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ÚVOD
Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb SENIOR ACTIVE Hriňová n.o., zabezpečuje
sociálne služby a sociálnu starostlivosť pre veľmi rôznorodú skupinu klientov.
Hlavným cieľom zariadenia je:
 Zabezpečovanie kvalitnej starostlivosti s etickým prístupom k prijímateľom
služieb,
 vytvorenie príjemného prostredia, pocitu domova a súkromia, s rešpektovaním
a dodržiavaním práv prijímateľov sociálnej služby.

1. Základné údaje

Názov zariadenia:

SENIOR ACTIVE Hriňová n.o.

Adresa zariadenia:

Školská 1566, 962 05 Hriňová

IČO:

45735573

Právna forma:

nezisková organizácia

Štatutárny zástupca:

PhDr. Mgr. Vlastimil Samek

Kontakt zariadenia:

0905/568796, 045/5320174
www.senioractive.sk
info@senioractive.sk
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1.1 Štatút zariadenia

Nezisková organizácia SENIOR ACTIVE Hriňová n. o. so sídlom Školská ul.1566, 96205
Hriňová, IČO: 45735573 vznikla podľa ust. § 11 ods. 1 zákona NR SR č. 213/1997 Z. z.
o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecné prospešné služby v znení zákona NR
SR č. 35/2002 Z. z. a bola zaregistrovaná Obvodným úradom v Banskej Bystrici pod číslom
OVVS/NO-5/2011 dňa 14.03.2011 a začala poskytovať služby klientom od 25. 07. 2011.

1.2. Personálne zabezpečenie
K 31.12.2015 prevádzku SENIOR ACTIVE Hriňová n.o. personálne zabezpečovalo 33
zamestnancov. Z toho 31 zamestnancov pracovalo na plný pracovný úväzok a 2 pracovníci
pracoval na dohodu o vykonaní práce.
Odborný zamestnanci:
 4 zdravotné sestry (s maturitou so SZŠ)
 14 opatrovateliek (s ukončeným min. 220hod. kurzom)
 2 sociálny pracovník ( 2x ukončená VŠ II. st v odbore)
 2 inštruktor sociálnej rehabilitácie ( s ukončeným 150 hod. kurzom)
Neodborný zamestnanci:
 1 riaditeľ zariadenia ( s ukončenou VŠ II st. v odbore, zvyšuje si kvalifikáciu na VŠ III.st )
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 1 účtovník/ekonóm
 1 administratívny pracovník
 2 upratovačka
 2 kuchárka
 2 pomocná kuchárka
 2 pomocná sila

1.2.1

Vzdelávanie zamestnancov

SENIOR ACTIVE Hriňová n.o. podporuje svojich zamestnancov vo vzdelávaní v oblastiach,
ktoré pomôžu pri skvalitňovaní poskytovaných služieb pre klientov.
Zamestnanci, ktorí pracujú vo funkciách „odborných zamestnancov“, sú plne kvalifikovaní
v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov. Svoje odborné
a kvalifikačné požiadavky si dopĺňajú potrebnými kurzami a špecializáciami v príslušných
odboroch.


V marci 2015 sa zúčastnili dve zamestnankyne zahraničnej konferencie v Budapešti
„ BEMER Group“ kde rozšírili svoje vedomosti v oblasti Bemer terapie.



Tak isto v marci 2015 sa zúčastnili na päť dňovom kurze „ Klienti s Alzheimerovou
chorobou v sociálnych službách“ organizovanom centrom MEMORY
Bystrici ďalšie dve zamestnankyne.
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V máji 2015 sa zúčastnili konferencie „Sociálne a zdravotné služby poskytované
odkázaným“

organizovanou

Asociáciou

poskytovateľov

sociálnych

služieb

v Bratislave dvaja zamestnanci.


V novembri 2015 sa zúčastnili semináru „Špecifické prístupy v individuálnom
plánovaní“ organizovanom EDUCO-CONSULT, s.r.o. ,Žilina konanom v Banskej
Bystrici dve zamestnankyne.



V novembri 2015 sa zúčastnili dvaja zamestnanci zahraničného kongresu
o možnostiach aplikácie terapie BEMER v Budapešti organizovanom „BEMER
Group“ .



V decembri 2015 sa zúčastnili dvaja zamestnanci konferencie „Kvalita ako súčasť
politiky sociálnych služieb“ organizovanou Asociáciou poskytovateľov sociálnych
služieb v Bratislave.

