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Správa o činnosti SAMARITÁNKY, n.o. za rok 2008
1. Charakteristika organizácie
Nezisková organizácia SAMARITÁNKA vznikla 02.06.2003, kedy bola
zaregistrovaná na Krajskom úrade v Banskej Bystrici pod číslom OVVS/ NO-9/ 2003
v súlade so zákonom NR SR č. 213/ 1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich
všeobecne prospešné služby v znení zákona NR SR č. 35/2002 Z.z.
Nezisková organizácia bola založená za účelom poskytovania sociálnych
služieb v domácnosti klientov a aj v zariadení sociálnych služieb na dobu určitú.
V roku 2008 sme poskytovali sociálne služby pre klientov, ktorí splnili podmienky
umiestnenia do ZOS - a požiadali o umiestnenie. Opodstatnenie požiadavky na
opatrovateľské služby posúdil a doporučil ošetrujúci lekár žiadateľov.

2. Štruktúra orgánov organizácie
Správna rada: Ing. Herchlová Tatiana – predseda SR
Mgr. Volentierová Mária - členka SR
Ing Kazimírová Alena - člen SR – viceprimátorka mesta Žarnovica
Bc. Muha Jaroslav
- člen SR – zamestnanec Msú – sociálne oddelenie
d.p. Mgr.Ing. Koppál Branislav - člen SR
Dozorná rada: Pavolová Milena
- predseda DR
Ľuptáková Mariana - členka DR
Oslanec Július
- člen DR
Riaditeľka:

Bc. Hlavačková Júlia – štatutárny zástupca

Aktivity a projekty
V roku 2008

sme na základe projektu podľa§2,ods.1, písm. c) bod 1, výnosu
MPSVaR SR č. 29775/2007-II/1požiadali MPSV a r SR o finančnú podporu na
materiálové vybavenie nášho zariadenia. Jednalo sa o polohovacie postele s príslušenstvom,
v počte 8 ks , nočné stolíky, matrace, hrazdičky v celkovej sume 237 672,-Sk,- MPSV a R SR
nám na tento účel prispelo sumou 205 000,- Sk. Realizáciou projektu sme zlepšili životné
podmienky klientov s ťažkým zdravotným postihnutím, ubytovaných v zariadení. Klienti
sú väčšinou po cievnych príhodách s ťažkým postihnutím motoriky, po čiastočnom
ochrnutí končatín. Počas dňa a aj v noci je nevyhnutná opatera, pomoc častá zmena
polôh, aby sa predišlo úplnému ochabnutiu svalstva, prípadne dekubitom.

Vďaka pochopeniu a podpore sme získali z MsÚ v Žarnovici finančný príspevok v sume
350 000,- Sk , ktoré sme použili na zabezpečovanie starostlivosti o našich klientov v ZOS.
Účelnosť využitia sme vydokladovali ako % podiel z celkových nákladov na klientov s
trvalým pobytom v meste Žarnovica ( 48%)

V našom zariadení sme sa snažili aktivizovať našich obyvateľov jednak individuálnymi
činnosťami a aj tak, že sme pre nich pripravovali rôzne spoločenské aktivity v spolupráci
s dobrovoľníkmi :
- skupina Prameň s pánom E. Drienkom nám spríjemnila (13.5.2008 – Deň matiek,
13.10. - mesiac úcty k starším, 8.12. Mikuláš a Predvianočné koledovanie)
- Únia slabozrakých – spev a prednes vlastnej tvorivosti (22.05.2008)
- MDŽ nám pripomenuli deti MŠ (6.3.2008),
- deti z Cirkevnej základnej školy , zo Špeciálnej základnej školy a aj z MŠ
(29.10.2008,19.12.2008, 16.05.2008)
- Vystúpenie detí z krúžku Pramienok s harmonikárkou p.Staňovou boli u nás už na
začiatku roka fašiangovaním a pred prázdninami si našli čas (27.6.08)
- oslavy okrúhlych narodenín našich obyvateľov a pripomenutie ich menín sú
súčasťou stretávania sa rodinných príslušníkov , klientov a personálu minimálne
jeden krát za mesiac
- každý mesiac bola v našom zariadení odslúžená sv. Omša v priestoroch zariadenia pre obyvateľov je zabezpečená duchovná útecha d.p. Farárom a d.p. Kaplánom každý
prvý piatok sv. Spoveď a každú nedeľu príde rehoľná sestrička s eucharistiou
Na požiadanie je poskytované zaopatrenie pre chorých a Vianočné sviatky prežívali
naši obyvatelia spolu s prítomným d.p.Koppálom a navštívil ich aj p. Kaplán Repiský
- Počas mesiaca júna zamestnanci ZOS spolu s aktivačnými pracovníčkami z
ÚPSV a R vymaľovali za prevádzky postupne celé zariadenie, spoločenskú
miestnosť, kanceláriu, kúpeľne a aj izby klientov. Farebné dotváranie prispelo k
zútulneniu piestorov.
- Od 1.7.2008 sme po dohode s MsÚ v Žarnovici a Akadémiou vzdelávania v Žiari
nad Hronom privítali v našom zariadení pomocníčky- praktikantky v počte 10 , ktoré
si svoje teoretické poznatky doplnili o praktické zručnosti a zvýšili si svoju
kvalifikáciu, aby mohli svoje služby kvalifikovane poskytovať v domácej
starostlivosti o seniorov.

