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1. Charakteristika organizácie
SAMARITÁNKA n.o. Zariadenie pre seniorov, Zariadenie opatrovateľskej služby
a Špecializované zariadenie pre ľudí s ACH ulica Partizánska č. 20, 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 Banskej 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 2016
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 – klientske centrum
Mgr. Hudec Peter - člen SR správca farnosti od 1.7.2013

Dozorná rada:

Pavolová Milena
Luptáková Marianna
Oslanec Július

Riaditeľka:

Mgr. Hlavačková Júlia – štatutárny zástupca

predseda DR
členka DR
člen DR

2. Poskytované služby v roku 2016
Rok 2016 v znamení zvyšovania štandardov kvality poskytovaných sociálnych služieb pre
oprávnených poberateľov uvedených registrovaných sociálnych služieb:
Pobytové:
Zariadenie pre seniorov
( 15 klienti)
Zariadenie opatrovateľskej služby
( 6 klienti )
Špecializované zariadenie
( 6 klienti )
Ambulantné: Denný stacionár
( 5 kresiel )
Počas roku 2016 sme poskytovali sociálne služby pre klientov, ktorí boli posúdení na
niektorú z registrovaných sociálnych služieb a bolo im vydané BBSK, mestom, obcou
podľa trvalého bydliska poberateľa „rozhodnutie o odkázanosti“ a stanovený stupeň
potrebnej pomoci pri seba obslužných úkonoch.
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3. Aktivity a projekty
Počas roka 2016 sme spolu s našimi poberateľmi pripravovali program na aktivizovanie,
tréningy pamäti, pohybové aktivity a kultúrno spoločenské činnosti podľa záujmu, možností
a schopností poberateľov. Jednotlivé činnosti sme zdokumentovali v textovej i obrazovej
podobe podľa mesiacov. Medzi hlavné vzdelávacie aktivity patrí úspešné absolvovanie
akreditovaného vzdelávacieho programu ,,Manažér kvality v sociálnych službách“ v Holíči –
TABITA s.r.o. a Akadémia vzdelávania a výskumu v sociálnych službách.

Foto: archív n.o. Samaritánka

JANUÁR 2016 :
Nástupom Nového roka 2016 sme odložili sviatočné vianočné dekorácie a atmosféru
Vianoc sme vymenili za celoročné starosti i radosti. Tak ako každý mesiac pri príležitosti 1.
piatka v mesiaci, nás už vo štvrtok navštívil p. kaplán , ktorý v našom zariadení odslúžil sv.
omšu a postaral sa aj o duchovné – spirituálne potreby našich poberateľov. Nezabudli sme ani
na životné jubileá našich oslávencov. Stretnutie s jubilantmi bolo v príjemnej atmosfére a cez
piesne sme si spoločne zaspomínali na mladé časy. Pripravovanie masiek bolo zakončené
fašiangovým stretnutím a zábavou.

Foto: archív n.o. Samaritánka

.
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FEBRUÁR 2016 :
Mesiac február sme začali vzdelávaním, konkrétne školením zamestnancov BOZP a
požiarnou ochranou. Valentínske srdiečka vlastnoručne zhotovované urobili
radosť
obdarovaným i tým, čo ich zhotovovali. Jedno sme poslali aj do súťaže o „Naj srdiečko“,
kde sme si vyslúžili ocenenie v podobe sladkej odmeny. Tento krátky zimný mesiac sme sa
zaoberali i trénovaním pamäte.
Školenie v Holíči a supervízia našich zamestnancov – to sú posledné februárové udalosti.

Foto: archív n.o. Samaritánka

MAREC 2016 :
Začiatok mesiaca sa niesol v znamení duchovných príprav – sv. spoveď a sv. omša
a Veľkonočné prípravy. Marec je aj ,,Týždeň mozgu“, kedy sa viac ako inokedy
zameriavame na aktivizovanie mozgovej činnosti našich klientov, ale hlavne tých, ktorí sú
postihnutí Alzheimerovou chorobou. Pamäťové cvičenia sme striedali s cvičením reflexov a
motoriky. Kultúrno – spoločenské aktivity sme realizovali návštevou divadelného
predstavenia ,,Čarlyho teta“ a nezabudli sme ani na našich jubilantov. K mesiacu Marec
patrí aj oslava žien. Ani tento rok sme nezabudli na Medzinárodný deň žien.
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Foto: archív n.o. Samaritánka

APRÍL 2016 :
Program s duchovným zameraním, ktorý poberateľov napĺňa pokojom, striedame
s kolektívnymi aktivitami – rozcvičovanie končatín – ale najradšej spolu s personálom
veselo užívajú teplé jarné dni vonku v záhrade.

