
 

 

 

Domov sociálnych služieb 

Zariadenie opatrovateľskej služby 
Špecializované zariadenie 

Zariadenie sociálnych služieb, 966 81 Žarnovica, Partizánska 20 
 

 

IČO: 31 908 454, DIČ: 202 173 1756 

 

 

 

 

 

 

 

Dňa: 11.02.2014 

 

Výročná správa 
 

 

 

 

 

o činnosti neziskovej organizácie  

SAMARITÁNKA  

za rok 2013 

 

 

 

                                  
 
 

 

 

 

 

Predkladá:  Mgr. Júlia Hlavačková, riaditeľka 

                   

Rozdeľovník:  Členovia správnej rady 

                        BBSK v Banskej Bystrici, odbor sociálnych vecí 

                        Obvodný  úrad  Banská Bystrica 

        

                 



Správa o činnosti n.o. Samaritánka Žarnovica v roku 2013 

 2 

 
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 

    

2. Štruktúra  orgánov organizácie v roku 2013 

  
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. Phlic. Ing. Koppal Branislav, M.A -  člen SR, správca farnosti  

do 30.6.2013 

                                    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 

 

3. Poskytované služby  v roku 2013    

 
Rok 2013 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  2013 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.         

 

4. Aktivity a projekty 

 
Počas  roka 2013  prebiehala aktivizácia  obyvateľov ZSS SAMARITÁNKA n.o. v Žarnovici. Denné 

aktivity  zahŕňali ergoterapiu, artterapiu, tréningy pamäti, pohybové aktivity a kultúrne akcie, podľa 

reálneho  záujmu a schopností obyvateľov.   
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JANUÁR 2013: 

Privítanie nového roka, oslavy jubileí našich obyvateľov - stretnutia a posedenia s poberateľmi a ich 

príbuznými  pri oslave  jubileí. V dohodnutom  dni v príslušnom mesiaci spoločne  zablahoželáme 

oslávencom v atmosfére  rodinnej pohody, ktorú nám pomáhajú vytvárať  aj  rodinní príslušníci a 

sme radi ak  môžu byť aj osobne prítomní.  

Ocenenie spolupráce s dobrovolníkmi DOBRÁ DUŠA  nám bolo odovzdané ako prvému zariadeniu 

na Slovensku  - zároveň nás to teší a aj zaväzuje,  aby sme nepoľavovali v snahe podporovať  

spoluprácu s dobrovoľníkmi na všetkých úrovniach. 
 

       
. 

             
                       Foto: archív n.o. Samaritánka  

FEBRUÁR 2013:  

Príprava fašiangovej výzdoby bola vecou  ergoterapie – všetci sa v určitej miere a podľa svojich  

možností podielali na  prípravách – pri tvorbe výzdoby. Vyvrcholenie  príprav  nastal príchodom  

fašiangového sprievodu – seniorky  - členky skupiny Prameň v doprovode muzikantov. Veselá hudba 

a smiech boli samozrejmou  súčasťou sprievodu  – nakazili sme sa touto vzácnou atmosférou.  Veľa 

dobrej nálady neschladili ani hromady snehu. Fašiangový sprievod mestom sa začal v našom 

zariadení s veselou  muzikou a aj naši obyvatelia spolu s personálom  strávili nezabudnuteľné chvíle 

pri speve, tanci a aj  po odchode sprievodu sme pokračovali v zábave, veselé  scénky si pripravil 

personál. Fotky nám slúžia na  spomienkovú terapiu – reminiscenčné  spomínanie na  minulosť 

a inšpirácia na  nové prípravy v ďalšom roku. 

                  

                                                                                                                            

       
          Foto: archív n.o. Samaritánka 
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MAREC 2013:   

Medzinárodný deň žien: Trochu  zaznávaný sviatok  sme si pripomenuli  kvetinovým darčekom pre 

každú obyvateľku nášho ZSS a spojili sme oslavy aj s jubilujúcimi obyvateľmi  v mesiaci marec.   

