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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 2018 
  
Správna rada: Hlavačka  Tomáš  –   predseda SR 

Mgr. Vallová Tatiana   -  členka SR 
Mgr. Lipjanska Dominika   -  členka SR  
Bieleková  Iveta -  členka  SR  
Bc. Gendiarová  Zuzana  - členka  SR  

 
Dozorná rada: Kľačanská Erika  predseda DR 
 Moravčíková Jana  členka DR 
 Oslanec Július  člen DR 

 
Riaditeľka: Mgr. Hlavačková Júlia – štatutárny zástupca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Výročná správa o činnosti neziskovej organizácie SAMARITÁNKA, Žarnovica za rok 2018  
 



 
 

 

 

 

 

Zariadenie pre seniorov 
Zariadenie opatrovateľskej služby 
Špecializované zariadenie 
Denný stacionár 

Zariadenie sociálnych služieb, 966 81 Žarnovica, Partizánska 20 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
2. Poskytované služby  v roku 2018  

 
V roku 2018 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 2018 tieto 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 
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 
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(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, 
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 
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(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. 
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. 

 
Tabuľkové  znázornenie skladby prijímateľov sociálnych služieb 

 
Tabuľka č. 1 Zloženie klientov podľa  pohlavia k 31.12.2018  
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MUŽI 10 ŽENY 

 
22 

SPOLU 32   

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

Mobilní 11 
 

Čiastočne mobilní 5 

Imobilní - vozičkári 5 

Ležiaci – polohovaní – vysádzaní  11 

Spolu  pobytových  a ambulantných  32 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabuľka č. 3  Vekové hranice klientov 
 ZPS  ZOS ŠZ DS 
Najstarší obyvateľ 91 87 97 89 
Najmladší obyvateľ 67 69 80 71 
Priemerný vek  80,4 80,3 89 79,4 
     
Priemer  vek 
všetkých  

82 rokov   

 
 
Tabuľka č. 4 Stupeň odkázanosti k 31.12.2018 
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Stupne odkázanosti  ZPS ŠZ  ZOS Ambul/ DS 
I. 0 0 0 0 
II. 0 0 0 1 
III.  0 0 0 1 
IV. 2 0 0 1 
V. 3 0 0 1 
VI. 10 6 6 1 
Celkom 15 6 6 5 
 

Najčastejšie ochorenia: demencie zmiešaného typu, diabetes melitus, ochorenia        
kardiovaskulárne, ochorenia pohybového ústrojenstva, neurologické, hypertenzné,      
psychiatrické ochorenia.  

 
 
Tabuľka č. 5 Prehľad o ukončených pobytoch v roku 2018 

Dôvod ukončenia Počet 
Úmrtie 12 
Odchod do iného 
prostredia 

3 

Celkom  15 
 
 
ODBORNÉ ČINNOSTI ZAMERANÉ NA AKTIVIZÁCIU  KLIENTOV (PSS) 
 

Sociálna pracovníčka bola počas roka 2018 v každodennom kontakte s klientmi.         
Poskytovali sme im základné sociálne poradenstvo a realizovali činnosti sociálnej         
rehabilitácie. Pri práci s klientmi sme v  opatrovateľskom procese naďalej využívali 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. 
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3. Aktivity a projekty odborných pracovníkov s PSS 
 

Počas roka 2018 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 2018 : 
 

Po skončení Vianočných sviatkov sme sa v januári zameriavali na spirituálne          
potreby našich poberateľov a aj na ich rehabilitačné precvičovanie motoriky , využívajúc           
vlastné zdroje pri zametaní snehu a aj používaním stacionárnych pomôcok , ktoré nám            
slúžia nielen na dolné ale i horné končatiny. Ako sme odložili sviatočné  vianočné            
dekorácie, tak sme ale zimné starosti neodložili.  
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                     Foto: archív n.o. Samaritánka  
 