2. Charakteristika zariadenia
SENIOR ACTIVE Hriňová n.o. je neziskovou organizáciou so samostatnou právnou
subjektivitou. Je to kombinované zariadenia sociálnych služieb s celoročnou
starostlivosťou, ktorá sa poskytuje pobytovou formou prevažne na dobu neurčitú. Zároveň
ponúkame aj krátkodobé, strednodobé a dlhodobé ubytovanie, ktoré je určené tým, ktorí
potrebujú dočasne riešiť otázku bývania a zdravotnej starostlivosti počas
rekonvalescencie, rehabilitácie.
Sociálne služby sú poskytované v zariadení pre seniorov (ďalej „ZPS“) a v domove
sociálnych služieb (ďalej „DSS“). Predmetná starostlivosť je poskytovaná v súlade s § 35 a §
38 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách. Kapacita zariadenia je celkovo 100
lôžok.
2.1 Súhrnné zhodnotenie činností
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 Z hľadiska zamestnancov: V roku 2015 bolo cieľom nášho zariadenia rozširovať
vzdelanostnú úroveň zamestnancov, hľadať nové trendy, inovácie pri poskytovaní
sociálnej starostlivosti. Podarilo sa nám tieto trendy zaviesť v praxi s našimi klientmi
a postupne sa zlepšovať.

 Z hľadiska klientov: Nemali sme každý mesiac plne obsadenú kapacitu lôžok, ale počet
klientov sa oproti roku 2014 zvýšil.

 Z prevádzkového hľadiska: Aj v roku 2015 sa snažíme zlepšovať materiálne
zabezpečenie zariadenia. Hlavným bodom v roku 2015 bola výmena starého výťahu
za nový, čo veľmi pomohlo hlavne klientov s pohybovým a zrakovým obmedzením.
Zakúpili sme nové polohovateľné postele, čo ocenia hlavne klienti ale aj personál.

2.2 Charakteristika činností
Druh sociálnej služby: sociálna služba v zariadení pre seniorov podľa § 12 ods. 1 písm. c)
bod 1 a podľa § 35 zákona č. 448/2008 Z. z.
Kapacita: 80 lôžok / obsadených k 31.12.2015 bolo 67 lôžok
Čas trvania poskytovania sociálnej služby: pobytovou celoročnou formou na neurčitý čas.
Cieľová skupina: fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a sú odkázané na pomoc inej
fyzickej osoby podľa prílohy č.3 zákona č.448/2008 Z. z. alebo fyzické osoby, ktoré
poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebujú z iných vážnych dôvodov.
Predmet činností a odborné zameranie:
Poskytuje sa:
 Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
 Sociálne poradenstvo
 Sociálna rehabilitácia
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 Ošetrovateľská starostlivosť
 Ubytovanie
 Stravovanie
 Upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva
 Osobné vybavenie
Zabezpečuje sa:
 Záujmová činnosť
 Úschova cenných veci
 Pracovná terapia
Druh sociálnej služby: sociálna služba v domove sociálnych služieb podľa § 12 ods. 1 písm. c)
bod 1 a podľa § 38 zákona č. 448/2008 Z. z.
Kapacita: 20 lôžok / obsadených k 31.12.2015 bolo 14 lôžok
Čas trvania poskytovania sociálnej služby: pobytovou celoročnou formou na neurčitý čas.
Cieľová skupina: fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň
odkázanosti je najmenej V. podľa prílohy č.3 zákona č. 448/2008 Z. z.
Predmet činností a odborné zameranie:
Poskytuje sa:
 Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
 Sociálne poradenstvo
 Sociálna rehabilitácia
 Ošetrovateľská starostlivosť
 Ubytovanie
 Stravovanie
 Upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva
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 Osobné vybavenie
Zabezpečuje sa:
 Záujmová činnosť
 Úschova cenných vecí
 Rehabilitácia

