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Správa o činnosti n.o. Samaritánka Žarnovica v roku 2012

1. Charakteristika organizácie
SAMARITÁNKA n.o. Domov sociálnych služieb, Zariadenie pre seniorov, Zariadenie
opatrovateľskej služby a Špecializované zariadenie pre ľudí s ACH ulica Partizánska č20, 966 81
Žarnovica v súlade s ustanovením § 81 písm. i) a j) zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách
a zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení
neskorších predpisov /ďalej len zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách/ je registrovaná
v registri neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby pod č. OVVS/NO –
9/2003.
Krajský úrad v B. Bystrici odbor všeobecnej vnútornej správy Nám. Ľ. Štúra č.1, 975 541 B.
Bystrica vydal dňa 2.6.2003 ROZHODNUTIE podľa ust. § 9 ods.2 zákona NR SR č.213/1997 Z.z.
o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení zákona NR č.
35/2002 Z.z. v spojení s ustanovením §6 ods. 1 zákona NR č. 222/1996 Z.z. o organizácii miestnej
štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

2. Štruktúra orgánov organizácie v roku 2012
Správna rada:

Ing. Herchlová Tatiana – predseda SR
Mgr. Volentierová Mária - členka SR
Ing Kazimírová Alena - členka SR – Msú Žarnovica
Bc. Muha Jaroslav - člen SR – Msú Žarnovica – klientské centrum
d.p. Mgr.Ing. Koppal Branislav - člen SR , správca farnosti

Dozorná rada:

Pavolová Milena
- predseda DR
Luptáková Marianna - členka DR
Oslanec Július
- člen DR

Riaditeľka:

Mgr. Hlavačková Júlia – štatutárny zástupca

3. Poskytované služby v roku 2012
Rok 2012 sa niesol v znamení obsadzovania novovytvorených miest novými obyvateľmi poberateľmi sociálnych služieb. V roku 2012 sme mali registrované tieto služby:
Pobytové:
Zariadenie pre seniorov ( 15 klientov )
Zariadenie opatrovateľskej služby ( 6 klientov )
Dom sociálnych služieb ( 4 klientov )
Špecializované zariadenie ( 2 klientov )
Ambulantné:
Denný pobyt ( 5 kresiel )
Počas roka 2012 sme poskytovali sociálne služby pre klientov, ktorí boli posúdení na niektorú
z registrovaných sociálnych služieb a bolo im vydané BBSK, alebo mestom ( obcou) podľa
trvalého bydliska poberateľa rozhodnutie o odkázanosti a stanovený stupeň potrebnej pomoci pri
sebaobslužných úkonoch.
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4..Aktivity a projekty
Počas roku 2012 prebiehala aktivizácia obyvateľov ZSS SAMARITÁNKA n.o.
v Žarnovici. Denné aktivity zahŕňali ergoterapiu, artterapiu, tréningy pamäti, pohybové
aktivity a kultúrne akcie, podľa reálneho záujmu a schopností obyvateľov.
V januári 2012 Posvecovanie celého dokončeného areálu ZSS d.p. Koppálom , oslavy jubilejí
našich obyvateľov - stretnutia a posedenia pri oslave jubileí počas roka. Tradične raz v mesiaci
- na nikoho nezabúdame v atmosfére rodinnej pohody za pomoci rodinných príslušníkov a sme
radi ak môžu byť aj osobne prítomní.

Zhodnotenie výsledkov práce a stanovenie si piorít pre rok 2012 – porady, školenia
pracovníkov. Rozbiehanie
plynulej činnosti, školenie nových zamestnancov, aby boli
poskytované kvalitné služby pre všetkých obyvateľov ZSS. Klienti pri aktivitách a účelnom
využívaní času.

Vo februári 2012:
Prebiehali fašiangové prípravy.

Vyvrcholenie spríjemnili členky skupiny Prameň tak, že
fašiangový sprievod mestom sa začal v našom zariadení s veselou muzikou, a aj naši obyvatelia spolu
s personálom strávili nezabudnuteľné chvíle pri speve, tanci a aj fašiangovom pohostení.
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V marci 2012:
Medzinárodný Deň žien: Trochu zaznávaný sviatok
kvetinovým darčekom pre každú obyvateľku nášho ZSS

sme si pripomenuli

Praktické realizovanie aktivít na Tréning pamäti v ZSS SAMARITÁNKA n.o. za účasti klientov
i širokej verejnosti počas Týždňa mozgu.