 
FEBRUÁR 2018 :  
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Celý mesiac sa  niesol v znamení fašiangu . Chystanie dekorácií a aj návštevy malých 
fašiangovníkov  vystriedalo fašiangové  posedenie – ozajstná veselica, ktorou sme  vlastne 
uzatvorili   toto  veselé obdobie.  Pri tejto príležitosti sme    zagratulovali aj našim 
februárovým jubilantom – ktorí aj spolupodielali na  pohostení.   Príjemné posedenie  sme 
obohatili  o tanečnú terapiu za doprovodu  disdžokeja – dobrovoľníka. ĎAKUJEME . Pohyb 
potrebujeme všetci, a v rytme  hudby  sa povznáša nielen myseľ, ale posiľňuje i telo.  
 Skvelá hudba ,  veselý spev pomohli na  chvíľu zabudnúť  na bolesť a starobu.  
V mesiaci február nás navštívila odborná pracovníčka v canisterapii so svojím psíkom,           

ktorého sme  si  hneď obľúbili a otestovali sme s jej pomocou nášho  mladého psíka Bella,  
ktorý sa  ukázal ako ,,vhodný“ na  postupné nacvičovanie. 

  
 

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

       

 
  
                                                                                                                                                Foto: archív n.o. Samaritánka  
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MAREC 2018 :  
 
Marec je aj ,,Týždeň mozgu“, kedy sa viac ako inokedy zameriavame na             

aktivizovanie mozgovej činnosti našich klientov, cez trénovanie jemnej motoriky až          
po cvičenia pamäti – pracovné listy, opakovaním príbehov , spevom          
a reminiscenčnými terapiami. Nezabudli sme ani na našich jubilantov- a ani na          
oslavu MDŽ. Pre personál bolo dôležité skolenie OBP a PO a tiež príprava           
dekorácií na Veľkonočné sviatky. 
Žiaci zo ZŠ A. Kmeťa nám priblížili svojim programom aj duchovný rozmer            
Veľkonočných udalostí – ĎAKUJEME:  
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                                                                                                                                                     Foto: archív n.o. Samaritánka 
  

 
 
 
 

  
APRÍL 2018 :  
 

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

Program s duchovným zameraním, ktorý poberateľov napĺňa pokojom, striedame         
s kolektívnymi aktivitami – rozcvičovanie končatín – ale najradšej majú vystúpenia detí zo            
ZŠ alebo z MŠ . Spolu s personálom sa radi prechádzajú v záhrade, kde si užívajú teplé               
jarné dni. 
 

                     
                                                                                                                                                  Foto: archív n.o. Samaritánka 

 
MÁJ 2018 :  
 
Májové dni sú preplnené udalosťami od 1. mája až po deň matiek. Tiež máme stretnutia               
jubilantov takže  – počas celého mesiaca k nám  prichádzali  gratulanti a  návštevy. 
Posedenie jubilantov  a aj ku dňu matiek  sme obohatili o malú diskotéku.  

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. 
Vydanie  2.dielu  so zameraním na kvalitu sociálnych služieb v kocke  je správne vzdelávanie 
v každom smere  a v neustálom hľadaní možností na skvalitňovanie  našej práce v oblasti 
poskytovaných sociálnych služieb.  
   
 
 
 
 
  

 
JÚN 2018 :  
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                                                                                                                                        Foto: archív n.o. Samaritánka 
 
 

  
 

                                                                                                        Foto: archív n.o. Samaritánka 
 
Rozprávky sú nielen pre deti. Aj naši seniori si radi pozreli  Divadlo z Prešova  
Dobre zorganizované činnosti pre klientov prospievajú aj personálu. Rozprávkové         
predstavenie  bolo  obohatením  o veselosť a presvedčenie , že  dobro vždy  zvíťazí. ... 
Supervízne stretnutia a aj opekačkové popoludnie malo svoje čaro a bolo aj prínosom pre            
stmeľovanie pracovného kolektívu a pre lepšiu  socializáciu klientov v našom ZSS. 
Ďakujeme všetkým dobrovoľníkom, ale hlavne zamestnancom, ktorí nám pomáhali aj pri           
upratovaní dreva a pri práci v záhrade....  
Stretnutie jubilantov nám pomáha upevňovať kolektív a podporovať sociálne kontakty         
s príbuznými a aj s obyvateľmi v našom zariadení.  
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JÚL  2018 :  

     
                                                                                                                                              Foto: archív n.o. Samaritánka 
 

        
 

