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ÚVOD 

 
 Zariadenie sociálnych služieb Horný Harbok n.o., Ravaň nad Laborcom zabezpečuje sociálne 

služby a sociálnu starostlivosť pre rôznorodú skupinu klientov.  

Cieľom zariadenia je:  

- zabezpečovanie  socialnej služby na vysokej kvalitatívnej úrovni s humánnym a etickým 

prístupom k prijímateľom služieb,  

- vytvorenie príjemného prostredia, pocitu domova a súkromia, s rešpektovaním a 

dodržiavaním charty práv a slobôd.  
 

 

I. ZÁKLADNÉ ÚDAJE 
 

Názov zariadenia:              Horný Harbok, n.o.                   

 

Adresa :                              067 01 Radvaň nad Laborcom  78      

  

IČO:                                    45735221 

 

Právna forma zariadenia:    nezisková organizácia  ( zákon č. 213/1997 Z.z. )   

                                             neverejný poskytovateľ sociálnej služby 

Miesto poskytovania   

sociálnej služby :                Centrum sociálnych služieb, 067 01 Radvaň nad Laborcom 78 

 

Štatutárny zástupca:           Bc. Lenka Bezeková - riaditeľka  

 

Kontakt zariadenia:            0905 668710,0915 699619, fax:057/7754945 

                                            www.cssradvan.sk                                              

                                            csshornyharbok@centrum.sk  

 

 

1.1 ŠTATÚT ZARIADENIA  
 

 

     Horný Harbok,  n.o., so sídlom v obci Radvaň nad Laborcom  je nezisková organizácia, 

ktorú založil na základe zakladacej listiny zo dňa 15.12.2010 zakladateľ - spoločnosť 

Consumer Recreation Services s.r.o. v zastúpení konateľa spoločnosti Jána Eliáša v súlade 

s ustanovením  § 5 zákona č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich 

všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov za účelom poskytovania všeobecno 

prospešných služieb a to v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti a poskytovania 

sociálnej pomoci, ako aj humanitárnej starostlivosti. 

Do registra neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby bola 

rozhodnutím Obvodného úradu Prešov č. OVVS-323/2011-NO zapísaná dňa 01.02.2012 pod 

číslom 234. V roku 2012 sa činnosť zariadenia riadila v súlade so schváleným štatútom.                                             
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1.2 ORGÁNY  NEZISKOVEJ ORGANIZÁCIE 

 

Orgánmi  n.o. Horný Harbok  sú :  3 – členná správna rada, revízor a riaditeľ.  

Správna rada počas roka 2012 zasadala 2 krát.  
                                                                                                                                              

Členovia správnej rady:   Ján Eliáš 

                                            JUDr. Peter Gdovin 

                                            Mgr. Radovan Muzika 

 

Revízor :                            Ján Eliáš st. 

 

Riaditeľ:                            Bc. Lenka Bezeková 
  

 

1.3.PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE 

 

     K 31.12.2012 prevádzku zariadenia Centra sociálnych služieb personálne zabezpečovalo 

12 zamestnancov. Z toho 5 zamestnancov pracovalo na plný pracovný úväzok v pozícií 

riaditeľka zariadenia, sociálna pracovníčka, opatrovateľka a sestra. Na základe dohôd 

o vykonaní práce bolo zamestnaných 7 zamestnancov, ktorí od 01.01.2013 boli prijatý na plný 

pracovný úväzok. V zariadení bol zamestnaný len jeden muž v pozícií údržbár – vodič.  

 

 

II. CHARAKTERISTIKA ZARIADENIA  
 

     Horný Harbok,  n.o. je neziskovou organizáciou poskytujúcou všeobecne prospešné služby 

v zariadení – Centrum sociálnych služieb. Je   to kombinované zariadenie sociálnych služieb s 

celoročnou starostlivosťou, ktorá sa poskytuje pobytovou formou na dobu neurčitú.  

