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ÚVOD
Staroba je vyvrcholením životnej etapy, v ktorej sa spája minulosť, prítomnosť a budúcnosť.
V tejto etape života sa pre človeka stáva veľmi dôležitá jeho minulosť. Nie je to len akýsi zdroj, z
ktorého čerpá, ale ovplyvňuje aj samotné prijatie, vyrovnanie sa so starobou a celkový postoj
k životu.
Naše zariadenie je rodinného typu, kde každý zamestnanec pristupuje k tejto etape života
človeka s pokorou a úctou. Útulné ubytovanie v dvojposteľových izbách s vlastným sociálnym
zariadením, spoločenská miestnosť s TV, kuchynka, bezbariérový prístup, toto všetko skvalitňuje a
spríjemňuje pobyt klientov v zariadení a vytvára atmosféru ozajstného domova. Túto podporuje aj
možnosť každodenných návštev príbuzných, priateľov a známych. Individuálny prístup, vysoký
štandard, profesionálna starostlivosť sú cestou k spokojnosti klientov a ich rodinných príslušníkov.
Veríme, že každý si zaslúži dôstojné žitie a veríme, že svojim profesionálnym prístupom ho
dokážeme poskytnúť všetkým našim klientom.
Sme otvorení dva roky a našu prácu sa snažíme vykonávať zodpovedne a na profesionálnej
úrovni, čo nám v spätnej väzbe dokazujú klienti, príbuzní a známi klientov. Sme veľmi radi, že
klienti sú spokojní s našou prácou a podávajú o nás dobré referencie aj svojim známym, ktorí často
volajú a informujú sa na umiestnenie príbuzných v našom zariadení.
Predložená výročná správa by mala poskytnúť ucelený pohľad ako sme pracovali a ako sa
nám náš zámer darí plniť.

1 IDENTIFIKÁCIA ORGANIZÁCIE
Názov:

Horný Harbok, n.o.

Sídlo:

Radvaň nad Laborcom 78, 067 01 Radvaň nad Laborcom

IČO:

45735221

Zakladateľ:

Comsumer Recreation Services s.r.o.

Dátum a miesto registrácie:

18. januára 2011
Okresný úrad v Prešove
pod č. 2010/10221/02/Cm

Štatutárny orgán – riaditeľ:

menovaný 18.01.2011
Mgr. Lenka Bezeková
adresa: Udavské 410, 067 31 Udavské

Kontakt:

0905 668 710, 0915 699 619
csshornyharbok@centrum.sk

Webové sídlo:

www.cssradvan.sk

1.1 Orgány neziskovej organizácie
Orgánmi neziskovej organizácie Horný Harbok sú:
− 3 členná správna rada v zložení: Ján Eliáš
JUDr. Peter Gdovin,
Mgr. Radovan Muzika
− revízor

Ján Eliáš, st.

− riaditeľ

Mgr. Lenka Bezeková

1.2 Oblasť ľudských zdrojov
Horný Harbok, n.o. aj v tomto roku sa snažil poskytovať sociálne služby na odbornej a
kvalifikovanej úrovni.
Tabuľka č.1