 

           
          Foto: archív n.o. Samaritánka 
 

Praktické  realizovanie aktivít na „Tréning pamäti v ZSS SAMARITÁNKA n.o.“ za účasti  klientov i 

širokej verejnosti počas „Týždňa mozgu“. Aj tento rok bol  jeden marcový týždeň venovaný osvete 

zameranej na postihnutie Alzheimerovou chorobou. V týždni od 11. do 17. marca 2013 sa na 

viacerých miestach Slovenska pod záštitou Centra MEMORY v Bratislave uskutočnili bezplatné 

prednášky, prezentácie, tréningy pamäti, tvorivé dielne, besedy či dni otvorených dverí. Hlavnou 

témou bol samozrejme mozog, jeho výkonnosť, fungovanie, resp. zlyhávanie a ako sa s týmto 

problémom popasovať, ako pomôcť rodine s postihnutým členom, kedy a ako  treba kontaktovať 

pomoc....SAMARITÁNKA, n.o. ako zariadenie sociálnych služieb, ktoré  dlhodobo spolupracujúce 

s Centrom MEMORY v Bratislave, uskutočnila v svojich priestoroch v rámci Týždňa mozgu 2013  

prednášku pre verejnosť. 

V polovici  mesiaca sme mali spolu s obyvateľmi ZSS stretnutie s p.  Mgr. Antonom Bobákom, ktorý 

sa zaujímal  pri tvorbe Komunitného plánu sociálnych služieb Mesta Žarnovica na obdobie rokov 

2014 - 2020 o ich  pripomienky a návrhy. Požiadavky, ktoré odzneli, boli odvysielané aj TV 

Panoráma. 

 

         

APRÍL 2013:  

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

obyvateľom 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 sv. spoveď. Oslavy 

narodenín a menín (p. Kleinová 95 aj s príbuznými) boli tiež  dôvodom na stmeľovanie a 

precvičovanie spoločenských rituálov v podobe spoločenského posedenia. Na konci mesiaca sme 

absolvovali výlet a kúpanie v Sklenných Tepliciach aj s niektorými mobilnými klientami nášho 

zariadenia. 
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             Foto: archív n.o. Samaritánka 

                                   

MÁJ 2013:   

Deň matiek nám spríjemnilo stretnutie so skupinou Prameň, spolu s pánom primátorom Kamilom 

Dankom a viceprimátorkou Ing. Alenou Kazimírovou -  nedeľa - v príjemnej atmosfére, plnej kvetov, 

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

kroniky a Pamätnej knihy Mesta Žarnovica.  Mesiac máj sa niesol v znamení návštev a vystúpenia 

detí z Materskej školy na Ul. P. Jilemnického, zo Špeciálnej základnej školy a deti Základnej školy A 

Kmeťa v Žarnovici  

Skupinu PRAMEŇ  vítame v našom zariadení  už deväť rokov. Ich  vitalita tvorivé nadšenie potešujú  

nás všetkých pri rôznych kultúrno-spoločenských akciách. Aj 12.mája  nás potešili pri príležitosti 

„Dňa matiek“. Oni samé ako matky – staré matky si nájdu čas, aby nám tieto duchom mladé seniorky 

dávali návod, ako nezostarnúť, ako plnohodnotne prežívať nielen produktívny vek, ale aj 

dôchodcovské obdobie. Ďakujem im  za všetkých, ktorých spevom potešili  ( možno už aj  tisíce ) , 

ktorých  rozveselili a svojimi piesňami i slovom obohatili o nový rozmer ľudského porozumenia. 

