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Úvodné  slovo  riaditeľky  Zariadenia  pre seniorov a 
Domova sociálnych služieb pre dospelých 
 

Dámy a páni,  
 

         ubehol ďalší rok v našom zariadení a mne prináleží úloha, zhodnotiť uplynulé obdobie. 

Rok  2014 sa opäť niesol v duchu organizačných  zmien , ako aj  rokom  prispôsobenia sa a 

využívania nových pravidiel a postupov v praxi. Ako je všeobecne známe, v roku 2014 sa 

postupne dostával do praxe novelizovaný zákon o sociálnych službách. Doniesol zmeny v 

niektorých oblastiach, druhoch a formách poskytovania sociálnych služieb ako aj 

v pravidlách a postupoch prijímania žiadateľov o sociálnu službu, ale aj v oblasti ich 

financovania. Pre naše zariadenie to bol rok, v ktorom sme zriadili novú formu poskytovania 

sociálnych služieb a to Špecializované zariadenie, ktoré bude vykonávať svoje služby od 

01.01.2015. 

Rozhodne sa však nezmenila vôľa pomôcť tým, ktorí to potrebujú, tým, ktorí sa ocitli v 

nepriaznivej sociálnej a životnej  situácii, tým ktorí sa pre svoj zdravotný stav už nedokážu 

o seba postarať. Taktiež sa nezmenila snaha a ochota napĺňať očakávania jednak samotných 

klientov nášho zariadenia, ako aj ich rodinných príslušníkov, či blízkych. Rovnako nám 

nechýba optimizmus, elán, entuziazmus a vytrvalosť do ďalších období pre uskutočňovanie 

našich plánov s cieľom zvyšovať úroveň kvality poskytovaných sociálnych služieb. 

Udržať dobré výsledky a zabezpečiť ďalší rast organizácie je úloha neľahká. Mnohé 

z plánov sa nám podarilo uskutočniť, avšak niektoré plány musia byť posunuté o ďalšie 

časové obdobie. Zvyšovanie úrovne kvality poskytovania sociálnych služieb pre našich 

klientov, ich spokojnosť a zachovanie ich dôstojnosti ako aj spokojnosť ich rodinných 

príslušníkov však naďalej zostáva našou prioritou aj v časoch nepriazne podmienok na ich 

dosiahnutie. 

V našom zariadení našlo svoje profesionálne uplatnenie 62 zamestnancov, ktorí svojou 

obetavou, náročnou prácou a trpezlivosťou prispeli k lepšiemu životu našich klientov, preto 

považujem  za povinnosť na tomto mieste poďakovať všetkým zamestnancom za ich oddanú 

prácu, ktorá sa pre mnohých z nich stala životným poslaním. 

Uplynulý rok sme sa snažili neustále zvyšovať kvalitu našich služieb a to mnohými 

činnosťami s našimi klientmi, poskytovaním služieb, ktoré tvoria vyšší štandard v poskytovaní 

sociálnych služieb a plnením dôležitej úlohy, ktorou je pomáhať druhým. Rok 2015 bude pre 

nás výzvou udržať stabilitu organizácie, nadobudnutú dôveru klientov a kvalitu poskytovanej 

sociálnej služby i po legislatívnych zmenách, ktoré nás v tomto roku zasiahli.  

 

                                                                    PhDr. Adriana Lengyelová – riaditeľka n.o. 

 

 

Výročná správa poskytuje komplexnú informáciu o činnosti neziskovej organizácie za rok 

2014. Získate z nej informácie o našej činnosti, o počte klientov v našich zariadeniach 

a prehľad o zamestnancoch zabezpečujúcich poskytovanie sociálnej starostlivosti, ako aj 

prehľad o hospodárení organizácie.  
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 Nezisková organizácia „Náruč“ poskytuje všeobecne prospešné služby spočívajúce 

v súlade s §2 odsek 2 písm. b) Zákona o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne 

prospešné služby, a to konkrétne sociálne služby podľa Zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. 

o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom, 

podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov s poskytovaním celoročnej 

pobytovej sociálnej služby v zariadení pre seniorov a v domove sociálnych služieb pre 

dospelých. 

