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1. Charakteristika organizácie    

   
SAMARITÁNKA n.o. Domov sociálnych služieb, Zariadenie pre seniorov, Zariadenie 

opatrovateľskej služby a Špecializované zariadenie pre ľudí s ACH  ulica Partizánska č20, 966 81 

Žarnovica v  súlade s ustanovením § 81 písm. i) a j) zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách 

a zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení 

neskorších predpisov /ďalej len zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách/ je registrovaná 

v registri neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby pod č. OVVS/NO – 

9/2003. 

Krajský úrad  v B. Bystrici odbor všeobecnej vnútornej správy Nám. Ľ. Štúra č.1, 975 541 B. 

Bystrica  vydal dňa 2.6.2003 ROZHODNUTIE podľa ust. § 9 ods.2 zákona NR SR  č.213/1997 Z.z.  

o neziskových organizáciách  poskytujúcich všeobecne  prospešné služby v znení  zákona NR  č. 

35/2002 Z.z. v spojení s ustanovením §6 ods. 1 zákona NR č. 222/1996 Z.z. o organizácii miestnej 

štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

    

1.1 Štruktúra  orgánov organizácie v roku 2014 

  
Správna rada:   Ing. Herchlová  Tatiana  –   predseda SR 

                         Mgr. Volentierová  Mária   -  členka SR 

                         Ing Kazimírová Alena   -  členka SR – MsÚ Žarnovica 

                       Bc. Muha   Jaroslav -  člen SR –  MsÚ  Žarnovica – klientské centrum  

                                    d.p. Mgr. Hudec Peter  - správca farnosti od 1.7.2013 

                                     

Dozorná rada:   Pavolová Milena           - predseda DR 

                           Luptáková  Marianna    -  členka DR 

                           Oslanec Július                - člen DR 

 

Riaditeľka:       Mgr. Hlavačková Júlia – štatutárny zástupca 

 

2. Poskytované služby  v roku 2014    

 
Rok 2014 v znamení zvyšovania kvality poskytovaných sociálnych služieb pre oprávnených  

poberateľov uvedených  registrovaných sociálnych služieb: 

Pobytové:           Zariadenie pre seniorov ( 15 klienti )  

                           Zariadenie opatrovateľskej služby ( 6 klienti )    

                           Dom sociálnych služieb ( 4 klienti )  

                           Špecializované zariadenie  ( 2 klienti )     

Ambulantné:      Denný pobyt  ( 5 kresiel )  

Počas roka  2014 sme  poskytovali sociálne služby pre klientov, ktorí boli posúdení na niektorú 

z registrovaných  sociálnych služieb  a bolo im vydané BBSK, alebo mestom ( obcou) podľa trvalého 

bydliska poberateľa „rozhodnutie o odkázanosti“ a stanovený  stupeň potrebnej pomoci pri 

sebaobslužných úkonoch.         
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3. Aktivity a projekty 

 
Počas  roka 2014  sme spolu s našimi poberateľmi pripravovali program na aktivizovanie , treningy  

pamäti, pohybové aktivity a kultúrno spoločenské činnosti  podľa  záujmu, možností a schopností 

poberateľov.  Jednotlivé činnosti sme  zdokumentovali v textovej i obrazovej podobe podľa 

mesiacov. 

 

JANUÁR 2014: 

Po privítaní  nového roka, boli ako vždy jeden krát do mesiaca oslavy jubileí našich obyvateľov - 

stretnutia a posedenia s poberateľmi a ich príbuznými  pri oslave menín a  životných  jubileí. Porada 

zamestnancov, aktivizácia s používaním gumenných  popruhov.   

. 

         

       
. 

             
                       Foto: archív n.o. Samaritánka  

FEBRUÁR 2014:  

Fašiangové radosti  sprevádzali i malé starosti s prípravou fašiangovej výzdoby i  masiek .Tento rok 

bola zima skúpa na sneh a tak to vypadalo, že je jeseň celú zimu.  Fašiangový sprievod mestom sme  

odsledovali  ako prechádzal  po druhej strane za potokom. V  našom zariadení vládla pohoda a veselá  

muzika. Personál bavil svojim oblečením a zapájali sa aj  naši poberatelia. Fotky z týchto chvíľ nám 

slúžia na  spomienkovú terapiu – reminiscenčné  spomínanie. Valentínske srdiečka  urobili radosť  

príbuzným a aj tým, čo ich zhotovovali, na precvičovanie reflexov postačí aj nafúkaný balón. 

                            

                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                       Foto: archív n.o. Samaritánka 
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MAREC 2014:   

Aj tento rok sme nezabudli  na Medzinárodný deň žien,  pripomenul nám ho  kvetinový darček  pre   

každú obyvateľku nášho ZSS.  Tak, ako každý rok sme si v marci aktívne pripomenuli ,,  Týždeň 

mozgu“ zameranie  na  aktivizovanie  ľudí. ktorí sú postihnutí Alzheimerovou chorobou. Pamäťové 

cvičenia sme striedali s hmatovými  vnemami. 