 

          
Foto: archív n.o. Samaritánka 
 

V týchto dňoch sa v našom zariadení začali realizovať práce spojené s obnovou fasády a terénne 

úpravy  v záhrade. Vybudovaním chodníkov zvýšime možnosti na prechádzky pešo i s vozíčkom. Do 

skrášľovania nášho areálu sa zapájajú v rámci možností aj dobrovoľníci, tiež naši klienti, a to najmä 

vysádzaním okrasných kvetov, vytváranie  malých ergo záhradiek, kde majú možnosť vypestovať si  

kvietky , ale aj vlastnú zeleninu. 
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        Foto: archív n.o. Samaritánka 

 

                                                              
JÚN 2013:  

Maľovanie  a oprava fasady  na budove č. 2  aj múrika ohrady, úpravy exteriéru – spevnené plochy – 

chodníky čo vytvárajú prechádzkové  zóny v záhrade  aj s pieskoviskom pre vnúčatá resp. 

pravnúčatá, ktoré sa tam môžu hrať a prastarí  rodičia ich pohládzajú očami. 

Rozlúčkové posedenie  s d.p. Koppálom, ktorý bol preložený na iné pôsobisko do Banskej Bystrice.   

Podporujeme tvorivosť tým, že povzbudzujeme a vytvárame vhodné podmienky na vlastnú     

sebarealizácoiu – radosť z tanca, z tvorivosti, z bábikoterapie, z lúštenia, zo záhradky … 

  

               
 

            
 

                       
                  Foto: archív n.o. Samaritánka 

 

JÚL a AUGUST 2013:  

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

psíka a samozrejme stretnutia s rodinnými príslušníkmi. Pozorovanie hry  na piesku je pre našich 

poberateľov veľký  zážitok a radosť. 
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                  Foto: archív n.o. Samaritánka 

 

 

Inštalácia a dokončovanie vertikálního výťahu v ZSS  nám  všetkým pomohla vylepšiť bezbariérový 

prístup na druhé poschodie aj pre vozičkárov, ktorí vlastne až teraz  videli  ako sa býva aj v týchto 

zrekonštruovaných priestoroch. Koncom júla a začiatkom augusta sme mali v našom zariadení 

dobrovoľníka, ktorý už niekoľko rokov pracuje v zahraničí a jeho firma mu umožnila  odpracovať 40 

hodín dobrovoľníckej práce v zariadení poskytujúcom sociálne služby.  

Vniesol do našej každodennej náročnej práce so starými a chorými ľuďmi svoju pozitívnu energiu, 

kreativitu v skrášľovaní životného prostredia a aj nový uhol pohľadu na veci, s ktorými sa stretávame 

a ktoré denne riešime. V začatom diele chceme pokračovať a aj pokračujeme. Aj touto cestou sa 

chcem všetkým poďakovať za pomoc pri náročnej fyzickej práci – pílenie dreva na zimu, upratovaní 

a ukladaní v drevárni a aj vysádzanie ,,skalky“ v záhrade pod  hrubým kmeňom. Rovnako ďakujeme 

za úsmev a ochotu pomôcť vždy a všade, kde to bolo potrebné a aj  - zamestnávateľovi, firme 

VMware Int. Ltd., ktorá má v svojom sociálnom programe podporovanie  svojich  zamestnancov tak 

aby mohli pomáhať. Je dobrým znamením a prísľubom do budúcnosti, že existujú firmy, pre ktoré 

ľudský rozmer chápania prítomnosti nie je len prázdnou frázou. Dúfam, že sa podobný  spôsob 

pomáhania udomácni aj v našom meste, štáte. 

 

          
                Foto: archív n.o. Samaritánka 

          
SEPTEMBER 2013:   

Týždeň  Dobrovoľníctva sme  si pripomenuli  tak, že sme  mali  pripravené rôzne aktivity. Ako prvé 

bolo stretnutie s p. Reckým , ktorý  bol osobne prednášať a premietať  autentické  zábery z  púte  

v Španielsku – Santiago di Compostela.  Všetci pozorne počúvali a  sledovali  zaujímavé  video a aj 

so  zaujímavým slovným komentárom o osobnej skúsenosti s touto dlhou púťou.  
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                Foto: archív n.o. Samaritánka 

 