Foto: archív n.o. Samaritánka

MÁJ 2016 :
Májové dni sú už teplé a také sú aj stretnutia pri príležitosti osláv našich jubilantov a aj Dňa
matiek – počas celého mesiaca k nám prichádzajú gratulanti, návštevy a nechýbali ani
vystúpenia detí MŠ, Základnej školy A Kmeťa, Špeciálnej ZŠ, a hlavne obľúbená skupina
Prameň. Personál sa počas mesiaca máj zúčastnil rôznych odborných školení a konferencií,
zameraných na načerpávanie nových poznatkov potrebných na skvalitňovanie práce pri
poskytovaní sociálnych služieb.

foto: archív n.o. Samaritánka

JÚN 2016 :
Dobre zorganizované užitočné práce rozvíjajú jemnú motoriku, dávajú pocit užitočnosti a
radosť z dobre vykonanej práce. Supervízne stretnutie nám pomáha vnášať iný uhol pohľadu
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na našu prácu. Posedenie klientov i personálu sa nezaobíde bez sladkého a slaného múčnika
a kvetov. Neformálne stretnutie zamestnancov – jeden z dôvodov bol aj v tom, že sme mali
v lete najviac jubilantov s okrúhlym životným výročím.

Foto: archív n.o. Samaritánka

JÚL a AUGUST 2016 :
Počas letných dní sme realizovali rôzne opravy interiéru i exteriéru .
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
stretnutia jubilantov každý mesiac V dobrej pohode sme absolvovali aj malé – akoby rodinné
stretnutia s dodávateľom stravy - tu máme možnosť dohodnúť sa a vyjadriť svoje
pripomienky a požiadavky na dosiahnutie lepšej spokojnosti.

Foto: archív n.o. Samaritánka
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Foto: archív n.o. Samaritánka

SEPTEMBER 2016 :
Mesiac september bol bohatý na rôzne udalosti a jednou z nich bola VIII. Medzinárodná
vedecká konferencia, ktorá sa konala v dňoch 22. a 23 .9. v Kongresovej sále v Bratislave.
Získané poznatky sú potrebné v našom špecializovanom zariadení pri starostlivosti o ľudí
s demenciou ACH. Tradičné Dni mesta Žarnovica sa tento rok konali v jubilejnom duchu o
program sa postarali profesionálni umelci. Niektorí sme sa zúčastnili programu i jarmoku.
Výsledok opráv a úprav v interiéri poteší nielen klientov, ale aj návštevníkov nášho ZSS po
celé ďalšie obdobie. Tradičné zhotovovanie obrazu – ako poďakovanie za úrodu sme
ukončili spoločným fotením a potom bol celý október obraz vystavený – tak, ako každý rok
v kostole.

Foto: archív n.o. Samaritánka

OKTÓBER 2016 :
Medzi prvými gratulantmi na mesiac október - úcta k starším- bol pán primátor Kamil Danko
a pani viceprimátorka Ing. Alenka Kazimírová spolu so skupinou Prameň. Ich milý príhovor
pohladil každé srdiečko, ale aj piesne a krásne kvety spríjemnili nedeľné popoludnie v celom
našom ZSS. Pekný program sme ukončili zápisom do našej kroniky a malým pohostením.
ĎAKUJEME.
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V októbri sme absolvovali návštevu v kostole v Novej Bani, kde je na veľmi vysokej
úrovni výstava obrazov a scenérií z plodov – Roľnícka nedeľa.

Foto: archív n.o. Samaritánka

Počas celého mesiaca október sa vystriedalo veľa gratulantov. Od malých detí z MŠ, cez
školákov zo ZŠ A. Kmeťa zo Špeciálnej základnej školy a aj študenti zo Strednej odbornej
školy v Žarnovici s Mgr. Garajovou. ĎAKUJEME všetkým za ich námahu, čas, dodanú
veselosť.
NOVEMBER 2016 :
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.
Aktivizácia svalov pri zhotovovaní tekvičkových dekorácií nám pripomenula detstvo.
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Foto: archív n.o. Samaritánka

DECEMBER 2016 :
Počas posledného mesiaca v roku navštívil aj naše zariadenie MIKULÁŠ a aj s čertom, ktorí
rozdali balíčky pre našich poberateľov. Ďakujeme za vianočné darčeky lekárni ALTHEA.
Postupne nás navštívili koledníci z MŠ, zo Špeciálnej základnej školy, zo ZŠ A. Kmeťa, ktorí
nám priniesli vlastnoručne upečené medovníčky a samozrejme aj krásny vianočný program.
V závere roka sme mali koncoročné posedenie klienti a zamestnanci , kde sme si spoločne
zaželali šťastné sviatky a úspešný rok 2017.