Počet pracovných miest a ich štruktúra

Počet zamestnancov k

31.12.2012

31.12.2013

Počet zamestnancov/dohodárov DoVP a DoPČ

11/1

17/2

z toho: - riaditeľ

1

1

- opatrovateľský úsek

5

9

- sociálny úsek

1

1

- prevádzkový úsek

4/1

5/2

Ako vyplýva z uvedeného prehľadu k 31.12.2012 bolo na pracovnú zmluvu zamestnaných
11 osôb a na dohody o pracovnej činnosti a dohody o vykonaní práce 1 osoba. V roku 2013 sme
prijali 8 zamestnancov do pracovného pomeru, jeden zamestnanec pracovný pomer v priebehu roka
2013 ukončil. Celkovo k 31.12.2013 bolo zamestnaných 17 zamestnancov na pracovnú zmluvu a 2
zamestnanci na dohodu o vykonaní práce. V zariadení sú zamestnaní iba dvaja muži, z toho jeden
na pracovnú zmluvu na pracovnej pozícií zdravotný asistent, jeden na dohodu o vykonaní práce na
pracovnej pozícií vodič - údržbár.
V rámci starostlivosti o zamestnancov sa snažíme pre nich vytvárať príjemné a pokojné
pracovné prostredie, zabezpečiť im dostatok ochranných pracovných prostriedkov a pomôcok.
1.3 Účel a druh všeobecne prospešných služieb
Predmetom činnosti neziskovej organizácie Horný Harbok, n.o. je poskytovanie sociálnych
služieb v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č.
455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v platnom znení.
Dňom 01.02.2012 bol Horný Harbok, n.o. zaregistrovaný ako poskytovateľ týchto
sociálnych služieb:
a)
− druh sociálnych služieb: zariadenie pre seniorov (ďalej aj ZPS) podľa §12 ods. 1 písm. c) a §
35 zákona o sociálnych službách
− kapacita: 20 miest
− čas trvania poskytovania sociálnej služby: pobytová celoročná forma na neurčitý čas
− cieľová skupina: fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a sú odkázané na pomoc inej
fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách alebo fyzickým osobám,
ktoré poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebujú z iných vážnych dôvodov
b)
− druh sociálnych služieb: domov sociálnych služieb (ďalej aj DSS) podľa §12 ods. 1 písm. c)
a § 38 zákona o sociálnych službách
− kapacita: 20 miest
− čas trvania poskytovania sociálnej služby: pobytová celoročná forma 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 o sociálnych službách alebo
fyzickej osobe, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je
najmenej III podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách
c)
− druh sociálnej služby: podporná služba jedáleň podľa § 12 ods. 1 písm. e) a § 58 zákona o
sociálnych službách
− čas a forma sociálnej služby: terénna sociálna služba na neurčitý čas
− cieľová skupina: fyzická osoba, ktorá má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý
zdravotný stav alebo dovŕšila dôchodkový vek.
V máji 2013 Horný Harbok, n.o. požiadal PSK o zmenu v registri poskytovateľov
sociálnych služieb. Táto zmena sa týkala výmazu poskytovanej sociálnej služby – domova
sociálnych služieb a zmenu počtu miest v ZPS. Prešovský samosprávny kraj súhlasil a dňom
3.7.2013 zapísal zmenu v registri poskytovateľov sociálnych služieb kde je uvedené, že v časti ZPS
je 37 miest.

2 PRIJÍMATELIA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
Rok 2013 priniesol pre naše zariadenie niekoľko dôležitých momentov. Kapacita zariadenia
sa v priebehu roka naplnila, prijali sme odborných pracovníkov, začali sme pracovať na
implementácii štandardov kvality v zmysle zákona o sociálnych službách, ktoré boli rozpracované
na podmienky nášho zariadenia formou interných smerníc.
V priebehu roka 2013 bolo celkovo prijatých a uzatvorených zmlúv so 45 prijímateľmi. K
ukončeniu poskytovania sociálnej služby došlo u 11 prijímateľov, z toho 9 prijímateľov zomrelo,
2 prijímatelia odišli do iného zariadenia sociálnych služieb.
K 31.12.2012 bol stav a štruktúra prijímateľov sociálnych služieb, veková štruktúra a
využitie kapacity zariadenia následovný:
Tabuľka č. 2

Stav a štruktúra prijímateľov sociálnych služieb
imobilní
vyžadujúci
dlhodobo
pravidelnú pomoc
inej FO

trvalo pripútaní
na lôžko

ŤZP

DSS

20

0

0

0

0

0

ZpS

20

13

37

27

20

5

Spolu

40

13

37

27

20

5

Kapacita
počet
počet
zariadenia k prijímateľov k prijímateľov k
31.12.2012
31.12.2012
31.12.2013

