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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            
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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 2017 
  
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  predseda DR 
 Luptáková  Marianna  členka DR 
 Oslanec Július  člen DR 

 
Riaditeľka: Mgr. Hlavačková Júlia – štatutárny zástupca 
 
 
2. Poskytované služby  v roku 2017  

 
V roku 2017 sme pokračovali v nastúpenej ceste zvyšovania štandardov kvality          

poskytovaných sociálnych služieb pre všetkých prijímateľov sociálnych služieb podľa         
uvedenej registrácie: 

 
SAMARITÁNKA  n.o. poskytovala v roku 2017tieto sociálne  služby: 

1. Zariadenie pre seniorov (§ 35 zákona o sociálnych službách). 
 

Forma Rozsah Kapacita Deň začatia poskytovania 

Pobytová eurčitý čas 15 15.02.2012 

 poskytovania nska 20, Žarnovica 

 
Sociálne služby  v zariadení pre seniorov sme poskytovali  fyzickým osobám, ktoré 

dovŕšili dôchodkový vek a sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby. Stupeň odkázanosti 
poberateľov  bol podľa právoplatného posúdenia  najmenej IV podľa prílohy č. 3 zákona 
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o sociálnych službách. Tiež tým fyzickým osobám, ktoré dovŕšili dôchodkový vek 
a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebovali  z iných vážnych dôvodov.  
V ZPS sme vytvárali podmienky na úschovu cenných vecí, zabezpečovali záujmovú činnosť, 
 ošetrovateľskú starostlivosť V ZPS sme poskytovali:  

a) Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby (opatrovanie). 
b) Sociálne poradenstvo. 
c) Sociálna rehabilitácia. 
d) Ubytovanie. 
e) Stravovanie 
f) Upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva. 
g) Osobné vybavenie. 

 
Zariadenie opatrovateľskej služby 
 
§ 36 Zariadenie opatrovateľskej služby 

(1) V zariadení opatrovateľskej služby sa poskytuje sociálna služba na určitý čas plnoletej 

fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3, ak jej 

nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu. 

 

Forma Rozsah Kapacita Deň začatia poskytovania 

Pobytová rčitý čas 6 15.03.2004 

 poskytovania nska 20, Žarnovica 

 
§ 39 Špecializované zariadenie 
(1) V špecializovanom zariadení poskytujeme  sociálnu  službu  fyzickej osobe, ktorá je 
odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 
3 a má zdravotné postihnutie, ktorým je najmä  Alzheimerova choroba. 
 
(2) V špecializovanom zariadení sme  
a) poskytovali 
1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, 
2. sociálne poradenstvo, 
3. sociálnu rehabilitáciu, 
4. ubytovanie, 
5. stravovanie, 
6. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva, 
7. osobné vybavenie, 
 
b) zabezpečovali sme 
1. rozvoj pracovných zručností, 
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2. záujmovú činnosť. 
 
c) utvárali podmienky na 
1. vzdelávanie, 
2. úschovu cenných vecí. 
 
 

Forma Rozsah Kapacita Deň začatia poskytovania 

Pobytová určitý čas 6 20.04.2010 

 poskytovania nska 20, Žarnovica 

 
§ 40 Denný stacionár 
 
(1) V dennom stacionári  poskytujeme  sociálne  služby fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na 
pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len 
na určitý čas počas dňa. 
(2) V dennom stacionári  
a) poskytujeme 
1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, 
2. sociálne poradenstvo, 
3. sociálna rehabilitácia, 
4. stravovanie, 
 
b) zabezpečujeme 
1. rozvoj pracovných zručností, 
2. záujmovú činnosť. 
 
(3) V dennom stacionári sa poskytuje sociálne poradenstvo aj rodine alebo inej fyzickej 
osobe, ktorá zabezpečuje pomoc fyzickej osobe v domácom prostredí, na účel spolupráce pri 
sociálnej rehabilitácii. 
 

Forma Rozsah Kapacita Deň začatia poskytovania 

Ambulantná určitý čas 5 15.02.2012 

 poskytovania nska 20, Žarnovica 

 
Ošetrovateľská starostlivosť je zabezpečená prostredníctvom ADOS SRDCE, ul. 
Sladkovičová 13, Žiar nad Hronom. 
 
Zariadenie ďalej svojim klientom umožňovalo využívanie nasledovných doplnkových 
služieb: 

a) Voľnočasové aktivity viď v bode 3. 
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b) Bohoslužby v zariadení aj mimo neho 
c) Pastorálna starostlivosť v zariadení prostredníctvom rímsko - katolíckej farnosti v         

Žarnovici 

d) Externá starostlivosť v zdravotníctve v nemocnici s poliklinikou v Žiari nad Hronom, alebo          
v Rosveltovej nemocnici v Banskej Bystrici. 

e) Pedikúra 

f) Zariadenie ďalej umožňovalo, aby boli klienti sprevádzaní pri umieraní kňazom a rehoľnou 

sestrou. Osamelého klienta sprevádzajú pracovníci zariadenia a kňaz, ak si to klient želá. 