                            
 Foto: archív n.o. Samaritánka 

 
Počas letných dní sme realizovali rôzne opravy interiéru - vyvložkovanie komína a aj            
zapojenie do krbu . Búracie práce okolo krbu a aj maľovanie v interiéry sme zabezpečili             
svojpomocne . Sťažené podmienky v práci a aj pracovné nasadenie pri upratovaní po búraní            
a maľovaní  boli  náročné . Ďakujem za pomoc personálu a pochopenie poberateľom. 
Prechádzky a posedenia na lavičkách aj so psíkom , čistenie jabĺk na kompóty a aj návštevy               
a posedenia s jubilantami  boli súčasťou nášho bežného  programu.  
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AUGUST 2018: 
 
 

                
                                                                                                                                    Foto: archív n.o. Samaritánka  
 
V auguste sme sa tešili s návštev  rehoľnej sestry , no pokračovali  sme aj v maľovaní 
jednotlivých izieb – ale hlavne boli potrebné opravy  pod oknami. Miestnosti  bolo potrebné 
zbaviť  vlhkej   omietky, penetrácia,  odvlhčenie muriva, sieťka  vysprávkovanie  a na všetko  
bol potrebný určitý čas na  vysušenie, aby  nám maľovka neopadala... Práce v záhrade  nám  
tiež dali dosť zabrať, veľká úroda hrozna nás potešila, ale bolo potrebné spevniť oporné drôty 
a aj poodvážať burinu , každý deň polievať... Pomáhal  nám každý, kto  nám chcel venovať  
svoj čas a sily.... Ďakujeme.... Počas nepriaznivého počasia  sme s klientmi maľovali obrázky,  
aktivizovali sme  ich cez rôzne  doplňovacie cvičenia a hlavolamy... 
Vonku  bolo veselo pri harmonike, alebo speve .... 
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                                                                                                              Foto: archív n.o. Samaritánka 
SEPTEMBER 2018 : 
 
Na začiatku mesiaca september sme už tradične oslavovali Dni mesta Žarnovica - niektorí             
naši klienti boli aj na jarmoku a aj pozrieť bohatý kultúrny program. Pre tých, čo nevládzu               
nám  priblížili radostnú atmosféru piesne skupiny PRAMEŇ Ďakujeme . 
Mesiac bol bohatý aj na rôzne školenia a aktivity. Podbanské - Celoslovenský seminár pre             
pracovníkov v sociálnych službách ,,Aktuálne otázky v sociálnej oblasti“. V Bojniciach sa         
prelínali prednášky, panelové diskusie a workshopy na Medzinárodnej konferencii pre         
manažérov a odborných pracovníkov v Hoteli pod zámkom v téme: ,, Kvalita opatrovateľskej            
a ošetrovateľskej starostlivosti 21. storočia“ – ARTSPEKT. Aktuálne povinnosti pri správe          
dokumentov nám priblížili na školení ASR  MVSR  
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                                                                                                               Foto: archív n.o. Samaritánka 
  
  
  
 
 
  
 
OKTÓBER 2018 :   
  
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 aj zápisom do  Pamätnej knihy mesta Žarnovica.   ĎAKUJEME.  
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Nové poznatky sme načerpali v Piešťanoch Hotel Park kongresová sála, kde nám o.z.            
AKSEN aktívny senior sprostredkoval prednášky a panel diskusií na tému ,,Spoločne proti            
Alzheimerovej chorobe“.  

   
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 zo ZŠ Fraňa Kráľa. ĎAKUJEME              
všetkým za ich námahu, čas,  dodanú  veselosť.  

        
                                                                                                                                               Foto: archív n.o. Samaritánka 

 
Už tradične sa zúčastňujeme na podujatí v Novej Bani – Roľnícka nedeľa - kde sú naozaj               
inšpiratívne  obrazy a dekorácie z plodín :  ovocia  obilnín  a zeleniny.  
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Foto: archív n.o. Samaritánka 
 

 
NOVEMBER 2018 :  
 
Na začiatku mesiaca sme si už tradične pripomenuli všetkých zosnulých, ale hlavne tých,             
ktorí boli v našom ZSS a už nás navždy opustili.... 
Aj v novembri k nám prišli malí gratulanti , ktorí boli trochu chorí a v októbri nám nestihli               
predviesť svoj program . ... Tešili sme sa a ďakujeme. Aktívnou účasťou vo voľbách sme sa               
zapojili do volebného kolotoča a prejavili sme tak svoju občiansku uvedomelosť cez           
volebné schránky. Gratulujeme víťazom... Gratulácie patrili aj našim milým oslávencom          
a pohostenie sme si prilepšili vlastnoručne pripravené ,,jablká v župane“ – tak ako každý            
mesiac.  
Na konci mesiaca bol od firmou ABENA sponzorovaný odborný seminár ,, Správne            
a efektívne využívanie savých pomôcok pre inkontinentných“ a aj exkurzia v ZPS         
ELDRCENTER Legäden v Dánsku , kde sme získali teoretické i praktické informácie          
o poskytovaní sociálnych služieb v zahraničí. O informácie sa vždy podelíme na poradách.          
Ďakujeme  za inšpiráciu ... 
 