Zamestnanci
Celkový počet zamestnancov na pracovný pomer na dobu neurčitú je 8 ku
31.12.2007 , z toho počet riadiacich pracovníkov jeden.
Riaditeľka ZOS Bc. Júlia Hlavačková v roku 2008 pokračovala v druhom stupni VŠ štúdia
sociálnej práce VŠZSP sv Alžbety v Bratislave a absolvovala akreditované vzdelávanie
Príprava sociálneho poradcu v rozsahu 160 hodín V roku 2008 sa pracovníčky p. Lišková,
p. Lukyová, p. Červenková, p. Moravčíková, p. Majsniarová a p. Koniarová zúčastnili
treningu Komunikačné a iné mäkké zručnosti, ktoré organizovala ANIMA SAPIENTA s.r.o.
B. Bystrica. Získanie praktických vedomostí prispelo v každodennej práci k poznávaniu
možností ako s našimi klientami lepšiemu komunikovať.
Skvalitnenie odbornej
starostlivosti zaznamenalo zvýšenie spokojnosti klientov.
V našom zariadení zostávajú v pracovnom pomere tie zamestnankyne - opatrovateľky,
ktoré pejavujú záujem o doplňovanie si svojej kvalifikácie, zúčastňujú sa školení, kurzov a
pod. Ich uvedomelý a obetavý prístup k pracovným povinnostiam ich predurčuje hodnotiť
ich služby človeku v kategórii : práca je im poslanie.

Počet zamestnancov v zariadení opatrovateľskej služby v hlavnom pracovnom
pomere bol ku koncu roka 2008 len 6, z toho jedna zdravotná sestra, riaditeľka/soc.
Pracovníčka, štyri opatrovateľky . Dve pracovníčky – opatrovateľky boli na získanie
pracovných praktických návykov pre zabezpečovanie sociálnych služieb na tri mesiace :
november , december a január . Pomocný personál v počte 8 pracovníčok na 20 hodín
týždenne v ZOS tvorili od 1.05. 2008 do 31.10.2008 aktivačné pracovníčky z ÚPSVaR
SR, ktoré sa podieľali na zaisťovaní čistoty interiéru a exteriéru, zabezpečovali pranie,
žehlenie bielizne, drobné nákupy pre klientov a pomoc opatrovateľkám pri zabezpečovaní
starostlivosti o klientov.