 
Grafické znázornenie skladby prijímateľov sociálnych služieb 

 
Tabuľka č. 1 Zloženie klientov podľa  pohlavia k 31.12.2017  
  
MUŽI 9 ŽENY 

 
23 

SPOLU 32   

  
 
 
 
Tabuľka č. 2 Zloženie klientov  vo všetkých druhoch služieb  
Z toho  

Mobilní 14 

Čiastočne mobilní 2 

Imobilní 9 

Vozičkári 7 

Klienti s demenciou  18 
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Tabuľka č. 3  Vekové hranice klientov 
 Rok 

narodenia 
Vek 

Najstarší obyvateľ 1919 97 
Najmladší 
obyvateľ 

1950 67 

Priemerný vek 79 rokov 
 
Tabuľka č. 4 Prehľad o nástupoch v roku 2017 

  
Počet záujemcov 54 
Nastúpení klienti 9 
 
Tabuľka č. 5 Stupeň odkázanosti 
 
Stupne odkázanosti Počet klientov 
I. 1 
II. 3 
III.  2 
IV. 9 
V. 4 
VI. 15 
Celkom 32 
 

Najčastejšie ochorenia: demencie zmiešaného typu, diabetes melitus, ochorenia        
kardiovaskulárne, ochorenia pohybového ústrojenstva, neurologické, hypertenzné,      
psychiatrické ochorenia.  
 
Tabuľka č. 6 Prehľad o ukončených pobytoch v roku 2017 

Dôvod ukončenia Počet 
Úmrtie 9 
Odchod do iného 
prostredia 

0 

Celkom 9 
 
 
ODBORNÉ ČINNOSTI ZAMERANÉ NA AKTIVIZÁCIU  KLIENTOV (PSS) 
 

Sociálny pracovník bol počas roka 2017 v každodennom kontakte s klientmi.         
Poskytoval im základné sociálne poradenstvo a realizoval činnosti sociálnej rehabilitácie.  
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Pri práci s klientmi bol v opatrovateľskom procese naďalej využívaný model podľa          

prof. Moniky Krohwinkel, ktorý je zameraný na podporu a aktivizáciu zdrojov, individuálny           
prístup, uspokojovanie sociálnych, psychologických, biologických potrieb, ako aj zachovanie         
a prípadný rozvoj klientových zručností a schopností.  

Každý klient mal vypracovaný individuálny plán podľa dokumentačného systému         
eMka. Všetky aktivity a práce s klientom sú zaznamenávané v dokumentačnom systéme         
podľa prof. Moniky Krohwinkel. V rámci komplexnej rehabilitácie (liečebnej, pracovnej,         
sociálnej) sa v zariadení využívali rôzne druhy terapii individuálnou a skupinou formou.  

Ergoterapia – zapájanie klienta do zmysluplných a tvorivých činností, kde sa klient           
snaží rozvíjať motorické, kognitívne, komunikačné zručnosti a návyky. 

Biblioterapia – klienti na základe tejto aktivity konfrontujú svoje problémy, hľadajú           
ich riešenie, inšpirujeme ich k ďalším úvahám, v čítanom často nachádzajú vzory pre svoje            
konanie. Táto aktivita je medzi našimi klientami veľmi obľúbená a vždy sa tešia na spoločné              
stretnutie. Ďalej arteterapia, záujmová činnosť, kultúrno-spoločenské aktivity, športové        
aktivity. Viď v bode 3. 
 
 

3. Aktivity a projekty odborných pracovníkov s PSS 
 

Počas roka 2017 sme spolu s našimi prijímateľmi sociálnych služieb pripravovali program           
na aktivizovanie, tréningy pamäti, pohybové aktivity a kultúrno spoločenské činnosti podľa           
záujmu, možností a schopností. Jednotlivé činnosti sme zdokumentovali v textovej i          
obrazovej podobe podľa mesiacov. Aj v roku 2017 sme pokračovali v systéme vzdelávania           
a zavádzania podmienok kvality v poskytovaní sociálnych služieb v spolupráci TABITA s.r.o.         
a Akadémia vzdelávania a výskumu v sociálnych službách v Holíči.  
 