V apríli 2012: Klienti sa spoločne duchovne pripravili na sviatky Veľkej noci. Duchovné
obohatenie našim obyvateľom poskytujeme v podobe spirituálnych prežívaní na sv. Omši,
ktorú raz za mesiac slúžia dp. farár a p. kaplán. Každý prvý piatok je vysluhovaná pre obyvateľov
sv. spoveď. Oslavy narodenín a menín boli tiež dôvodom na stmelovanie a precvičovanie
spoločenských rituálov v podobe spoločenského posedenia a blahoželania,podporujeme
stretávanie sa našich klientov s rodinnými príslušníkmi - minimálne jedenkrát za mesiac.

V mesiaci máj 2012: Deň matiek nám pripomenuli vystúpenia detí z MŠ P. Jilemnického, zo
Špeciálnej základnej školy a deti ZŠ na Ul. A. Sládkoviča. Potešili nás velmi milo členky
skupiny Prameň s krásnym programom v podobe piesní i prednesom p.Dankovej s harmonikou
nás rozveselila p. Staňová. V nádherných krojoch s dobrou náladou a pekným počasím – čo viac
sme si mohli želať...
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V mesiaci jún 2012:
Maľovanie interiéru v ZSS – spodná časť a aj priestory izieb, hygienických zariadení i
spoločenské miestnosti v budove č 1 a aj 2.
Maľovanie oplotenia, úpravy exteriéru, oprava vonkajšej fasády i vnútorných priestorov
skladíka v záhradných priestoroch.
Vystúpenie kúzelníka pre našich obyvateľov znamenal nový nezabudnuteľný zážitok .

Júl, august 2012:.
Prechádzky a posedenia na lavičke a hojdačke, ale aj drobné radosti z pekného počasia,
z prítomnosti psíkov –odchovali sme aj 2 mláďatká ( radosť zo živelnej kanisterapie ), ktoré
sme podarovali do iných rodín.
Veľké opekačkové posedenie na novej terase.

V mesiaci september 2012: sme absolvovali psychosociálne školenie pracovníčok. Rôzne
aktivity pri úprave okolia prebiehali počas celého roka, no na Deň dobrovoľníkov sa zapojili
viacerí hlavne v dňoch :22. septembra pod gesciou OZ C.A.R.D.O. na celom Slovensku už po
štvrtý krát prebiehali ako oslava Európskeho roku dobrovoľníctva: Dni dobrovoľníctva 2012.
Niektorí dobrovoľníci nám pomáhali aj pri zhotovovaní obrazu – poďakovanie za úrodu – do
kostola sv. Petra a Pavla v Žarnovici.
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Návšteva kostolíka v N. Bani – nezabudnuteľný zážitok pre mnohých klientov nielen z nášho
ZSS, ale sme tam stretli aj s klientmi zo ZSS z Prochota.

V mesiaci október 2012 : Návšteva p primátora Kamila Danku aj s p. viceprimátorkou Ing.
Kazimírovou. V prejave p. primátor ocenil celoživotnú prácu starších a kvetmi poďakovali
predstavitelia MsÚ aj so želaním zdravia a spokojných dní života. Klienti sa slávnostne zapísali do
Pamätnej kniihy a potom nasledoval program k mesiacu októbru – Mesiacu úcty k starším vystúpenie skupiny Prameň.

V mesiaci november 2012 : Pripomenutie si pamiatky zosnulých, počas sv. Omše sme si spomenuli
na všetkých blízkych zosnulých ...... ale aj na tých, ktorí boli v našom ZSS a už nás navždy opustili.
Na nástenkách sú práce a aj spomienkové fotky zo života a histórie nášho ZSS, ktoré si so záujmom
prezreli počas DOD aj p. primátor a aj p. Ing. Kazimírová