     Nezisková organizácia je poskytovateľom sociálnych služieb podľa § 12 ods 1) písm. c)  a 

písm e ) zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách.  

Sociálna služba na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného 

postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku 

sú poskytované v zariadení – Centrum sociálnych služieb  a to : 

1.  Zariadenie pre seniorov (ďalej ZPS)  - § 35 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych 

službách    

2.  Domov sociálnych služieb (ďalej DSS) - § 38 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych 

službách 

a podľa § 12 ods. 1 písm e) zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách sú v zariadení 

poskytované aj podporné služby – zriadením 

 

3. Jedálne - § 58 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách 

 

     Horný Harbok, n.o. prevádzkuje sociálne služby v zariadení  - Centrum sociálnych služieb 

a podpornú službu jedálne  v prenajatých priestoroch na adrese Radvaň nad Laborcom 78 s 

celkovou kapacitou stanovenou na počet 40 klientov (ZPS 20, DSS 20).  
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Budova zariadenia má dve nadzemné podlažia. Objekt aj areál zariadenia je situovaný 

v centre obce. Aj napriek polohe centra je prostredie v ktorom sa zariadenie nachádza tiché, 

mimo rušnej komunikácie a tým sú vytvorené optimálne podmienky na pokojné prostredie, na 

kontakt s obecným spoločenským životom. Priestrannosť, svetlosť, vzdušnosť priestorov 

zariadenia je pozitívom pre celkovú psychoklímu klientov.Výhodou zariadenia je veľká 

záhrada s rybníkom, vonkajšia terasa s krbom, ktoré svojou relaxačnou funkciou prispievajú 

k vhodnej psykolíme občanov.  

Dispozične sa prvé nadzemné podlažie „ Centra sociálnych služieb “ člení na tri 

dvojposteľové izby s vlastným zariadením na osobnú hygienu ( WC, umývadlo s pitnou 

a teplou vodou a sprcha, resp. vaňa), päť ubytovacích buniek ( jednu bunku tvoria dve 

dvojposteľové izby a zariadenie na osobnú hygienu  (WC, umývadlo s pitnou a teplou vodou 

a sprcha ), umývareň s vaňou, ošetrovňu s umývadlom s pitnou a teplou vodou, izolačnú 

miestnosť s vlastným zariadením na osobnú hygienu ( WC, umývadlo s pitnou a teplou vodou 

a sprcha ), sklad, miestnosť na dočasné uloženie mrtvých, WC s predsienkou s umývadlom 

s pitnou a teplou vodou pre návštevy, jedáleň s terasou a na chodbe je vyčlenený priestor na 

oddych s televízorom. V oddelenej časti prvého nadzemného podlažia je umiestnená 

kancelária so zariadením na osobnú hygienu ( WC, umývadlo s pitnou a teplou vodou 

a sprcha ), denná miestnosť zasmestnancov, zariadenia na osobnú hygienu pre zamestnancov 

( WC s predsienkou s umývadlom s pitnou a teplou vodou), práčovňa, sklad čistej bielizne, 

kotolňa so zariadením na osobnú hygienu pre údržbárov a zariadenie spoločného stravovania 

so samostatným vstupom pre zásobovanie. 

Zariadenie spoločného stravovania sa člení na sklad potravín, sklad zemiakov a zeleniny, 

kuchyňu s priestorovo oddelenými prípravovňami ( na hrubú prípravu zemiakov a zeleniny, 

na čistú prípravu zeleniny, na prípravu múčnych pokrmov, na hrubú prípravu mäsa, na 

manipuláciu s vajíčkami, na porciovanie a výdaj jedál, na umývareň kuchynského riadu, na 

umývareň stolového riadu) a zariadenie na osobnú hygienu pre zamestnancov stravovacieho 

zariadenia ( šatňa, WC, umývadlo s pitnou a teplou vodou a sprcha). Priestory stravovacieho 

zariadenia sú vybavené novým ľahko čistiteľným zariadením z nehrdzavejúcej ocele – 

chladiace a mraziace zariadenia, päť pracovných stolov,konvektomat, plynový sporák, varná 

stolička, fritéza, šesť umývacích drezov, umývačka stolového riadu, umývadlo na umytie rúk, 

regály na potraviny s odkladacími plochami,zásuvkami a policami na riad a náradie. 