 

História  ZpS  a  DSS  pre  dospelých  

 v  dátach  a  faktoch 

 
24.01.2003 - vznik neziskovej organizácie Náruč rozhodnutím o zápise do registra Krajského 

úradu v Nitre 

13.03.2003 - vykonanie zápisu do registra Úradu nitrianskeho samosprávneho kraja 

01.04.2003 - Spustenie prevádzky Domova dôchodcov č. 19 na Zváračskej ulici v Komárne s 

kapacitou 32 lôžok  

01.07.2003 - Zriadenie prevádzky Domova dôchodcov a Domova sociálnych služieb pre 

dospelých s kapacitou 53 miest 

29.12.2004 - Do užívania bola zaradená budova č. 23 na Zváračskej ulici  ako DSS pre 

dospelých a DD s celkovým počtom lôžok 52 

27.09.2005 – otvorenie prevádzky v budove č. 25 na Zváračskej ulici v Komárne  v kapacite 

30 občanov v Domove dôchodcov a 20 občanov v Domove sociálnych služieb pre dospelých  

02.10.2006 – Zlúčenie prevádzok Domova dôchodcov s kapacitu pre 63 občanov a Domova 

sociálnych služieb s kapacitou pre 150 občanov na Zváračskej ulici č. 19, 21, 23 a 25 

v Komárne   

01.06.2007 – zmena v zložení správnej rady neziskovej organizácie.  

Pôvodné zloženie správnej rady n.o.:      Slávka Gličová – predseda 

          Zuzana Gličová – člen 

         Vlasta Czaniková – člen 

Nové zloženie správnej rady n.o.:       Adriana Lengyelová – predseda 

      Zdenka Lengyelová – člen 

     Vlasta Czaniková – člen 

01.09.2008 – zmena v zložení správnej rady neziskovej organizácie.  

Pôvodné zloženie správnej rady n.o.:      Adriana Lengyelová – predseda 

          Zdenka Lengyelová – člen 

          Vlasta Czaniková – člen  

Nové zloženie správnej rady n.o.: Predseda: Mgr. Adriana Lengyelová 

Člen: Vlasta Czaniková 

Člen: František Lengyel 

01.01.2009 – vymenovanie revízora Davida Lengyela, vznik funkcie 

27.01.2009 – zmena v registri poskytovateľov sociálnych služieb vedenom na Úrade 

Nitrianskeho samosprávneho kraja v časti druh a rozsah sociálnych služieb – Domov 

dôchodcov celoročne – 10 klientov, Domov sociálnych služieb celoročne 150 klientov 

01.02.2009 – prestala sa používať budova č. 25 na Zváračskej ulici v Komárne na účely 

poskytovania sociálnych služieb z dôvodu nedostatočného počtu klientov 

30.03.2009 – začali sa stavebné práce na budovách č. 19 a 21 na Zváračskej ulici v Komárne 

– zateplenie budovy 

31.10.2009 – ukončenie rekonštrukčných prác na budove č. 19 na Zváračskej ulici v Komárne 

01.10.2010 – na  základe   uznesenia  správnej  rady, vzdanie sa funkcie Ing. Karola Lengyela   

z  funkcie   riaditeľa  n.o.  
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01.10.2010 – na  základe  uznesenia  správnej  rady,  menovanie  Mgr.  Adriany Lengyelovej  

do  funkcie  riaditeľky  n.o.  

01.10.2010 – zmena v zložení správnej rady neziskovej organizácie. 

Pôvodné zloženie správnej rady: Mgr. Adriana Lengyelová – predseda 

                                                     Vlasta Czaniková – člen 

                                                     František Lengyel – člen 

Nové  zloženie  správnej  rady:   Ing. Karol Lengyel – predseda 

                                                    Anna Lengyelová – člen 

                                                    František Lengyel - člen 

25.10.2010 – zmena   štatutára  (   výmaz   pôvodného   štatutára   a   zápis   nového štatutára  

do   registra   neziskových   organizácií  podľa  ust.  §  11   ods.   3  zákona o neziskových 

organizáciách) 

Z pôvodného štatutára: Ing. Karol Lengyel – riaditeľ n.o. 

Na nového štatutára: Mgr. Adriana Lengyelová – riaditeľka n.o. 

01.01.2012 – zmena kapacity DSS pre dospelých Náruč n.o. 

Pôvodná kapacita: Domov sociálnych služieb, pobytová forma, kapacita 150 miest, neurčitý 

čas 

Nová  kapacita: Domov sociálnych služieb, pobytová forma, kapacita 138 miest, neurčitý čas                 

16.08.2012 – zápis zmeny kapacity DSS pre dospelých v Registri poskytovateľov sociálnych 

služieb 

09.09.2014 – Zmena druhu a rozsahu poskytovaných sociálnych služieb: - vypúšťa sa druh 

a rozsah poskytovaných sociálnych služieb k 31.12.2014: 

Domov sociálnych služieb – kapacita 138 miest, pobytová celoročná forma, neurčitý čas 