JANUÁR 2017 : 
 

Po skončení Vianočných sviatkov sme ešte na Tri krále privítali d.p. Jozefa Strapka,             
ktorý vysvätil priestory nášho ZSS a spolu s obyvateľmi sme sa pomodlili a postarali sa aj o               
duchovné – spirituálne potreby našich poberateľov. Ako sme odložili sviatočné  vianočné           
dekorácie, tak sme ale zimné starosti neodložili. Odpratávali sme sneh skoro denne aj             
pomocou mechanizmov – až potom sme mohli vyviesť septiky. Zima bola v roku 2017             
mimoriadne bohatá na sneh, ale stretnutie s januárovými  jubilantmi bolo v príjemnej -           
akoby rodinnej  atmosfére 
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                     Foto: archív n.o. Samaritánka  
 
 
 
 
FEBRUÁR 2017 :  
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Prvá polovica mesiaca február  patrila   jubilujúcim obyvateľom nášho zariadenia – príjemné 
posedenie  sme doplnili  aj o tanečnú terapiu. Pohyb v rytme hudby povznáša nielen myseľ, 
ale posiľňuje i telo.  
 V tomto fašiangovom období sme sa ako s prvými  stretli s najmladšími fašiangovníkmi 
z MŠ A. Sládkoviča. Malá skupinka  zamaskovaných detí  nás potešila s milým programom , 
vhodnými piesňami, tančekmi  a aj  svojimi maskami. Ešte v ten istý deň poobede boli u nás 
aj  študenti  strednej odbornej školy v Žarnovici pod vedením p. Mgr. Garajovej   Skvelá 
hudba  z harmoniky a veselý spev veru roztancovali aj našich  obyvateľov.  Na chvíľu zabudli 
na bolesť a starobu. Veľmi pekne ĎAKUJEME  za obetavosť a krásne chvíle, ktoré sme spolu 
prežívali. Posledný februárový deň patril   aj poslednému  fašiangovému dňu, kedy sme sa aj 
my  rozlúčili v maskách a pri hudbe   
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                                                                                                                                           Foto: archív n.o. Samaritánka  
 
 
 
  

     
  

 
MAREC 2017 :  
 
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         
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motoriky. Nezabudli sme ani na našich jubilantov- a ani na oslavu MDŽ. Pre            
personál bolo dôležité stretnutie s PhDr Kovaľovou – školenie pre zavedenie          
štandardov kvality  
  

         
 
 
 

      
 
 

  
  
    
                                                                                                                                                     Foto: archív n.o. Samaritánka 
  

  
APRÍL 2016 :  
Vymaľovať bolo potrebné a svojpomocne sme sa do toho pustili. Ďakujem všetkým za            
pomoc  
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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 2017 :  
 
Májové dni sú už teplé a také sú aj stretnutia pri príležitosti osláv našich jubilantov a aj Dňa                 
matiek – počas celého mesiaca k nám  prichádzali  gratulanti,  návštevy. 
Posedenie jubilantov  a aj ku dňu matiek  sme obohatili o malú diskotéku – alebo majáles 
Vzácnou návštevou bola poctená bývalá pani triedna profesorka Zliechovcová, ktorá sa           
u nás stretla so svojimi bývalými žiakmi. Absolventi mali stretnutie po dlhých rokoch a pri             
tejto príležitosti  boli pozdraviť aj svoju pani  učiteľku .  

Personál sa počas mesiaca máj zúčastnil rôznych odborných školení a konferencií,            
zameraných na načerpávanie nových poznatkov potrebných na skvalitňovanie práce pri          
poskytovaní  sociálnych služieb. 
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foto: archív n.o. Samaritánka  

 
  Tabita s.r.o. v z. PhDr .  Kovaľovej  nám je  inšpiráciou a stálou výzvou na zlepšovanie – je 
to cesta- výzva na stále  zlepšovanie  v oblasti skvalitňovania  poskytovaných sociálnych 
služieb.  
   

 
JÚN 2017 :  
Dobre zorganizované užitočné práce rozvíjajú jemnú i hrubú motoriku, dávajú pocit          
užitočnosti a radosť z dobre vykonanej práce. Tréning reflexov a jemnej i hrubej motoriky            
mali praktické využitie pri vešaní prádla ( s dohľadom a pomocou personálu) , alebo            
upratovaní dreva.  Ďakujeme všetkým dobrovoľníkom, čo nám aj s týmito prácami pomáhali.  
Stretnutie jubilantov nám pomáha upevňovať kolektív a sociálne kontakty s príbuznými a aj          
vzájomne s obyvateľmi v našom zariadení.  
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Foto: archív n.o. Samaritánka 

 
   
 
 