Foto: archív n.o. Samaritánka
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3.1. Klienti zariadenia
Počas roka 2016 boli poskytované sociálne služby v našom zariadení 9619 dní, čo je
v priemere pre Ø 26,35 poberateľov sociálnych služieb v celoročnom pobyte.
Prijatých poberateľov bolo 7. Navždy nás opustili 7 z toho zo ZPS 6 poberateľov a zo ŠZ 1
poberateľka.
Novoprijatí boli 7 poberatelia, ktorí doplnili chýbajúce miesta v ZPS a ŠZ.
Ekonomicky oprávnené náklady na jedného prijímateľa sociálnej služby podľa druhu
poskytovanej sociálnej služby za kalendárny rok
počet dní
ŠZ :
2190 Ø
6 klienti
Ø EON na 1 prijímateľa/mesiac
- 798 Eur
ZPS
5557 Ø
15 klienti
Ø EON na 1 prijímateľa/mesiac
- 774 Eur
ZOS:
2168 Ø
6 klienti
Ø EON na 1 prijímateľa/mesiac
- 774 Eur
DS:
927 Ø
2,54 klienta Ø EON na1 prijímateľa/mesiac
- 592 Eur
K 31.12.2016 sme poskytovali sociálne služby s celoročným pobytom 34 poberateľom,
z ktorých bolo 19 prihlásených na trvalý pobyt v Žarnovici. Na DS bolo celkovo 11
poberateľov a z toho 5 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 podávaní jedla, umývanie riadu po
podaní jedla, pomoc pri hygiene, pranie prádla, žehlenie, organizovanie programu pre
voľnočasové aktivity, pracovnú terapiu, rehabilitačno-záujmovú činnosť, precvičovanie
jemnej motoriky, nácvik seba obslužných zručností, duchovné a spirituálne sprevádzanie.
Do ďalšieho obdobia sa chceme zameriavať na neustále skvalitňovanie poskytovaných služieb
pre klientov nášho zariadenia - v súlade s metodikou M. Krowinkel. Vedením a zapájaním
klientov, zamestnancov i rodinných príslušníkov do spolupráce, chceme udržiavať čo
najdlhšie maximálnu
sebestačnosť poberateľov cez
precvičovanie jemnej i hrubej
motoriky. zlepšovanie ich životného prostredia v interiéri aj v exteriéri.

3.2. Zamestnanci
Celkový počet zamestnancov ZSS na trvalý pracovný pomer bol k 31.12.2016
v hlavnom pracovnom pomere 16, z toho jedna riaditeľka, sociálna pracovníčka, zdravotná
asistentka, asistentka sociálnej práce a ostatné sú opatrovateľky.
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Foto: archív n.o. Samaritánka

