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1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

1.1

Názov organizácie:

Sociálne sluţby VRBA n.o.

1.2

Sídlo organizácie:

Vrbová nad Váhom č. 63, 945 01

1.3

IČO:

36096954

1.4

DIČ:

2022873996

1.5

Telefón organizácie:

0917/793911

1.6

E-mail organizácie:

zpsvrba@pnet.sk

1.7

Webové sídlo organizácie:

www.zpsvrba.sk

1.8

Zriaďovateľ :

KOMTRADE, druţstvo pre obchod a sluţieb, 946 11
Komárno-Nová Stráţ, Stráţna ul. č. 4

1.9

Meno, priezvisko a titul členov Správne rady s uvedením predsedu:
Ing. Karol Brányik – predseda správnej rady
Ing. Juraj Tehel
Ing. Rebeka Tehelová

1.10 Meno, priezvisko a titul riaditeľa zariadenia: Hildegarda Forróová

Sociálne sluţby VRBA n.o. Vrbová nad Váhom je nezisková organizácia, ktorú zaloţilo
KOMTRADE, druţstvo pre obchod a sluţieb, 946 11 Komárno - Nová Stráţ, Stráţna ul. č. 4
podľa zákona č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne
prospešné sluţby za účelom poskytovania sociálnych sluţieb pre seniorov a zdravotne
postihnutých občanov.
Do registra neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné sluţby bola
rozhodnutím Okresného úradu Nitra č. VVS/NO-18/2003 zapísaná dňa 2.12.2003.
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2. SOCIÁLNE SLUŢBY

Prehľad o poskytovanej sociálnej sluţbe a o inom predmete činnosti alebo podnikania

2.1

vykonávanom v kalendárnom roku

Sociálne sluţby VRBA n.o. Vrbová nad Váhom je v registri poskytovateľov sociálnych
sluţieb Nitrianskeho samosprávneho kraja registrovaný ako poskytovateľ sociálnych sluţieb
v zariadení pre seniorov a v špecializovanom zariadení.
Druh a rozsah poskytovaných sociálnych sluţieb


Zariadenie pre seniorov



Špecializované zariadenie - kapacita 20 miest, pobytová celoročná forma, neurčitý čas

- kapacita 50 miest, pobytová celoročná forma, neurčitý čas

Hlavným účelom zariadenia je poskytovanie sociálnych sluţieb ako odbornej činnosti,
obsluţnej činnosti, ďalšej činnosti, alebo súboru týchto činností podľa zákona č. 448/2008 Z.z. o
sociálnych sluţbách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o ţivnostenskom podnikaní
(ţivnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“).
Zariadenie

je nezisková organizácia, ktorá hospodári samostatne. Podnikateľskú činnosť

zariadenie nevykonáva

2.1.1 Počet prijímateľov sociálnej sluţby spolu a v členení podľa druhu a formy
sociálnej sluţby.

Počet prijímateľov
ZPS
ŠPZ

k 31.3.2019
47
20

k 30.6.2019
49
20
4

k 30.9.2019
50
20

k 31.12.2019
47
20
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2.1.2 Počet prijímateľov sociálnej sluţby(pss) podľa veku, mobility a stupňa
odkázanosti
Zariadenie pre seniorov

k 31.3.2019

k 30.6.2019

k 30.9.2019

k 31.12.2019

Priemerný vek pss

80,9

80,2

80,4

79,9

Počet mobilných pss

5

18

15

17

Počet čiastočne imobilných pss

16

14

13

13

Počet imobilných pss

16

18

22

17

Muţ/Źena

9M/38Ţ

9M/41Ţ

8M/42Ţ

7M/40Ţ

12

12

11

11

10

11

27

28

25

Počet pss so stupňom odkázanosti 11
IV.
Počet pss so stupňom odkázanosti 11
V.
Počet pss so stupňom odkázanosti 25
VI.
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Počet PSS so stupňom odkázanosti
IV.,V.,VI.
30
25
20
15
10
5
0

IV.

k 31.3.2019
11

k 30.6.2019
12

k 30.9.2019 k 31.12.2019
12
11

V.