V mesiaci december 2012: Mikulášske posedenie bolo nielen v ZSS, ale aj pracovníci spolu so SR
mali predvianočné stretnutie v reštaurácii Kabina. Od Mikuláša nás navštívili koledníci z MŠ, zo
Špeciálnej základnej školy , a aj zo Základnej školy A. Kmeťa s krásnym vianočným programom.
Skupina PRAMEŇ nám spríjemnila predvianočný čas pásmom kolied a veršíkov na ľudové tradície.
Prípravy na Vianočné sviatky sa uskutočňovali aj počas roka. Výsledok – drevenný BETLEHEM
od p. Štanga - (klienta nášho zariadenia) obdivovali nielen naši klienti , ale aj všetci návštevníci
nášho zariadenia sociálnych služieb. O duchovnú prípravu na spokojné Vianočné sviatky sa
postarald.p.kaplán. Na štedrý večer sme sa už tradične potešili z návštevy d.p. farára.
Pred vianočnou večerou sa pri slavnostne prestretom stole všetci spoločne s d. p. Koppálom
pomodlili, zaspievali koledy a na záver sme si všetci zaželali požehnané Vianoce i celý rok 2013.
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3.1. Klienti zariadenia
Počas roku 2012 boli poskytované sociálne služby v našom zariadení 9135 dní, čo je
v priemere pre Ø 25 klientov. Nakoľko sme kapacitu zariadenia sociálnych služieb napĺňali po
novom roku o celých 11 miest po navýšení, tak sme prijali počas roka 21 klientov . Úmrtí bolo
11 obyvateľov ZSS a 1 klient bol po dohode s príbuznými prepustený do domáceho prostredia.
Ambulantné služby - o Denný pobyt v ZSS – 5 kresiel nebol zaznamenaný záujem počas
celého roka . Jednotlivé služby v našom zariadení boli obsadené nasledovne:
ŠZ : 741 lôžkodní- Ø 2 klienti
DSS: 1508 dní
- Ø 4 klienti
ZPS: 4991 dní
Ø 14 klienti
ZOS: 1895 dní
Ø 5 klienti
K 31.12.2012 sme poskytovali sociálne služby 15 klientom s trvalým pobytom v Žarnovici
Trvalý pobyt z okresu Žarnovica malo v roku 2012 celkovo 32 poberateľov sociálnych služieb.
Pri časovo neobmedzenom ubytovaní klientov je nepretržitá celodenná starostlivosť spojená
s poskytovaním ubytovania, zdravotníckych, ošetrovateľských, opatrovateľských a sociálnych
služieb, podávanie celodennej stravy.
Klientom poskytujeme, poradenstvo, pomoc pri jedle, umývanie riadu po podaní jedla, pranie
prádla, žehlenie, oranizovanie programu pre voľnočasové aktivity, pracovnú terapiu,rehabilitačno
záujmovú činnosť, precvičovanie jemnej motoriky, nácvik sebaobslužných zručností, duchovné
a spirituálne sprevádzanie.
Do ďalšieho obdobia sa chceme zameriavať na neustále skvalitňovanie poskytovaných
služieb pre klientov nášho zariadenia a zlepšovanie ich životného prostredia.

3.2. Zamestnanci
Celkový počet zamestnancov ZSS na trvalý pracovný pomer je ku 31.12.2012 v hlavnom
pracovnom pomere 12, z toho jedna zdravotná sestra, riaditeľka a 10 opatrovateliek a v prepočte
4 opatrovateľky na dohodu o vykonaní práce ( počas čerpania dovoleniek).
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4.1.a Použitie príjmov z 2% daní v roku 2012:
Príjmy z podielu zaplatenej dane v r. 2011 a prijatých v roku 2012 vo výške 2548,96 eur
neboli použité v roku 2012 a v súlade so zákonom o dani z príjmov sa použijú v roku 2013 na
úhradu prevádzkových nákladov.

4.1.b Finančné dary od fyzických osôb
Nezisková organizácia prijala v roku 2012 finančné dary od fyzických osôb vo výške
18.583€. Tieto finančné zdroje budú v súlade s darovacími zmluvami použité v budúcich obdobiach
na zlepšenie poskytovania sociálnych služieb, životných podmienok a technické zhodnotenie majetku
organizácie.

4.2.