Tabuľka č. 3

z toho žien

Veková štruktúra prijímateľov
Vek

Počet

63-74 rokov

6

75 -79 rokov

9

80 – 84 rokov

11

85 – 89 rokov

8

Nad 90 rokov

3

Tabuľka č. 4

Prehľad využitia kapacity zariadenia

Kapacita
zariadenia k
31.12.2013

Ubytovacie
dni

Dni dočasnej
neprítomnosti

Spolu

DSS

0

694

25

719

ZpS

37

9 146

686

9 832

Spolu

37

9 840

711

10 551

K 31.12.2013 boli všetci prijímatelia sociálnych služieb Horný Harbok, n.o. posúdení podľa
zákona č. 448/2008 o sociálnych službách a bolo im vydané rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu
službu obcou. So všetkými prijímateľmi sociálnych služieb sú uzatvorené zmluvy o poskytovaní
sociálnej služby a k 31.12.2013 neevidujeme žiadnu nevybavenú žiadosť o poskytovanie sociálnej
služby.
V roku 2013 sme vychádzali pri stanovovaní úhrady za poskytované sociálne služby z
cenníka platného od 1.1.2013 a podľa cenníka platného od 01.07.2013. Celkové príjmy z úhrad od
prijímateľov sociálnych služieb boli v celkovej výške 89 785 €.
Z inventarizácie pohľadávok a záväzkov voči prijímateľom sociálnych služieb k 31.12.2013
vyplýva, že zariadenie neeviduje žiaden nedoplatok ani preplatok voči prijímateľom sociálnych
služieb. Z uvedeného vyplýva, že v zariadení nie sú problémy s pravidelnými platbami od klientov
za poskytované sociálne služby

3 ČINNOSŤ NEZISKOVEJ ORGANIZÁCIE
Horný Harbok, n.o. sídli v samostatnom, upravenom areáli tak, aby prijímatelia mohli
využívať možnosť relaxovania v tomto príjemnom a kľudnom prostredí nielen v interiéry, ale aj v
exteriéry zariadenia. Areál sa nachádza v intraviláne obce Radvaň nad Laborcom s dobrou
nadväznosťou na komunikácie, autobusovú a vlakovú dopravu, blízko sa nachádza obecný úrad,
pošta, obchod, kostol, zdravotné stredisko a pod.
V zmysle zákona 448/2008 o sociálnych službách vykonávame odborné, obslužné a ďalšie
činnosti.
Prácu s prijímateľmi zabezpečuje hlavne sociálno-opatrovateľský úsek.
V oblasti sociálnej sa zameriavame na:
-

sociálnu adaptáciu a sociálnu rehabilitáciu
záujmovú činnosť, využívanie voľného času, aktivizáciu prijímateľov
ergoterapiu
vedenie individuálnych rozvojových plánov
úschovu cenných vecí
napĺňaniu duchovných potrieb prijímateľov.

V priebehu dňa sa prijímatelia venujú záujmovej a kultúrnej činnosti. Tieto služby
zabezpečujeme prostredníctvom sociálnej pracovníčky, ktorá na základe zdravotného stavu a
diagnózy pripravuje činnosť prijímateľov a podieľa sa na ich adaptácii.
Pri svojej práci využívame hlavne nasledovné metódy a formy práce s prijímateľmi:
-

vedenie individuálnych a skupinových rozhovorov s prijímateľmi
kontakt a komunikácia s príbuznými
kontakt so záujmovými združeniami, školami, či organizáciami
organizácia spoločenských a kultúrnych aktivít
vedenie denných záznamov o prijímateľoch
vedenie individuálnych rozvojových plánov
metóda rozhovoru a pozorovania
realitná metóda
metóda reminiscencie
koncepcia ucelenej rehabilitácie
preterapia
validizácia
práca so spomienkami.

Cieľom týchto metód práce so seniormi je posilnenie pocitu hodnoty ich života, posilnenie
funkčných schopností, podpora fyzickej zdatnosti, pohybových a kognitívnych schopností
a podpora najlepšej možnej kvality života navzdory rôznym obmedzeniam, ktoré spôsobuje choroba
či zdravotné postihnutie. V priebehu roka sme v rámci sociálnej rehabilitácie s klientmi vykonávali
činnosti zamerané na aktivizáciu a stimuláciu jemnej motoriky a zmyslového vnímania, udržiavanie
samoobslužných schopností, spoločenského kontaktu, podporu komunikácie a tvorivé využívanie
voľného času formou programov zameraných na kreativitu, fantáziu, koncentráciu a pamäť.
Cieľom pravidelnej pohybovej aktivity a rehabilitačných cvičení je snaha o spomalenie procesu
starnutia, zachovanie zdravia a primeranej fyzickej kondície našich klientov.
Pre prijímateľov sme v priebehu roka 2013 pripravili niekoľko zaujímavých akcií. V marci
pri príležitosti Medzinárodného dňa žien a v máji pri príležitosti Dňa matiek prišli nielen naše
klientky potešiť svojim programom žiaci základnej školy v Radvani nad Laborcom, ktoré boli
spojené s posedením pri zákusku a čaji a ženám odovzdal darčeky starosta obce p. Svičin Michal.
V predveľkonočnom období sme zhotovili výstavku kraslíc s dobovými obrúskami a prestieraniami