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

konferencia, ktorá sa konala v dňoch 19. – 20. 9. v Kongresovom centre v Bratislave, s názvom 

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

príležitosti Svetového dňa Alzheimerovej choroby 21.9. Keďže aj my ako organizácia máme  

klientov postihnutých touto chorobou, aktívne sme sa  zúčastnili  tohtoročnej vedeckej konferencie 

s cieľom podeliť sa o vlastné skúsenosti a ešte  viac nadobudnúť poznatky v uvedenej oblasti. Aj 

takto chceme skvalitniť život našim seniorom, ktorí trpia týmto ochorením, a v neposlednom rade 

pomôcť aj rodinným príslušníkom, aby lepšie pochopili svojich blízkych. 

 

           
 

      
         Foto: archív n.o. Samaritánka 

 

 

Rôzne aktivity pri  úprave okolia prebiehali počas celého roka no počas týždňa dobrovolníctva sme 

sa zapojili takmer  všetci zamestnanci a aj  dobrovolníci z blízkého i vzdialeného okolia  
 

V dňoch 16. až 21. septembra pod gesciou OZ C.A.R.D.O. na celom Slovensku už po piaty krát 

prebiehali  tzv. „Dni dobrovoľníctva“. Toto podujatie si získava v celej Európe stále väčšiu podporu 

a popularitu. A tak ako minulé roky, sme sa  zapojili aj tento rok v zariadení sociálnych služieb 

SAMARITÁNKA, n.o   Mnohí  nám počas celého roka pomáhajú.  ĎAKUJEME  za každú  

venovanú minútu, hodinu, ktorú  obetovali zmysluplnej práci pre skrášlenie prostredia . 

Na našu výzvu  reagovali dobrovoľníci  tak, že nám priniesli a niektorí aj vysadili rôzne druhy 

rastliniek zo svojich záhradiek (trvalky, skalničky, stromčeky, kríčky..), ktoré nám venovali 

a priniesli. Naše spoločné DIELO tu bude robiť radosť našim obyvateľom ale aj tým, čo prídu na 

návštěvu…. robia zo srdca a radi obetujú svoj vzácny voľný čas, ďakujem aj obetavým žienkam zo 

Žarnovice ale aj z Novej Bane, ktoré nám už na naše oslovenie ochotne podonášali  rastlinky – 

trvalky, ktoré sme  povysádzali po okraji  chodníkov v záhrade. 
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                                        Foto: archív n.o. Samaritánka 

 

To, koľko ľudí zareaguje na naše prosby a výzvy a obetuje časť zo svojho voľného času na pomoc je 

pre nás povzbudením, že aj iným záleží na využití možnosti podieľať sa na premene sveta.  

 

Ak spojíme svoje sily, tak sa výsledok nášho úsilia prejaví v podobe krajšieho  životného prostredia i 

medziľudských vzťahov.... Ďakujem všetkým, ktorí nám doteraz prišli pomôcť a s láskou urobili 

prácu pre iných bez nároku na odmenu. Hoci máme  málo času  na oddych, na rodinu stále  musíme 

riešiť nejaké vlastné problémy, no  kým si dokážeme  vlastnými silami pomôcť, tak to urobme dnes, 

lebo zajtra ....nikto  nemladne a .....niekedy už niektorí len sledujú, čo sa deje okolo nich, aká zmena, 

radi by aj pomohli, no nevládzu ... už len spomínajú na roky, keď uskutočňovali svoje sny a plány.  
                                   

OKTÓBER 2013:   

13. októbra 2013 sme pritívali prvých gratulantov - návšteva primátora mesta Kamila Danku aj s 

viceprimátorkou  Ing. Alenou Kazimírovou prišli s plnou náručou kvetou, ktoré podarovali našim 

klientom. Na úvod dostali slovo  skupina PRAMEŇ.  Milé speváčky seniorky sa postarali o príjemnú 

atmosféru spolu  s pani Martou Staňovou a jej  harmonikou. Veselé piesne  podnietili  všetkých  na 

pridanie sa k spevu. Pán  primátor srdečným príhovorom poďakoval za celoživotnú prácu a zaželal 

dobrého zdravie a spokojné prežívanie ďalších dní.  Pani  Tillerová  priniesla aj pamätnú knihu, do 

ktorej sa  naši  seniori podpísali a potom nasledoval  program  k mesiacu októbru – Mesiacu úcty k 

starším - vystúpenie skupiny Prameň. 