Výkaz ziskov a strát

4.2.1 Náklady za rok 2012 / v eurách /
Č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Náklady
Spotreba materiálu
Spotreba vody a energií
Opravy a udržiavanie
Cestovné náklady
Reprezentačné
Služby (stravovanie, účtovné, poštovné..)
Mzdové náklady
Zákonné sociálne poistenie a soc. náklady
Dane a poplatky
Iné náklady
Odpisy DHM
Náklady spolu
Odpisy DHM
12%
Iné náklady
1%
Dane a poplatky
0%

Zákonné sociálne
poistenie a soc. náklady
11%

Spotreba materiálu
7%

€
15 611
13 675
8 229
967
183
60 893
71 070
24 554
754
1 304
26 660
223 900
Spotreba materiálu

Spotreba vody a energií
6%

Opravy a udržiavanie
4%
Cestovné náklady
0%
Reprezentačné
0%

Spotreba vody a energií
Opravy a udržiavanie
Cestovné náklady
Reprezentačné
Služby

Mzdové náklady
32%

Služby
27%

Mzdové náklady
Zákonné sociálne poistenie a soc.
náklady
Dane a poplatky

Za rok 2012 boli celkové náklady organizácie vo výške 223 900 eur.
Hlavnou nákladovou položkou boli osobné náklady vo výške 91 812 eur a tvorili
41,01 % všetkých nákladov.
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Druhú najväčšiu nákladovú položku predstavovali služby v sume 60 893 eur, ktoré
tvorili 27,20 % všetkých nákladov. Z týchto nákladov tvorili stravovacie služby 72,56 % a
boli vo výške 44 185 eur. Ostatné služby predstavovali 27,44 % (telekomunikačné služby,
poštovné, účtovné služby).
Ďalšou položkou bola spotreba materiálu / drobný majetok, čistiace prostriedky,
kancelárske potreby / vo výške 15 611 eur, čo tvorí 6,97 % z celkových nákladov.
Spotreba energie a vody vo výške 13 675 € tvorila 6,11 % všetkých nákladov.
Odpisy vo výške 26 660 eur predstavovali 11,91 % celkových nákladov.
Ostatné náklady / opravy, cestovné, poplatky, poist. / predstavovali 6,80 %
všetkých nákladov.
4.2.2 Výnosy za rok 2012 / v eurách /
Č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Výnosy
Tržby za služby od klientov
Tržby z rekl činnosti
Úroky a iné výnosy
Príspevky od iných organizácií
Príspevky od fyzických osôb
Príspevky z podielu zaplatenej dane
Príspevky z verejných zbierok
Prevádzkové dotácie
(VUC,MsÚ – MPSVR SR)
Tržby ost.
Výnosy spolu

€
108 482
50
14
845
0
0
0
150 546
1 486
261 423

Za rok 2012 mala nezisková organizácia celkové výnosy vo výške 261 423 Eur.
Hlavnou výnosovou položkou boli prevádzkové dotácie vo výške 150 546 eur, čo
tvorí 57,59 % všetkých výnosov, z toho rozpustenie výnosov bud.období vo výške odpisov
majetku obstaraného z dotácií predstavuje sumu 22 400 Eur.
Druhou najväčšou výnosovou položkou boli boli tržby od klientov v domove
sociálnych služieb, v zariadení opatrovateľskej služby s celoročným pobytom, v zariadení pre
seniorov a v špecializovanom zariadení. Tieto predstavovali 41,50 % z celkových výnosov a
boli vo výške 108 482 eur.
Ostatné výnosy tvorili 0,91 % a boli vo výške 2 345 Eur.
Tržby z reklamnej-zdaňovanej činnosti boli 50 Eur vo forme drobného tovaru /Coop
Jednota Žarnovica/.
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4.3 Výsledok hospodárenia za rok 2012
Za rok 2012 dosiahla nezisková organizácia zisk pred zdanením 37 523 eur.
Daň z príjmov za rok 2012 je 12 eur. Zisk po zdanení predstavuje 37 511 eur.Tento zisk bol
vytvorený predovšetkým refundáciou z ROP, kde v minulom roku sme z vlastných zdrojov
spolufinancovali projekt na rekonštrukciu budovy a tieto prostriedky boli vrátené
v decembri 2012 a zaúčtované v tomto roku do výnosov. Nezisková organizácia zisk
prevedie na zvýšenie základného imania a bude použitý na obnovu a rekonštrukciu
zariadenia sociálnych služieb v budúcich obdobiach.