a vo Veľkonočnom období nás s pásmom ľudových piesní prišla potešiť folklórna skupina Voľanka
z Volice.
Počas letného obdobia sme zorganizovali opekačky, pri ktorých sme si zaspievali, klienti si
na týchto posedeniach pospomínali na svoje mladé časy, čo zažili ako deti, mladí ľudia, aké hry
hrávali pri pásení dobytka a mnohokrát sme si naše posedenia zakončili zaspievaním si rôznym
ľudových piesní. Spolu so sociálnou pracovníčkou sa ženy zapojili aj do ošetrovania muškátov –
zalievanie, otrhávanie starých listov a podobne. Počas Radvanských slávností naši klienti spolu
s personálom boli si pozrieť vystúpenia folklórnych súborov, športových podujatí, ktoré boli
spojené aj s občerstvením.
V októbri, v mesiaci, ktorý má prívlastok mesiac úcty k starším, našich klientov prišli
pozdraviť svojim programom spevácka skupina z Hrabovca nad Laborcom, deti z miestnej
základnej školy a posedenie pri zákusku svojim sprievodným slovom a recitáciou tento podvečer
spríjemnila aj členka ZPOZ-u Humenné Mgr. Ľudmila Kapráľová.
V novembri na Sviatok všetkých svätých sme navštívili cintorín v obci, zapálili sviečku na
hrobe nášho nebohého klienta a taktiež sme zapálili sviečky na spoločnom hrobe a v tichej modlitbe
sme si spomenuli na všetkých blízkych, ktorí už nie sú medzi nami.
Predvianočné a Vianočné obdobie sa u nás začalo sviatkom Svätého Mikuláša. V tento deň
si klienti našli na oknách balíčky so sladkosťami a ovocím. V popoludňajších hodinách prišli znova
deti z miestnej základnej školy našich klientov pozdraviť a Mikulášskym pozdravom. V rámci
prípravy na vianočné sviatky si klienti vyzdobili stromčeky a vyrobili vianočné ikebany do svojich
izieb. Na Štedrý deň zamestnanci spolu s klientmi si zasadli k slávnostnému Štedrovečernému stolu,
na ktorom boli prestreté oblátky s medom, tradičná kapustnica, ryba so šalátom, cukrovinky a v
závere posedenia sme si všetci spoločne zasievali vianočné koledy, rozbalili darčeky a zaželali si
pokojné a požehnané Vianoce.
V závere roka, na Silvestra prišla našich klientov pozdraviť so svojim Vianočným
repertoárom spevácka skupina z Hrabovca nad Laborcom.
Počas celého roka sme v našom zariadení zabezpečovali pre našich klientov slávenie svätých
omší a vysluhovanie sviatostí v spolupráci s gréckokatolíckou farnosťou v Radvani nad Laborcom
a rímskokatolíckou farnosťou v Hrabovci nad Laborcom. Klienti sa zúčastňovali aj spoločnej
modlitby svätého ruženca buď v jedálni alebo v spoločenskej miestnosti.
V roku 2013 sme zabezpečili a umožnili, v spolupráci s Obecným úradom v Radvani nad
Laborcom, klientom, ktorí prejavili záujem, účasť na voľbách do orgánov samosprávy, ktoré sa
konali na sklonku roka 2013.
V oblasti ošetrovateľsko - opatrovateľskej sa zameriavame najmä na:
−
−
−
−

lekárske vyšetrenia, liečbu a poradenskú službu
dodržiavanie hygienických a proti epidemiologických zásad a opatrení
mobilizačnú rehabilitáciu
poskytovanie zdravotníckeho materiálu, liekov, zdravotníckej techniky v zmysle
právnych možností zariadenia
− vedenie
príslušnej
zdravotníckej
dokumentácie
spojenej
s poskytovaním
opatrovateľských služieb.
Zariadenie zabezpečuje zdravotnícke služby pod dohľadom lekára, ktorého služby
pozostávajú z pravidelnej kontroly zdravotného stavu vo forme vizity 1x v mesiaci (v prípade
potreby aj častejšie). Lekár zabezpečuje kompletný manažment zdravotnej starostlivosti poradenské, konzultačné a zdravotnícke služby v spolupráci so zdravotníckym a opatrovateľským
personálom zariadenia. Okrem všeobecného lekára 1x v mesiaci pravidelnú kontrolu vykonáva aj
klinický psychiater, ktorý spolupracuje s naším zariadením.

