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1. Úvod a charakteristika neziskovej organizácie 

 

Nezisková organizácia Seniorát DD a SS bola zriadená obcou Horné Obdokovce dňa 

16.12.2016.   Je verejným poskytovateľom sociálnych služieb v Zariadení pre Seniorov v zmysle 

zákona č.448/2008.                                               

Niekto múdry pomenoval obdobie starnutia človeka jeseňou života. Je to jedna veľká pravda. Život 

seniora je premenlivý, ako jesenné počasie. Striedajú sa obdobia pokojných a radostných dní 

s obdobím chorôb, bolesti, bezmocnosti. Mnohokrát od našich obyvateľov počujeme výrok, že 

staroba nie je pekným obdobím a chcú, aby sa toto trápenie rýchlo skončilo. Aj napriek tomu, že sa 

snažíme, aby naši PSS prežili svoju starobu pokojne a dôstojne, nie vždy sa to podarí. Človek sa 

ťažko vyrovnáva s tým, že v mnohých prípadoch úplne stráca samostatnosť a potrebuje pomoc pri 

úplne jednoduchých úkonoch. Cítia sa bezmocní a zbytoční. Preto sa snažíme poskytovať sociálne 

služby podľa individuálnych potrieb a schopností PSS. Presadzujeme rovnosť ľudských práv 

a slobôd bez diskriminácie na základe  zdravotného stavu, pohlavia, vierovyznania. Pri práci 

dodržujeme etický kódex. Zamestnanci vykonávajú svoje povolanie zodpovedne a profesionálne. 

Rešpektujú názor na individuálne potreby PSS. Obyvatelia sa môžu slobodne pohybovať v interiéry 

zariadenia okrem miestností, kde je vstup neoprávneným osobám zakázaný. Okolie budovy 

umožňuje tráviť chvíľky oddychu na lavičkách a v altánkoch. Časť pozemku slúži ako záhrada, tu si 

niektorí obyvatelia pestujú kvety a zeleninu. PSS môžu slobodne opustiť priestory zariadenia 

a vrátiť sa v čase, ktorý si sami určia. Zariadenie je v strede obce, umožňuje dostupnosť rôznych 

druhov služieb ( obchody, pošta, matrika ).  

 

 

2. Identifikácia 

 

Nezisková organizácia Seniorát DD a SS n.o. vznikla 16.12.2016. Obecné zastupiteľstvo 

uznesením č. 13/2016 schválilo návrh rady Senioru - Domova dôchodcov a sociálnych služieb 

v likvidácii  na založenie novej  n.o. na poskytovanie soc. služieb s novým názvom. Registrácia 

bola vykonaná na základe návrhu zakladateľa – Obec Horné Obdokovce, IČO: 00310441, so sídlom 

Horné Obdokovce 389, 95608 Horné Obdokovce, zastúpenej  starostkou obce MVDr. Janou 

Martonkovou - na zápis neziskovej organizácie  poskytujúcej všeobecne prospešné služby  

s názvom Seniorát DD a SS n.o. do registra neziskových organizácií  poskytujúcich všeobecne 

prospešné služby podľa § 11 ods. 1 zákona o neziskových organizáciách . Rozhodnutie o registrácii 

číslo:  OU-NR-OVVS1-2017/005565  nadobudlo právoplatnosť dňom: 12.01.2017. 

N.O. sa zapisuje do registra ku dňu nadobudnutia právoplatnosti  tohto rozhodnutia pod číslom: 

VVS/NO-1/2017 

 

Názov:     Seniorát DD a SS n. o.  