    
Foto: archív n.o. Samaritánka 

Svet rozprávok  sa k nám dostal  a po   prekonaní  prekážok  sme mohli  počuť spev i tešiť sa 
z toho, že sa všetko  dobre  skončilo a pyšná princezná sa stala dobrou princeznou.... 
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Pre našich poberateľov  je aj   prínosná magnetoterapia, s ktorou sme sa oboznámili v našom 
ZSS  a aj sme si mali možnosť otestovať   túto liečebno – preventívnu terapiu. THERA 
TRAINER mobi – prístroj na aktívne a pasívne cvičenie  
Vďaka podpore  nadácie COOP Jednota  sme boli medzi úspešnými žiadateľmi o zakúpenie 
týchto rehabilitačných pomôcok a sú  veľkým prínosom pre zaistenie lepšej kvality  života 
našich klientov.  Na zlepšenie  bunkovej činnosti  môžeme  používať magnetoterapiu : 
BIOMAG sada Biomag Lumina FSX.  .Účinky sú prezentované  v obšírnej publikácii a 
môžeme ich  takto zhrnúť :Urýchľuje látkovú výmenu  a detoxikáciu, rozširuje krvné riečište, 
uvoľňuje  spazmy, kŕče, pôsobí  regeneračne, proti zápalovo,  proti bolesti, má  analgetické, 
protiopuchové – protiedémové účinky. 

      

Prístroj nám odborne   predviedla  pani  Marianna Zaušková  Sroková. Za úspešnosť  tohoto 
projektu  vďačíme p. primátorovi Kamilovi Dankovi, p. Tužinskému  predsedovi COOP 
JEDNOTA a   predsedovi Nadácie COOP Jednota  Bratislava, ktorí nám v osobnom zastúpení 
odovzdali do užívania  a preplatili  faktúru  za ich nákup ĎAKUJEME  

     
 
 
 
JÚL  2017 :  
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 Foto: archív n.o. Samaritánka 

 
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         
rozcvičovanie imobilných poberateľov  a aj na stretnutia jubilantov ako  každý mesiac. 

  
  
                                                                                                         Foto: archív n.o. Samaritánka 
 
AUGUST 2017: 
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Počas prázdninových dní sme dostali ,,ponuku, ktorá sa neodmieta“ 4 dni sme prežili ako              
hostia BELLA. Dopravili sme sa do Toruni – 21.8.2017 – na druhý deň sme absolvovali               
návštevu firmy Plastica Kowalewo – kde sa vyrábajú pomôcky pre našich inkontinentných            
klientov. Na ďalší deň sme absolvovali návštevu DSS Ligi Poskiej a hospicu Światto            
Grunwaldzka Str. 64 Totuň -. Zoznámili sme sa tam s novými ľuďmi ich systémom             
starostlivosti a aké terapeutické metódy používajú. Najviac nás oslovila zimná záhrada, ktorá           
bola bohato zariadená mobilnými kontajnermi na kvety a aj PC – terapie, stacionárne bicykle             
a podnetné prostredie s vodopádom , fototapety prírodnej scenérie  dopĺňali  celkový  dojem.  
Počas obeda sme absolvovali výrobu vlastných perníkov – podľa tradičnej starovekej           
receptúry v Torunskej,, Piernikarnii Mistrza Bogumila.“ Aj s ochutnávkou rôznych pirohov-         
za tým bola prehliadka historického mesta Toruň – s výkladom v poľskom jazyku a cieľ bol             
pri pamätníku Mikuláša Koperníka. Večer nás čakala svetelná šou – svetelné obrazy na             
historických uličkách a budovách. Po bohatých zážitkoch nás čakala hotelová izba a po           
raňajkách sme cestovali domov. Ďakujeme za tento – veľký zážitok vidieť iné miesta, a aj              
obohatenie o nové skúsenosti, ktoré sme mohli zažiť aj s vybranými kolegami iných ZSS            
z celého Slovenska.  
 

           
  Foto: archív n.o. Samaritánka 

 
SEPTEMBER 2017 : 
 