11

11

10

11

VI.

25

27

28

25

Špecializované zariadenie

k 31.3.2019

k 30.6.2019

k 30.9.2019

k 31.12.2019

Priemerný vek pss

56,45

54,9

55,75

55,75

Počet mobilných pss

15

15

16

16

Počet čiastočne imobilných pss

2

2

2

2

Počet imobilných pss

3

3

2

2

Muţ/ Źena

4M/16Ź

5M/15Ź

6M/14Ţ

6M/14Ź

0

0

0

2

1

1

18

19

19

Počet pss so stupňom odkázanosti 0
IV.
Počet pss so stupňom odkázanosti 2
V.
Počet pss so stupňom odkázanosti 18
VI.

6

Vrba n.o.

Výročná správa

SOCIÁLNE SLUŢBY

Počet PSS so stupňom odkázanosti
IV., V., VI.
20
15
10
5
0

IV.

k 31.3.2019
0

k 30.6.2019
0

k 30.9.2019 k 31.12.2019
0
0

V.

2

2

1

1

VI.

18

18

19

19
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2.1.3 Stav zamestnancov k 31.12.2019, v členení aj podľa maximálneho počtu
prijímateľov

sociálnej

percentuálneho

podielu

sluţby

na

odborných

jedného

zamestnanca

zamestnancov

na

a minimálneho

celkovom

počte

zamestnancov.
Kapacita

Maximálny počet
pss na jedného
zamestnanca
podľa zákona

Skutočný
maximálny počet
pss na jedného
zamestnanca
k 31.12 .2019

Percentuálny
podiel odborných
zamestnancov na
celkovom počte
zamestnancov
podľa zákona

ZpS

50

2

2,32

52%

60 %

ŠpZ

20

1,3

1,29

65%

64,5%

Druh
zariadenia
sociálnej
sluţby

Skutočný
percentuálny podiel
odborných
zamestnancov na
celkovom počte
zamestnancov
k 31.12.2019

2.1.4 Štruktúra zamestnancov
Úsek

Funkcia

Počet

Úväzok

ZpS

ŠpZ

Riadieľ

riaditeľ

1

1,0

0,5

0,5

Ekonomicko –

Zástupca riaditeľa

1

1,0

0,5

0,5

prevádzkový úsek

Ekonóm

1

1,00

0,5

0,5

Účtovníčka

2

2,00

1,5

0,5

Ved. stravovacej jednotky

1

1,00

0,5

0,5

Kuchárka

2

2,00

1,5

0,5

Práčka

2

2,00

1,5

0,5

Upratovačka

4

4,00

2

2
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Sociálno - zdravotný

Sociálna pracovníčka

1

1,00

0,5

0,5

úsek

Inštruktor sociálnej rehab.

5

5,00

2,5

1,5

Rozvoj pracovných zruč.

1

1,00

0,0

1,0

Hlavná sestra

1

1,00

0,5

0,5

Sestra

1

1,00

0,5

0,5

Opatrovateľka

15

15,00

9,0

6,00

Zamestnanci spolu

38

38,00

21,5

15,5

Odborní zamestnanci

24

24,00

13,00

10,00

2.1.5. Vzdelávanie zamestnancov
Usporiadateľ

Názov školenia, kurzu

Počet zamestnancov

Mgr. Chmurčiaková

Individuálne plánovanie

5

PHDr. Bozsaky Csaba

Prvá pomoc – príznaky CMP

12

Klára Polgárová

Osobná hygiena prijímateľa

13

Školiace

stredisko Aktivizácia prijímateľa sociálnej sluţby 4

Evanjelickej DIAKONIE

s prvkami soc.rehab.