2.3. Špecifikácia odborných, obslužných a ďalších činností
Odborné činnosti:
a) Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby: rozsah pomoci pri odkázanosti je
závislá od schopnosti prijímateľa sociálnej služby vykonávať tieto činnosti samostatne. Pomoc
pri odkázanosti poskytujeme 24 hodinovou starostlivosťou a vykonáva ju odborný tím
opatrovateliek a zdravotníckych asistentov pod vedením hlavnej sestry.
b) Sociálne poradenstvo: prijímateľovi sociálnej služby a rodinným príslušníkom poskytujeme
pomoc pri riešení problému prostredníctvom informácií, odporúčaní, sprostredkovania ďalšej
odbornej pomoci a sociálnych kontaktov. Podieľame sa pri riešení nepriaznivých životných
situácií a vytvárať prostredie dôvery v procese adaptácie.
c) Sociálna rehabilitácia: túto činnosť podporuje v zariadení personál formou individuálneho
prístupu, rehabilitáciu vykonáva kvalifikovaný pracovník.
d) Ošetrovateľská starostlivosť: v zmysle §22 zákona č. 448/2008 o sociálnych službách
v zariadení zabezpečujeme zdravotnú starostlivosť v rozsahu ošetrovateľskej starostlivosti
podľa Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 244/2011, ktorou sa mení a dopĺňa Vyhláška
MZSR č. 109/2009 Z. z., ktorou sa ustanovuje výber zdravotných výkonov v zariadeniach
poskytujúcich sociálne služby. Zdravotná starostlivosť je zabezpečená formou ADOS
a ošetrujúcim lekárom MUDr. Krnáčom. O jej poskytovaní sa vedie zdravotná a ošetrovateľská
dokumentácia.

Obslužné činnosti:
a) ubytovanie: klienti sú umiestnený na šiestich poschodiach osem podlažnej budovy.
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 Na prízemí sa nachádza jedáleň pre klientov, ktorí sú schopní do jedálni samostatne
alebo za doprovodu prísť.
 Na prvom poschodí máme dve rehabilitačné miestnosti spolu so soľnou jaskyňou.
Nachádzajú sa tu ošetrovňa a 3 bunky zložené z 3 jednolôžkových a 3 dvojlôžkových
izieb. Každá bunka je vybavená vlastným sociálnym zariadením.
 Na druhom poschodí sa nachádza spoločenská miestnosť, kde môžu klienti pozerať TV
alebo čítať knihy. Taktiež sa na druhom poschodí nachádza kuchynka s posedením, pre
klientov. Druhé poschodie má 6 buniek so 6 jednoposteľovými izbami a 6
dvojposteľovými izbami. Každá bunka má svoje sociálne zariadenie.
 Na treťom poschodí je kaplnka, kde sa chodia klienti spoločne modliť. Tak isto ako
druhé poschodie tak aj tretie má 6 buniek so 6 jednoposteľovými izbami a 6
dvojposteľovými izbami. Tretie poschodie je vybavené inšpekčnou izbou, táto slúži
prevažne na dávkovanie liekov pre klientov.
 Na štvrtom poschodí sa nachádza kuchynka kde sa klientom pripravuje kávička
a občerstvenie počas dňa. Je tu tak isto 6 buniek so 6 jednoposteľovými izbami a 6
dvojposteľovými.
 Na piatom poschodí je umiestnená ďalšia spoločenská miestnosť s TV. Nachádza sa tu
6 buniek so 6 jednoposteľovými a 6 dvojposteľovými izbami.
 Siedme poschodie je rovnako zariadené ako piate.
Cena za ubytovanie je 5,31 € na jeden deň za dvojlôžkovú izbu. Za jednolôžkovú sa pripláca
0,66 € na jeden deň (cena platí len pri preukázaní nároku na príspevok v zmysle zákona
448/2008 Z. z. a v znení neskorších predpisov).
b) stravovanie: v našom zariadení poskytujeme celodenné stravovanie 5 x denne –
raňajky, desiatu, obed, olovrant a večeru, pre diabetikov druhú večeru vo vlastnej
stravovacej prevádzke. Klientom, ktorých zdravotný stav si to vyžaduje podávame stravu
na lôžku, prípadne stravu mixujeme. Strava sa pripravuje podľa jedálneho lístka, ktorý
schvaľuje stravovacia komisia v zložení: riaditeľ, 3 členná komisia klientov, sociálny
pracovník, kuchárka a hlavná sestra.