4. Správa o činnosti - o poskytovaní sociálnych sližieb za rok 2008

V roku 2008 boli poskytované služby v ZOS pre 27 klientov v počte 6635 dní
Zvýšil sa hlavne počet klientov s trvalým pobytom v Žarnovici.
Na konci roka 2008 boli v našom zariadení 17 klienti z toho 8 klienti zo Žarnovice.
Prejavenú dôveru si nielen chceme udržať, ale aj naďalej skvalitňovať celkovú úroveň
poskytovaných služieb.
Kapacita nášho zariadenia bola stanovená na 20 klientov, dni hospitalizovania alebo
priepustky na domáci pobyt klientov nie sú zahrnuté do počtu dní, ktoré boli v priamej
opatrovateľskej pôsobnosti ZOS.
Priemerný prepočet klientov v ZOS na deň bol 18,178 klienta
Z počtu 27 klientov boli poskytnuté služby v ZOS 24 klientom , ktorí mali trvalý
pobyt v okrese Žarnovica.- priamo v meste Žarnovica 13 klienti.
Celkové bežné výdavky
3 mil 602 tisíc.Sk
z toho mzdové prostriedky 1 mil. 776 tisíc Sk,
refundované z toho ÚP Sva R SR 112 tisíc Sk
Príjmy z úhrad za sociálne služby
1 mil. 612 tisíc Sk (53 541 €)
Bežné výdavky na klienta
- 542 Sk/deň, na mesiac je to
16 260,- Sk
Bežné výdavky hradené na klienta z BBSK - 169 Sk/deň * za *30 dní je to 4860 Sk mesiac
V ZOS sme sa počas roka stretli aj so smutnými udalosťami – navždy sme sa rozlúčili so
6 klientmi : p. Kasanová, p. Gazdíková, p. Komlóši, p. Gregor, p. Nittmanová, p. Čekme.
Počet
úmrtí
klientov
v
ZOS
za
rok
2008
bol
6
(šesť)
Počet klientov, ktorým bol ukončený pobyt 3 (traja) – do domácej starostlivosti boli
prepustení 3 klienti: p. Budinský, p. Danková, p. Rybár
Umiestnenie v ZOS bolo posudzované z hľadiska naliehavosti – akútnosti
zdravotného stavu, pričom boli uprednostňovaní klienti s trvalým pobytom v Žarnovici,
alebo blízki príbuzní žiadateľa sú dlhodobo s trvalým pobytom v meste Žarnovica.
Zariadenie opatrovateľskej služby je najmä pre občanov, ktorí sú poberateľmi
starobného dôchodku a pre svoj nepriaznivý zdravotný stav si vyžadujú sústavnú
starostlivosť inej osoby. Do ďalšieho obdobia sa chceme zameriavať na neustále
skvalitňovanie poskytovaných služieb pre klientov nášho zariadenia a zlepšovanie aj
životného prostredia – úpravou okolia, záhradné sedenie, zhotovenie lavičiek a prístrešku.

4.1 Poskytovanie opatrovateľskej služby v domácnosti a v ZOS
V roku 2008 SAMARITÁNKA, n.o., zamestnávala zamestnancov na dohodu o
vykonaní práce pri poskytovaní domácej opatrovateľskej služby – priemerný počet
odopatrovaných hodín v domácnostiach klientov bol 2856 hodín pre priemerný počet
klientov 4, čo je po prepočítaní na celý pracovný úväzok 1,44
V roku 2008 sme poskytovali opatrovateľské služby v domácnosti 6 klientom a po
dohode s MsÚ a po absolvovaní šetrení u klientov v domácnostiach sme pokračovali
v poskytovaní uvedených služieba výdavky spojené s uvedenou činnosťou nám boli mestom
Žarnovica refundované. Vďaka ústretovému prístupu MsÚ mohli opatrovateľky poskytovať
svoju pomoc zaužívaným spôsobom, bez stresovania poberateľov služieb.
Celkové bežné výdavky na OS v domácnosti boli 146 200,- Sk + poistenie 1565,- Sk
z toho mzdové prostriedky 146 200,- Sk
z toho refundované MsÚ 90 031,- Sk
Príjmy z úhrad za soc. služby v domácnosti :
31 442,- Sk
-

Použitie príjmov z 2% daní :
P.č.

Predmetný účel:

Číslo výdavku:

Dátum výdavku:

Suma:

1

Polohovacie posteledofinancovanie k projektu

8 PF - 138

16.12.2008

32 672,-Sk

2

Projektová dokumentácia
k stavebnému povoleniu

8 PF - 114

17.10.2008

19 900,- Sk

3

Kosačka - Horaservis

8 V - 138

17.10.2008

6 600,- Sk

4

Rohože – vstupné Manutan

8 V - 028

18.07.2008

4 944,-Sk

5

Tlakomer - Orion

8V - 081

05.05.2008

3 205,- Sk

6

Lavičky -3 ks

8V – 082 - 084

05.05.2008

4 584,- Sk

7

Propagačný materiál ZOS

8PF- 110

10.10.2008

4 500,- Sk

SPOLU 2 %:
4.2

76 405,- Sk

Výkaz ziskov a strát

4.2.1 Náklady za rok 2008 / v tis. Sk /
Spotreba materiálu
Spotreba vody a energie
Opravy a udržiavanie
Cestovné náklady
Reprezentačné
Služby
Mzdové náklady
Zákonné sociálne poistenie a SF
Dane a poplatky
Iné náklady
Odpisy DHM
Spolu náklady