Na druhom nadzemnou podlaží sa nachádza jedná dvojposteľová izba s vlastným zariadením 

na osobnú hygienu ( WC, umývadlo s pitnou a teplou vodou a sprcha), tri ubytovacie bunky ( 

jednu bunku tvoria dve dvojposteľové izby a zariadenie na osobnú hygienu – WC, umývadlo 

s pitnou a teplou vodou, spoločenská miestnosť, kuchynka pre zamestnancov, zariadenia na 

osobnú hygienu zamestnancov ( WC s predsienkou s umývadlom s pitnou a teplou vodou) 

a miestnosť na uloženie pomôcok na upratovanie. Všetky priestory zariadenia sú riešené 

bezbariérovo, k dispozícii je výťah. Zásobovanie vodou je z individuálneho vlastného 

vodného zdroja.  

 

 

2.1 CHARAKTERISTIKA ČINNOSTI  
 

Horný Harbok, n.o., je v registri poskytovateľov sociálnych služieb Prešovskeho 

samosprávneho kraja podľa zákona NR SR č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene 

a doplnení a zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní ( živnostenský zákon ) 

v znení neskorších predpisov zaregistrovaný ako poskytovateľ týchto sociálnych služieb:  
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A.  Druh sociálnej služby: sociálna služba v zariadení pre seniorov (ďalej aj „ZPS“) podľa 

§ 12 ods. 1 písm. c) bod 1. a podľa § 35 zákona č. 448/2008 Z. z.  

 

Kapacita: 20 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 činnosti a odborné zameranie:  

Poskytuje sa:  

1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, 2. sociálne poradenstvo, 3. sociálna 

rehabilitácia, 4. ošetrovateľská starostlivosť, 5. ubytovanie, 6. stravovanie, 7. upratovanie, 

pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva, 8. osobné vybavenie,  

Zabezpečuje sa: záujmová činnosť,  

Utvárajú sa: podmienky na úschovu cenných vecí.  
 

B. Druh sociálnej služby: sociálna služba v domove sociálnych služieb (ďalej aj „DSS“) 

podľa § 12 ods. 1 písm. c) bod 2. a podľa § 38 zákona č. 448/2008 Z. z.  

                                                           

Kapacita: 20 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. alebo fyzická osoba, 

ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa 

prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z. z.  

 

Predmet činnosti a odborné zameranie:  

Poskytuje sa:  

1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, 2. sociálne poradenstvo, 3. sociálna 

rehabilitácia, 4. ošetrovateľská starostlivosť, 5. ubytovanie, 6. stravovanie, 7. upratovanie, 

pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva, 8. osobné vybavenie,  

 

Zabezpečuje sa: 1. pracovná terapia, 2. záujmová činnosť  

Utvárajú sa :     podmienky na úschovu cenných vecí. 

 

 

2. 2.  ŠPECIFIKÁCIA ODBORNÝCH, OBSLUŽNÝCH A ĎALŠÍCH ČINNOSTÍ  

 

1. 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 komplexnou starostlivosťou a vykonáva ju 

odborný tím sestier a opatrovateliek pod vedením hlavnej sestry.  
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b) Sociálne poradenstvo: prijímateľovi sociálnej služby a rodinnému príslušnikovi 

poskytujeme pomoc pri riešení problému prostredníctvom informácií, odporúčaní, 

sprostredkovania ďalšej odbornej pomoci a sociálnych kontaktov. Máme záujem 

spolupodieľať 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, rehabilitáciou, chôdzou pomocou chodítok a bariel, cvičením na vozíku, alebo 

prechádzkami.  