Výročná správa o činnosti neziskovej organizácie SAMARITÁNKA, Žarnovica za rok 2018  
 



 
 

 

 

 

 

Zariadenie pre seniorov 
Zariadenie opatrovateľskej služby 
Špecializované zariadenie 
Denný stacionár 

Zariadenie sociálnych služieb, 966 81 Žarnovica, Partizánska 20 

 

       
Foto: archív n.o. Samaritánka 

 
 

    
                                                                                                       Foto: archív n.o. Samaritánka  
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                                                                                                                                     Foto: archív n.o. Samaritánka  
 
   
  
DECEMBER 2018 :  
 
Počas posledného mesiaca v roku nás navštívil MIKULÁŠ . ĎAKUJEME lekárni          
ALTHEA, ktorá nám sponzorsky darovala balíčky pre našich klientov.- veľmi pekne           
ďakujeme.  
Postupne nás navštívili koledníci z MŠ, zo Špeciálnej základnej školy, ZŠ A. Kmeťa, ZŠ             
Fraňa Kráľa a aj ZŠ zo Župkova. – všetci nám spríjemnili adventné chvíle svojim             
programom. Nezabudli na nás ani koledníčky zo skupiny PRAMEŇ oblečené do           
vlniačikov – ako keby sa vrátil čas.... s pekným programom, ktorý nielen nám predviedli tak             
ako aj  na Vianočných trhoch , kde sme sa  aspoň takto dostali aj my...  
Ďakujeme aj Lesnému závodu , ktorý nám daroval živý stromček aj pomocníkom , ktorí              
nam ho pomohli postaviť...V závere roka sme mali koncoročné posedenie so          
zamestnancami a SR  kde sme si spoločne zaželali šťastné sviatky  a úspešný rok 2019. 
Vianočný zázrak – projekt pre osamelých klientov nášho ZSS – splnenie prianí podľa             
výberu obdarovaného a darca si vybral adresne poslal darček . Takto sa splnil sen viac ako               
polovici klientov nášho ZSS – Ďakujeme všetkým darcom aj tým , ktorí prišli osobne              
odovzdať darček krásne zabalený a s láskou a úsmevom darovaný ....  
Na štedrý deň sme mali spolu s pánom kaplánom Jozefom Slavkovským slávnostný obed aj             
s darčekmi, ktoré nám  priviezla p. Bieleková . Ďakujeme.  
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Foto: archív n.o. Samaritánka 

 
 

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

  

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

3.1. Klienti zariadenia 
Počas roka 2018 boli poskytované sociálne služby v našom zariadení 9694 dní, čo je             

v priemere pre Ø  26,55 poberateľa  na deň  v celoročnom  pobytovom zariadení.  
Prijatých poberateľov bolo 15. Navždy nás opustili 13 a 2 zmenili poskytovateľa           
sociálnych služieb. Z toho zo ZPS 11 zomreli a 2 ukončili u nás poskytovanie sociálnych            
služieb. V ZOS 1 poberateľ zomrel a 1 poberateľ ukončil pobyt . Novoprijatí boli 15             
poberatelia, ktorí doplnili chýbajúce miesta v ZPS a ZOS. Ekonomicky oprávnené náklady           
na jedného prijímateľa sociálnej služby podľa druhu poskytovanej sociálnej služby za           
kalendárny rok 2018: 

Druh soc. služby: ŠZ ZPS ZOS DS Spolu 

Z toho Fin. príspevok BBSK 
(výnosy) 4746 0 0 0 4 746 

Z toho Fin. príspevok 
MPSVR SR (výnosy) 32 886 71 775 28 710 

 
4547 

 
137918 

Úhrady občanov (výnosy) 30766 
 

74452 
  

30045 6773 142036  

Dotácie-zúčt.,  2%, 
dary.príspevky  7460 20152 7460 3000 38072 

Výnosy 75858 166379 66215 14320 322 772 
Náklady 76432 167178 66823 14367 324 800 
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Výsledok hospodárenia  -574 -799 -608 -47 -2 028 

