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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 2021 sa zloženie orgánov KACP nezmenilo. 

 

Štatutárny orgán:  

Mgr. Eva Turáková 

Trvalé bydlisko: Vajanského 19, 08001 Prešov 

zakladatelia neziskovej organizácie: Prešovský samosprávny kraj, Francesco – regionálne 

autistické centrum 

 

Správna rada:  

Mgr. Katarína Gromošová – predseda /zástupca Francesca – regionálneho autistického 

centra/ 

PhDr. Mária Miková – člen /zástupca Francesca – regionálneho autistického centra/ 

prof. ThDr. PaedDr. Ing. Gabriel Paľa, Phd. – člen /zástupca Prešovského samosprávneho 

kraja/ 

 

Dozorná rada: 

Anna Schlosserová /zástupca Prešovského samosprávneho kraja/ 

PaedDr. Miroslav Benko, MBA /zástupca Prešovského samosprávneho kraja/ 

Iveta Janovčíková /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) Deň začatia poskytovania sociálnej služby: 1.1.2013 

 

Forma sociálnej služby Počet miest v registri 

týždenná pobytová 11 

ambulantná 21 
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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 2021 bola v KACP zabezpečená sociálna služba týždennou pobytovou formou 

a ambulantnou formou klientom vo veku od 8 do 23 rokov, z ktorých väčšina zároveň 

navštevuje aj Súkromnú spojenú školu. 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 programu, ABA prístupu, komunikačnej 
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stratégie PECS, Handle prístup sú všetko veľmi úspešne využívané programy u ľudí 

s autizmom a tie využívame aj v KACP. 

 

Počet klientov Forma sociálnej služby 

Týždenná pobytová Ambulantná 

Priemer za r. 2021 11 28 

K 31.12.2021 11 26 

 

 

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

akadémie a sociálnej práce. 

 

      

III. Finančné údaje  

 

Činnosť KACP bola v r. 2021 financovaná z príspevkov od PSK, KSK, MPSVaR a poplatkov 

klientov. 

 

Aktíva Suma v EUR 

Pokladnica 283,28 

Bankové účty 6 785,86 

Ostatné pohľadávky – voči klientom 2 093,88 

Spolu 9 163,02 

 

Pasíva Suma v EUR 

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia 

minulých rokov 

789,78 

Krátkodobé rezervy – audit 408,00 

                              - nevyčerpaná dovolenka 3 646,95 

Záväzky zo sociálneho fondu 904,83 

Záväzky z obchodného styku – vyúčtovanie 

energií za r. 2021 

169,04 

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie -4 455,87 

Výdavky budúcich období – vrátka KSK 353,15 

                                              - vrátka MPSVaR 4 317,44 

Výnosy budúcich období – poplatky klientov 241,20 

                                           - nadácia C&A 2 788,50 

Spolu 9 163,02 
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Výnosy Suma v EUR 

Prijaté príspevky od FO  

– poplatky od klientov týždenná pobytová 

forma 

12 367,17 

  - poplatky od klientov ambulantná forma 9 655,57 

Dotácie - PSK 83 593,66 

              - KSK 29 790,96 

              - MPSVaR 166 787,07 

              - OOPP - ŠHR 825,34 

Spolu  303 019,77 
 

Výdavky Suma v EUR 

Spotreba materiálu 6 870,51 

Spotreba energie 3 321,95 

Opravy a udržiavanie 490,91 

Ostatné služby 15 710,14 

Mzdové náklady 200 281,30 

Zákonne sociálne a zdravotné poistenie 70 360,12 

Zákonné sociálne náklady 9 953,36 

Ostatné dane a poplatky 114,19 

Kurzové straty 2,84 

Iné ostatné náklady 370,32 

Spolu celkom 307 475,64 

                                                                    

Ekonomicky oprávnené náklady na rok 2021 v EUR 
Týždenná pobytová forma – na rok 

                                               - na klienta na rok 

141 886,61 

12 898,78 

Ambulantná forma – na rok 

                                  - na klienta na rok 

163 289,22 

11 261,33 

  

Nadácia C&A v roku 2019 podporila naše zariadenie vo financovaní projektu „Secure 

workshop – Car wash“. V rámci projektu sa v roku 2019 zakúpilo vybavenie na umývanie 

a čistenie motorových vozidiel, ktoré môžu obsluhovať mladí autisti a získať tak zručnosti, 

ktoré budú môcť v budúcnosti využiť v chránených pracoviskách. V roku 2021 sa plánovala 

úprava priestorov garáže budovy, v ktorej je KACP v nájme, vzhľadom na situáciu 

s koronavírusom sa tento plán presunul na r. 2022. 

 

IV. Návrh vysporiadania výsledku hospodárenia 

 

Na Valnom zhromaždení bude navrhnuté previesť výsledok hospodárenia za rok 2021 

k nevysporiadanému výsledku hospodárenia minulých rokov. 

 

V. Predpokladaný budúci vývoj  

  

Vzhľadom na zvyšujúci sa počet klientov s autizmom v dospelom veku a s tým súvisiaci rastúci 

záujem o služby špecializovaného zariadenia, najmä ambulantnou formou pre týchto mladých, 

vnímame nutnosť najmä priestorového rozšírenia nášho zariadenia, aby boli pokryté špecifické 
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potreby všetkých našich klientov. Úroveň a profesionalitu zariadenia zvyšuje aj tým, že ľudia 

pracujúci v našom zariadení sa neustále školia.  

 

 

VI. Prílohy 

 

1. Účtovná závierka a poznámky k 31. decembru 2021 a správa nezávislého audítora 

 