Mesiac september bol bohatý na rôzne školenia a aktivity. Prelínali sa odborný workschop            
,,Zapájanie ľudí s postihnutím do života miestnej komunity a podpora priateľských vzťahov          
.. organizátorom bola Rada pre poradenstvo v SP - a O.Z INKLÚZIA – výsledky prác ŤZP               
boli inšpiráciou na Radničkiných trhoch . V tom istom čase prebiehala IX. Medzinárodná            
vedecká konferencia, ktorá sa konala v dňoch 21. a 22 .9. v  Kongresovej  sále v Bratislave.  
„Aktivizácia seniorov a nefarmakologické prístupy v liečbe Alzheimerovej choroby!“. 
Podnetné témy, ktoré zazneli počas konferencie nás obohatili o nové poznatky z oblasti:           
,,Stratégie dlhodobej starostlivosti z pohľadu verejnosti“ , Legislatívne návrhy ministerstva         
v pripravovanej novele zákona o sociálnych službách ,alebo ,,Smiech, nepozná vek“ ale aj           
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Kognitívno- komunikačné problémy pacienta s demenciou“ - spomenula som len niektoré          
témy s bohatého programu konferencie.Sme radi, že ZSS SAMARITÁNKA, n.o. dlhodobo          
spolupracuje s Centrom Memory, a celoživotným vzdelávaním sa zameriavame na        
aktivizáciu a zlepšovanie kvality života tých, čo sú postihnutí touto chorobou a pomáhame aj            
rodinným príslušníkom lepšie pochopiť svojich blízkych. Získané informácie a poznatky         
nám pomáhajú lepšie chápať a pomáhať napĺňať potreby našich poberateľov s ŤZP . Osobné            
stretnutie s autorkou opatrovateľského procesu prof. Monikou Krowinkhel sme zažili tiež          
v septembri v Holíči v priestoroch Akadémie vzdelávania a výskumu v sociálnych službách.        
Téma medzinárodnej konferencie : „Štrukturovaný proces opatrovania – šanca pre          
profesionálnu starostlivosť zameranú na človeka.“ Korešpondoval so skúsenosťami        
a entuziazmom v presadzovaní a propagovaní tohto procesu. Prekladateľka a odborný        
garant PhDr. Mária Kovaľová, PhD.MHA – prezidentka Asociácie odborných pracovníkov          
sociálnych služieb nás všetkých povzbudila k tomu, aby sme sa aj naďalej snažili            
uplatňovať tento osvedčený vedecký proces,  aby nám slúžil k rozvoju profesionality          
zameranej na vytváranie dobrých rámcových podmienok pre efektivitu a kvalitu         
v opatrovateľsko- ošetrovateľskom procese  v našom ZSS.  
Tradičné zhotovovanie obrazu z obilia a iných darov – ako poďakovanie za úrodu. Výsledok            
nášho snaženia sme vystavili pri vstupe do nášho ZSS a aj v miestnom kostole . Nové              
inšpirácie na ďalší rok sme čerpali spoločnou návštevou kostola v Novej Bani, kde sme sa              
stretli aj s d.p. dekanom Mišíkom.  
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                                                                                                              Foto: archív n.o. Samaritánka 
 
OKTÓBER 2017 :   
  
Mesiac úcty k starším nám ako vždy pripomínali početné milé návštevy gratulantov           
s pestrým programom. K prvými našim gratulantom  patril akoby už tradične pán primátor            
Kamil Danko a pani viceprimátorka Ing. Alenka Kazimírová spolu so skupinou Prameň. Ich            
milý príhovor pohladil každé srdiečko. Piesne a krásne kvety spríjemnili nedeľné popoludnie            
v celom našom ZSS. Pekné popoludnie a program sme ukončili zápisom do našej kroniky a              
malým pohostením.  ĎAKUJEME.  
 

       
Foto: archív n.o. Samaritánka 
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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 2017 :  
 
Pripomenutie si pamiatky zosnulých v prvé novembrové dni a aj počas sv. omše, kedy sme             
sa pomodlili za všetkých blízkych zosnulých , ale hlavne za tých, ktorí boli v našom ZSS a už                 
nás navždy opustili.... 
Aktívnou účasťou vo voľbách sme sa mohli aktívne zapojiť do volebného kolotoča            
a prejaviť tak svoju uvedomelosť a občiansku plnohodnotnú účasť cez volebné schránky.  
Gratulácie patrili aj našim milým oslávencom – tak ako každý mesiac.  
  
  

  

     
                                                                                                       Foto: archív n.o. Samaritánka  
   
 

         
  
 
  
DECEMBER 2017 :  
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Počas posledného mesiaca v roku navštívil vďaka sponzorovi – lekáreň ATHEA, ktorí nám            
venovali a aj krásne zabalili sladké balíčky pre našich klientov. MIKULÁŠ a aj s čertom             
rozdali mikulášske balíčky a aj dobräú náladu – pekne ďakujeme. 
Za Vianočné darčeky – drogériu – hygienické potreby - na ktoré nám prispeli p. Ing.               
Kazimírová ,  p. Primátor Kamil Danko  a aj papierníctvo  Bieleková.srdečne ĎAKUJEME. 
Postupne nás navštívili koledníci z MŠ, zo Špeciálnej základnej školy s pôsobivým           
programom zo ZŠ Fraňa Kráľa nám priniesli vlastnoručne urobené dekorácie – stromčeky            
upečené  medovníčky a samozrejme aj krásny vianočný program. 
Koledovníčky zo skupiny PRAMEŇ boli ako vždy dobovo oblečené a s pekným          
programom, ktorý nielen nám rozdávali aj zaniesli aj na Vianočné trhy.  
V závere roka sme mali koncoročné posedenie klienti a zamestnanci , kde sme si spoločne              
zaželali šťastné sviatky  a úspešný rok 2018. 
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Foto: archív n.o. Samaritánka 
3.1. Klienti zariadenia 
 