Sídlo:     956 08 Horné Obdokovce 395  

Štatutárny orgán:  riaditeľ – Eva  Kováčiková 

Právna forma:  nezisková organizácia  

IČO:      50 683 624 

DIČ:      2120596885 

Doba trvania:   neurčitá  

  

 

 

3. Štruktúra orgánov neziskovej organizácie 

 

Informácia o orgánoch neziskovej organizácie 

Zakladatelia:   Obec Horné Obdokovce,  IČO: 00310441, Horné Obdokovce 389, 956 08 
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Členovia správnej rady:  

- člen -  Eva Králová,  Horné Obdokovce   

- predseda  - Ing. Jaroslav Matušík, Horné Obdokovce   

- člen – Zdenka Hegedušová, Horné Obdokovce 

  

Revízor:   Mgr. Veronika Konyová, Horné Obdokovce 

  

Štatutárny zástupca: riaditeľ- Eva Kováčiková, Obsolovce 26 

 

 

4. Ďalšie údaje určené správnou radou 
 

Správna rada na základe nárastu cien v druhej polovici roka 2021 poverila riaditeľku zariadenia 

prepočtom očakávaných nákladov na rok 2022. Z uvedeného dôvodu bol  podaný návrh na zmenu 

VZN obce zriaďovateľovi, pre platnosť cien poskytovaných sociálnych služieb v roku 2022.  

Členovia správnej rady prerokovali a vytýčili ciele neziskovej organizácie na rok 2022 a 

schválili rozpočet na rok 2022, výročnú správu a účtovnú závierku za rok 2021.  Poverili riaditeľku, 

aby zabezpečila nerušený chod  Zariadenia pre seniorov v r. 2022. Financovanie zariadenia  treba 

zabezpečiť z troch zdrojov – podaním žiadosti o príspevok na prevádzku od obce ako zriaďovateľa, 

pravidelnými úhradami od prijímateľov sociálnych služieb, ktoré budú stanovené podľa podmienok 

určených  VZN obce a po splnení všetkých náležitostí  podaním žiadosti o dotáciu na MPSVaR . 

Členovia správnej rady  uložili riaditeľke zabezpečiť, aby všetci prijímatelia soc. služieb,  ktorí 

nebudú prijatí ako samoplatcovia  mali vydané právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu 

službu pre ZpS s určeným stupňom odkázanosti a aby boli splnené všetky záväzky voči 

poisťovniam a daňovému úradu, lebo iba vtedy je možné čerpať dotácie potrebné na prevádzku 

zariadenia  

 

 

5. Identifikácia poskytovaných sociálnych služieb 

 

Je verejným poskytovateľom sociálnych služieb. Poskytuje všeobecne prospešné služby v 

zmysle zákona č. 448/2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o 

živnostenskom podnikaní  (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o 

sociálnych službách“), a to:   

 

Druh poskytovanej sociálnej služby:  

§ 35 zákona č. 448/2008 Z. z. – Zariadenie pre seniorov  

 

(1) V zariadení pre seniorov sa poskytuje sociálna služba 

 

a) fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby  

a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3, alebo 

 

b) fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto  

zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.      

 

(2) V zariadení pre seniorov sa 

 

a) poskytuje 

1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, 

2. sociálne poradenstvo, 

3. sociálna rehabilitácia, 
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4. ubytovanie, 

5. stravovanie, 

6. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva, 

7. osobné vybavenie 

8. utvára podmienky na úschovu cenných vecí, 

9. zabezpečuje záujmová činnosť. 

 

 

V zariadení pre seniorov sa v zmysle § 16, § 17, § 18 a § 35 ods. 2 zákona o sociálnych službách  

poskytujú:  

4.1 odborné činnosti a to:  

a) základné sociálne poradenstvo,  

b) pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby,  

c) sociálna rehabilitácia,  

d) ošetrovateľská starostlivosť v zariadení.  

 

4.2 obslužné činnosti a to:  

a) ubytovanie,  

b) stravovanie,  

c) upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva.  

 

4.3 ďalšie činnosti a to:  

a) osobné vybavenie,  

b) úschova cenných vecí,  

c) záujmová činnosť.  

 

4.4 nadštandardné služby.  

 

(3) V zariadení pre seniorov sa zabezpečuje aj ošetrovateľská starostlivosť, ak neposkytuje  

zariadenie pre seniorov ošetrovateľskú starostlivosť podľa § 22. 

 

(4) V zariadení pre seniorov možno poskytovať sociálnu službu najviac pre 40 prijímateľov  

sociálnej služby v jednej budove zariadenia. 