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 z 13. júla 2011, ktorou sa mení a 

dopĺňa Vyhláška MZSR č.109/2009 Z.z. z 11. marca 2009, ktorou sa ustanovuje výber 

zdravotných výkonov v zariadeniach poskytujúcich sociálne služby. Zdravotná starostlivosť 

je zabezpečená odborným personálom a ošetrujúcim praktickým lekárom a psychiatrom. O jej 

poskytovaní sa vedie zdravotná dokumentácia.  

e) Pracovná terapia: je zameraná tak, aby klientov zaujala a mala svoj cieľ. Všetko však 

závisí od zdravotných a psychických schopností, možností a vôle každého obyvateľa. Počas 

aktivít sa klienti zapájali do týchto pracovných aktivít : zalievanie kvetín, upratovanie areálu – 

hrabaním sena. Aktívne sa zapájali do úpravy okolia výsadbou kvetín. Klienti radi pomáhajú i 

pri upratovaní vo svojich skriniach a izbách, pri stolovaní. Niektorí zvládli i nákupy drobností v 

miestnej drogérii, poprípade využili poštovú službu. 

                                      

2. Obslužné činnosti:  

a) Ubytovanie: prijímatelia sociálnych služieb boli ubytovaní v dvojlôžkových izbách 

s vlastným zariadením na osobnú hygienu ( WC, umývadlo s pitnou a teplou vodou a sprcha 

resp. vaňa). Vykurovanie a teplá úžitková voda boli zabezpečované z vlastnej kotolne.  

 

b) Stravovanie: Stravovanie je poskytované z vlastnej kuchyne a podávané v jedálni. 

Poskytujeme celodenné stravovanie - raňajky, desiatu, obed, olovrant, večeru a pre diabetikov 

druhú večeru. Tým prijímateľom, ktorých zdravotný stav si to vyžaduje podávame stravu na 

lôžku, prípadne stravu mixujeme. Strava sa pripravuje podľa jedálneho lístka.  

 

c) Upratovanie, pranie, žehlenie, údržba bielizne a šatstva: upratovanie obytných 

miestností, spoločenských priestorov, hygienických zariadení a ostatných priestorov 

zariadenia sa riadilo prevádzkovým poriadkom, ktorého súčasťou je hygienický program. 

Pranie sa vykonáva denne i nad rámec stanoveného časového režimu, ak to vyžaduje aktuálna 

potreba.   

3. Ďalšie činnosti:  

 

a) Osobné vybavenie: poskytuje sa fyzickej osobe, ktorej sa poskytujú sociálne služby 

formou celoročnou pobytovou v prípade, že si osobné vybavenie ako šatstvo, obuv, 

hygienické potreby a iné veci osobnej spotreby nedokáže sama zabezpečiť.  
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b) Záujmová činnosť: našim cieľom je zmysluplne s ohľadom na vek, zdravotný stav, 

potreby a záujmy klientov, napĺňať a organizovať ich voľný čas. Mobilní prijímatelia 

sociálnych služieb sa v rámci rozvíjania pohybových aktivít a zoznamovania s obcou 

zúčastňovali prechádzok do miestneho kostola, na poštu a do miestnych obchodov. 

Nemobilným sme umožňovali účasť na prechádzkach s pomocou invalidného vozíka. 

V rámci muzikoterapie mali klienti možnosť uvoľnenia sa nielen pasívnym počúvaním 

rôznych hudobných žánrov, ale i aktívnym spevom. Pri rôznych príležitostiach ako boli 

folklórne slávnosti obce, vystúpenia detí miestnej základnej školy pri príležitostí Dňa matiek, 

v mesiaci október, v predvianočnom období . Počas biblioterapie sa klienti oboznamujú 

nielen s aktuálnymi udalosťami spoločenského života, čítaním dennej tlače a časopisov, 

lúštením krížoviek a hlavolamom, ktoré sú dodávané priamo do zariadenia, tiež zapožíčaním 