3. 3. Zoznam konkrétnych vzdelávacích aktivít zamestnancov v roku 2016 :
1) 16.2.2016 –Národné projekty a kvalita v oblasti sociálnych služieb – Implementácia
podmienok kvality do praxe poskytovateľov sociálnych služieb - seminár
Ing. Filipová - Diecézne centrum J.Pavla II. B.Bystrica (zúčastnili sa 2 zamestnanci)
2) supervízia zamestnanci PhDr. Hunadyová (15)
3) 11.2.2016 - školenie BOZP a PO Ing. Klobúčníková (15)
4) 17.3.-18.3.2016 – Zahájenie kurzu ,, Manažer kvality „ Tabita s.r.o a AV a výskum
v soc. službách Holíč - PhDr. Kovaľová (2)
5) 20.3.2016- kultúrno společenské podujatie pre klientov i zamestnancov – Čárlyho teta
Kultúrny dom Žarnovica ( 10)
6) 28.4.-25.4. 2016 Inkontinencia a jej komplexné riešenie hotel Magma v Ždiari (20)
7) 10.5.-11.5. 2016 . VIII Valné zhromaždenie APSS v SR – hotel Suza Ba (1)
8) 12.5. 2016 – Zavádzanie štandardov kvality sociálnych služieb – Suza Ba –
konferencia (1)
9) 24.6.- 25.6.2016 – Supervízia v sociálnej praxi ( výmena skúseností, verifikácia
postupov, etika v práci supervizora) – vzdeávací a rozvojové stredisko Bl. Matky
Terezy Dolná Krúpa – prof. Schavell PhD (1)
10) 21.9.2016- LABOR - Socialis 2016 – sociálna práca v meniacej sa Európe 21 storočia
- Katedra SP a Sv FSV a Z Univerzity F.Filozofa v Nitre (1)
11) 22.-23.9.2016 – Aktivizácia seniorov a nefarmakologické prístupy v liečbe ACH –
VII medzinárodná vedecká konferencia - S.A. S. v Bratislave (4)
12) 23.9.2016 – Rozvoj komunitních služieb na miestnej úrovni a novela zákona o
sociálnych službách – Ing. Mária Filipová (1)
13) 10.11.2016 – Elektronické schránky- A.V víglašská ZH (1)
14) 2.12.2016 – Kultúrno společenské vystúpenie - kultúrny dom Žarnovica – vystúpenie
Jadranky ( 14)
15) 7.12.2016 – Financovanie sociálnych služieb a ekonomické oprávnené náklady – Suza
v Ba – APSS a účast aj z MPSVR SR (1)
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4.1.a Použitie príjmov z 2% daní v roku 2016:
Príjmy z podielu zaplatenej dane
prijatých v roku 2016 boli vo výške 3 951,15 eur.
V roku 2016 boli použité na úhradu prevádzkových nákladov a na úhradu splátky kúpnej ceny
budovy a pozemkov na obstaranie DHM.

4.1.b Finančné dary od fyzických osôb
Nezisková organizácia prijala v roku 2016 finančné dary od FO na DHM – prírastky vo výške
3 587,00 eur, ktoré boli v súlade s darovacími zmluvami použité na technické zhodnotenie
dlhodobého majetku, na zlepšenie životných podmienok pri poskytovaní sociálnych služieb.

4.1.c Budúci vývoj účtovnej jednotky
Do roku 2018 n.o. predpokladá, že bude splatená cena 80 400 Eur za budovy a pozemky,
ktoré boli doteraz v dlhodobom prenájme od mesta Žarnovica. Ako vlastník nehnuteľnosti
uvažuje o prepojení obidvoch budov na zvýšenie komfortu poskytovania sociálnych služieb.
Na tento účel budeme môcť čerpať úver.

4.2.

Výkaz ziskov a strát

4.2.1 Náklady za rok 2016 / v eurách /
Č.
1.
2.
3
4
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Náklady
Spotreba materiálu
Spotreba vody a energie
Služby (stravovanie, účtovné, poštovné, telefon...)
Mzdové náklady
Zákonné sociálne poistenie a soc. náklady
Odpisy DHM
Opravy
Cestovné
Dane a poplatky
Iné náklady
Reprezentačné
Náklady spolu

€
8 477
15 540
64 876
106 708
41 073
28 471
1 339
2 315
511
1 882
957
272 149

Náklady za rok 2016 (spolu 272 149 €)
Hlavnou nákladovou položkou boli osobné náklady (mzdy a odvody)vo výške 147 781 eur a
tvorili 54,30 % všetkých nákladov. Druhú najväčšiu nákladovú položku predstavovali služby
v sume 64 876 eur čo je 23,84 % ( stravovacie služby a ostatné služby - telekomunikačné
služby, poštovné, účtovné služby ). Ďalšou položkou bola spotreba materiálu (drobný
majetok, čistiace prostriedky, kancelárske potreby) a spotreba energie a vody vo výške 24
017 eur, čo predstavuje 8,82 % a odpisy 28 471 eur, ktoré tvorili 10,46 %. Dane, poplatky,
iné náklady spolu tvorili 2,58 % všetkých nákladov.
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4.2.2 Výnosy za rok 2016 / v eurách /
Č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Výnosy
Tržby za služby od klientov
Iné výnosy
Príspevky od iných organizácií
Príspevky z podielu zaplatenej dane
Príspevky od mesta ( strava )
Prevádzkové dotácie (MPSVaR SR, VÚC,
ÚPSVaR)
Dotácie-zúčtovanie výnosov budúcich období
Výnosy spolu

€
124 722
291
652
3 951
361
122 215
21 072
273 264

Za rok 2016 mala nezisková organizácia celkové výnosy vo výške 273 264 eur. Hlavnou
výnosovou položkou boli prevádzkové dotácie vo výške 143 287 eur a tvoria 52,44 %.
Druhou najväčšou výnosovou položkou boli tržby od klientov vo výške 124 722 eur a
predstavovali 45,64 % z celkových výnosov. Ostatné výnosy tvorili 1,92 % a boli vo výške 5
255 eur.