Bratislava
Školiace

stredisko Zmyslová

Evanjelickej DIAKONIE

stimulácia

klientov 4

v snoezelen miestností

Bratislava
Školiace

stredisko Základné

Evanjelickej DIAKONIE

ľudské

práva

v zariadeniach soc.sl.

9

a slobody 37
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Mgr. Alţbeta Adamová

Inštruktor sociálnej rehabilit. – kurz

4

HUMANIA Komárno
Nemocnica Komárno

Multidisciplinárna

starostlivosť 1

o onkologického pacienta

Nemocnica Komárno

Manaţment dlhodobej ošetrovateľskej 1
starostlivosti

o pacientov

z pohľadu

ošetrovateľstva a sociálnej práce
Regionálna
sestier

komora Hygiena rúk

1

a pôrodných

asistentiek

Pre zamestnancov zariadenia sa počas roka 2019 poskytovala supervízia, ktorú zabezpečoval
externý supervízor.

2.1.6. Realizované činnosti a aktivity :
Činnosť sociálneho oddelenia
Našim obyvateľom poskytujeme komplexnú sociálnu starostlivosť a tieto formy sociálnych
sluţieb:
poskytovanie sociálneho poradenstva,
• zabezpečenie sociálno-právnej ochrany občanov,
• rešpektovanie individuálnych potrieb obyvateľov,
• tvorba a realizácia individuálnych plánov obyvateľov,

10
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•pomoc obyvateľom pri vybavovaní úradných záleţitostí,
• komunikácia s rodinou obyvateľa,
• zabezpečenie nákupov obyvateľom a evidencia doplatkov za lieky a zdravotnícke pomôcky,
• organizovanie a zabezpečenie kultúrnych a spoločenských podujatí,
• spracovanie a evidencia dokumentácie a spisov,

Pravidelne spolupracujeme so subjektami :
• v oblasti úradných záleţitostí
Miestny úrad Vrbová nad Váhom
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny SR
Sociálna poisťovňa
Matričný úrad
Okresný súd

• v oblasti poskytovania sluţieb
Lekáreň pri Váhu,
Pedikérka
Kaderníctvo
• v oblasti kultúrnej, záujmovej a dobrovoľníckej činnosti
Základná a materská škola Martovce

11
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Jedným z hlavných cieľov rozvoja kvality sluţieb bolo v roku 2019 zariadenie
multisenzorického prostredia a zavedenie metódy Snoezelen.
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Sociálna starostlivosť
Prostredníctvom tímu kvalifikovaného personálu a v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o
sociálnych sluţbách v znení neskorších predpisoch systematicky plánujeme a zabezpečujeme
poskytovanie sociálnych sluţieb s cieľom vytvárať podmienky na dôstojný a plnohodnotný
ţivot pre našich obyvateľov. Pri kontakte s prijímateľmi uplatňujeme profesionálny a
holistický prístup, ktorý vychádza z ich biologických, psychologických, sociálnych,
spirituálnych a kultúrnych potrieb.
Individuálna práca s prijímateľmi
Individuálny plán je plán osobného rozvoja jedinca, prostredníctvom ktorého sa v rôznych
časových rovinách plánuje podľa individuálnych potrieb, schopností a cieľov prijímateľa
sociálnej sluţby,