Zariadenie pre seniorov – kapacita 10 miest, pobytová celoročná forma, neurčitý čas 

Zapisuje sa: 

- Domov sociálnych služieb – kapacita 18 miest, pobytová celoročná forma, neurčitý čas 

- Zariadenie pre seniorov – kapacita 55 miest, pobytová celoročná forma, neurčitý čas 

- Špecializované zariadenie – kapacita 75 miest, pobytová celoročná forma, neurčitý čas 

Deň začatia poskytovania sociálnych služieb v tomto rozsahu: 01.01.2015 
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Identifikácia organizácie 
 

 

 

Názov:  

Nezisková organizácia Náruč 

 

DIČ: 

2021614397 

 

IČO:  

36 096 806 

 

Sídlo: 

Zváračská ul. 19, Komárno 945 01 

 

Štatutárny orgán: 

Riaditeľka: PhDr. Adriana Lengyelová 

 

Správna rada: 

Predseda: Ing. Karol Lengyel 

Člen: Anna Lengyelová 

Člen: František Lengyel 

 

Účel a druh všeobecne prospešných služieb: 

Nezisková organizácia „Náruč“ poskytuje všeobecne prospešné služby spočívajúce v súlade s 

§2 odsek 2 písm. b) Zákona o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné 

služby, a to konkrétne sociálne služby podľa Zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych 

službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom, podnikaní 

(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov s poskytovaním celoročnej pobytovej 

sociálnej služby v zariadení pre seniorov a v domove sociálnych služieb pre dospelých. 

 

Dátum a miesto registrácie: 

n. o. zapísaná v registri Krajského úradu v Nitre pod registračným číslom:  

OVVS/NO-2/2003,  

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých zapísaný pod por. č. 45 

Nitrianskeho samosprávneho kraja. 
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Vyhodnotenie činnosti 
 

 

 

Výsledkom úsilia všetkých zainteresovaných Zariadenia pre seniorov a Domova 

sociálnych služieb pre dospelých Náruč, ktorý poskytuje našim klientom vysoký komfort 

bývania, stravovania a zaopatrenia je prežitie dôstojnej staroby v zariadení, ktoré si 

vybudovalo popredné postavenie na regionálnej úrovni. Úroveň a kvalita sociálnych služieb 

poskytovaných v zariadení je do značnej miery závislá od podpory štátu a pomoci firiem 

s ktorými domovy spolupracujú. Problematika zvyšovania úrovne služieb je vecou všetkých. 

Základnou črtou takejto spolupráce je vedomie, že spoločnými silami sú budované služby, 

ktoré môže raz potrebovať každý z nás.  

 

Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb pre dospelých „Náruč“: 

 

Poloha: 

 Naše zariadenie sídli v prenajatých objektoch od spoločnosti ELVED s.r.o. so sídlom 

Zváračská 19, 21 a 23 v Komárne,  na základe riadne uzatvorenej rámcovej nájomnej zmluvy. 

Objekt domova  vznikol adaptáciou budovy materskej škôlky a bývalých slobodární na 

Zváračskej ulici v Komárne. Poloha domova poskytuje obyvateľom tiché a pokojné 

prostredie, budova je obkolesená veľkou zatrávnenou záhradou s okrasnými stromami, ktorá 

vytvára bezpečné podmienky pre prechádzky a pobyt na čerstvom vzduchu. 

 

 

 
 

 

Ubytovanie: 

Budova č. 19 je dvojpodlažná  murovaná  budova, ktorá  bola  v  roku  2009     

kompletne zrekonštruovaná  a  celá  zateplená.   Nachádza sa  v nej  9   ubytovacích   

jednotiek s jedno, dvoj, a jednou trojposteľovou izbou, s kapacitou 19 lôžok, ku  ktorým   

prislúcha   zariadenie  osobnej hygieny   (WC,  umývadlo  a  sprchový  kút  s  ručnou  

sprchou) . Izby  sú  vybavené  účelovo ,  jednoducho  a vkusne  novým   zariadením,  pričom  

klientom   umožňujeme skrášliť si  prostredie vlastnými bytovými doplnkami, aby sa cítili ako 

doma. Na prízemí sa nachádza výdajňa    stravy  s  jedálňou  pre obyvateľov, ako aj sesterská 

izba, šatňa, sociálne zariadenie  pre personál a administratívne kancelárie. Na  prvom 

poschodí  sa  nachádza  veľká  spoločenská  miestnosť  s televíznym prijímačom. Prístup na 
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poschodia je zabezpečený pomocou schodiskového výťahu - šikmej plošiny. Svojou kapacitou 

vzniklo  zariadenie  rodinného  typu,  ktoré  je  v  súčasnosti  veľmi  preferované.  