V marci sme si spolu s našimi poberateľmi splnili občiansku povinnost vo voľbách, veď voľba 

prezidenta  je veľká  udalosť roka.  

 

                                           
 

      
           

          Foto: archív n.o. Samaritánka 
 

 

         

APRÍL 2014:  

Klienti sa spoločne duchovne pripravovali  na sviatky Veľkej noci. Duchovné obohatenie  našim 

poberateľom poskytujeme v podobe  spirituálnych  prežívaní  na sv. omši, ktorú raz za mesiac slúžia 

dp. farár a p. kaplán. Každý prvý piatok je vysluhovaná pre obyvateľov aj sv. spoveď  a aj sv. omša  

Účasť na týchto  sviatočných sviatostných udalostiach je pre všetkých poberateľov veľkým 

povzbudením, stmeľuje ich spoločné prežívanie spirituality. Program s duchovným zameraním ich 

napĺňa pokojom, sú voči sebe navzájom tolerantnejší, chápavejší, radi sa zapájajú do aktivit    

Prežívanie  Veľkonočných sviatkov je v ZSS prepojené so zvýšeným počtom návštev  a  sú aj časté  

odchody klientov zo ZSS na priepustku  do domáceho  prostredia k príbuzným.  
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                                           Foto: archív n.o. Samaritánka 
                                   

MÁJ 2014:   

Teplé dni, rokvitnutá záhrada a Deň matiek. 

,,Matky  matkám „– aj tak by sa dalo  nazvať vystúpenie  skupiny Prameň ku Dňu Matiek  

(19.5.2014) Kvietky v črepníku urobili radost   všetkým mamkám – aj členkám skupiny PRAMEŇ. 

Celý mesiac bola aj výstavka prác našich poberateľov, ktorí spolu so zamestnancami nášho ZSS 

prezentovali  svoje šikovné ruky. Celý mesiac máj sa niesol v znamení návštev a nechýbali ani 

vystúpenia detí  Základnej školy A Kmeťa v Žarnovici. 24.5. sme pozorne sledovali volby do EP a  

26.5. sme si pripomenuli meniny a narodeniny našich májových jubilantov – posedenie vonku  pod 

prístreškami urobilo radosť všetkým  poberateľom, jubilantom aj ich rodinným príslušníkom. 

 

 

      
 

  

                                                                                    
 

         
Foto: archív n.o. Samaritánka 
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JÚN 2014:  

 

V týchto dňoch sa v našom zariadení začali realizovať práce spojené s maľovaním interiéru  a úpravy 

šikmej rampy k  budove č. 2. Provizórna drevenná rampa už bola dosť znehodnotená a tak sme boli 

nútení  opraviť ju a zvýšiť tak bezpečie  pre  užívateľov. Aby sme  sa vyhli  úrazu, tak viac sme  

využívali prostredie v záhrade, ktoré sme upravovali v predošlom roku. Zvelaďovanie  a starostlivosť 

o polievanie a vysádzanie kvetov nám pomáhajú zvládnuť aktivační zamestnanci  z MsÚ  a ÚPSVaR. 

Aj vďaka ich pomoci sme sa mohli zapojiť do súťaže o  najkrajšiu záhradu, kde sme obsadili pekné 

tretie miesto.   

Praktikati a dobrovoľníci sú vítanou pomocou  a spestrením aj pri organizovaní muzikoterapie.  

 

                                       
 

 

                 
         

 

          
                                                                                                Foto: archív n.o. Samaritánka 
 

  

 

           
JÚL a AUGUST 2014:  

 

Prechádzky a posedenia na lavičke a hojdačke, ale aj drobné radosti z pekného počasia, z prítomnosti  

psíka a samozrejme stretnutia s rodinnými príslušníkmi. Nezabúdame na rodinné stretnutia a   každý 

mesiac sv. spoveď a sv. omša. Veľkou udalosťou bolo vystúpenie divadelního súboru z Košíc : 

Divadlo na Predmestí  so svojim muzikálom : O počlovečenom- polepšenom  čertovi. Naši  klienti 

boli akoby súčasťou  hry, spontánne sa zapájali do konverzácie , no herci to bravúrne ustáli a 
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nepokazili si vzájomne  zábavu. A o to aj šlo – zapojení boli aj príbuzní jubilantov, ktorí si toto 

ptredstavenie pozreli spoli so starostom  z Hrabičova. Pán  Ján Adámik  bol gratulovať svojej 

najstaršej občianke k 95 výročiu narodenia s veľkým darčekovým košom a krásnou kyticou – ale 

hlavne svojím ľudským záujmom  potešil nielen oslávenkyňu   

Posedenie  malo veľký úspech, veď  bola aj torta, divadlo i  veľa smiechu…. 
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SEPTEMBER 2014:   

 

Mesiac september bol bohatý na rôzne udalosti a jednou z nich bola VI. Medzinárodná vedecká 

konferencia, ktorá sa konala v dňoch 18. a 19. 9. v Garni – hoteli  v Kongresovej  sále v Bratislave  

„Aktivizácia seniorov a nefarmakologické prístupy v liečbe Alzheimerovej choroby!“, pri 

príležitosti Svetového dňa Alzheimerovej choroby. Poznatky, ktoré čerpáme na  týchto  podujatiach  

nám rozširujú  obzor  v oblasti pomoci a pri skvalitňovaní  služieb našim odkázaným poberateľom 

sociálnych služieb . 

           
 

      
                                                                                                                                                            Foto: archív n.o. Samaritánka 

 

 

 

      
 

V mesiaci september 11.,12. a 13. sa konali Dni mesta ŽARNOVICA, okrem iných pekných  

podujatí , bolo aj udeľovanie Výročnej ceny mesta  Žarnovica 2014. V kultúrnom dome, za účasti  

pozvaných starostov iných obcí, ale aj podnikateľov a riaditeľov  inštitúcií nášho mesta Žarnovica. 

Tento rok udelilo mesto VÝROČNÚ CENU  MESTA ZA ROK 2014 kolektívu  zamestnancov  

SAMARITÁNKA n.o. za obetavú a záslužnú prácu v oblasti sociálnych služieb. Ďakujeme  za toto 

verejné uznanie.   

V meste bolo na  tribúne  aj divadelné  predstavenie ,,O  krásnej turkyni“ – historická dráma, ktorá sa  

viaže  na neďaleký  hrad   Revište z obdobia tureckých nájazdov..     

Divadelníci z ochotníckeho divadla Pri pekárni  ústretovo a s pochopením  zareagovali na našu 

prosbu a zahrali toto predstavenie aj v našom ZSS. V spolupráci s mestom boli dovezení ,,šľachtici“ 

v dobových kostýmoch až ku bráne nášho ZSS Samaritánka na dobovom koči, ťahanom  koníkmi.  

Aj keď  v stiesnených podmienkach  divadlo malo veľký úspech a s obľubou si spomíname na toto 

predstavenie a zároveň  dúfame že sa  niečo podobné podarí  zorganizovať aj v budúcnosti. 
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                                                                                                                              Foto: archív n.o. Samaritánka 
 
 

 

 

 

 

OKTÓBER 2014:   
 

 

Ako prví gratulanti k mesiacu úcty bol pán primátor Kamil Danko s pani viceprimátorkou Ing. 

Alenkou Kazimírovou.  Bonusom bolo stretnutrie so skupinou Prameň. Už tradične nás pán primátor 

obdaroval milým slovom a krásnymi kvetmi. Nedeľné popoludnie bolo plné slnka, kvetov, piesní,  

krásnych poďakovaní a želaní zdravia. Pekný  program sme ukončili zápisom do našej kroniky a 

malým pohostením,  ktoré nám sponzorsky priniesli. Pani  Valéria Treščáková  upiekla nádhernú 

tortu  - k nášmu 10 výročiu  SAMARITÁNKA n.o.  a reštaurácia Kabina pohostenie pre členky  

skupiny PRAMEŇ, ktoré už  10 rokov  venujú svoj voľný čas  a s láskou nám spievajú  piesne i  

prihovárajú sa svojim programom srdciam našich  obyvateľov v zariadení  Samaritánka n. o. 

ĎAKUJEME 

 

     
 

                                              Foto: archív n.o. Samaritánka 

 

V mesiaci október žilo naše zariadenie samými návštevami a milými prekvapeniami. Celý mesiac  

bol  prepletený  milými stretnutiami Októbroví jubilanti  mali príjemné posedenie s polu s rodinnými 
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príslušníkmi  na spoločnej oslave a detičky z MŠ P. Jilemnického a ZŠ A. Kmeťa nám dodali elán 

a veselosť. 

      
Foto: archív n.o. Samaritánka 

 

 

Počas  voľna sa šikovné ruky našich  klientov, pod láskavým usmerňovaním našich  zamestnancov  

zaoberali tvorením  obrazu z plodov.  Za odmenu  sa niektorí zúčastnili obhliadky  tvorivých nápadov 

v kostole  v N. Bani.  A pre tých , čo sa nemohli zúčastniť, sme tak,  ako aj v minulosti,   nafotili 

pekné výtvory. 

               

                               
Obrazy, ktoré s našimi poberateľmi pravidelne robíme – vždy majú čestné miesto v našom kostole 

sv. Petra a Pavla v Žarnovici, ale aj u nás na malej výstavke  pod oknom  pri vchode  máme  - 

poďakovania za plody v tomto roku – urobili sme  radosť každému, kto prišiel do nášho ZSS, no 

s neopakovateľnými  výtvormi v Novej Bani  sa  tie naše skromné  nedajú porovnávať. 

   

        
 

   
                                                                                   Foto: archív n.o. Samaritánka 

 

Októbrové stretnutia  sa niesli v znamení  piesní ,,Na krídlach melódie“ – tento program  bol  na 

dvore zariadenia a vystúpenie mali možnosť  prísť sledovať ,,na živo“ aj ostatní obyvatelia  nášho 

mesta Žarnovica, nakoľko  boli pozývaní cez  mestský rozhlas.  
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                           Foto: archív n.o. Samaritánka 

 
                                    

             

 

NOVEMBER 2014:  
Pripomenutie si pamiatky zosnulých, počas sv. omše sme sa pomodlili za všetkých blízkych 

zosnulých , ale hlavne  za tých, ktorí boli v našom ZSS a už nás navždy opustili. 

Tradičné spoločné stretnutie novembrových oslávencov vystriedalo supervízne stretnutie personálu 

so supervízorkou v našom zariadení – podľa ,, Supervízneho plánu.“  

No najväčšou  udalosťou boli pre nás všetkých komunálne voľby poslancov a primátora mesta 

Žarnovice. 

                                                              
      

                                            Foto: archív n.o. Samaritánka 

                    

DECEMBER 2014:    

 

Adventný čas bol  prípravou na Vianoce - výroba adventných vencov, ozdôb na stromček. Udalosti   

zanechávajú v nás nezmazateľnú stopu. Spomienky z detstava  pripomenul príchod  Mikuláša, ktorý  

navštívil aj naše zariadenie. Vďaka sponzorskému daru z lekárne ALTHEA bolo mikulášske  

prekvapenie plné sladkých dobrôt.  

.   

   

         Navštívili nás postupne  koledníci z MŠ, zo Špeciálnej základnej školy, ktorí nám priniesli 

vlastnoručne  upečené cukrovinky v balíčkoch a my sme sa im  tak trochu zavďačili  malými 

snehuliačikmi.  Prekvapili nás  aj koledníci  zo Základnej  školy A. Kmeťa s krásnym  

Vianočným programom. 
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                                 Foto: archív n.o. Samaritánka 

           

 

Prípravy  na  Vianočné sviatky spočíva  nielen vo  výzdobe,  ale aj vo  vnútornom  naladení. 

O duchovnú  prípravu na spokojné Vianočné sviatky sa postaral d.p.kaplán.Lajcha Michal.   V závere 

roka  sme mali koncoročné posedenie  a poradu  zamestnanocov, kde sme si spoločne zaželali šťastné 

sviatky  a úspešný rok 2015. Na štedrý večer  boli viacerí obyvatelia  mimo naše zariadenie – 

v domácím prostredí,  svojich  rodinách a viacerí sa  potešili z návštev  ptríbuzných. Na konci  roka 

v posledný deň – na Silvestra nás prišiel navštíviť a požehnať  d.p. farár  Mgr.Peter  Hudec. 

Zaspievali sme  spolu   koledy  a na záver  sme si všetci  zaželali  požehnaný celý rok 2015.  

     

 

 

3.1. Poberatelia  zariadenia 
 

Počas roku 2014 boli poskytované sociálne služby v našom zariadení  9846 dní, čo je 

v priemere pre Ø  27 poberateľov  sociálnych služieb.  

Prijatých  poberateľov bolo 13. Navždy nás opustili10 z toho 5 s trvalým pobytom Žarnovica. Do 

domácej starostlivosti  boli prepustení  3 klienti. Podľa druhu služby sú údaje +(plus)prijatí,-(mínus) 

zomrelí a druhé- (mínus) prepustení 

Ekonomicky oprávnené náklady  na jedného príjmateľa  sociálnej služby  podľa druhu poskytovanej 

sociálnej služby za kalendárny rok.   

Ambulantné služby  -  Denný pobyt v ZSS – na 5  kresiel  bol zaznamenaný záujem počas celého 

roka  v počte 587 dní  ,čo je v Ø 1,6 klienta, Ø EON na jedného príjmateľa za rok 3 033,- Eur +3-1-2 

ŠZ :     730    dní-         Ø    2 klienti   Ø EON na jedného príjmateľa za rok  9974,- Eur+0-0 

DSS:   1460  dní       -  Ø    4 klienti   Ø EON na jedného príjmateľa za rok  9060,- Eur +1-1 

ZPS:    5339 dní           Ø  15 klienti   Ø EON na jedného príjmateľa za rok  9453,- Eur+3-3 

ZOS:   2 199 dní          Ø     6 klienti  Ø EON na jedného príjmateľa za rok  8997,- Eur+6-5 -1 

K 31.12.2014 sme poskytovali  sociálne služby 16 poberateľom s trvalým pobytom v Žarnovici  

 Pri časovo neobmedzenom  ubytovaní klientov je nepretržitá celodenná starostlivosť spojená s 

poskytovaním ubytovania, zdravotníckych, ošetrovateľských, opatrovateľských  a sociálnych služieb, 

podávanie celodennej  stravy.  

 Klientom  poskytujeme poradenstvo, pomoc pri jedle, umývanie  riadu po podaní jedla,  

pranie prádla, žehlenie, oranizovanie programu pre voľnočasové aktivity, pracovnú terapiu, 
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rehabilitačno  záujmovú činnosť, precvičovanie jemnej motoriky, nácvik sebaobslužných zručností, 

duchovné a spirituálne  sprevádzanie. 

Do ďalšieho obdobia sa chceme zameriavať na neustále skvalitňovanie poskytovaných služieb pre 

klientov nášho zariadenia a zlepšovanie  ich životného prostredia v interéri aj v exteriéri. 

   

3.2. Zamestnanci    
 

 Celkový počet zamestnancov ZSS  na trvalý  pracovný pomer  je  k 31.12.2014 v hlavnom 

pracovnom pomere 15, z toho  jedna riaditeľka,  sociálna pracovníčka, zdravotná asistentka,  

upratovačka  a  ostatné sú opatrovateľky. 

 

Zoznam konkrétnych vzdelávacích aktivít zamestnancov v roku 2014 : 

 

1/ Supervízne strenutie  v ZSS –    

2/ Odborný seminár zameraný na novelu zákona o soc. službách  v BB.  

3/ Vzdelávanie ,,Supervízia v sociálnej práci“ – Dolná Krupa  VŠZ SP sv. Alžbety  ASSP 

4/ Konferencia  Eurocluster – čerpanie fondov ROP 

5/ Aplikovanie  aktivizačních  programov  v starostlivosti  o seniorov a klientov s demenciou   

    pracovníkmi  sociálnych služieb  –  (akreditovaný kurz  MPSVR SR )MEMORY  

6/ Seminár  k zákonu o ochrane osobních údajov – B.Bystrica  

7/  Odborný seminár o verejnom obstarávaní  + EVO  

8/ Valné zhromaždenie APSS  - Ba – Penati klub 

9/  Odb. seminár na pomoc  ľuďom  s ment. Postihnutím  v SR  - Ba združenie  na Pomoc… 

10/ Základy tvorby projektov – workschop B.Bystrrica  

11/ Kurz – kľúčový pracovník klienta v soc. službách – Nitra  

12/ Posilňovanie komunitních služieb  - jedna z podmienok úspěšného procesu  DI – Ba  

13/ VI . medzinárodná vedecká konferencia – aktivizácia seniorov a  nefarmakologické prístupy  

      v liečbe  ACH – Ba     

 

4.1.a   Použitie príjmov z 2% daní  v roku 2014: 

 
Príjmy z podielu zaplatenej dane v r. 2013 a prijatých v roku 2014 boli  vo výške 3 909,47 eur.  

V roku 2014 boli použité na úhradu prevádzkových nákladov príjmy z podielu zaplatenej dane vo 

výške 4 518,11 eur, prijaté v roku 2013. 

 

 

 

4.1.b   Finančné dary od fyzických osob 

 
Nezisková organizácia prijala v roku 2014 finančné dary od fyzických osôb vo výške  8 880 eur, 

ktoré budú v súlade s darovacími zmluvami použité v budúcich obdobiach na zlepšenie poskytovania 

sociálnych služieb, životných podmienok a technické zhodnotenie majetku organizácie. 
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 4.2.    Výkaz ziskov a strát 

 
4.2.1 Náklady za rok 2014 / v eurách / 

                  

Č. Náklady € 

1. Spotreba materiálu 11 545 

2. Spotreba vody a energií 13 855 

3. Opravy a udržiavanie 7 411 

4. Cestovné náklady 922 

5. Reprezentačné 427 

6. Služby (stravovanie, účtovné, poštovné..) 61 309 

7. Mzdové náklady 97 855 

8. Zákonné sociálne poistenie a soc. náklady 39 676 

9. Dane a poplatky 476 

10. Iné náklady 1 959 

11. Odpisy DHM 29 637 

 Náklady spolu 265 072 

 

 
Náklady za rok 2014 (spolu=265 072 €) 

Hlavnou nákladovou položkou boli osobné náklady vo výške 137 531 eur a tvorili 51,88 %  všetkých 

nákladov. 

Druhú najväčšiu nákladovú položku predstavovali služby v sume 61 309 eur, ktoré tvorili 23,13 % 

všetkých nákladov. Z týchto nákladov tvorili stravovacie služby 84,57 % a boli vo výške 51 846 eur. 

Ostatné služby predstavovali 15,43 % (telekomunikačné služby, poštovné, účtovné služby). 

Ďalšou  položkou bola spotreba materiálu / drobný majetok, čistiace prostriedky, kancelárske potreby 

/ vo výške 11 545 eur, čo tvorí 4,36   %   z  celkových nákladov.  

Spotreba energie a vody vo výške 13 855 € tvorila 5,23 % všetkých nákladov. 