Počas roka 2017 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 2017 
 

počet dní 
ŠZ : 2190 Ø    6     klienti Ø EON na 1 prijímateľa/mesiac -        993 Eur  
ZPS 5194 Ø 14,23 klienti Ø EON na 1 prijímateľa/mesiac -        861        Eur 
ZOS: 2131 Ø   5,83 klienti Ø EON na 1 prijímateľa/mesiac        -        831 Eur  
DS: 1292 Ø   3,54 klienta Ø  EON na1 prijímateľa/mesiac                  441 Eur 
 

Druh soc. 
služby: ŠZ ZPS ZOS DS 

Dotácie 
výnosov, 

2% a  dary  
Spolu 

Z toho Fin. 
príspevok 
BBSK (výnosy) 

41 058 0 0 0 0 41 058 

Z toho Fin. 
príspevok 
MPSVR SR 
(výnosy) 

0 57 600 23 040 11 040 0 91 680 

Úhrady 
občanov 
(výnosy) 

28 920 69 762 29 078 7 714 0 135 474 
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dotácie 
výnosov, 2%, 
dary  

0 0 0 0 27905 27 905 

Výnosy 69 978 127 362 52 118 18 754 27 905 296 117 
Náklady 71 506 147 170 58 161 18 754 0 295 591 
Výsledok 
hospodárenia  -1 528 -19 808 -6 043 0 27 905 526 

 
 
K 31.12.2017 sme poskytovali sociálne služby s celoročným pobytom 36 poberateľom,         
z ktorých bolo 17 prihlásených na  trvalý pobyt v Žarnovici. Na DS bolo celkovo 8             
poberateľov a z toho 6  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 31.12.2017           
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. Zoznam konkrétnych vzdelávacích  a kultúrnych aktivít  zamestnancov / klientov   2017: 

Názov vzdelávacej aktivity Názov vzdelávacej inštitúcie 
6.1.2017 Vysvetenie  pribytkov obyvateľov ZSS d.p.  Jozef Strapka 
30.1.2017 Teles a netelesné obmedz a špec úchopy  TATRA Akadémia  Prievidza 
8.2.2017    V Zss   podmienky Q  povinnosti pre  
                   zamestnancov  pre  pos. ss  

TABITA s.r.o. PhDr. Kovaľová 

21.2.2017  Aktuálne vybrané témy z oblasi SS v BB VOSKO  s.r.o.  vzdelávanie  
22.2.2017 Fašiagovníci  MŠ, SOŠ, 
23.2.2017    Školenie OBP a PO  Ing. Klobúčniková 
19.3.2017,,Zlatá priadka“ Div pri pekárni -ochotmíci 
20.21.3.2017 Validácia podľa Noemi Fiel  I. a II časť 3P – projekt n.o. BB 
5.4.2017 Sv. spoveď omša a pomazanie chorých  D.P. Pečarka  
24.4.2017 Seniori a občania so zdravotným postihnutím 
              ako objekt poskyt.ss 

TATRA Akadémia  

28.4.2017  SVADBA  zamest. SP a  program Zamést. / klienti  ZSS 
9.5.2017  Hodnotenie primeranej miery podpory  
               prijímateľa ss 

Rada pre poradenstvo v SP Mgr. 
Tereza Palánová 

16.5.2017 Prednáška  křesťanského společenstva  KS B. Bystrica  
24.5.2017 Povinnosti poskytovateľov  soc. služieb   - odb. 
konf.  

APSS  SR 

25. 26.5.2017 Práca s rizom a právna zodpovednosť v ss Rada pre poradenstvo v SP JuDr. 
Matiaško LLM 

07.6.2017 Ako vytvoriť a viesť  DS  pre ľudí s demenciou  Centrum MEMORY  Ba 
4.7.2017  SUPERVÍZIA  Doc. PhDr.  Hunadyová  PHD 
19.,20.7.2017 Riadenie rizík v ZSS – manažer rizík TABITA s.r.o. Holíč 
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11.8.2017  Magnetoterapia – liečebná prevencia –zamest a 
klienti 

COOP Jednota- nadácia , MsÚ ZC, 

21.-24.8.2017 Toruň – hospic DSS Ligi Polskiej a Plastica 
Kowalewo 

Bella Skyway 

21.9.2017  Zapájanie  ľudí s postihnutím do života miestnej 
komunity a podpora priateľských vzťahov medzi ľuďmi bez 
ohľadu na postihnutie – odborný  workschop 

Angela Novak - AMADO 
Rada pre poradenstvo  v SP 
Mgr.Polánová Terézia 

21.9.2017 Aktivizácia, participácia  a príprava na prácu – 
konferen a Radničkine trhy  v Ba  

O.Z. INKLÚZIA 

21. 22.9.2017 Aktivizácia seniorov a nefarmak. prístupy 
v liečbe ACH- IX vedecká medzinár. konferencia v Ba 

Centrum MEMORY  Ba 

27.9.2017  Stretnutie  s prof. M. Krowinkhel  Konferencia Akadémia  vzddel.  A TABITA Holíč  
28.9.2017  Návšteva N. Baňa –kreatívna  výzdoba z plodov 
klienti, zamest. a dobrovoľníci 

ZSS  a dobrovoľníci  

13.10.- 27.10 Mesiac úcty k starším  MŠ,ZŠ,ŠZŠ, SOŠ,MsÚ,Prameň…. 