128
357
13
28
9
1 075
1 445
495
14
23
154
3 741

Za rok 2008 boli celkové náklady organizácie vo výške 3 741 tis. Sk
Hlavnou nákladovou položkou boli mzdy a náklady spojené s poistením , ktoré
boli vo výške 1 892 tis.Sk a tvorili 50,57 % všetkých nákladov.
Druhú najväčšiu nákladovú položku predstavovali služby v sume 1 075 tis.Sk,
ktoré tvorili 28,74 % všetkých nákladov. Z týchto nákladov tvorili stravovacie služby
86,51 % a boli vo výške 930 tis. Sk. Ostatné služby predstavovali 13,49 %
(telekomunikačné služby, poštovné, účtovné služby).
Spotreba energie a vody vo výške 357 tis. Sk tvorila 9,54 % všetkých
nákladov.
Ďalšou položkou bola spotreba materiálu vo výške 128 tis. Sk, čo predstavuje
3,42 % z celkových nákladov. Z toho prevádzkové náklady boli v sume 14 tis. Sk,
drobný majetok účtovaný do spotreby 23 tis. Sk, čistiace a hyg.potreby 49 tis.Sk,
kancelársky materiál 15 tis. Sk.
Ostatné náklady predstavovali 7,73 % z celkových nákladov a boli 289 tis. Sk.
Z toho odpisy boli vo výške 154 tis. Sk, náklady na opravy a udržiavanie 13 tis. Sk,
cestovné náklady 28 tis. Sk, reprezentačné náklady 9 tis. Sk, zák.sociálne náklady 48
tis.Sk, dane a popl. 14 tis.Sk, iné ostatné náklady 23 tis. Sk.
4.2.2 Výnosy za rok 2008 / v tis. Sk /
Tržby za služby od klientov
Úroky a iné výnosy
Príspevky od iných organizácií
Príspevky od fyzických osôb
Príspevky z podielu zaplatenej dane
Prevádzkové dotácie
Spolu výnosy:

1 644
2
131
255
73
1 671
3 776

Za rok 2007 mala nezisková organizácia celkové výnosy vo výške 3 776 tis. Sk.
Hlavnou výnosovou položkou boli prevádzkové dotácie vo výške 1 671 tis Sk,
čo tvorí 44,25 % všetkých výnosov, z toho najväčšiu položku 67,32 % tvorí príspevok
z BBSK na prevádzkovú činnosť organizácie vo výške 1 125 tis. Sk , ďalšou položkou
bola dotácie z Európskeho sociálneho fondu na podporu zamestnanosti s dôrazom na
dlhodobo nezamestnaných v celkovej sume 112 tis.Sk a dot., poskytnutá z rozpočtu
města Žarnovica vo výške 350 tis.Sk. Rozpustenie výnosov bud.období vo výške
odpisov majetku obstaraného z dotácií predstavuje sumu 84 tis.Sk..
Druhou najväčšou výnosovou položkou boli tržby od klientov za
opatrovanie v domácnostiach a v zariadení opatrovateľskej služby s celoročným
pobytom. Tieto predstavovali 43,54 % z celkových výnosov a boli vo výške 1 644 tis.
Sk. Z toho tržby od klientov z domácej opatrovateľskej služby tvorili 1,89 % a boli vo
výške 31 tis. Sk a tržby od klientov v zariadení opatrovateľskej služby predstavovali
98,11 % a boli v sume 1 613 tis. Sk.

Ostatné výnosy tvorili 12,21 % a boli vo výške 461 tis. Sk. Z nich najväčšou
položkou boli prijaté príspevky v sume 459 tis. Sk a iné ostatné výnosy a úroky vo
výške 2 tis.Sk
4.2.3 Výsledok hospodárenia za rok 2008
Za rok 2008 dosiahla nezisková organizácia zisk 35 tis. Sk.
Nezisková organizácia vytvorený zisk použije na účely poskytovania verejnoprospešných
služieb – na ďalšiu prevádzkovú činnosť organizácie v prípade nedostatku finančných
prostriedkov. Na tento účel navrhuje previesť dosiahnutý zisk na zvýšenie základného
imania.
4.3 Súvaha k 31.12.2008
4.3.1 Majetok /v tis. Sk/
Neobežný majetok :
z toho: - dlhodobý hmotný majetok-stavby
-samost.hnut.veci
-drobný DHM
-obstaranie DHM
Obežný majetok:
z toho: - pohľ.z obch.styku
- pokladňa, ceniny
- bankové účty
- iné pohľadávky
Časové rozlíšenie:
z toho
- náklady bud.období
Majetok spolu:

1 729
1 353
181
172
23
252
11
15
225
1
4
4
1 985

Za rok 2008 eviduje nezisková organizácia dlhodobý majetok vo výške 1 729 tis.
Sk, čo predstavuje 87,10 % z celkovej sumy aktív. Z toho stavby tvoria 78,25 % a sú
v sume 1 353 tis Sk (brutto 1 602 tis. Sk, oprávky 249 tis. Sk), samostatné hnuteľné věci
tvoria 10,47 % a sú vo výške 181 tis.Sk( brutto 184 tis.Sk, oprávky 3 tis.Sk).Drobný
dlhodobý majetok predstavuje 9,95 % a je vo výške 172 tis.Sk ( brutto 309 tis. Sk,
oprávky 137 tis. Sk).
Obežný majetok tvoria pohľadávky z obch.styku, finančný majetok a iné
pohľadávkyvo výške 252 tis. Sk. Z celkových aktív tvorí obežný majetok 12,70 %.
Z toho finančný majetok predstavuje 95,24 % (240 tis. Sk).
Časové rozlíšenie predstavujú náklady budúcich období v sume 4 tis.Sk/0,20
%/.
4.3.2 Vlastné zdroje a cudzie zdroje /v tis. Sk/
Vlastné zdroje krytia majetku :
Z toho:- základné imanie
- výsledok hospodáreniamin.rokov
nevysporiadaný

591
269
287

- zisk-výsledok hospodárenia
35
Cudzie zdroje :
59
Z toho: - rezervy zákonné
72
- sociálny fond
14
- záväzky z obchod. styku
/nevyf.dod.-el.energia -33 tis., záv.z obch.
styku 6 tis./
-27
Časové rozlíšenie:
1 335
Z toho:
- výnosy budúcich období
1 335
Vlastné zdroje a cudzie zdroje spolu:

1 985

Zdroje majetku tvorili zdroje vlastné vo výške 591 tis. Sk, čo predstavuje 29,77 % pasív.
Cudzie zdroje boli vo výške 59 tis. Sk, čo je 2,97 % z celkovej sumy pasív.
Časové rozlíšenie tvoria výnosy budúcich období v sume 1 335 tis. Sk, čo predstavuje
67,25 % zdrojov krytia/ sú to dotácie poskytnuté na DHM, ktoré sa zúčtujú vo výške odpisov
v zmysle postupov účtovania/.

Prehľad zmien vlastného imania v tis. Sk
Počiatočný stav vlastných zdrojov krytia majetku k 01.01.2008 je 548
Z toho: základné imanie
nevysporiadaný výsledok hospodárenia
výsledok hospodárenia za rok 2007
Obraty za rok 2008

- darovaný vecný dar – DHM
- darovaný drobný majetok
- výsledok hospodárenia

Konečný stav vlastných zdrojov k 31.12.2008
Z toho: základné imanie
výsledok hospodárenia za rok 2008
nevysporiadaný výsledok hospodárenia

261
266
21
5
3
35
591
269
35
287

4.3.3 Finančný majetok za rok 2008 v Sk /k 31.12.2008/:
Peniaze v pokladni
Bankový účet č. 1727401555/0200- bežný účet
Bankový účet č.176 923 0053 /0200 VÚC
Bankový účet č. 177 008 5957 / 0200 BV 2%

14 575,- Sk
135 553,06 Sk
3 415,15 Sk
76 074,77 Sk

Bankový účet č. 176 551 6951/ 0200 MPSVR
Peniaze na ceste
Spolu finančný majetok :

9 820,93 Sk
0 Sk
239 438,91 Sk

4.4 Informácia o plnení odvodových povinností
Samaritánka, n.o. si priebežne počas roka 2008 plnila v termíne výplaty miezd
pracovníkov i odvodové povinnosti voči inštitúciám: soc. poistenia, zdravotného
poistenia, daňovému úradu.
Za december 2008 splnila organizácia všetky odvodové povinnosti v termíne
do 31.12.2008.

V Žarnovici dňa 18.02.2009

Ing.Tatiana Herchlová,
predseda správnej rady
podpis:

Bc. Júlia Hlavačková, riaditeľka,
štatutárny zástupca
podpis:

