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VÝROČNÁ SPRÁVA 2021  
 

 

 

  
 

 

Špecializované zariadenie pre autistov a domov sociálnych služieb 

 

Komunitné centrum Drahuškovo je zariadenie sociálnej starostlivosti na pomoc osobám s 

autizmom. Bolo vybudované vďaka obrovskej práci a iniciatívy mnohých zaintersovaných, veľkého 

množstva finančných prostriedkov, zahraničným grantom a podpore mnohých podporovateľov 

donorov a sponzorov. 
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Komunitné centrum Drahuškovo dnes vykonáva svoju činnosť ako  

a) špecializované zariadenie pre dospelé osoby s autizmom  

b) domov sociálnych služieb 

c) domov na pol ceste – ubytovanie, zamestnanie a podpora absolventom detských domovov, 

ktorí v Drahuškove vykonávajú svoju prácu pre prospech zdravotne postihnutých klientov. 

 

Chránené dielne Drahuškovo 

 

Od 1. 3. 2012  je realizovaná v Komunitnom centre Drahuškovo prevádzka chránených dielní.  

Unikátna príležitosť pre mentálne postihnutých predovšetkým pre osoby s autizmom na zaradenie do 

práce, na zmysluplné využitie životného priestoru prácou ktorá má zmysel. Ku koncu roka 2021 sú v 

Komunitnom centre Drahuškovo prevádzkované dielne pre trinásť zamestnancov so zdravotným 

postihnutím.  

 

    
 

V oblasti realizácie CHD Drahuškovo je Drahuška a my…, o.z v plnohodnotnej a vzájomne sa 

podporujúcej aktivite s Drahuškovo, o.z. prostredníctvom ktorého sú zamestnaní zamestnanci CHD 

so zdravotným postihnutím aj asistenti zamestnancov so zdravotným postihnutím a tým je 

prostredníctvom UPSVaR Nové Mesto n. Váhom refundovaná časť finančných prostriedkov 

zamestnancov CHD a nákladov na prevádzku CHD.  

 

Prebiehajúce projekty - sumárne 

 

- V roku 2021 bol realizovaný projekt nadácie EPH v celkovej sume 20 000,- EUR. 

 

- Pre projekt „Drahuškovo - komunitné centrum Krajné - integrované vzdelávanie a práca 

pre osoby s autizmom a mládež s osobitnými potrebami“ SK 0139 realizovaný cestou Nórskeho 

finančného mechanizmu a EHP bol uzavretý a ukončený dňa 9.3.2022. 

 

Príprava, predloženie nasledujúcich projektov – Nadácia EPH 

 

Občianske združenie Drahuška a my... predložilo na nasledujúci rok 2022 Nadácii EPH následný 

projekt, ktorého cieľom bude v súlade s programom Nadácie EPH podpora detských domovov, resp. 

podpora klientov – mladých dospelých z DeD v ich uplatnení sa v práci a spoločnosti. 

„Drahuškovo - Zamestnanosť a budúcnosť mladých dospelých z detských domovov“. Tento projekt 

naväzuje na predchádzajúce projekty Nadácie J&T a Nadácie EPH v uplynulých rokoch a bol 

schválený pre rok 2022 v sume 20 000,- EUR/rok.   
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Manažérstvo kvality 

 

Komunitné centrum Drahuškovo ako neverejný poskytovateľ sociálnych služieb vynakladá od svojho 

vybudovania všetko úsilie k tomu aby poskytovalo tie najkvalitnejšie sociálne služby pre svojich 

klientov. Tomuto cieľu podriaďujú svoju prácu všetci zamestnanci.  K tomuto cieľu bol v zariadení 

zavedený systém riadenia kvality v súlade s medzinárodnou normou ISO 9001:2015. V súčasnej 

dobe systém manažerstva kvality je aj naďalej udržiavaný, napriek tomu, že už nie je opakovane 

certifikovaný akreditovanou spoločnosťou.  

 

Udržanie farmy Drahuškovo 

 

V trvalom sledovaní veterinárnym lekárom a Štátnej veterinárnej správy v Novom Meste n. Váhom je 

aj naďalej prevádzkovaná farma komunitného centra. Dáva priestor na pozitívny kontakt a pracovnú 

terapiu klientov Drahuškova s úžitkovými zvieratami. Zostávajúce zvieratká ako predchádzajúcom 

roku - oslík Barnabáš a oslík Edo. Zostávajú sliepky a králiky, aktuálne ovečky. V poľnohospodárstve 

sa rastlinná produkcia minimalizuje prevažne na záhradku Drahuškova.  

 

Dotácia na areál „veľkého Drahuškova“ bola pridelená opakovane na nasledujúci rok cestou PPA po 

satelitnom premeraní aktuálnej výmery.  

 

 

 

         
 

 

 

Prezentačné, sponzorské aktivity a marketing 

 

V priebehu roku 2021 boli realizované pretrvávajúce snahy o získanie prostriedkov prostredníctvom 

sponzorov a podporovateľov. Aj pre nasledujúci rok bola realizovaná registrácia Slovenskou 

notárskou komorou na oprávnenie získavania prostriedkov z 2% z daní.  

 

Popri trvalých prezentačných aktivitách bola realizovaná prezentácia jednotlivých prebiehajúcich 

projektov, predávanie výrobkov z CHD na trhoch. Boli vypracované, vytlačené a distribuované:  

„Drahuškovské noviny“ za rok 2021.   
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Naďalej je prevádzkované a upravované aj dátové a grafické rozhranie internetovej stránky 

www.drahuskovo.sk, vrátane Facebook prezentácie. V ďalšom horizonte prípravy je plán na zmenu 

a vylepšenie internetovej stránky Drahuškova.   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bratislava, 30. 03. 2022                    MUDr. Jozef Šóth, CSc. 
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Finančná správa 

Majetok občianskeho združenia tvoril hmotný investičný majetok v podobe budovy , pozemkov a hnuteľného majetku 

v celkovej hodnote  1.497 298,51 €  a finančný majetok v členení peniaze v pokladni a na bežnom bankovom účte: 

Stav pokladne k  1.1.2021:                 187,89€    
Stav pokladne k 31.12.2021:              238,61€ 
Stav na účtoch k 1.1.2021:            316 035,43 €  
Stav na účtoch  k 31.12.2021:       334 759,71 € 

PRÍJMY 2021  

               

Prijaté príspevky od PO                     41 282,64 € 

Prijaté príspevky FO                                           21 532,00 €   

Použitie prísp. z pod. zapl. dane r.2019           1 447,10  € 

Použitie prísp. z pod. zapl. dane r. 2020        14 072,39 € 

Dotácie FM EHP                                                 69 233,00 € 

Dotácie BSK  ŠZ ,DSS                                         33 443,40 €    

Dotácie TSK ŠZ,                                                  13 868,96 €  

Dotácie TTSK   DSS                                             10 008,00 € 

Dotácia MPSVR                                                 73 080,00 € 

Platby za pobyt                                                 39 435,48 €   

Ostatné výnosy-vlastné zdroje                         8 188,00€ 

                325 590,97 € 

 

VÝDAVKY 2021  

Spotreba materiálu                 15 955,61 € 

Spotreba el. energie, vody                                17 166,65 € 

Ostatné služby                                                       3 909,75 € 

- Poistenie majetku                 2 407,05 € 

- Sociálna práca                      14 340,00 €    

Ostatné výdaje                                                           35,55 € 

                           - opravy a údržba KC                 3 057,94 €  

- stravné zam.                          3 034,81 € 

Poskytnutý príspevok CHD Drahuškovo         10 000,00 € 

Mzdové náklady                               129 208,32€ 

Zákonné soc. a ZP                  44 476,83 € 

Tvorba SF          660,15 € 

Daň z nehnuteľností - Krajné        207,79 € 

Bankové poplatky      1 385,65 € 

Odpisy HM, DHIM                   79 745,81 € 

                   325 591,91 € 
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POUŽITIE PODIELU ZAPLATENEJ DANE V ROKU 2021  PRIJATEJ V ROKU 2020 + 2021  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Kontakt : 
Drahuška a my...  občianske združenie   

IČO:     30801168    

DIČ:      2022136567  

Sídlo:   Košická 56, Bratislava 82103   

Číslo účtu: OTP Banka č.ú.: SK77 5200 0000 0000 0897 0976 

Reg. MV SR c: VVS/1-9000/90-27653  

  
 Bratislava dňa 01.03.2022 

MUDr. Jozef Šóth, CSc. 

Predseda Predstavenstva 

Drahuška a my…, o.z.  

 

,49 
Účel použitia podielu                             

zaplatenej dane 

Výška použitého 
podielu zaplatenej 
dane na tento účel 

(v euro) 

Spôsob použitia podielu zaplatenej dane 

1. 
poskytovanie sociálnej pomoci 
Opravy a údržba KC Drahuškovo 

 Drobné opravy a bežná údržba KC Drahuškovo 

2. 
poskytovanie sociálnej pomoci 
Prevádzková réžia 

1 179,49 
Kancelárske potreby, potraviny,PHM, spotreba  el. 
energia,  voda, BOZP a PO 

3. 
poskytovanie sociálnej pomoci 
Účtovnícke , sociálna práca, 
právne služby a poradenstvo 

14 340,00 
Audit účtovnej závierky a výročnej správy, sociálna 
práca,notárske a právnicke služby, poradenstvo VO 

4. 
poskytovanie sociálnej pomoci 
Programové vybavenie 

 Doména, IT služby 

5. 
Poskytovanie sociálnej pomoci 
Terapeutické pomôcky 

 tvorivé dielne, poníky, hry na rozvoj osobnosti 

                   

                        Prijaté v r. 2020  – zostatok      1 447,10 

                                                                                           Prijaté v r. 2021                     :   21 639,99 

  15 519,49                      Zostatok r. 2021                   :      7 567,60 