 

 

 

               
 

 

Budovy 

Rekonštrukciou trojpodlažných murovaných objektov  č. 21 a 23 na Zváračskej ulici, opravou 

vonkajších fasád, (zateplenie budovy č. 21 a 23), kanalizácie a kompletnou  opravou interiéru 

budov bývalých slobodární, vzniklo zariadenie vysokého štandardu.   

Všetky tri podlažia sú identické, pričom v týchto   objektoch   sa nachádza  2x23   obytných  

jednotiek. Na každom z podlaží sa nachádzajú ubytovacie jednotky s jedno a dvojposteľovými 

izbami, s kapacitou 65 lôžok v budove č. 21 a 64 lôžok v budove č. 23, ku ktorým prislúcha 

zariadenie osobnej hygieny (WC, umývadlo, sprchový kút). Ubytovacie jednotky slúžia pre 

ubytovanie mobilných, čiastočne imobilných a imobilných klientov. Prístup na poschodia je 

zabezpečený pomocou schodiskového výťahu - šikmej schodiskovej plošiny. 

Vysokokvalitné ubytovanie, vytváraním rodinného prostredia, je vo veľkej miere ocenená 

hlavne manželskými pármi, ktorí našli požadované súkromie práve v týchto zariadeniach.  

ZpS a DSS pre dospelých sú integrované druhy sociálnych služieb.  

Budova 21 

Na všetkých troch podlažiach budovy sa nachádzajú zrenovované výdajne stravy spolu 

s jedálňou pre obyvateľov. Na 2. NP sa nachádza sesterská izba, ktorej súčasťou je sklad 

zdravotníckych pomôcok a sociálne zariadenie pre personál.  

Skladovanie čistej bielizne je v objekte zabezpečené v skriniach klientov, priamo na každej 

izbe. V suteréne budovy č. 21 sa nachádza samostatná prevádzka práčovne, ktorá pozostáva 

z miestnosti pre práčky, sušiarne, žehliarne s triedením bielizne a priestoru na dočasné 

skladovanie bielizne. V suteréne sa taktiež nachádza šatňa pre personál. Nevyhnutnou 

súčasťou práčovne je miestnosť pre úpravu šatstva.  

Budova 23 

Podobne ako v budove č. 21, aj v budove č. 23 je prevádzka zabezpečovaná v trojpodlažnom 

murovanom objekte. Na každom z podlaží sa nachádza zrenovovaná výdajňa stravy 

s jedálňou. Na 2. NP objektu sa nachádza sesterská izba, pracovná miestnosť hlavnej sestry 
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a taktiež, sociálne zariadenie na osobnú hygienu zamestnancov. V suteréne budovy sa 

nachádza spoločenská miestnosť a sauna určená pre klientov domova, ako aj šatňa pre 

personál a sklad zdravotníckych pomôcok a materiálu. 

 

V  roku  2012 prebehla na oboch budovách zariadenia Náruč n.o.,  kompletná rekonštrukcia 

striech, maľovka interiéru, rekonštrukcia  schodiska, čiastočná rekonštrukcia sociálnych 

zariadení a zabezpečenie bezbariérového prístupu schodiskovým  výťahom  –  šikmá  

schodisková plošina SPU 225. V roku 2013 bola dokončená čiastočná rekonštrukcia 

sociálnych zariadení a prebehla obnova interiérového zariadenia na izbách klientov (nákup 

nových kresiel, servírovacích stolíkov s nastaviteľnou doskou). 

 

Stravovanie: 

Služby domova spočívajú v poskytovaní celodenného stravovania z vlastného 

stravovacieho zariadenia, pričom si klient vyberá medzi stravou racionálnou, šetriacou alebo 

diabetickou. Klientom je poskytovaná strava podľa jeho potrieb a diagnózy. Strava je 

poskytovaná so zásadami zdravej výživy, s prihliadnutím na zdravotný stav a vek obyvateľov. 

Súčasťou stravy je denne čerstvé ovocie a zelenina. Všetky jedlá sú podávané v priestrannej 

jedálni, imobilným klientom je strava podávaná na ich izbách. Strava je podávaná 5 x denne, 

pri diabetickej diéte 6 x denne. K 01.01.2014 z celkového počtu 132 obyvateľov zariadenia 

bolo 27 diabetických pacientov. Jedálny lístok zostavuje stravovacia komisia, ktorej členmi sú 

vedúca kuchyne, lekár nášho zariadenia za zdravotný personál a jeden klient zariadenia. 

