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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) V roku 2016 sa v zložení orgánov KACP neudiali žiadne zmeny. 

 

Štatutárny orgán:  

Mgr. Eva Turáková 

Trvalé bydlisko: Vajanského 19, 08001 Prešov 

zakladatelia neziskovej organizácie: Prešovský samosprávny kraj, Francesco – regionálne 

autistické centrum 

 

Správna rada:  

Ing. Juraj Kopčák – predseda /zástupca Francesca – regionálneho autistického centra/ 

Mgr. Katarína Gromošová – člen /zástupca Francesca – regionálneho autistického centra/ 

JUDr. Anna Aftanasová – člen /zástupca Prešovského samosprávneho kraja/ 

 

Dozorná rada: 

Ing. Andrea Turčanová – predsedkyňa / zástupca Prešovského samosprávneho kraja/ 

MUDr. Jozef Halecký – člen /zástupca Prešovského samosprávneho kraja/ 

Iveta Janovčíková – člen /zástupca Francesca – regionálneho autistického centra/ 

 

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 zákona č.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: 9 

 

7) Deň začatia poskytovania sociálnej služby: 1.1.2013 
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II. Prehľad činnosti 

 

Nezisková organizácia poskytuje sociálne služby pre klientov s autizmom – t.j. pre osoby 

s najvyšším stupňom odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy 

č. 3 zákona č. 448/2008 o sociálnych službách. Od roku 2013 poskytuje sociálne služby 

formou týždennou pobytovou a od roku 2017 KACP poskytuje sociálne služby aj 

ambulantnou formou. 

Nezisková organizácia poskytuje všeobecne prospešné služby vykonávaním sociálnej 

prevencie, poskytovaním sociálneho poradenstva, starostlivosťou v rehabilitačnom stredisku a 

doplnkovým vzdelávaním vrátane rozvoja telesnej kultúry. 

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

všeobecne prospešné služby: 

- starostlivosť v zariadení sociálnych služieb a to ambulantnou a týždennou pobytovou 

formou v zmysle zákona č.448/2008 o sociálnych službách, 

- poskytovanie sociálneho poradenstva ako kontinuálne pokračovanie sociálnej 

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

s autistickou poruchou i jeho rodiny, 

- 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, 

-  odborné konzultácie a vzdelávanie odborníkov v oblasti autizmu. 

 

Štandardné služby, ktoré KACP poskytuje:    

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. 

 

V roku 2016 bola v KACP zabezpečená sociálna služba týždennou pobytovou formou 

v priemere 8 klientom vo veku od 8 do 22 rokov, ktorí sú zároveň žiakmi Súkromnej spojenej 

školy. K 31.12.2016 bol počet klientov 9. O 2 klientov sa stará minimálne 1 zamestnanec, 

ideálny je pomer 1:1, pretože niektoré deti či mladí dospelí s diagnózou autizmus sú veľmi 

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

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

 

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

akadémie a sociálnej práce. V roku 2016 v KACP pracovalo 5 dobrovoľníkov 

prostredníctvom aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej práce cez ÚPSVaR Prešov, 

z toho 2 boli po ukončení činnosti zamestnaní v Súkromnej spojenej škole. 

 

      

III. Finančné údaje  

 

Činnosť KACP je financovaná z príspevkov od PSK, KSK, ÚPSVaR a poplatkov klientov. 

 

Aktíva Suma v EUR 

Pokladnica 198,49 

Bankové účty 13 524,55 

Náklady budúcich období – poistenie 

budovy 

18,22 

                                           - nájom 1,00 

Spolu 13 742,26 

 

Pasíva Suma v EUR 

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia 

minulých rokov 

3 576,09 

Krátkodobé rezervy – audit 408,00 

                                    - energie 14,94 

Záväzky zo sociálneho fondu 168,82 

Záväzky z obchodného styku 123,45 

Výdavky budúcich období – vrátka PSK 5 710,25 

Výsledok hospodárenia za účtovné 

obdobie 

3 740,71 

Spolu 13 742,26 

 

Výdavok budúcich období – vrátka PSK vo výške 5 710,25 EUR vznikol na základe 

finančného vyúčtovania za rok 2016 s PSK. 

 

Finančné príjmy Suma v EUR 

Úroky 0,05 

Iné ostatné výnosy – poplatky od klientov 14 707,50 

Dotácie - PSK 62 812,75 

              - KSK 14 265,91 

              - ÚPSVaR 33,20 

Spolu 91 819,41 
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Finančné výdaje Suma v EUR 

Spotreba materiálu 2 413,46 

Spotreba energie 3 010,17 

Opravy a udržiavanie 422,28 

Ostatné služby 676,76 

Mzdové náklady 52 597,70 

Zákonne sociálne a zdravotné poistenie 18 492,07 

Zákonné sociálne náklady 4 111,34 

Ostatné dane a poplatky 200,60 

Osobitné náklady 0,19 

Iné ostatné náklady 6 154,13 

Spolu 88 078,70 

                                                                    

   

Ekonomicky oprávnené náklady za klienta za rok: 11 009,84 €  

 

 

IV. 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. Prílohy 

 

1. Správa audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou 

2. Účtovná závierka k 31. decembru 2016 a správa nezávislého audítora 

 