ŠZ : 2166/24      Ø    6     klienti Ø EON na 1 prijímateľa/mesiac -        947 Eur  
ZPS 4984/296    Ø 14,46 klienti Ø EON na 1 prijímateľa/mesiac -        840        Eur 
ZOS: 2068/120    Ø   5,99 klienti Ø EON na 1 prijímateľa/mesiac        -        815 Eur  
DS:   879        Ø   3,36 klienta Ø  EON na1 prijímateľa/mesiac                  339 Eur 
 
K 31.12.2018 sme poskytovali sociálne služby s celoročným pobytom 42 poberateľom,         
z ktorých bolo 24 prihlásených na  trvalý pobyt v Žarnovici. V DS bolo celkovo 7             
poberateľov 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. 
 
3.2. Zamestnanci  

Celkový počet zamestnancov ZSS na trvalý pracovný pomer bol k 31.12.2018           
v hlavnom pracovnom pomere prepočítaných 16 pracovníkov , z toho jedna riaditeľka,           
sociálna pracovníčka, zdravotná asistentka, asistentka sociálnej práce a ostatné sú          
opatrovateľky. 
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Foto: archív n.o. Samaritánka 
 
 
 
 
 

 
Činnosti, aktivity, mimoriadne udalosti v ZSS SAMARITÁNKA n.o – rok 2018 
 
12.2. Fašiangová zábava s DJ – Nitra, oslava klientov – jubilanti, prišla aj cigánka s vešticou,  
         fašiangovníci z MŠ A. Kmeťa 
15.2. školenie–komunikácia so seniormi trpiacimi demenciou-Poprad- ,,Seniori trpiaci  
        demenciou- jedinečná osobnosť“ 3P projekt (Mgr.Lipjanska,Mgr.Hlavačková) 
20.2. Porada ZSS 
22.2. Školenie OBP, PO – p. Klobučníková 
5.3. Tvorivé dielne s p. Očenášovou- výroba kaslíc a iných dekorácií pomocou špagátu 
8.3. Sv. spoveď a sv. omša 
5.4 – 6.4. Odborný seminár- Abena – Belianske Tatry –Riešenie inkontinencie/ pomôcky  
         firmy ABENA … (účastníci: Mgr. Lipjanska, Bc. Gendiarová) 
9.4.-príprava záhrady – okopávanie spolu s klientmi 
11./12.4. Valné zhromaždenie APSS  a konferencia ,,Nové povinnosti poskytovateľov  
         sociálnych služieb“ hotel SUZA Bratislava ( účastníci: Mgr. Hlavačková ) 
26.4. odborný seminár - ,,Východiská a podmienky  hodnotenia kvality poskytovaných  
         sociálnych služieb prednášal PhDr Miroslav Cangár  ( účastíci Mgr. Lipjanská) 
16.5. Návšteva detí so ŠZŠ ku dňu matiek 
17.5. Holíč – medzinárodný kongres  a vzdelávací seminár : ,, Láska a dobro ležia  
        v dosahu ľudskej skúsenosti“ TABITA s.r.o. –Kovaľová /Buzala (účastníci Mgr.  
        Hlavačková ) 
20.5. Výroba dekorácií zo špagátu ku Dňu matiek 
2.6. Svadba kolegyne Zuzany Hudec Majsniarovej – návšteva Fera Tarabu, ktorý dával cenné 
rady do manželství 
7.6.  SUPERVIZIA – skupinova a individuálna ZRKADLENIE –doc. PhDr. Hunyadiová PhD 
14.6. Skrášľovacia procedúra našich klientiek – malá kozmerická poradňa 
22.6. Oslava jubilantov v ZSS 
25.6. Oprava krbu – vyvložkovanie komína – búracie práce a opravy …. 
27.6. Konferencia a Valné zhromaždenie SOCIOFORA  B. Bystrica - Socioforum o.z.  
         Petijová (účastníci: Mgr. Hlavačková) 
5.7. Slávenie sviatku Cyrila a Metoda – sv. omša s p. kaplánom 
23.7. Výroba jablčného kompótu 
27.7. Oslava jubilantov – p. Šimko 85 rokov 
8.8. Maľovanie spoločných priestorov a izieb v ZSS, stierkovanie, vysprávky, penetrácia... 