            
                                Foto: archív n.o. Samaritánka 

 

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

bol  prepletený  milými stretnutiami. Sila elánu mladých  sa nenápadne prenášala na tých, pre ktorých 

boli  podujatia určené  pre našich  obyvateľov zariadenia sociálnych služieb. 

 

Navštívili sme  kostol v  Novej Bani. Prezreli sme si nádhernú výstavu z Roľníckej nedeli  zameranú 

na poďakovanie za  úrodu  a plody  tohtoročného leta. Svojpomocne sme  sa prepravili aj s použitím 

taxislužby – no iba tí mobilní – lebo špecializované vozidlo zatiaľ nemáme. Pekný deň plný slnka  

nám pomohol prekonať izolovanosť a rozšírili sme takto  svoje poznanie nových zážitkov.  Pekné 

počasie nám umožnilo obdivovanie jesennej prírody. Pekné chvíle sme si aj nafotili  vid. foto 

zúčastnených. A pre tých, čo sa nemohli  zúčastniť, sme zaznamenali  inšpiráciu  tým, ktorí sa tejto 

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

sv. Petra a Pavla v Žarnovici a aj u nás na malej výstavke  pod oknom  pri vchode  - poďakovania za 

plody v tomto roku – urobili sme  radosť každému, kto to  zaregistroval pri príchode  do nášho ZSS.  

 

         
 

   
Foto: archív n.o. Samaritánka 

 

 

Dojatí  sme boli všetci.  Spevom  sme sa  navzájom zblížili a  dohodli sme sa aj na mikulášskom 

stretnutí v decembri. Nádej na ďalšie stretnutie nám pomohla prekonať  smútok z lúčenia. Potešení  

sme boli prakticky celý mesiac, lebo pekný program nám predviedli  deti  zo Špeciálnej základnej 

školy v Žarnovici, ktorí nás aj potešili vlastnoručne urobenými pozdravmi. Zahanbiť sa nedali  

svojim vystúpením a drobnými darčekmi  aj detičky z MŠ na Ulici P. Jilemnického a aj deti zo ZŠ A. 

Kmeťa. Všetkým veľmi pekne ďakujeme.  

     
 

Ako blesk z jasného neba k nám zavítali aj členovia  Mládežníckeho parlamentu, ktorí  našich  

obyvateľov prekvapili  tesne pred podávaním večere. Obdarovali ich kvietkami a milým úsmevom.     

Návšteva predsedu BBSK  Ing. Vladimíra Maňku, ktorý nám odovzdal  práčku.  

Toto stretnutie bolo veľmi srdečné a klienti  mali pocit  dôležitosti  a pochopenia.  
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                                          Foto: archív n.o. Samaritánka 

             

 

NOVEMBER 2013:  

Pripomenutie si pamiatky zosnulých, počas sv. omše sme si spomenuli na všetkých blízkych 

zosnulých ...... ale aj na tých, ktorí boli v našom ZSS a už nás navždy opustili. 

Adventný čas je prípravou na Vianoce   - výroba adventných vencov  a aj na   nástenkách máme stále 

malé diela, ktoré vytvorili klienti (niektorí už nie sú medzi nami ) ale v srdciach, v spomienkach 

a na fotkách  zanechali nezmazateľnú stopu.  