13.10.-27.10 Mesiac úcty k starším  MŠ, ZŠ, ŠZŠ, SOŠ, MsÚ, 
Prameň… 

4.11.2017 Voľby  BBSK Volebná komisia v ZSS 
7.  a 8 .12.  Spoločne proti ACH Pieštany AKSEN – aktívny senoir 
15.12. 19.12,a 20.12.217  Koledovanie  Prameň, MŠ, ZŠ, ZŠ AK, ŠZŠ 

 
4.1.  Budúci vývoj n.o.  
Cieľom n.o. v budúcnosti je aj naďalej  zabezpečovať kvalitné  sociálne služby pre starých  a 

chorých klientov. Pre splnenie tohoto cieľa bude n.o.   úzko spolupracovať s mestom 
Žarnovica, okolitými obcami, s inými  organizáciami a aj s verejnosťou, starať sa  o 
vzdelávanie svojich  zamestnancov, o udržiavanie a zveľaďovanie majetku  organizácie a jeho 
ekonomickú a enviromentálnu prevádzku a aj o získavanie finančných prostriedkov na 
realizáciu týchto činností. 

 
4.1.a   Použitie príjmov z 2% daní  v roku 2017: 
Príjmy z podielu zaplatenej dane  prijatých v roku 2017 boli  vo výške 3 297,82 eur. V roku 2017 

boli použité na úhradu prevádzkových nákladov a na nákup drobného hmotného majetku. 
 

4.1.b   Finančné dary od fyzických osob  
Nezisková organizácia prijala v roku 2017 finančné dary od FO na DHM – prírastky vo výške 5 

450 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   Nepeňažné dary od fyzických osob a iných organizácií 
Nepeňažné dary od FO boli prijaté vo výške 1400 eur/matrace, podložky vozík, polohovacia 

posteľ/. Od  organizácie Nadácia Coop Jednota boli prijaté prístroje pre zlepšenie pohybových 
funkcií klientov v hodnote 3480 eur, ktoré boli zaradené do dlhodobého hmotného majetku 
neziskovej organizácie. 
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 4.2.    Výkaz ziskov a strát 
 
4.2.1 Náklady za rok 2017 / v eurách / 
  

Č. Náklady € 
1. Spotreba materiálu  10 047 
2. Spotreba vody a energie  13 115 
3 Služby (stravovanie, účtovné, poštovné, telefon...) 59 130 
4 Mzdové náklady 125 811 
5. Zákonné sociálne poistenie a soc. náklady 49 433 
6. Odpisy DHM 28 727 
7. Opravy  3 378 
8. Cestovné  1 492 
9. Dane a polatky    487 
10. Iné náklady  3 210 
11. Reprezentačné    761 
 Náklady spolu 295 591 

 
Náklady za rok 2017 (spolu 295 591 €) 
 
Hlavnou nákladovou položkou boli osobné náklady (mzdy a odvody)vo výške 175 244 eur a              
tvorili 59,29 % všetkých nákladov. Druhú najväčšiu nákladovú položku predstavovali služby           
v sume 59 130 eur čo je 20 % ( 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 23             
162 eur, čo predstavuje 7,84 % a odpisy 28 727 eur, ktoré tvorili 9,72 %. Dane, poplatky,                
iné náklady spolu tvorili  3,15 % všetkých nákladov.  
 
 
4.2.2 Výnosy za rok 2017 / v eurách / 
 
 

Č. Výnosy €  
1. Tržby za služby od klientov 136 300 
2. Iné výnosy        339 
3. Príspevky od iných organizácií           0  
4. Príspevky z podielu zaplatenej dane   3 298 
5. Príspevky od mesta ( strava )      970 
6. Prevádzkové dotácie 

( MPSVR SR, VUC,ÚPSVaR) 
132 738 
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7. Dotácie-zúčtovanie výnosov budúcich období      21 072 
8. Prijaté dary      1 400 
 Výnosy spolu  296 117 

 

Za rok 2017 mala nezisková organizácia celkové výnosy vo výške 296 117 eur.Hlavnou výnosovou              
položkou boli prevádzkové dotácie vo výške 153 810 eur a tvoria 51,94 %. Druhou najväčšou               
výnosovou položkou boli tržby od klientov vo výške 136 300 eur a predstavovali 46,03 %               
z celkových výnosov. Ostatné výnosy tvorili 2,03  % a boli vo výške 6 007 eur. 

 
4.3 Výsledok hospodárenia za rok 2017 
   
    Za rok 2017   dosiahla nezisková organizácia  zisk  v sume 526 eur.  

4.4 Súvaha k 31.12.2017 

4.4.1 Majetok /v eurách/ 

Č. Druh majetku € 
1. 
Z toho 

Neobežný majetok / netto / :  263 670 
Dlhodobý hmotný majetok - stavby 165 330 
samost.hnut.veci   17 068 
    -    drobný DHM         82 
    -     obstaranie DHM  81 190 

2. 
Z toho 

Obežný majetok   3 347 
Pohľ.z obch.styku      166 
Finančné účty     3 181 
Pokladňa, ceniny   1 246 
Bankové účty   1 935 

3. 
Z toho 

Časové rozlíšenie     602 
Náklady budúcich období     541 

 Príjmy budúcich období       61 
 Majetok spolu 267 619 

 

Za rok 2017 eviduje nezisková organizácia dlhodobý majetok vo výške 263 670 eur, čo              
predstavuje 98,52 % z celkovej sumy majetku. Z toho stavby tvoria 62,70 % a sú v sume 165                
330 eur , samostatné hnuteľné veci tvoria 6,47 % a sú vo výške 17 068 eur. Drobný dlhodobý                  
majetok predstavuje 0,04 % a je vo výške 82 eur. Obstarávaný dlhodobý majetok tvorí 30,79               
% a je vo výške 81 190 eur. 
Obežný majetok tvoria pohľadávky z obch.styku a finančný majetok vo výške 3 347 eur a to                

je 1,25  % z celkového majetku. 
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Časové rozlíšenie tvoria náklady a príjmy budúcich období v sume 602 eur /0,23 %/. 
  

4.4.2 Vlastné zdroje a cudzie zdroje /v eurách/ 

 
Č. Druh zdrojov € 
1. 
Z toho 

Vlastné zdroje krytia majetku: 49 854 
- Základné imanie 49 328 
- Nevysporiadaný výsledok hospodárenia 0 
- Výsledok hospodárenia 526 

2. 
Z toho 

Cudzie zdroje 30 616 
- Rezervy zákonné 4 217 
- Sociálny fond 1 276 
- Záväzky z obchodného styku 5 123 
- Ostatné záväzky 840 

 - Prijaté finančné výpomoci 20 000 
3. 
Z toho 

Časové rozlíšenie 187 149 
Výnosy  budúcich období 187 149 

 Vlastné zdroje a cudzie zdroje spolu 267 619 
   

 
V roku 2017 zdroje majetku tvorili zdroje vlastné vo výške 49 854 eur, čo predstavuje 18,63               
% všetkých zdrojov. 
Cudzie zdroje boli vo výške 30 616 eur, čo je 11,44 % z celkových zdrojov . Časové                
rozlíšenie tvoria výnosy budúcich období vo výške 187 149 eur, čo predstavuje 69,93 %              
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 01.01.2017    49 328 Eur  

            Z toho: základné imanie                                                                     49 213 
  
                        výsledok hospodárenia za rok 2016                                         1 115 
 
            Obraty za rok 2017  
                                          -   výsledok hospodárenia                                   526  
  
           Konečný stav vlastných zdrojov k 31.12.2017                                            49 854 
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           Z toho:  základné imanie                                                                      49 328  
  
                                                - výsledok hospodárenia za rok 2017                  526  
  
 
  
 
4.4.3 Finančný majetok za rok 2017  /k 31.12.2017/: 3 181 eur 
 

Peniaze v pokladni 1 246 
Bankové účty 1 935 
Spolu  finančný majetok : 3 181 
  

 
 
 
 
 
 
4.5 Informácia o plnení odvodových povinností 
  
Samaritánka, n.o. priebežne počas roka 2017 plnila v termíne výplaty miezd zamestnancov a             
odvodové povinnosti voči inštitúciám sociálneho a zdravotného poistenia, aj voči daňovému           
úradu. 
 
Za december 2017 splnila nezisková organizácia všetky odvodové povinnosti v termíne do  
31.12.2017. 
 
 
V Žarnovici dňa  08.02.2018 
 
 
 
 
Ing.Tatiana Herchlová,                                                      Mgr.  Júlia Hlavačková, riaditeľka, 
predseda správnej rady                                                                  štatutárny zástupca 
 
podpis:                                                                                podpis: 

Výročná správa o činnosti neziskovej organizácie SAMARITÁNKA, Žarnovica za rok 2017  
 