a čítaním kníh a dvd, hraním spoločenských hier ako sú dáma, človeče nehnevaj sa 

a kartových hier. Nezabúdame ani na duchovné potreby klientov, pričom sa maximálne 

rešpektuje ich vierovyznanie, dobrovoľnosť a slobodná vôľa. Spoločné modlidby patria  

k psychickému povzbudeniu našich klientov. Raz do mesiaca navštevuje miestny kňaz 

obyvateľov zariadenia. K pasívnej, ale k rozšírenej voľnočasovej aktivite patrí sledovanie 

televíznych programov, ktoré majú obyvatelia umožnené na veľkoplošnej obrazovke v jedálni 

a v dvoch spoločenských miestnostiach. 

Športovú, rekreačnú a kultúrnu činnosť sme sa snažili zabezpečiť našim klientom 

v mesiaci august, kde sme usporiadali „záhradnú párty “, ktorej výsledkom boli opekané 

špekáčiky a družné rozhovory. Oslava životných jubileí  a menín je príležitosťou na stretnutie 

v spoločenskej miestnosti, pri malom občerstvení, spomienkach a ľudových piesňach. Oslavy 

sa zúčastňujú aj rodinní príslušníci jubilantov, čo len umocňuje rodinnú atmosféru. Pri 

príležitosti Veľkonočných sviatkov nám ženy z obce zapožičali maľované kraslice a obrusy 

vyšívané starou technikou a skrášlili tak naše zariadenie.Deti z miestnej základnej školy nám 

svojím programom približili zvyky a tradície našich predkov. Mikulášské prekvapenie čakalo 

našich obyvateľov pri rannom vstávani v podobe balíčka so sladkosťami. Vianočné sviatky 

sme oslávili spoločne s vedením zariadenia štedrovečernou večerou, pri ktorej nechýbala 

kapustnica a kápor so šalátom. Spoločenským stretnutím spojeným s obdržaním milých darčekov, 

posedením pri stromčeku a spievaním kolied sme precítili túto slávnostnú a dojemnú chvíľu.  

 

                                                                                                        

Atmosféru domova tvoria i bežné poobedia v zariadení naplnené len tak posedením pri káve 

alebo čaji, spoločenskými hrami, rozhovormi, počúvaním rádiových relácií a pozeraním 

televíznych programov.  

 

c) Úschova cenných vecí: ak klient pri nástupe do zariadenia, alebo počas pobytu požiada o 

úschovu cenných vecí,  zariadenie mu veci uschová na základe zmluvy o úschove.  

Zabezpečujeme aj poskytovanie fakultatívnych služieb ako sú raz do mesiaca kadernícke 

služby a iné služby podľa individuálnych požiadaviek klientov. Tiež zabezpečujeme donášku 

liekov a iného zdravotníckeho materiálu, sprostredkujeme prepravné služby sanitkou a 

zabezpečujeme sprievod na odborné vyšetrenia. 

 

 

III.  ŠTRUKTÚRA PRÍJIMATEĽOV 

 
    Prvých 3 prijímateľov sociálnych služieb zariadenie prijalo v mesiaci marec a apríl 2012. 

Postupne bolo do zariadenia v roku 2012 prijatých 17 osôb. V priebehu roka došlo 

k ukončeniu poskytovania služieb u 4-roch prijímateľov sociálnych sluižieb z dôvodu úmrtia.  
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Tab. č. 1 : Rekapitulácia pohybu obyvateľov v ZpS a DSS k 31.12.2012 

 

  

Registrova-

ná     

kapacita 

zariadenia 

k 

31.12.2012 

počet 

prijímateľov 

k 31.12.2012 

z toho 

mužov 
z toho žien prijatí zomrelí 

 

ŤZP 

Mobilní 

klienti 

im
o

b
il

n
í 
3

 

tr
v

a
lo

 p
ri

p
ú

ta
n

í 
n

a
 

lô
žk

o
 

DSS 20 0 0 0 1 1 
 

0 0 

ZpS 20 13 3 10 16 3 
 

0 10 

Spolu 40 13 3 10 17 4 
 

0 10 

 

 
Tab č. 2 : Prehľad využitia kapacity zariadenia  
 

  

Kapacita 

zariadenia 

k 

31.12.2012 

Ubytovacie 

Dní 

Dní 

dočasnej 

neprítomn. 