Úhrada za stravu je 2,22 € za jeden deň, za diabetickú stravu je príplatok 0,16 € za jeden
deň. (cena platí len pri preukázaní nároku na príspevok v zmysle zákona 448/2008 Z. z.
a v znení neskorších predpisov).
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c) upratovanie, pranie, žehlenie, údržba bielizne a šatstva: upratovanie izieb,
spoločenských priestorov, hygienických zariadení a ostatných priestorov zariadenia
zabezpečuje personál podľa každodenného rozpisu. Pranie sa vykonáva denne aj nad
rámec stanoveného časového režimu, ak to vyžaduje aktuálna potreba.
Cena za upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva je 0,80 € na jeden deň
(cena platí len pri preukázaní nároku na príspevok v zmysle zákona 448/2008 Z. z. a v znení
neskorších predpisov).
Ďalšie činnosti:
a) osobné vybavenie: poskytuje sa fyzickej osobe, ktorej sa poskytujú sociálne služby
celoročnou formou v prípade, že si osobné vybavenie ako šatstvo, obuv, hygienické potreby
nedokáže zabezpečiť sama.
b) záujmová činnosť: našim cieľom je zmysluplne s ohľadom na vek, zdravotný stav, potreby
a záujmy klientov, napĺňať a organizovať ich voľný čas.
Počas biblioterapie sa klienti oboznamujú nie len s aktuálnymi udalosťami čítaním dennej
tlače a časopisov.
Dôležité sú pre našich klientov ich duchovné potreby pričom rešpektujeme ich vierovyznanie.
V zariadení máme vybudovanú kaplnku kde sa konajú sväté omše. Pravidelne prvý piatok
v mesiaci ich navštevuje pán kaplán z miestnej farnosti, ktorý vykonáva svätú spoveď.
V rámci muzikoterapie mali klienti možnosť uvoľniť sa nie len pasívnym počúvaním rôznych
hudobných žánrov, ale aj v rámci možnosti aktívnym spevom a tancom pri rôznych
príležitostiach ako bolo MDŽ, kedy nás navštívili členovia DFS Hviezdička, „ Jánska oslava“ sa
uskutočnila za účasti členov z FS Hriňovčan, pri príležitosti „mesiaca úcty k starším“ nás
navštívila spevácka skupina žien z Hriňovej a tak isto táto skupina nám prišla zaspievať
vianočné koledy spojené so sv. omšou v predvianočnom období.
Atmosféru domova tvoria aj bežné poobedia v zariadení, klienti sa stretávajú v spoločenských
miestnostiach kde spoločne posedávajú pri kávičke alebo čaji, hrajú spoločenské hry,
rozprávajú sa, pozerajú televízne programy. V letných mesiacoch sa väčšinou zhromažďujú
v parku kde máme dva altánky s bezbariérovým prístupom.
Pracovná terapia je zameraná tak, aby klientov zaujala, všetko závisí od zdravotných
a psychických schopností každého klienta. Počas aktivít sa zapájali do vyrábania ozdobných
predmetov rôznymi technikami. Výrobkami si klienti vyzdobili svoje izby a interiér zariadenia.
Aktívne sa zapájali do úpravy okolia výsadbou a staraním sa o kvetiny.
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c) úschova cenných vecí: ak klienti pri nástupe do nášho zariadenia, alebo počas pobytu
požiadajú o úschovu cenných vecí, vkladnej knižky alebo peňažnej hotovosti, zariadenie mu
veci uschová na základe zmluvy o úschove.
d) rehabilitácia: naše zariadenie je vybavené viacerými rehabilitačnými prístrojmi, ktoré
obsluhuje kvalifikovaný personál. Máme soľnú jaskyňu, ktorá priaznivo vplýva na zdravotný
stav klientov a to hlavne na ochorenia dýchacích ciest, nervového systému, srdcovocievne
choroby atď. Klienti môžu relaxovať v masážnych kreslách. Podľa potreby využívajú BEMER
prístroj (biofyzikálna terapia)ktorý podporuje hojenie rán, upravuje hladinu cholesterolu, zlepšuje
zásobovanie tkanív kyslíkom a živinami atď. Pri rehabilitácii využívame aj prístroj „REBOX“
(elektroterapeutický prístroj) je efektívny v liečbe chronických i akútnych bolestí.