4 ROČNÁ ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA ZA ROK 2013 A ZHODNOTENIE
ZÁKLADNÝCH ÚDAJOV V NEJ OBSIAHNUTÝCH
Horný Harbok, n. o. viedla podvojné účtovníctvo v súlade so zákonom č. 431/2002
Z.z. o účtovníctve v znení zmien a doplnení a v zmysle Opatrenia MF SR o postupoch
účtovania účtovných jednotiek, ktoré nie sú založené na účel podnikania.
Ročná účtovná závierka bola vypracovaná v mesiaci marec 2014 a overená
nezávislým audítorom, ktorý vyslovil tento názor :
„Podľa môjho názoru, účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej
situácie účtovnej jednotky Horný Harbok, n. o. k 31. decembru 2013 a výsledku jej
hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.“
Následne bola ročná účtovná závierka predložená Správnej rade n. o. na schválenie,
kde táto ročnú účtovnú závierku na svojom zasadnutí schválila.
Ročná účtovná závierka je v prílohe výročnej správy.
Dosiahnutý hospodársky výsledok je následový
Náklady spolu

224 107,00 €

Výnosy

162 509,00 €

Výsledok hospodárenia pred zdanením

-61 598,00 €

Výsledok hospodárenia po zdaním

-61 598,00 €

Najväčšiu nákladovú položku tvorili mzdové náklady: -75 533 € (33,58 %), zákonné
sociálne poistenie a zdravotné poistenie: -27 277 € (12,13 %), spotreba materiálu: -48 600 €
(21,61 %), spotreba energie: -8 212 € (3,65 % ), náklady/prenájom: -33 600 € (14,94 %), náklady na
ostatné služby: -28 499 € (12,67 % ), náklady na opravy a udržiavanie: -646 €, poistné plnenie: –
270 €, bankové a poštové poplatky: - 460 € a ostatné náklady: -1 010 €.
Výnosy boli zabezpečené tržbami z vlastnej činnosti v čiastke 89 785 €, dotáciou od štátu
o forme finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v sume 72 718 € a 6 € tvorili
úroky.
Stav a pohyb majetku a záväzkov
Horný Harbok, n. o. vykonáva svoju činnosť v dvojpodlažnej zrekonštruovanej budove,
ktorú jej prenajíma konateľ – zakladateľa spoločnosti Consumer Recreation Services s.r.o. na
základe zmluvy o nájme v znení neskorších predpisov.
N.o. eviduje obežný majetok spolu :

2 235 €

v tom :
-

zásoby ( suroviny na sklade k výrobe jedál)

-

finančné účty ( hotovosť v pokladni a na účte )

náklady budúcich období
Majetok spolu predstavuje :

410 €
1 825 €
218 €
2 453 €

Zdroje krytia majetku :
-

vlastné zdroje spolu :

- 105 665 €

v tom:
- základné imanie

2 000 €

- nevysp.výsledok min. období

-46 067 €

- výsledok hosp. za účtovné obdobie

-61 598 €

-

cudzie zdroje spolu :

108 118 €

v tom :
-

rezervy

-

záväzky zo sociálneho fondu

-

krátkodobé záväzky

32 641 €

-

krátkodobé finančné výpomoci

73 180 €

Zdroje krytia majetku celkom :

1 800 €
497 €

2 453 €

K 31.12.2013 mala n.o. záväzky z obchodného styku 17 073 €, voči zamestnancom 7 024 €
voči Daňovému úradu 441 € a ostatné záväzky – vrátka dotácie 4 082 €.
.

ZÁVER
Na záver možno skonštatovať, že sú vytvorené základy a predpoklady pre úspešné
fungovanie neziskovej organizácie s cieľom naplnenia účelu, na ktorý bola nezisková organizácia
založená.
Výročná správa bola schválená na zasadnutí správnej rady neziskovej organizácie.

Mgr. Lenka Bezeková
riaditeľka

V Radvani nad Laborcom
Dňa: 04.06.2014

Prílohy:
Účtovná závierka
Fotodokumtácia
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