Spolu 
 

ŤZP 

Mobilní 

klienti 

im
o

b
il

n
í 
3

 

tr
v

a
lo

 p
ri

p
ú

ta
n

í 
n

a
 

lô
žk

o
 

DSS 20 64 8 72 
 

0 0 

ZpS 20 2206 151 2357 

 

0 10 

Spolu 40 2270 159 2429 0 10 

 
     V prvom roku činnosti – roku 2012 v DSS nebola naplnená kapacita klientov podľa 

registrovanej kapacity 20 klientov. Do DSS bol prijatý len jeden klient, ktorý v priebehu roku 

zomrel, kde stav k 31.12.2012 bol v počte 0 klientov. 

Do ZPS boli v priebehu roku prijatí 16 klienti, kde úbytok nastal z dôvodu úmrtia v počte 3 

klienti. 

Stav neobsadenosti v prvom roku zahájenia prevádzky zariadenia – Centrum sociálnych 

služieb bol spôsobený hlavne konkurenciou sociálnych podnikov v danom regióne. 

Horný Harbok, n.o. ako neverejný poskytovateľ sociálnej služby pre ZPS obdržal v roku 2012 

jednorázový finančný príspevok na 20 miest na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby 

podľa § 78a a § 80 písm.k) zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene 

a doplnení. Časť finančného príspevku bol z dôvodu neúplneho obsadenia ( 4 miesta 

neobsadené a 16 miest neúplne obsadených )   a na základe konečného zúčtovania vrátený 

poskytovateľovi finančného príspevku.   
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Z celkového počtu klientov ku stavu k 31.12.2012 bolo v počte 8 klientov prijímateľmi 

diabetickej stravy a 5 klientov bolo prijímateľmi racio stravy. 

Imobilných  klientov vyžadujúcich si dlhodobo pravidelnú pomoc inej fyzickej osoby bolo 

v počte 3 klienti a mobilných klientov bolo v počte 10 klientov. 

 

S prijímateľmi sociálnych služieb v zariadení Centra sociálnych služieb sú uzatvorené zmluvy 

o poskytnutí sociálnej služby, jej rozsahu a výške úhrady za poskytnuté služby. V roku 2012 

činili príjmy z úhrad od prijímateľov sociálnych služieb spolu 29 624,00 €. Z prepočtu potom 

vyplýva, že priemerná denná úhrada bola v zariadení v čiastke 12,19 €. 

     V roku 2012 sa pri určovaní úhrady vychádzalo z Cenníka úhrad, ktorý bol s účinnosťou 

od 01.12.2012 upravený. 

  

 
 
Tab. č. 3 : Veková štruktúra prijímateľov sociálnych služieb k 31.12.2012   

 

   

Vek ZPS DSS 

40 -62 1 0 

63 – 74 2 0 

75 – 79 1 0 

80 – 84 3 0 

85 – 89 4 0 

nad 90 2 0 

 
Tabuľka vekovej štruktúry uvádza, že prevažnú väčšinu klientov Centra sociálnych služieb 

tvorili klienti nad 63 rokov. 