3. Charakteristika klientov
Pohlavie klientov zariadenia k 31. 12. 2015
Tabuľka č. 1.
Muž
Žena
Spolu

Počet
34
47
81

Graf č. 1:
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%
41,97
58,02
100,00
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Vekové zloženie klientov k 31. 12. 2015
Tabuľka č. 2.
Vek
od 0-39
40-62
63-74
75-79
80-84
85-89
nad 90
Spolu

Klienti
1
5
28
14
18
12
3
81

Graf č. 2:
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%
1,23
6,17
34,56
17,27
22,21
14,80
3,70
100
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Stupne odkázanosti klientov k 31. 12. 2015

Tabuľka č. 3:
I. %
Muži
Ženy
Spolu

II.

Stupne odkázanosti (aj v %)
% III. % IV.
%
V
%
.

VI.

%

Spolu
(aj v %)

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

2
8

2,46
9,87

6
15

7,40
18,51

26
24

32,08
29,61

34
47

41,97
58,02

0

0

0

0

0

0

10

12,34

21

25,91

50

61,70

81

100

Graf č. 3: Stupne odkázanosti klientov v %
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4.Hospodárenie

4.1.

Finančné dary od fyzických osôb

Nezisková organizácia prijala v roku 2015 finančné dary od FO vo výške 24.307,43 €, ktoré boli
v súlade s darovacími zmluvami použité na technické zhodnotenie dlhodobého majetku, na
zlepšenie životných podmienok pri poskytovaní sociálnych služieb.

4.2.

Ročná účtovná závierka a zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnutých

V súlade s § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, n.o. účtuje
v sústave podvojného účtovníctva.
Účtovná závierka je výsledným produktom účtovnej uzávierky. Príprava a zostavenie účtovnej závierky
sa skladá z 3 etáp :
1 etapa: prípravné práce – sem patrí zúčtovanie všetkých účtovných prípadov za daný rok do
účtovného denníka, vykonanie inventarizácie majetku a záväzkov a zaúčtovanie uzávierkových
účtovných operácií
2 etapa: uzatvorenie účtovných kníh t.j. účtovná uzávierka
3 etapa: zostavenie účtovných výkazov t.j. účtovná závierka
Účtovná uzávierka predstavuje sústavu výstupných informácií z bežného účtovníctva. Na základe
účtovnej závierky n. o. zostavuje Súvahu a Výkaz ziskov a strát. Tieto výkazy tvoria účtovnú závierku
v podvojnom účtovníctve.

4.3.

Výrok audítora k ročnej účtovnej závierke

Dňa 06.04.2016 bol vykonaný audit účtovnej závierky v súlade so Zákonom č. 540/2007 Z. z.
o audítoroch, audite a dohľad nad výkonom auditu a o zmene a doplnení Zákona č. 431/2002
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Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a ostatnými právnymi normami v Slovenskej
republike za účtovné obdobie roku 2015 a následne audit súladu výročnej správy zostavenej
podľa §20 Zákona č. 431/2002 Z. z. v platnom znení s auditovanou účtovnou závierkou.

4.5.

Výkaz ziskov a strát

4.5.1 Náklady za rok 2015

P.č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Náklady
Spotreba materiálu
Spotreba vody a energie
Služby (stravovanie, účtovné, poštovné, telefón..)
Mzdové náklady a poistenia
Zákonné sociálne poistenie a soc. náklady
Opravy
Cestovné
Dane a poplatky
Odpisy DHM
Iné náklady
Náklady spolu

€
20081
10811
307961
166355
57728
0

79
14
1231
472
564732

Náklady za rok 2015 ( spolu 564.732 €)

4.5.2 Výnosy za rok 2015

P.č.
1.
2.
3.
4.

Výnosy
Tržby za služby od klientov
Príspevok z podielu zaplatenej dane
Prevádzkové dotácie ( MPSVaR SR, VUC, UPSVaR)
Prijaté dary
Prijatý úrok
Výnosy spolu
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245775
0
309698
27201
6
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4.4.3 Výsledok hospodárenia za rok 2015
Za rok 2015 dosiahla nezisková organizácia zisk v sume 17.948. €

4.6 Prehľad rozsahu príjmov v členení podľa zdrojov organizácie
Príjmy za rok 2015
Tržby z predaja služieb klientom
Finančný príspevok MPSVaR
Finančný príspevok VÚC
Finančný príspevok UPSVaR
Ostatné príjmy
Príjmy spolu

4.7.
Č.
1.
Z toho

2.
Z toho

245775
235025
74463
210
27207
582680

Stav a pohyb majetku a záväzkov organizácie
Druh majetku
Neobežný majetok /netto/:
Dlhodobý hmotný majetok - stavby
- samost. hnut. veci
- drobný DHM
- obstaranie DHM
Obežný majetok
Ostatné pohľadávky
Pohľ. z obch. styku
Finančné účty
Pokladňa, ceniny
Bankové účty
Majetok spolu

€
9846
0
9846
0
0
43
43
0
34826
1621
33205
44715

4.8 .Ekonomicky oprávnené náklady na jedného prijímateľa sociálnej služby (podľa druhu
poskytovanej sociálnej služby na mesiac).
V nadväznosti na zákon o sociálnych službách a uvedený prehľad o hospodárení uvádzame, že
ekonomicky oprávnené náklady na jedného klienta za rok 2015 sú vo výške pre:
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ZPS: 7529,76 €/ ročne

(627,48 €/ mesačne)

DSS: 7529,76 €/ ročne

(627,48 €/ mesačne).

5. PRÍLOHY:


Dodatok správy audítora o overení súladu výročnej správy s účtov. závierkou.



Účtovná závierka neziskovej účtovnej jednotky.
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