 

 

Deň začatia poskytovania sociálnej služby:  

  

  01.11.2017 

  

Čas trvania poskytovania sociálnej služby:  

  

Poskytovaná sociálna služba v ZpS - neurčitý čas 

 pobytovou formou - celoročne  

  

 

Miesto poskytovania sociálnej služby:  

  

Zariadenie pre seniorov, 956 08 Horné Obdokovce 395 

 

Deň zápisu do registra poskytovateľov sociálnych služieb:  
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Odbor sociálnych vecí Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja  vykonal dňa 26.09.2017,  pod 

registračným číslom 335, zápis do registra . 

 

 

6. Aktivity vykonávané v roku 2021 

 

Rok 2021 sme v našom zariadení začali prísnymi karanténnymi opatreniami, nakoľko v tomto 

čase ešte pretrvávala pozitivita klientov a personálu na ochorenie COVID 19. Preto nebolo možné, 

aby sa klienti spoločne zišli a oslávili vstup do nového roku. Prioritou zamestnancov bolo, aby sa 

dokázali svedomite postarať o PSS v čase ochorenia, aby im zabezpečili zdravotnú starostlivosť, 

sociálne istoty a bohužiaľ aj dôstojné umieranie. Nakoľko v tomto čase boli zakázané návštevy 

v zariadení, snažili sme sa umožniť príbuzným spojenie so svojimi blízkymi, aspoň cestou 

telefonického a písomného kontaktu. V maximálne možnej miere  sme informovali príbuzných 

o všetkom, čo ich zaujímalo. Zamestnanci strávili čo najviac času s obyvateľmi, veľa sa s nimi 

rozprávali o vzniknutej situácii, usmerňovali ich a pomáhali im pri dodržiavaní protipandemických 

opatrení. Ako sa postupne situácia upokojovala, aj my sme mohli uvoľniť pravidlá a aspoň 

v letných mesiacoch sme žili bežným životom v zariadení. PSS sa mohli stretávať s príbuznými, 

strávili spoločné chvíle vo vonkajších priestoroch zariadenia, kde relaxovali, hrali spoločenské hry, 

maľovali a tvorili z papiera rôzne ozdobné predmety, ktorými následne ozdobili interiér zariadenia. 

Veľmi príjemné sú aj posedenia spojené s počúvaním hudby pri dobrej kávičke alebo čaji 

a chutných sladkostiach, ktoré nám tiež prinášajú príbuzní alebo občania z obce. Využívame tiež 

možnosti získať finančné prostriedky cestou grantov a nadácii. Takto sme s prispením nadácie SPP 

a EPH získali germicídny žiarič, nové polohovateľné vozíky, toaletný vozík a kyslíkový generátor. 

Krásne prekvapenie nám pripravil aj jeden podnikateľ z obce, ktorý všetkým  PSS aj 

zamestnancom pripravil mikulášske balíčky. Zamestnancov potešil veľmi pekný ďakovný list za ich 

vynaložené úsilie pri starostlivosti o starkých. Veľa balíčkov pre našich PSS sme dostali aj cez 

projekty: „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“ a Vianočný zázrak. Aj touto cestou sa 

všetkým darcom chceme veľmi pekne poďakovať. 

Aj napriek tomu, že táto práca je veľmi náročná nielen fyzicky ale aj psychicky aj naďalej sa 

budeme snažiť vykonávať ju s láskou a oddanosťou. Spolu s našimi obyvateľmi  tvoríme jednu 

veľkú rodinu a chceme, aby si v tej rodine všetci našli svoje miesto a cítili sa užitoční, až do 

posledných chvíľ života. 

    

 

7. Prijímatelia sociálnych služieb v roku 2021 

 

Kapacita, vekové zloženie -  ženy a muži, stupeň odkázanosti + samoplatcovia.  

Zariadenie má kapacitu 19 miest, z toho bolo na konci roka 2021 obsadených 16 miest – 14 miest 

pre ženy a 2 miesta pre mužov.  V sledovanom roku 18 PSS zomreli, 17 boli prijatí a 1 prepustení. 

PSS majú vydané právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na soc. službu a stanovený stupeň 

odkázanosti IV – 2 PSS, V – 8 PSS ,VI. – 6 PSS. 