 

     Z inventarizácie pohľadávok a záväzkov voči prijímateľom sociálnych služieb 

k 31.12.2012 vyplýva, že zariadenie eviduje nedoplatok za úhradu od klienta vo výške 

98,40€. Ide o pohľadávku od klienta, úhrada ktorej bola uskutočnená začiatkom mesiaca 

január 2013. Z uvedeného preto vyplýva, že naše zariadenie nemá problémy s pravidelnými 

úhradami za pobyt od prijímateľov sociánych služieb.  
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IV.HOSPODÁRENIE 

 

Horný Harbok ako nezisková organizácia viedla podvojné  účtovníctvo v súlade 

s ustanoveniami zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve  v znení zmien a doplnení a v zmysle 

Opatrenia Ministerstva Financií SR č. MF/24342/2007-74 o postupoch účtovania účtovných 

jednotiek, ktoré nie sú založené na účel podnikania.  

 

Ročná účtovná závierka bola vypracovaná v marci 2013. Následne bola predložená Správnej 

rade n.o. na schválenie. Správna rada ročnú účtovnú závierku schválila na svojom zasadnutí. 

Vzhľadom k tomu, že zariadenie poskytujúce sociálne služby v Centre sociálnych služieb 

bolo v prevádzke prvý rok, nie je porovnávanie s predchádzajúcim obdobím dôvodné. 
    

    

    

    

Tabuľka č. 4  
 

 

Položka nákladov  

    

2012                     Náklady €              %plnenia  

         
501 - Spotreba 

materiálu  
 20 798,95   20,20  

       

= Priamy 
materiál:  

     

- Potraviny   9 070,76    8,81  

- Čistiace, 
pracie potreby  

 1 430,36    1,39  

- Kanc.potr.                     

Odb.lit.,DVD                                      406,45                                     0,39 

      

Réžijný 
materiál:  

 1 866,27    1,81  

- Spotreba 
pal.dreva  

 5 120,86   4,97  

- Spotreba 
krátk.materiál  

 1 327,01   1,29  

- Spotreba 
ochr.prostr.Z  

   134,33   0,13  

- Spotreba 
Réž.mat.klient 

   406,47   0,39 

- Spotreba 
PHM -MV  

   863,69  

  172,75 

 0,84 

0,17  
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Pokračovanie 
tabuľky č. 4  
  
     

 

 

Položka nákladov  

     

2012    Náklady €   %plnenia 
502-spotreba   
       energie 

= Elektrina                                                                               

    3 647,02       

 

  1 088,02 

 

  3,55 

 

1,06 

= Plyn      2 559,00   2,49 

     

51 - Služby    56 098,90  54,48  

Z toho: 511 - 

Opravy a 

udržiavanie  

      260,00     0,25  

     

513 - Náklady na reprezentáciu           30,66                                                       0,03 

518 - Ostatné 
služby:  

 55 808,24  54,20  

= Výkony 
spojov  

   1 643,75      1,60 

= Inzercia       794,67     0,77  

= Nájomné   43 400,00   42,15  

= Komunál.  
odpad  

      410,97      0,40  

= Školenie          20,00      0,02 

= Nájom MV     6 000,00     5,83 

= Vedenie účt. 
+ audit                                

   1 200,00  

  1 500,00 

   2,62  

= Soft.služby                                       552,00                                                        0,54 

52 - Osobné náklady   365325,00  -22995,00  94,08  
 

Z toho:  

521 - Mzdové 

náklady                                        

 22 017,45  

 

16 760,73                        

 21,38  

 

 

16,28 

524 - Zákonné odvody                           5 177,54                       5,03  

527 - Sociálne 

náklady  

     79,18                                       0,08  

53- Dane a 

poplatky  

                                                            236,58   0,23      

549 - Ostatné 

prevádzkové 

náklady  

 175,87     0,16 

Náklady spolu    102 974,77   100,00  
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Výnosy spolu  

    

 

57 694,28 

   

 

100,00 

 

 

z toho:  

 

    91,47  

602 - Tržby z predaja služieb               29 624,00                                                                       99,83  89,81  

644 - Úroky           50,28                                      0,17 

 

663- Prijaté 

príspevky od FO  

         

       500,00 

      
    0,78 

     

691 – Dotácie                                       

 

Rozpúšťanie  

dotácie                                        

     64 000,00   

 

    36 480,00 

  99,22 

     

     

     

Hospodársky 

výsledok  

    -45 280,49      
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Komentár k ekonomickým výsledkom 

 

Hospodárenie zariadenia v účtovnom období roka 2012 skončilo so stratou vo výške 

45 280,49 €. Podľa rozhodnutia správnej rady sa strata preúčtuje na účet 428 – 

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov. Strata z roku 2011 a roku 2012 bude 

vykrytá z hospodárskeho výsledku nasledujúcich rokov. 