17.8. Oslava jubilantov v ZSS 
23.8. Vinobranie v ZSS spolu klienti a zamestnanci 
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7.9. Dni mesta Žarnovica ZC – Jarmok, návšteva mesta s klientkami – p. Benčatová, p.  
         Neuschlová- vystúpenie skupiny Prameň 
10/11.9. Podbanské – Celoslovenský seminár  pre pracovníkov soc. služieb ,,Aktuálne  
           otázky v sociálnej oblasti“  - Vzdelavací Martin  ( účastníci Mgr. Hlavačková) 
12.9 Registrácia na 2% JuDr Kutenič Žiar nad Hronom( Mgr. Hlavačková) 
12.9. Oslava jubilantov – p. Zliechovcová – 85 rokov, p. Barboríková – 85 rokov 
27.9. Muzikoterapia s hudobnými nástrojmi v ZSS 
27/28.9.  ARTSPEKT – 1. Medzinárodná konferencia  pre manažérov a odborných  
           pracovníkov v ZSS ,,Kvalita opatrovateľskej a ošetrovateľskej starostlivosti  
           21. storočia“ Bojnice Hotel Pod zámkom – prednášky, panelová diskusia a 
            workshopy ( účastníci: Mgr. Hlavačková ) 
5.10 Porada v ZSS – info o konferencii …. 
10.10. Návšteva Novobanského kostola – výzdoba z plodín Matky Zeme spolu s klientmi 
11.10- 12.10- Alzheimerova konferencia  ,, Spoločne proti ACH“– AKSEN Piešťany – 
           hotel Park  kongresova sala   ( účastníci : Mgr. Lipjanska) 
16.10. Lúskanie orechov na vianočné pečivo 
18.10. Artterapia – maľovanie anilínovými farbami – abstraktné obrazy 
20.10. Navšteva primátora a viceprimátorky k mesiacu úcty k starším, vystúpenie skupiny  
            Prameň 
25.10. Návšteva detí zo ZŠ Fraňa Kráľa – mesiac úcty k starším 
26.10. Návšteva detí zo ŠZŠ – mesiac úcty k starším 
29.10. Návšteva detí zo ZŠ A. Kmeťa- mesiac úcty k starším 
7.11. Vystúpenie detí z MŠ P. Jilemnického - mesiac úcty k starším 
22.11. BBSK – Banská Bystrica -  školenie ,,Ľudské práva ..“  -  PhDr Cangár  PhD.  
             (účastníci: Mgr. Hlavačková ) 
24.11-28.11. – Dánsko Abena – ,,Správne a efektívne využívanie savých pomôcok  pre  
           inkontinentních v ZSS „   a exkurzia v ZPS  ELDRCENTER Legäden  -  
           informácie  o poskytovaní sociálnych služieb v teóriia praxi - ABENA  (Mgr.  
           Hlavačková) 
30.11. Výroba adventných vencov spolu s klientmi 
3.12.. stavanie vianočných stromčekov a vianočná výzdoba 
6.12. Mikuláš v ZSS, sv. omša a sv. spoveď 
11.12. vianočné pečenie, návšteva bývalého p. kaplána Martina Pečarku 
13.12. Výrub lipy v ZSS 
14.12. Koledníci zo ZŠ – Fraňa Kráľa a ZŠ A. Kmeťa a vystúpenie skupiny Prameň 
17.12. návšteva koledníkov zo ŠZŠ  
           Porada , vianočné posedenie personálu ZSS v reštaurácii Kabina, zasadnutie SR  
18.12. Koledníci ZŠ Župkov aj s vlastnoručne upečenými koláčikmi 
19.12. Druhé Vianočné pečenie + šúpanie jabĺčok a príprava na pečenie ,, jabĺk v župane“ 
24.12. Štedrovečerný vianočný obed aj s p. kaplánom Slavskovským 
31.12. spoločné uvítanie Nového roku 2019, sledovanie ohňostroja 
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4.1.  Budúci vývoj n.o.  
Zabezpečovať kvalitné sociálne služby pre seniorov, ktorí sú odkázaní a posúdení na poberanie             

pobytových sociálnych služieb . Pre splnenie tohoto cieľa budeme úzko spolupracovať           
s mestom Žarnovica, okolitými obcami, s inými organizáciami a aj s verejnosťou. Dôraz          
budeme klásť na vzdelávanie svojich zamestnancov, na udržiavanie a zveľaďovanie          
majetku organizácie a jej ekonomické a enviromentálne prevádzkovanie. Plánujeme sa          
orientovať okrem solárnych panelov aj na fotovoltaiku-ekologickú výrobu el.energie, ktorú          
budeme používať na vlastnú spotrebu. 
Do ďalšieho obdobia sa tiež 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. Na zlepšovanie životného prostredia v interiéri aj v exteriéri....budeme         
hľadať možnosti na získavanie finančných prostriedkov a pomoci potrebnej na realizáciu           
týchto činností. 

 
4.1.a   Použitie príjmov z 2% daní  v roku 2018: 
Príjmy z podielu zaplatenej dane   prijatých v roku 2018 boli  vo výške 6 271,18 eur.  

V roku 2018 bola použitá na úhradu prevádzkových nákladov a na nákup drobného hmotného 
majetku suma 2082,23 eur. 
 

4.1.b   Finančné dary od fyzických osob  
Nezisková organizácia prijala v roku 2018 finančné dary od FO na DHM – prírastky vo výške 2 

100 eur, ktoré boli v súlade s darovacími zmluvami použité na technické zhodnotenie 
dlhodobého majetku, na zlepšenie životných podmienok pri  poskytovaní sociálnych služieb. 

Finančné dary od fyzických osôb na prevádzkovú činnosť boli vo výške 7 758,40 eur/vrátane 
zúčtovaného príspevku na DHM vo výške odpisu/.  

 
4.1.c   Nepeňažné dary a finančné príspevky od  iných organizácií 
V roku 2018 boli prijaté finančné príspevky na stravu a pobyt klientov vo výške 2 438,14 eur od 

Mestského úradu Žarnovica. 
Nepeňažné dary - DHM boli v roku 2018 zúčtované vo výške odpisu DHM 580,80 eur.  

 
 4.2.    Výkaz ziskov a strát 
 
4.2.1 Náklady za rok 2018 / v eurách / 
  

Č. Náklady € 
1. Spotreba materiálu  9 422 
2. Spotreba vody a energie  14 260 
3 Služby (stravovanie, účtovné, poštovné, telefon...) 65 085 
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4 Mzdové náklady 144 460 
5. Zákonné sociálne poistenie a soc. náklady 54 469 

 
6. Odpisy DHM 30 493 
7. Opravy  3 003 
8. Cestovné  1 606 
9. Dane a poplatky    533 
10. Iné náklady  1 200 
11. Reprezentačné    269 
 Náklady spolu 324 800 

 
 
Náklady za rok 2018 (spolu 324 800 €) 
Hlavnou nákladovou položkou boli osobné náklady (mzdy, odvody a sociálne náklady) vo            
výške 198 929 eur a tvorili 61,25 % všetkých nákladov. Druhú najväčšiu nákladovú položku              
predstavovali služby v sume 65 085 eur čo je 20,04 % ( 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 23 682 eur, čo predstavuje 7,29 % a odpisy 30 493 eur, ktoré tvorili 9,39                  
%. Dane, poplatky,opravy, cestovné, reprez. a iné náklady spolu tvorili 2,03 % všetkých             
nákladov.  
 
4.2.2 Výnosy za rok 2018 / v eurách / 
 

Č. Výnosy €  
1. Tržby za služby od klientov 142 036 
2. Príspevky od FO     7 759 
3. Príspevky od iných organizácií           0  
4. Príspevky z podielu zaplatenej dane     6 271 
5. Príspevky od mesta ( strava,klienti )     2 438 
6. Prevádzkové dotácie ( MPSVR SR,     

VUC,ÚPSVaR) 
 142 664 

7. Dotácie-zúčtovanie výnosov budúcich období   20 982 
8. Prijaté dary -DHM a iné výnosy       622 
 Výnosy spolu  322 772 

 
Za rok 2018 mala nezisková organizácia celkové výnosy vo výške  322 772 eur. 