4.4 Súvaha k 31.12.2012
4.4.1 Majetok /v eurách/
Č.
1.
Z toho

2.
Z toho

3.
Z toho

Druh majetku
Neobežný majetek / netto / :
Dlhdobý hmotný majetok - stavby
- samost.hnut.veci
- drobný DHM
- obstaranie DHM
- predd.na DHM
Obežný majetok
Pohl.z obch.styku
Pokladňa, ceniny
Bankové účty
Časové rozlíšenie
Náklady budúcich období
Príjmy budúcich období
Majetok spolu

€
291 358
274 175
1 924
1 089
1 170
13 000
27 547
833
7 052
19 662
2 560
150
2 410
321 465

Za rok 2012 eviduje nezisková organizácia dlhodobý majetok vo výške 291 358 eur, čo
predstavuje 90,63 % z celkovej sumy majetku. Z toho stavby tvoria 94,10 % a sú v sume 274
175 eur , samostatné hnuteľné veci tvoria 0,66 % a sú vo výške 1 924 eur. Drobný dlhodobý
majetok predstavuje 0,40 % a je vo výške 1 089 eur. Obstarávaný dlhodobý majetok a preddavky
na dlhodobý majetok tvoria 4,86 % a sú vo výške 14 170 eur.
Obežný majetok tvoria pohľadávky z obch.styku a finančný majetok vo výške 27 547 eur
a to je 8,57 % z celkového majetku.
Časové rozlíšenie tvoria náklady budúcich období v sume 150 eur a príjmy budúcich
období v sume 2 410 eur /0,80 %/.
4.4.2 Vlastné zdroje a cudzie zdroje /v eurách/
Č.
Druh zdrojov
1.
Vlastné zdroje krytia majetku:
Z toho
- Základné imanie
2.
Z toho

3.
Z toho

- Výsledok hospodárenia
Cudzie zdroje
- Rezervy zákonné
- Sociálny fond
- Záväzky z obchodného styku
- Daňové záväzky
Časové rozlíšenie
Výnosy budúcich období
Vlastné zdroje a cudzie zdroje spolu

€
52 520
15 009
37 511
10 232
4 116
461
5 645
10
258 713
258 713
321 465
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Zdroje majetku tvorili zdroje vlastné vo výške 52 520 eur, čo predstavuje 16,34 % všetkých
zdrojov.
Cudzie zdroje boli vo výške 10 232 eur, čo je 3,18 % z celkovej sumy. Časové rozlíšenie tvoria
výnosy budúcich období vo výške 258 713 eur, čo predstavuje 80,48 % zdrojov krytia/ sú to dotácie
poskytnuté na DHM, ktoré sa zúčtujú vo výške odpisov v zmysle postupov účtovania /.
Prehľad zmien vlastného imania v eurách
Počiatočný stav vlastných zdrojov krytia majetku k 01.01.2012 15 009
Z toho: základné imanie
nevysporiadaný výsledok hospodárenia
výsledok hospodárenia za rok 2011

13 971
0
1 038

Obraty za rok 2012
- výsledok hospodárenia

37 511

Konečný stav vlastných zdrojov k 31.12.2012
Z toho: základné imanie
výsledok hospodárenia za rok 2012

52 520
15 009
37 511

4.4.3 Finančný majetok za rok 2012 /k 31.12.2012/:
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%
Bankový účet č. 2637887058/0200 VZ
Bankový účet č. 2761541054/0200 ROP
Bankový účet č. 3023761551/0200 ZC
Peniaze na ceste
Spolu finančný majetok :

7 052
16 501
187
2 621
199
152
2
0
26 714

4.5 Informácia o plnení odvodových povinností
Samaritánka, n.o. si priebežne počas roka 2012 plnila v termíne výplaty miezd pracovníkov i
odvodové povinnosti voči inštitúciám: soc. poistenia, zdravotného poistenia, daňovému úradu.
Za december 2012 splnila organizácia všetky odvodové povinnosti v termíne do 31.12.2012.
V Žarnovici dňa 11.02.2013
Ing.Tatiana Herchlová,
predseda správnej rady

Mgr. Júlia Hlavačková, riaditeľka,
štatutárny zástupca

podpis:

podpis:
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