Odpisy vo výške 29 637 eur predstavovali 11,18 % celkových nákladov. 

Ostatné náklady / opravy, cestovné, poplatky, poist. / predstavovali 4,22% všetkých nákladov.                
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4.2.2 Výnosy za rok 2014 / v eurách / 

 

 

Č. Výnosy € 

1. Tržby za služby od klientov                                         110 317 

2. Tržby z reklamnej činnosti                                                           0 

3. Úroky a iné výnosy                                                             6 

4. Príspevky od iných organizácií                                     1 197 

5. Príspevky od fyzických osôb                                           0 

6. Príspevky z podielu zaplatenej dane 8 428 

7. Príspevky z verejných zbierok 0 

8. Prevádzkové dotácie 

(VUC, ÚPSVaR, MPSVR SR) 

139 460 

 Výnosy spolu 259 408 

 

 
Za rok 2014 mala nezisková organizácia celkové výnosy vo výške  259 408 eur. 

Hlavnou výnosovou  položkou boli prevádzkové dotácie vo výške 139 460 eur, čo tvorí 53,76 % 

všetkých výnosov, z  toho rozpustenie výnosov bud.období vo výške odpisov majetku obstaraného 

z dotácií predstavuje sumu 22 289 Eur.    

Druhou najväčšou výnosovou položkou boli  boli tržby od klientov v domove sociálnych služieb,  

v zariadení opatrovateľskej služby s celoročným pobytom, v zariadení pre seniorov, dennom 

stacionári a v špecializovanom zariadení. Tieto predstavovali 42,53 % z celkových výnosov a boli vo 

výške 110 317 eur.  

Ostatné výnosy tvorili 3,71 % a boli vo výške 9 631 eur. 

 

 

 

4.3 Výsledok hospodárenia za rok 2014 

     
    Za rok 2014   dosiahla nezisková organizácia stratu vo výške 5 664 eur.  
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4.4 Súvaha k 31.12.2014 

4.4.1 Majetok /v eurách/ 

Č. Druh majetku € 

1. 

Z toho 
Neobežný majetok / netto / :                                 266 636 

Dlhodobý hmotný majetok - stavby                                                             243 968 

-samost.hnut.veci                                                             20 457 

- drobný DHM                                                      251 

    -     obstaranie DHM                  1 960 

2. 

Z toho 
Obežný majetok 14 269 

Ostatné pohľadávky 2 000 

Pohľ.z obch.styku 392 

Pokladňa, ceniny 1 650 

Bankové účty 10 227 

3. 

Z toho 
Časové rozlíšenie 2 895 

Náklady budúcich období 488 

 Príjmy budúcich období 2 407 

 Majetok spolu 283 800 

 

Za rok 2014 eviduje nezisková organizácia dlhodobý majetok vo výške 266 636 eur, čo predstavuje 

93,95 % z celkovej sumy majetku. Z toho stavby tvoria 91,50 % a sú v sume 243 968 eur , 

samostatné hnuteľné veci tvoria 7,67 % a sú vo výške 20 457 eur. Drobný dlhodobý majetok 

predstavuje 0,10 % a je vo výške 251 eur. Obstarávaný dlhodobý majetok tvorí 0,74 % a je vo výške 

1 960 eur. 

 Obežný majetok tvoria ostatné pohľadávky/zábezpeka na budúcu kúpnu cenu DHM/, pohľadávky 

z obch.styku a finančný majetok vo výške 14 269 eur  a to je 5,03 % z celkového majetku. 

Časové rozlíšenie tvoria náklady budúcich období v sume 2 895 eur /1,02 %/. 

 

      4.4.2 Vlastné zdroje a cudzie zdroje /v eurách/ 

 

Č. Druh zdrojov € 

1. 

Z toho 
Vlastné zdroje krytia majetku:                                 48047 

- Základné imanie 53711 

- Nevysporiadaný výsledok hospodárenia 0 

- Výsledok hospodárenia -5664 

2. 

Z toho 
Cudzie zdroje 9796 

- Rezervy zákonné 2352 

- Sociálny fond 975 

- Záväzky z obchodného styku 6192 

- Záväzky voči zamestnancom 277 

3. 

Z toho 
Časové rozlíšenie 225957 

Výnosy  budúcich období 225957 

 Vlastné zdroje a cudzie zdroje spolu 283800 

 

Zdroje majetku tvorili zdroje vlastné vo výške 48 047 eur, čo predstavuje 16,93 % všetkých zdrojov. 