Novoprijatí PSS, ktorí nemali vydané právoplatné rozhodnutie boli vedení ako samoplatcovia 

až do vydanie rozhodnutia.  

V zariadení sú poskytované rôzne možnosti bývania, pričom je dodržaný základný štandard bývania 

v 1,2,3-lôžkových izbách. 

 

Vekové zloženie PSS -  od 63-74 rokov- 3,  

   od 75-79- 3,  

   od 80-84 rokov-3,  

   od 85-89 rokov-4,   

   nad 90 rokov-3. 

 

 



Výročná správa za rok 2021 neziskovej organizácie Seniorát DD a SS n.o., Horné Obdokovce 395, 956 08.                                                              

 7 

 

 

8. ekonomicko – prevádzková činnosť 
 

Finančné zdroje zariadenia: 

Príjmy –  Príspevky a dotácie MPSVaR v sume 137.230,56 EUR 

  Príspevok obce v sume 5.250,00 EUR 

Granty – 3.000,00 EUR 

Príspevky zo zaplatenej dane 2% - 969,74 EUR 

  Úhrady PSS v sume 91.480,29 EUR 

  Prenájom lekárne v sume 1.080,00 EUR 

Výdavky - EON v sume 243.473,70 EUR 

 

Hospodársky výsledok zariadenia za rok 2021 – strata 4.463,11 EUR. 

 

Finančné prostriedky boli použité v súlade s schváleným rozpočtom na rok 2021. Všetky 

vynaložené prostriedky boli použité maximálne hospodárne a efektívne pre potreby PSS. 

    
 

 

9. Personálne údaje ľudských zdrojov 

 

- Personál :  vedenie, odborní, obslužní personál, služby – dodávateľský spôsob - 

strava 

 

Personálne obsadenie: riaditeľ n.o, odborný garant , soc. pracovník,  ostatní odborní personál – 

zdravotná sestra, opatrovateľky, pracovníčka ekonomického úseku, pracovníčka vo výdajni stravy, 

pracovníčka práčovne, upratovačka, údržba. Nakoľko zariadenie nedisponuje vlastnou kuchyňou, 

ale iba výdajňou stravy – dovoz jedla máme zmluvne zabezpečený od príslušného dodávateľa – 

Peter Jánoš Repos, Piešťanská 2/2, Radošina 956 05 Poskytovanie zdravotníckych služieb máme 

zabezpečené cestou príslušného obvodného lekára, ktorí navštevuje naše zariadenie podľa 

aktuálnych potrieb PSS, na odborné vyšetrenia špecialistom  zabezpečujeme PSS dopravu sanitkou 

s doprovodom opatrovateľky, v prípade potreby spolupracujeme s  agentúrou domácej 

ošetrovateľskej služby  - rehabilitácie,  preväzy , inf. liečba. 

 

 

 

10.  Ciele pre rok 2022 
 

Hlavným cieľom v našom zariadení je naďalej zabezpečovať kvalitné a odborné sociálne 

služby. S pomocou príspevkov a grantov z nadácii chceme stále modernizovať vybavenie 

zariadenia nábytok, rehabilitačné pomôcky, vytvárať bezbariérové priestory, ale aj skrášľovať 

a spríjemňovať vonkajší areál. 

V spolupráci s obvodným lekárom a agentúrou ADOS poskytovať a zabezpečovať čo najlepšiu 

ošetrovateľskú a zdravotnú starostlivosť. Udržať dostatočné množstvo odborného a obslužného 

personálu pre poskytovanie sociálnych služieb. 

Podľa záujmu zamestnancov a PSS zabezpečiť preočkovanie proti ochoreniu COVID 19. 
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11. Záver 
 

 Chceme , aby sa PSS ale aj personál v našom zariadení cítil bezpečne a spokojne a aby boli 

vytvorené všetky podmienky na kvalitnú a odbornú prácu. Základné princípy etiky v soc. práci 

vychádzajú z princípov vzťahu človek-človek, človek-skupina, človek spoločnosť. 

 
 

 

Prílohy : Účtovná závierka NUJ k 31.12.2021 

                EON za rok  2021  