     Zariadenie vykazuje výnosy z poskytovania sociálnych služieb vo výške 29 624,00 €. 

V ostatných výnosoch je zahrnutá jednorázová dotácia, ktorá bola rozpúšťaná do výnosov 

v závislosti od počtu obsadených miest v roku 2012 a prijatý príspevok od fyzickej osoby. 

     Najväčšiu nákladovú položku tvorilo nájomné vo výške 42,15 % z celkových nákladov, 

nakoľko zariadenie prevádzkuje svoje služby v prenajatých priestoroch a s prenajatým 

majetkom. Osobné náklady s podrobným členením mzdových nákladov a zákonné sociálne 

a zdravotné poistenie tvorili 21,39 % celkových nákladov zariadenia.    

Spotreba materiálu priameho a réžijneho s podrobným členením v tabuľke predstavuje 20,20 

%  celkových nákladov. 

 

4.2.Stav a pohyb majetku a záväzkov 

 

 

             MAJETOK 
ROK 2012 ROK 2011 

 

 

1 

16 

17 

zomrelí 

 

Dlhodobý majetok 
0 0 1 

Zásoby na sklade 411 0 3 

Krátkodobé pohľadávky 98 0 4 

 

Peniaze  
275 1 483 

Účty v bankách 31 085 344 

Časové rozlíšenie nákladov 34 3 

 

MAJETOK CELKOM 
31 903 1 827 

Záväzky krátkodobé 54 388 610 

Záväzky dlhodobé 82 3 

 

Iné-finančná výpomoc, rezerva  
21 500 0 

Záväzky celkom 75 970 613 

Rozdiel majetku a záväzkov -44 067 1 214 
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Krátkodobé pohľadávky tvorí čiastka za poskytovanú sociálnu služby od klienta, ktorá bola 

úhradená v januári 2013. Dlhodobé záväzky sú záväzky zo sociálneho fondu. Záväzky 

krátkodobé tvoria neuhradené  faktúry dodávateľom, nevyplatené mzdy zamestnancom za 

mesiac december, odvody do sociálnej a zdravotných posťovni, odvod dane za mesiac 

december 2012. Všetky záväzky sú v lehote splatnosti. Iné záväzky sú finančná výpomoc 

a tvorba rezervy. 

 

 

IV. ZÁVER 

      
     „ Mám dve ruky. Jednu, aby sme stisli dlaň tým, s ktorými kráčame a druhú, aby 

sme dvíhali tých, ktorí padajú.“ 

                                                                                                           Jean-Marie Guyau 

 

 

 

     V našom zariadení v prvom roku prevádzkovania napriek neúplnej obsadenosti klientami 

môžeme konštatovať, že boli vytvorené základy a predpoklady pre fungovanie, čo nás 

zaväzuje zlepšovať ciele kvality vo vzťahu k prijímateľom sociálnych služieb  s cieľom 

naplnenia účelu, na ktorý bola nezisková organizácia založená.    

Výročná správa bola schválená správnou radou neziskovej organizácie. 

 

 

 

 

 

V Radvani nad Laborcom 

Dňa :  22.05.2013 

  

                                                                                         Bc. Lenka Bezeková 

                                                                                               riaditeľka 

 

 

 

 

 

 

 

Prílohy: 

 
Výkaz ziskov a strát k 31.12.2012 

Súvaha k 31.12.2012 

Poznámky k 31.12.2012 

Fotodokumentácia 
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