Cudzie  zdroje boli vo výške 9 796 eur, čo je 3,45 % z celkovej sumy. Časové rozlíšenie tvoria 

výnosy budúcich období vo výške 225 957 eur, čo predstavuje 79,62 % zdrojov krytia/ sú to dotácie 

poskytnuté na DHM, ktoré sa zúčtujú vo výške odpisov v zmysle postupov účtovania, dary FO na 

obstaranie DHM/.         
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     Prehľad zmien vlastného imania v eurách 
 

             Počiatočný stav vlastných zdrojov krytia majetku k 01.01.2014    53 711 

            Z toho: základné imanie                                                                     15 009                                                      

                        nevysporiadaný výsledok hospodárenia                                 37 511 

                        výsledok hospodárenia za rok 2013                                         1 191                                                                                                                                                                                

 

            Obraty za rok 2014         

                                          -   výsledok hospodárenia                               - 5 664                

                                            

           Konečný stav vlastných zdrojov k 31.12.2014                                 48 047 

 

           Z toho:                         - základné imanie                                            53 711              

                                        

                                                - výsledok hospodárenia za rok 2014            - 5 664 

             

        

4.4.3 Finančný majetok za rok 2014  /k 31.12.2014/: 

 

Peniaze v pokladni 1650 

Bankový účet č. 1727401555/0200- bežný účet 5438 

Bankový účet č.176 923 0053 /0200  VÚC 257 

Bankový účet č. 177 008 5957 / 0200  BV 2% 3914 

Bankový  účet č. 2637887058/0200  VZ 149 

Bankový účet č. 2761541054/0200 ROP 347 

Bankový účet č. 3023761551/0200 ZC                                                   122 

Peniaze na ceste 0 

Spolu  finančný majetok : 11877 

 

4.4.4 Prehľad príjmov v členení podľa zdrojov: 

 

MPSVaR…………………………91 680 eur 

MPSVaR…………………………10 080 eur 

BBSK……………………………12 816 eur 

ÚPSVaR………………………  2 595,83 eur 
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4.5 Stav a pohyb majetku a záväzkov 

 
Stav a pohyb dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 
 

 Pozemky 
Umelecké 

diela 
a zbierky 

Stavby 

Samostatné 
hnuteľné veci 

a súbory 
hnuteľných vecí 

Dopravné 
prostriedky 

Pestovateľské 
celky trvalých 

porastov 

Základné 
stádo 

a ťažné 
zvieratá 

Drobný 
a ostatný 
dlhodobý 
hmotný 
majetok 

Obstaranie 
dlhodobého 
hmotného 
majetku 

Poskytnuté 
preddavky 

na 
dlhodobý 
hmotný 
majetok 

Spolu 

Prvotné ocenenie 

- stav na začiatku 
bežného 
účtovného obdobia 

 

 

340165,31 29064,79    6906,18 1169,72  376306 

prírastky   
 

 
0 269,88    0 1059,88  1329,76 

úbytky 
 

 
0 0    0 269,88  269,88 

presuny 
 

 
0 0    0 0  0 

Stav na konci 
bežného 
účtovného obdobia 

  340165,31 29334,67    6906,18 1959,72  378365,88 

Oprávky – stav na 

začiatku bežného 
účtovného obdobia 

  69952,59 5799,24    6341,35   82093,18 

prírastky   
  26245,2 3077,94    313,44   29636,58 

úbytky 
  0 0    0   0 

Stav na konci 
bežného 
účtovného obdobia 

  96197,79 8877,18    6654,79   111729,76 

Opravné položky 

– stav na začiatku 
bežného 
účtovného obdobia 

           

prírastky              

úbytky            

Stav na konci 
bežného 
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účtovného obdobia 

Zostatková hodnota 

Stav na začiatku 
bežného 
účtovného obdobia 

  270212,72 23265,55    564,83 1169,72  295212,82 

Stav na konci 
bežného 
účtovného obdobia 

  243967,52 20457,49    251,39 1959,72  266636,12 

 
  
Ppoložky krátkodobého finančného majetku 
 

Krátkodobý finančný majetok Stav na konci bežného účtovného obdobia 
Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho 

účtovného obdobia 

Pokladnica 1649,91 6,7 

Ceniny   

Bežné bankové účty 10226,65 12638,27 

Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok   

Peniaze na ceste   
Spolu 11876,56 12644,97 

 
Pohľadávky do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti 

 
Stav na konci 

 bežného účtovného obdobia bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia 

Pohľadávky do lehoty splatnosti 2391,98 361,41 

Pohľadávky po lehote splatnosti   
Pohľadávky spolu 2391,98 361,41 

 
Zmeny  vlastných zdrojov krytia neobežného majetku a obežného majetku     

 
Stav na začiatku bežného 

účtovného obdobia 
Prírastky 

(+) 
Úbytky 

(-) 
Presuny 

(+, -) 
Stav na konci bežného 

účtovného obdobia 

Imanie a fondy 

Základné imanie 
15008,65 38702,2 0 0 53710,85 

z toho: 
nadačné imanie v nadácii 

     

vklady zakladateľov      

prioritný majetok      

Fondy tvorené podľa 
osobitného predpisu 
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Fond reprodukcie 
     

Oceňovacie rozdiely 
z precenenia majetku a 
záväzkov 

     