4.3 Výsledok hospodárenia za rok 2016
Za rok 2016 dosiahla nezisková organizácia zisk v sume 1 115 eur. Nezisková organizácia
navrhuje previesť nerozdelený zisk vo výške 114,51 eur na zvýšenie základného imania
organizácie.

4.4 Súvaha k 31.12.2016
4.4.1 Majetok /v eurách/
č.
Druh majetku
€
1.
Neobežný majetok / netto / :
288 917
z toho Dlhodobý hmotný majetok - stavby
191 483
samost. hnut. veci
16 104
- drobný DHM
140
- obstaranie DHM
81 190
2.
Obežný majetok
1 059
z toho Pohľadávky z obch. styku
26
1 033
Finančné účty
Pokladňa, ceniny
368
Bankové účty
665
3.
Časové rozlíšenie
535
z toho Náklady budúcich období
535
Príjmy budúcich období
0
Majetok spolu
290 511
Za rok 2016 eviduje nezisková organizácia dlhodobý majetok vo výške 288 917 eur, čo
predstavuje 99,45 % z celkovej sumy majetku. Z toho stavby tvoria 66,28 % a sú v sume 191
483 eur , samostatné hnuteľné veci tvoria 5,57 % a sú vo výške 16 104 eur. Drobný dlhodobý
majetok predstavuje 0,05 % a je vo výške 140 eur. Obstarávaný dlhodobý majetok tvorí 28,10
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% a je vo výške 81 190 eur. Obežný majetok tvoria pohľadávky z obch. styku a finančný
majetok vo výške 1 059 eur a to je 0,36 % z celkového majetku.
Časové rozlíšenie tvoria náklady budúcich období v sume 535 eur /0,19 %/.
4.4.2 Vlastné zdroje a cudzie zdroje /v eurách/
Č.
Druh zdrojov
1.
Vlastné zdroje krytia majetku:
Z toho Základné imanie
-

€
49 328
48213

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia

Výsledok hospodárenia
2.
Cudzie zdroje
Z toho Rezervy zákonné
Sociálny fond
Záväzky z obchodného styku
Ostatné záväzky
3.
Časové rozlíšenie
Z toho Výnosy budúcich období
Vlastné zdroje a cudzie zdroje spolu

0
1115
41 553
6 834
968
32 911
840
199 630
199 630
290 511

V roku 2016 zdroje majetku tvorili zdroje vlastné vo výške 49 328 eur, čo predstavuje 16,98
% všetkých zdrojov.
Cudzie zdroje boli vo výške 41 553 eur, čo je 14,30 % z celkových zdrojov. Časové
rozlíšenie tvoria výnosy budúcich období vo výške 199 630 eur, čo predstavuje 68,72 %
zdrojov krytia/ sú to dotácie poskytnuté na DHM, ktoré sa zúčtujú vo výške odpisov v zmysle
postupov účtovania, dary FO na obstaranie DHM/.
Prehľad zmien vlastného imania v eurách
Počiatočný stav vlastných zdrojov krytia majetku k 01.01.2016
Z toho: základné imanie
výsledok hospodárenia za rok 2015
Obraty za rok 2016
výsledok hospodárenia
Konečný stav vlastných zdrojov k 31.12.2016
Z toho: základné imanie
výsledok hospodárenia za rok 2016

48 213 Eur

48 047
166

1 115
49 328
48 213
1 115

4.4.3 Finančný majetok za rok 2016 /k 31.12.2016/: 1 033 eur
Peniaze v pokladni
Bankové účty
Spolu finančný majetok :

368
665
1 033

4.5 Informácia o plnení odvodových povinností
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Samaritánka, n.o. priebežne počas roka 2016 plnila v termíne výplaty miezd zamestnancov a
odvodové povinnosti voči inštitúciám sociálneho a zdravotného poistenia, aj voči daňovému
úradu.
Za december 2016 splnila nezisková organizácia všetky odvodové povinnosti v termíne do
31.12.2016.
V Žarnovici dňa 09.02.2017

Ing. Tatiana Herchlová,
predseda správnej rady

Mgr. Júlia Hlavačková, riaditeľka,
štatutárny zástupca

podpis:

podpis:
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