 

               
                                            Foto: archív n.o. Samaritánka 

             

Nácvik komunikačných zručností s klientmi v sociálnych službách, predchádzanie syndrómu 

vyhorenia, rovnosť príležitostí a zvládanie stresu pri opatrovaní – PEAS, s.r.o PhDr. Anna 

Surovcová,PhD.  
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DECEMBER 2013:    

Mikuláš navštívil aj naše zariadenie  a aj vďaka sponzorskému daru z lekárne ALTHEA a COOP 

Jednota  nám mohol priniesť sladké  mikulášske  prekvapenie. Od Mikuláša  nás navštívili koledníci 

z MŠ, zo Špeciálnej základnej školy a aj  zo Základnej  školy A. Kmeťa s krásnym vianočným 

programom. 

 

           
           

                                            Foto: archív n.o. Samaritánka 

           

 

Skupina PRAMEŇ  nám spríjemnila predvianočný čas pásmom kolied a veršíkov na ľudové tradície. 

Prípravy  na  Vianočné sviatky – nielen  výzdoba,  ale aj  vnútorné naladenie  je dôležité o  duchovnú  

prípravu na spokojné Vianočné sviatky sa postaral d.p.kaplán. Na štedrý večer sme sa  už tradične 

potešili z návštevy a požehnania  d.p. farára – teraz tu bol nový d.p.  Mgr. Hudec. Zaspievali sme  

spolu   koledy  a na záver  sme si všetci  zaželali  požehnané Vianoce i celý rok 2014.  

V závere roka - medzi sviatkami - sme  v našom ZSS absolvovali supervízne stretnutie so super 

supervízorkou a  počas  roka 2013  na mesačných poradách  sme  si priblížili niektoré techniky  - 

sebareflexie aj cez absolvovanie  vzdelávacích techník v Inštitúte ďalšieho vzdelávania sociálnych 

pracovníkov Supervízia v sociálnej práci 220/h 

     

      
 

3.1. Klienti zariadenia 
 

Počas roku 2013  boli poskytované sociálne služby v našom zariadení  9855 dní, čo je 

v priemere pre Ø  27 poberateľov  sociálnych služieb.  

Prijatých  poberateľov bolo 16. Navždy nás opustili13 z toho 6 s trvalým pobytom Žarnovica. Do 

domácej starostlivosti  boli prepustení 3 klienti. 
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Ambulantné služby  -  Denný pobyt v ZSS – na 5  kresiel  bol zaznamenaný záujem počas celého 

roka  v počte 310 dní  

Jednotlivé služby  v našom zariadení boli obsadené  nasledovne:  

ŠZ :     733 lôžkodní-  Ø    2 klienti 

DSS:   1473  dní       -  Ø    4 klienti 

ZPS:    5480 dní          Ø  15 klienti 

ZOS:   2 169 dní          Ø     5 klienti 

 

K 31.12.2013 sme poskytovali  sociálne služby 17 poberateľom s trvalým pobytom v Žarnovici 

z toho 6 poberatelia v priebehu roka umreli. 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, 

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. 

   

3.2. Zamestnanci    
 

 Celkový počet zamestnancov ZSS  na trvalý  pracovný pomer  je  k 31.12.2013 v hlavnom 

pracovnom pomere 17, z toho  jedna zdravotná sestra, riaditeľka a 15 opatrovateliek. 

 

Zoznam konkrétnych vzdelávacích aktivít zamestnancov v roku 2013 a názov vzdelávacej 

inštitúcie: 

 

1/ Inovatívne metódy práce s klientom v seniorskom veku – Rada pre poradenstvo v sociálnej 

práci/BBSK 

2/ Ľudské práva a zodpovednosť za vlastné konanie - Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym 

postihnutím v Slovenskej republike 

3/ Aktivizácia seniorov a nefarmakologické prístupy v liečbe Alzheimerovej choroby – 

Slovenská Alzheimerova spoločnosť 

4 /Klienti s alzheimerovou chorobou v sociálnych službách – Slovenská Alzheimerova spoločnosť 

5/ Supervízia v sociálnej práci 220/h kurz - Inštitút ďalšieho vzdelávania sociálnych pracovníkov 