rozvoj jedinca vo všetkých jeho zloţkách. Predmetom plánovania je

osobnosť klienta, jeho vzdelanie, sociálne vzťahy, pracovné zručnosti a návyky, sociálne
zručnosti a kompetencie, zdravotný stav a hygiena.
Na tvorbe, realizácii a vyhodnocovaní individuálneho plánu sa podieľa interdisciplinárny
tím. Interdisciplinárny tím je zloţený z odborných zamestnancov nášho zariadenia, ktorí
v najväčšej miere sa podieľajú na priamej starostlivosti o klienta. Zväčša je to riaditeľka
zariadenia, hlavná zdravotná sestra, hlavná opatrovateľka, sociálny pracovník a kľúčový
pracovník. Podľa potreby to môţe byť i fyzioterapeut či iný odborný zamestnanec.
Výsledkom stretnutia interdisciplinárneho tímu je vypracovanie alebo vyhodnotenie
individuálneho plánu.
Koordinátorom stretnutí interdisciplinárneho tímu v procese individuálneho plánovania je
sociálny pracovník, ktorý je aj kľúčovým pracovníkom pre všetkých novoprijatých
prijímateľov sociálnej sluţby. V priebehu adaptačného procesu si klient slobodne, na základe
svojich preferencií vyberá kľúčového pracovníka, ak si vzhľadom na svoj zdravotný
a sociálny stav klient nedokáţe vybrať, kľúčový pracovník sa mu vyberá na základe
pozorovania alebo v spolupráci s rodinou. Kľúčový pracovník podporuje a sprevádza
prijímateľa sociálnej sluţby v procese individuálneho plánovania, mapuje osobné ciele
a poţiadavky klienta.
19
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3. EKONOMICKÉ UKAZOVATELE

3.1

Ročnú účtovnú závierku a zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnutých.
V súlade s § č ods.2 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v platnom znení, zariadenie
Sociálne sluţby VRBA n.o. účtuje v sústave podvojného účtovníctva.
Účtovná závierka predstavuje sústavu výstupných informácií z beţného účtovníctva. Na
základe účtovnej závierky zariadenie Sociálne sluţby VRBA n.o. zostavuje, Súvahu,
Výkaz ziskov a strát a Poznámky podľa opatrenie MF SR č. MF/17616/2013-74,
ktorým sa ustanovujú účtovné výkazy a rozsah údajov určených z účtovnej závierky na
zverejnenie pre účtovné jednotky, ktoré nie sú zaloţené alebo zriadené na účel
podnikania v znení neskorších predpisov.

3.2

Výrok audítora k ročnej účtovnej závierke.
V roku 2019 celková suma príjmov z verejných prostriedkov predstavovala 453662,61
EUR. Vzhľadom na skutočnosť, ţe finančné prostriedky poskytnuté zariadeniu
prostredníctvom dotácií v roku 2019 presiahli sumu 200 000,00 EUR, bol v súlade s §
33 ods.. 3 zákona č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich
všeobecne prospešné sluţby v znení neskorších predpisov vykonaný audit.
Správa nezávislého audítora tvorí prílohu tejto výročnej správy.

3.3

Prehľad o príjmoch a výdavkoch.
Príjmy (v EUR)

Výdavky /v EUR)

Zostatok
k 31.12.2019

Celkom

728846,58

20

699862,29

28984,29
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3.4

Prehľad príjmov v členení podľa zdrojov.
Platby za sluţby

270194,61

Prijaté príspevky od iných organizácií

3138,18

Dotácie

455157,51

z toho dotácia MPSVaR

360586,38

dotácia VÚC Nitra

93076,23

dotácia MPSVaR – dlhodobý majetok
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti

3.5

1494,90
356,28

Stav a pohyb majetku a záväzkov.
Stav aktív a pasív k 31.12.2019 predstavuje sumu 255209,88 EUR.
z toho neobeţný majetok vo výške 75216,62 EUR pozostáva z:


Dlhodobý hmotný majetok

75216,62 EUR
75216,62 EUR

Z toho: stavby

K 31.12.2019 predstavoval obeţný majetok


Krátkodobé pohľadávky



Finančné účty

179280,98 EUR.
4927,88 EUR
174353,10 EUR

K 31.12.2019 náklady budúcich období

21

712,28 EUR

Vrba n.o.

