ 

4.  Cieľová skupina: deti a plnoleté fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej               

osoby, ich stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č.3 a majú zdravotné postihnutie, 

ktorým je autizmus 

5.  Forma sociálnej služby: týždenná pobytová 

6.  Počet miest: 16 

7.  Deň začatia poskytovania sociálnej služby: 1.1.2013 

 

 

II. 

Charakteristika zariadenia 

 

Nezisková organizácia poskytuje nasledovné druhy všeobecne prospešných služieb: 

1) všeobecne prospešné služby v oblasti sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti u 

populácie postihnutej autistickým syndrómom podľa zákona NR SR č. 195/1998 Z.z. o 

sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov. 

Nezisková organizácia poskytuje všeobecne prospešné služby vykonávaním sociálnej 

prevencie, poskytovaním sociálneho poradenstva, starostlivosťou v rehabilitačnom stredisku a 

doplnkovým vzdelávaním vrátane rozvoja telesnej kultúry. 

2)  V rámci svojej činnosti nezisková organizácia poskytuje klientom s autizmom najmä tieto 

všeobecne prospešné služby: 

- starostlivosť v zariadení sociálnych služieb a to týždennou pobytovou formou podľa 

zákona č.448/2008 §7 



- vykonávanie sociálnej prevencie u sociálne znevýhodnenej skupiny obyvateľov rodín s 

autistickým členom, s cieľom predchádzania porúch psychického a sociálneho vývinu 

všetkých členov rodiny formou: vyhľadávacou, nápravnou, rehabilitačnou a 

resocializačnou a  organizovaním výchovno-rekreačných táborov (podľa zákona č. 

195/1998 Z. z. 

- poskytovanie sociálneho poradenstva ako kontinuálne pokračovanie sociálnej 

prevencie priamo v rodinách, resp. na miestach sociálnej integrácie občana s 

autistickou poruchou i jeho rodiny, 

- nevyhnutnú starostlivosť, ktorou je stravovanie, bývanie a zaopatrenie v 

resocializačnom stredisku, 

- doplnkové vzdelávanie v rozsahu a čase, ktoré školy v triedach pre žiakov s autizmom 

už nepokrývajú, 

-  doplnkové vzdelávanie doplnkovými formami, metódami a prostriedkami, špecificky 

podľa potrieb každého jedinca, 

-  organizovanie špeciálnej telesnej výchovy, s dodržiavaním zásad vizualizácie, 

štrukturalizácie a individuálneho prístupu, s využitím špeciálnych kompenzačných 

pomôcok a 

-  odborné konzultácie a vzdelávanie odborníkov v oblasti autizmu. 

 

Dôvod vzniku špecializovaného zariadenia s týždennou pobytovou formou:  

V Prešovskom kraji existuje jediná Súkromná základná škola s materskou školou pre žiakov 

a deti s autizmom a špecializované zariadenie pre klientov s autizmom, ktoré poskytuje 

ambulantnou formou terapie a služby deťom a dospelým klientom s diagnózou autizmus. 

Mnohí rodičia pre do Prešova dochádzajú aj zo vzdialenejších miest a obcí prešovského kraja, 

aby poskytli výchovno-vzdelávacie a terapeutické, sociálne služby svojmu dieťaťu. Mnohí 

rodičia však nedokážu fungovať v domácnosti so svojím autistickým členom a potrebujú 

pomoc špecializovaného zariadenia. Preto vzniklo v spolupráci s Prešovským samosprávnym 

krajom a Francescom- regionálnym autistickým centrom Krajské autistické centrum Prešov 

n.o., ktoré je poskytovateľom týždennej pobytovej formy pre deti a mladých ľudí s autizmom. 

Tí sú zároveň žiakmi Súkromnej základnej školy s materskou školou pre žiakov a deti 

s autizmom.Všetky tri organizácie sídlia v jednej budove a navzájom sa svojimi aktivitami 

prelínajú.  