6/ Vzájomná pomoc v sociálnych službách – Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb 

7/ Sociálno-psychologický výcvik/Kooperácia a súperenie, riešenie konfliktov – Asociácia 

supervízorov a sociálnych poradcov 

8/ Sebapoznanie, asertivita v záťažovej komunikácii - Hartmann- rico  

9/ Paliatívna a hospicová starostlivosť, psychohygiena – Akadémia vzdelávania BB 

10/ Model výnimočnosti EFQM a samohodnotenie – Úrad pre normalizáciu, metrológiu 

a skúšobníctvo Slovenskej republiky 

11/ Odkiaľ a kam v procese deinštitucionalizácie systému soc. Služieb v SR – M.E.S.A 10 

v spolupráci s BBSK 

12/ Zaostrime na seniorov – Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska 

13/ Nácvik komunikačných zručností s klientmi v sociálnych službách, predchádzanie 

syndrómu vyhorenia, rovnosť príležitostí a zvládanie stresu pri opatrovaní  – PEAS, s.r.o PhDr. 

Anna Surovcová,PhD. 

 

 

 

 

 



Správa o činnosti n.o. Samaritánka Žarnovica v roku 2013 

 14 

4.1.a   Použitie príjmov z 2% daní  v roku 2013: 
  

  Príjmy z podielu zaplatenej dane v r. 2012 a prijatých v roku 2013 vo výške 4 518,11 eur neboli 

použité v roku 2013 a v súlade so zákonom o dani z príjmov sa použijú v roku 2014 na úhradu  

prevádzkových nákladov. V roku 2013 boli použité na úhradu prevádzkových nákladov príjmy 

z podielu zaplatenej dane vo výške 2 548,96 eur, prijaté v roku 2012.  

 

4.1.b   Finančné dary od fyzických osôb 
      Nezisková organizácia prijala v roku 2013 finančné dary od fyzických osôb vo výške 555 eur 

na bežnú prevádzku zariadenia. Taktiež prijala finančné zdroje v sume 5 600 eur, ktoré budú v súlade 

s darovacími zmluvami použité v budúcich obdobiach na zlepšenie poskytovania sociálnych služieb, 

životných podmienok a technické zhodnotenie majetku organizácie. 

 

 4.2.    Výkaz ziskov a strát 

 
4.2.1 Náklady za rok 2013 / v eurách / 

                  

Č. Náklady € 

1. Spotreba materiálu  13 867 

2. Spotreba vody a energií 18 258 

3. Opravy a udržiavanie  5 664 

4. Cestovné náklady  1 712 

5. Reprezentačné      766 

6. Služby (stravovanie, účtovné, poštovné..) 57 852 

7. Mzdové náklady  88 152 

8. Zákonné sociálne poistenie a soc. náklady 36 988 

9. Dane a poplatky     480 

10.  Iné náklady  1 138 

11.  Odpisy DHM 27 808 

 Náklady spolu  252 685 

 

 
 

Za rok 2013 boli   celkové náklady organizácie  vo výške 252 685 eur. 
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Hlavnou nákladovou položkou boli osobné náklady vo výške  125 140 eur a tvorili 49,52 %  

všetkých nákladov. 

 

Druhú najväčšiu nákladovú položku predstavovali služby v sume 65 993 eur, ktoré tvorili 26,12 % 

všetkých nákladov. Z týchto nákladov tvorili stravovacie služby 78,96 % a boli vo výške 50 109 eur. 

Ostatné služby predstavovali 21,04 % (telekomunikačné služby, poštovné, účtovné služby). 

 

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

/ vo výške 13 867 eur, čo tvorí 5,49  % z celkových nákladov.  

 

    

Spotreba energie a vody vo výške 18 258 € tvorila 7,23 % všetkých nákladov. 

 

Odpisy vo výške 27 808 eur predstavovali 11,01 % celkových nákladov. 