Hlavnou výnosovou položkou boli prevádzkové dotácie vo výške 163 646 eur a tvoria 50,70              
%. Druhou najväčšou výnosovou položkou boli tržby od klientov vo výške 142 036 eur a               
predstavovali 44,01 % z celkových výnosov.  
Ostatné výnosy /príspevky, dary/  tvorili 5,29  % a boli vo výške 17 090 eur. 
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4.3 Výsledok hospodárenia za rok 2018 
   
    Za rok 2018   dosiahla nezisková organizácia  stratu  vo výške 2 028 eur.  

4.4 Súvaha k 31.12.2018 

4.4.1 Majetok /v eurách/ 

Č. Druh majetku € 
1. 
Z toho 

Neobežný majetok / netto / :  233 228 
Dlhodobý hmotný majetok - stavby 218 891 
samost.hnut.veci   14 311 
    -    drobný DHM         26 
    -     obstaranie DHM         0 

2. 
Z toho 

Obežný majetok   8 527 
Pohľ.z obch.styku      245 
Finančné účty     8 282 
Pokladňa, ceniny   2 312 
Bankové účty   5 970 

3. 
Z toho 

Časové rozlíšenie     563 
Náklady budúcich období     563 

 Príjmy budúcich období         0  
 Majetok spolu 242 318 

Za rok 2018 eviduje nezisková organizácia dlhodobý majetok vo výške 233 228 eur, čo              
predstavuje 96,25 % z celkovej sumy majetku. Z toho stavby tvoria 93,85 % a sú v sume 218                
891 eur , samostatné hnuteľné veci tvoria 6,14 % a sú vo výške 14 311 eur. Drobný dlhodobý                  
majetok predstavuje 0,01 % a je vo výške 26 eur.  
Obežný majetok tvoria pohľadávky z obch.styku,daň.pohľ. a finančný majetok vo výške 8            

527 eur  a to je 3,52  % z celkového majetku. 
Časové rozlíšenie tvoria náklady budúcich období v sume 563 eur /0,23 %.  
4.4.2 Vlastné zdroje a cudzie zdroje /v eurách/ 

 
Č. Druh zdrojov € 
1. 
Z toho 

Vlastné zdroje krytia majetku: 47 825 
- Základné imanie 49 854 
- Nevysporiadaný výsledok hospodárenia 0 
- Výsledok hospodárenia -2 029 

2. 
Z toho 

Cudzie zdroje 27 865 
- Rezervy zákonné 6 524 
- Sociálny fond 898 
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- Záväzky z obchodného styku 443 
- Ostatné záväzky 0 

 - Prijaté finančné výpomoci 20 000 
3. 
Z toho 

Časové rozlíšenie 166 628 
Výnosy  budúcich období 166 628 

 Vlastné zdroje a cudzie zdroje spolu 242 318 
 
V roku 2018 zdroje majetku tvorili zdroje vlastné vo výške 47 825 eur, čo predstavuje 19,74               
% všetkých zdrojov. 
Cudzie zdroje boli vo výške 27 865 eur, čo je 11,50 % z celkových zdrojov . Časové                
rozlíšenie tvoria výnosy budúcich období vo výške 166 628 eur, čo predstavuje 68,76 %              
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 01.01.2018  49 854 Eur  

            Z toho:- základné imanie                                                                       49 328 
  
                       - výsledok hospodárenia za rok 2017                                              526 
 
            Obraty za rok 2018  
                  -   výsledok hospodárenia   za rok 2018                                      -2 029  
  
           Konečný stav vlastných zdrojov k 31.12.2018                                               47 825 
           Z toho: - základné imanie                                                                        49 854  
  
                         - výsledok hospodárenia za rok 2018                                         -2 029  
  
4.4.3 Finančný majetok za rok 2018  /k 31.12.2018/: 8 282 eur 
 

Peniaze v pokladni 2 312 
Bankové účty 5 970 
Spolu  finančný majetok : 8 282 
  

 
 
 
4.5 Informácia o plnení odvodových povinností 
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Samaritánka, n.o. priebežne počas roka 2018 plnila v termíne výplaty miezd zamestnancov a             
odvodové povinnosti voči inštitúciám sociálneho a zdravotného poistenia, aj voči daňovému           
úradu. 
 
Za december 2018 splnila nezisková organizácia všetky odvodové povinnosti v termíne do  
31.12.2018. 
 
 
V Žarnovici dňa  07.02.2019 
 
 
 
 
                                                                                   Mgr.  Júlia Hlavačková, riaditeľka, 
                                                                                              štatutárny zástupca 
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