 

Inovatívnosť zariadenia: Autizmus je natoľko špecifické postihnutie, že vyžaduje striktne 

individuálny prístup ku klientovi a jeho potrebám a špecifické metódy prístupu v práci. Preto 

autisti neprospievajú v bežných DSS, sú tam väčšinou veľmi problémovými klientmi, ktorí 

musia zvyšok svojho života stráviť pod silnými dávkami liekov, nakoľko sa nedokážu 

prispôsobiť pravidlám. Naši školení odborníci však pracujú metodikami, ktoré sú už roky 

overované v praxi a sú ako jediné úspešné, zabezpečujú plnohodnotný život ľuďom 

s autizmom, aj keď vždy budú potrebovať človeka, ktorý ich vedie. Metodika Teacch 

programu, ABA prístupu, komunikačnej stratégie PECS, Handle prístup sú všetko veľmi 



úspešne využívané programy u ľudí s autizmom a tie využívame aj v špecializovanom 

zariadení pre klientov s diagnózou autizmus. 

 

Štandardné služby:    

a) odborné činnosti: základné sociálne poradenstvo, špecializované poradenstvo, pomoc 

pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálna rehabilitácia, pracovná terapia 

(vrátane výchovno-vzdelávacích, voľnočasových a terapeutických služieb); 

b) obslužné činnosti: ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba 

bielizne a šatstva; 

c) ďalšie činnosti: utváranie podmienok na prípravu stravy, vykonávanie nevyhnutnej 

základnej osobnej hygieny, vzdelávanie, záujmová činnosť, zabezpečenie donášky 

stravy a zabezpečenie záujmovej činnosti. 

 

 

 

Počet klientov, ktorým poskytujeme týždennú pobytovú starostlivosť: 8 

 

     KACP n.o. v rámci školiacich aktivít vytvára priestor pre odbornú prax študentov sociálnej 

akadémie a sociálnej práce. 

 

      

III. 

Prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch: 

 

Príjmy za rok 2013 vo výške 100 239,39 €: 

1. Prijaté úroky – účet 644                   0,60 

2. Dary – účet 646:                  30,01 

3. Iné ostatné výnosy – účet 649   12 224,60 

4. Dotácie – účet 691     87 984,18 

dotácia PSK – účet 69101   82 176,48 

dotácia KSK – účet 69102         2 704,92 

dotácia ÚPSVaR – účet 69103        3 102,78 

                                                                    

Výdavky za rok 2013 vo výške 93 646,39 €: 

1.Spotreba materiálu – účet 501       2 028,94 

2.Spotreba energie – účet 502       4 328,37 

3.Opravy a udržiavanie – účet 511            564,10 

4. Cestovné – účet 512             193,80 

5.Ostatné služby – účet 518               231,84 

6.Mzdové náklady – účet 521   58 795,91 

7.Zákonné soc. poist. a zdr. poist. – účet 524 20 588,31 

8.Zákonné sociálne náklady – účet 527      1 738,85 

9.Ostatné dane a poplatky – účet 538            100,80 

10. Úroky – účet 544              0,08 

11. Iné ostatné náklady – účet 549       5 075,36 

12. Daň z príjmov – účet 591                      0,03 (daň z úrokov) 

 

Záver:  

Vnímame opodstatnenosť existencie špecializovaného zariadenia pre klientov s autizmom. 

Každým rokom stúpa počet detí s autizmom a s tým súvisia aj zvyšujúce sa potreby detí 



a dospelých s autizmom. Naše zariadenie má vyškolený personál a osvojenú metodiku práce 

s touto skupinou ľudí. Úroveň profesionality sa ustavične zvyšuje aj tým, že ľudia pracujúci 

v našom zariadení sa neustále školia.  

 

V Prešove, dňa 27.2.2014 

                                                             

 

Vypracovala: Mgr. Eva Turáková 

 

 

 

 

 

 