Fondy zo zisku 

Rezervný fond 
     

Fondy tvorené zo zisku 
     

Ostatné fondy 
     

Nevysporiadaný výsledok 
hospodárenia minulých rokov 

37511,39 0 37511,39 0 0 

Výsledok hospodárenia za 
účtovné obdobie 

1190,81 0 6854,88 0 -5664,07 

Spolu 
53710,85 38702,2 44366,27  48046,78 

 
 
 
 
 
 
 
Rozdelenie účtovného zisku alebo vysporiadanie účtovnej straty 

Názov položky Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 

Účtovný zisk 1190,81 

Rozdelenie účtovného zisku 

Prídel do základného imania 1190,81 

Prídel do fondu tvoreného podľa osobitného predpisu  

Prídel do fondu reprodukcie  

Prídel do rezervného fondu  

Prídel do fondu tvoreného zo zisku  

Prídel do ostatných fondov  

Úhrada straty minulých období  

Prevod do sociálneho fondu  
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Prevod  do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov  

Iné  

Účtovná strata  

Vysporiadanie účtovnej straty 

Zo základného imania  

Z rezervného fondu  

Z fondu tvoreného zo zisku  

Z ostatných fondov  

Z nerozdeleného zisku minulých rokov  

Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov  

Iné  

 
 
 
 
Tvorba a použitie rezerv 

Druh rezervy 
Stav na začiatku bežného 

účtovného obdobia 
Tvorba rezerv Použitie rezerv 

Zrušenie alebo 
zníženie rezerv 

Stav na konci bežného 
účtovného obdobia 

Krátkodobé zákonné rezervy 3897,1 2352,47 3897,1 0 2352,47 

Jednotlivé druhy dlhodobých 
zákonných rezerv 

     

Zákonné rezervy spolu 3897,1 2352,47 3897,1 0 2352,47 

Jednotlivé druhy krátkodobých 
ostatných rezerv 

     

Jednotlivé druhy dlhodobých 
ostatných rezerv 

     

Ostatné rezervy spolu      

Rezervy spolu 3897,1 2352,47 3897,1 0 2352,47 

 
 
Záväzky 

Druh záväzkov Stav na konci 

 bežného účtovného obdobia bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia 

Záväzky po lehote splatnosti   

Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou 
splatnosti do jedného  roka 

6469,01 6349,65 
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Krátkodobé záväzky spolu 6469,01 6349,65 

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od  jedného  do 
piatich  rokov  vrátane 

  

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť 
rokov 

  

Dlhodobé záväzky spolu   

Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu 6469,01 6349,65 

 
 
 
 
Vývoj sociálneho fondu 

Sociálny fond Bežné  účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné  obdobie 

Stav k prvému dňu účtovného obdobia 885,68 460,93 

Tvorba na ťarchu nákladov 523,85 795,25 

Tvorba zo zisku   

Čerpanie 434,6 370,5 

Stav k poslednému dňu účtovného obdobia 974,93 885,68 

 
 
Významné položky výnosov budúcich období 

Položky výnosov budúcich 
období z dôvodu 

Stav na konci bezprostredne 
predchádzajúceho účtovného obdobia 

Prírastky Úbytky 
Stav na konci bežného účtovného 

obdobia 

bezodplatne nadobudnutého 
dlhodobého majetku 

    

dlhodobého majetku obstaraného 
z dotácie 

    

Dary fyzických osôb na obstaranie 
DHM 

24183 8880 0 33063 

dotácie zo štátneho rozpočtu alebo 
 z prostriedkov Európskej únie 

215182,44 0 22288,6 192893,84 

dotácie z rozpočtu obce alebo z 
rozpočtu vyššieho územného celku 

    

grantu     

podielu zaplatenej dane 4518,11 0 4518,11 0 

dlhodobého  majetku  obstaraného     
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z podielu zaplatenej dane 
 
 
Účel a výška použitia podielu zaplatenej dane     

Účel použitia podielu zaplatenej dane 
Použitá suma z bezprostredne 

predchádzajúceho účtovného obdobia 
Použitá suma bežného účtovného 

obdobia 

Prevádzkové náklady 4518,11 0 

   

   

Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia 3909,47 
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4.5 Informácia o plnení odvodových povinností 

  
Samaritánka, n.o. si priebežne počas roka 2014 plnila v termíne výplaty miezd zamestnancov i 

odvodové povinnosti voči inštitúciám: soc. poistenia, zdravotného poistenia, daňovému úradu. 

 

Za december 2014 splnila organizácia všetky odvodové povinnosti v termíne do 31.12.2014. 

 

 

V Žarnovici dňa  09. 02. 2015 

 

 

 

 

Ing.Tatiana Herchlová,                                                      Mgr.  Júlia Hlavačková, riaditeľka, 

predseda správnej rady                                                                  štatutárny zástupca 

 

podpis:                                                                                podpis: 

 
 