 

Ostatné náklady / opravy, cestovné, poplatky, poist. / predstavovali 0,63% všetkých nákladov.                

 

 

4.2.2 Výnosy za rok 2013 / v eurách / 
 

Č. Výnosy € 

1. Tržby za služby od klientov                                         111 531 

2. Tržby z rekl činnosti                                                           50 

3. Úroky a iné výnosy                                                             337 

4. Príspevky od iných organizácií                                     1 278 

5. Príspevky od fyzických osôb                                           555 

6. Príspevky z podielu zaplatenej dane  2549 

7. Príspevky z verejných zbierok  0 

8. Prevádzkové dotácie  

(VUC,MsÚ – MPSVR SR) 

137 576 

 Výnosy spolu  253 876 

 
 

Za rok 2013 mala nezisková organizácia celkové výnosy vo výške  253 876 eur. 

 

Hlavnou výnosovou  položkou boli prevádzkové dotácie vo výške 137 576 eur, čo tvorí 54,19 % 

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

z dotácií predstavuje sumu 22 399 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 43,93 % z celkových výnosov a boli vo 

výške 111 531 eur.  

  

Ostatné výnosy tvorili 1,88 % a boli vo výške 4 719 eur.  

 

Tržby z reklamnej-zdaňovanej činnosti boli 50 Eur vo forme drobného tovaru /Coop Jednota 

Žarnovica/. 
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4.3  Výsledok hospodárenia za rok 2013     
 

Za rok 2013   dosiahla nezisková organizácia zisk  pred zdanením 1 203 eur.  

Daň z príjmov za rok 2013 je 12 eur. Zisk po zdanení predstavuje 1 191  eur. 

  

4.4  Súvaha k 31.12.2013  

 

4.4.1 Majetok /v eurách/  
 

Č. Druh majetku € 

1. 

Z toho  

Neobežný majetek / netto / :                                 295 213 

Dlhodobý hmotný majetok - stavby                                                      270 212 

- samost.hnut.veci                                                    23 266 

    -    drobný DHM                                   565 

    -     obstaranie DHM 1 170 

2.  

Z toho 

Obežný majetok  13 006 

Pohľ.z obch.styku 361 

Pokladňa, ceniny 7 

Bankové účty 12 638 

3. 

Z toho 

Časové rozlíšenie  508 

Náklady budúcich období 508 

 Majetok spolu  308 727 

                           

 

Za rok 2013 eviduje nezisková organizácia dlhodobý majetok vo výške 295 213 eur, čo predstavuje 

95,62 % z celkovej sumy majetku. Z toho stavby tvoria 91,53 % a sú v sume 270 212 eur , 

samostatné hnuteľné veci tvoria 7,88 % a sú vo výške 23 266 eur. Drobný dlhodobý majetok 

predstavuje 0,19 % a je vo výške 565 eur. Obstarávaný dlhodobý majetok tvorí 0,40 % a je vo výške 

1 170 eur.  

Obežný majetok tvoria pohľadávky z obch.styku a finančný majetok vo výške 13 006 eur  a to je 4,21 

% z celkového majetku. 

Časové rozlíšenie tvoria náklady budúcich období v sume 508 eur /0,17 %/. 

 

4.4.2 Vlastné zdroje a cudzie zdroje /v eurách/ 
 

Č. Druh zdrojov € 

1. 

Z toho  

Vlastné zdroje krytia majetku:                                 53 711 

- Základné imanie 15 009 

- Nevysporiadaný výsledok hospodárenia 37 511 

- Výsledok hospodárenia  1 191 

2.  

Z toho 

Cudzie zdroje 11 132 

- Rezervy zákonné 3 897 

- Sociálny fond 886 

- Záväzky z obchodného styku 5 438 

- Daňové záväzky 11 

 - Ostatné záväzky 900 

3. 

Z toho 

Časové rozlíšenie  243 884 

Výnosy  budúcich období 243 884 

 Vlastné zdroje a cudzie zdroje spolu  308 727 
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