Výročná správa

SOCIÁLNE SLUŢBY

Zdroje krytia majetku

- Vlastné zdroje krytia majetku spolu:

93165,70 EUR



Základné imanie



Nevysporiadaný výsledok hosp.min.rokov



Výsledok hospodárenia za beţné obdobie

202807,54 EUR
- 138626,13 EUR
28984,29 EUR

- Cudzie zdroje spolu

157048,28 EUR



Rezervy

34693,89 EUR



Dlhodobé záväzky zo sociálneho fondu



Krátkodobé záväzky

2834,99 EUR
119519,40 EUR

- z obchodného styku (faktúry splatné

13857,87 EUR

v nasledujúcom beţnom účt. období)
- záväzky voči zamestnancom (mzdy 12/2019)

22825,52 EUR

- odvody zo mzdy a daň z príjmu 12/2019

18491,41 EUR

- záväzky z dôvodu finančných vzťahov k ŠR

22038,45 EUR

- ostatné záväzky

42306,15 EUR

Výnosy budúcich období

4995,90 EUR
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3.6

Ekonomicky oprávnené náklady na jedného prijímateľa sociálnej sluţby podľa druhu
poskytovateľa sociálnej sluţby na kalendárny rok.
EKONOMICKY OPRÁVNENÉ NÁKLADY (EON) ZA ROK 2019
Zariadenie pre
seniorov
50
48,04
Výška EON
ZPS

Špecializované
zariadenie
20
20
Výška EON
ŠPZ

a) mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške, ktorá
zodpovedá výške platu a ostatných osobných vyrovnaní
b) poistné na sociálne poistenie, poistné na verejné zdravotné
poistenie a príspevky na starobné dôch. sporenie
c) cestovné náhrady okrem cestovných náhrad pri
zahraničných pracovných cestách
d) energie, voda a komunikácie

186018,00

124732,20

69641,39

44370,06

17893,81

7520,83

e) materiál okrem reprezentačného vybavenia nových
interiérov
f) dopravné

39694,04

16794,02

173,83

69,53

g) rutinná údrţba a štandardná údrţba okrem jednorazovej
údrţby objektov alebo ich častí a riešenia havarijných
stavov
h) nájomné za prenájom okrem dopravných prostriedkov
a špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky,
náradia a materiálu
i) sluţby

2119,55

862,92

0,00

0,00

108317,36

46131,17

513,58

92,53

5369,00

2147,00

429740,56

242720,26

716,23

1011,33

Názov organizácie Sociálne sluţby VRBA n.o
Kapacita zariadenia
Počet prijímateľov sociálnej sluţby v kalendárnom roku
Poloţky

beţné transfery, z toho len vreckové, odstupné, obchodné,
náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti
zamestnanca
k) odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku
j)

EON spolu
EON za rok 2019 na 1 klienta / mesiac
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0,00

0,00

Vrba n.o.
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3.7

Priemerná výška mesačnej úhrady
ŠpZ

ZpS
Výška prijatých úhrad za rok 2019
Príjem z platenia úhrad za rok 2019 na 1
klienta/rok
Príjem z platenia úhrad za rok 2019 na 1
klienta/mesiac

3.8

203930,40

66386,45

4078,60

3319,32

339,88

276,61

Rozpočet na príslušný rozpočtový rok a jeho skutočné čerpanie podľa rozpočtových
poloţiek.
Rozpočet na rok 2019

Skutočné čerpanie rozpočtu

Materiál

52000,00

56490,68

Spotreba energie

22100,00

24552,90

Opravy a udrţiavanie

64000,00

2982,47

460,00

140,64

Sluţby

193000,00

145021,39

Mzdy

289818,00

332415,29

98275,00

116694,56

Zákonné soc. náklady

8400,00

10029,92

Ostatné dane a poplatky

6000,00

2455,50

Iné náklady na hospodársku č.

1700,00

1562,94

Odpisy

8389,00

7516,00

Spolu:

744142,00

699862,29

Reprezentácia

Odvody zamestnávateľa
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