Najčastejšie a pravidelne pripravované diéty sú diéty pre diabetikov, šetriaca diéta, neslaná 

diéta a iné podľa odporučenia lekára. 

 

Zaopatrenie: 

Klientom je poskytované celodenné zaopatrenie spočívajúce v pomoci pri 

zabezpečovaní nevyhnutných životných úkonov a v zmysle ustanovení zákona 448/2008 Z. z. 

o sociálnych službách.   

V zariadení sa nachádza trezor, na úschovu cenných vecí našich klietov, vytvárame 

možnosti kultúrneho a spoločenského života. Zariadenie pre seniorov a Domov sociálnych 

služieb pre dospelých poskytuje svojim klientom primárnu zdravotnú starostlivosť. Minimálne 

jedenkrát týždenne alebo podľa potreby, navštevuje zariadenie lekár MUDr. Zoltán Sebők.  

Svoju činnosť vykonáva formou návštev klientov na izbách alebo formou prevencie 

a prehliadkou klientov v sesterských izbách, ktoré v čase jeho návštevy slúžia ako ordinácia. 

V rámci zaopatrenia sa klientov taktiež perie a žehlí v práčovni. Jednotlivé izby klientov 

upratujú zamestnanci zariadenia pravidelne. V zmysle stanoveného plánu hygieny zariadenia 

a plánu HCCP,  prebieha pravidelná kompletná dezinfekcia zariadenia. 

Pre zvyšovanie kvality služieb poskytovaných v zariadení je k dispozícii pedikérka, 

masérka, kaderníčka a tak isto je  zabezpečené dodávanie drobných nákupov, ktoré si vopred 

klienti objednajú. Všetkým klientom je zabezpečená služba v podobe zabezpečenia termínov 

u odborných lekárov, zabezpečenie odvozu aj dovozu späť do zariadenia, nakoľko zariadenie 

má k dispozícií na to určené vozidlo. Klientom zabezpečujeme podporu a poradenstvo pri 

vybavovaní osobných záležitostí na rôznych úradoch, bankách a pod.  

V rámci poskytovaných služieb v zariadení sa sociálni pracovníci a opatrovatelia 

venujú rozvíjaniu záujmových činností a aktivít klientov rôznymi metódami, ako sú arteterapia – 

výroba dekoračných predmetov, ručné práce, maľovanie, muzikoterapia – spievanie, 

ergoterapia – prechádzky, biblioterapia – čítanie kníh a   aktivácia  pomocou spoločenských 

hier. V zariadení sa nachádza stacionárny bicykel a vybavenie na stolný tenis, ktorý využívajú 

klienti pri pohybových aktivitách.  
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                                            Spoločné vykrajovanie koláčikov      

 

 

 
 

 

         
     

                                  Najobľúbenejšia pohybová aktivita – tanečná zábava 
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Aktivity a podujatia v roku 2014 
 

 
Január  Tvorivé dielne – „Pletenie z papiera“ pomocou starých novín a lepidla sme 

vytvorili ozdobné predmety. Technika pletenia je podobná ako pletenie 

z prútia avšak jednoduchšie zvládnuteľná. Zlepšuje nie len motoriku ale 

vďaka výrobkom si skrášlime prostredie. 

Február Fašiangy – výroba papierových masiek, a výzdoba násteniek. Vystúpenie 

detí zo základnej školy.  

Marec Tvorivé dielne – „Decoupage“ Pomocou servítkovej techniky si klienti 

vlastnoručne vyzdobili sadrové odliatky. Každý klient mal možnosť vybrať si 

obrázok podľa vlastného vkusu.    

Apríl  Veľká noc – výroba kraslíc rôznymi spôsobmi, výzdoba zariadenia 

s veľkonočnou tematikou, ktorá zahŕňala ikebany na každý stôl v jedálni, 

výzdoba nástenky a spoločných priestorov. 

Máj „Jarné upratovanie“ spojené s vysádzaním kvetín a prácu v záhradke.  

„Komárňanské dni“  návšteva kultúrnych podujatí a programu, ktoré sa 

každoročne konajú v našom meste. 

Jún „Hudobné pásmo“ vystúpenie nášho klienta Romana Szalayho, ktorý zahral 

a zaspieval pre potešenie obyvateľom ich obľúbené piesne. Súčasťou zábavy 

bola aj grilovačka pri bazéne, kde si každý mohol upiecť klobásku alebo 

slaninu. 

 

Júl „Na krídlach melódie“ interaktívne predstavenie košických divadelníkov. 

Herci predviedli krátke zábavné scénky, do ktorých zapojili obyvateľov 

a zaspievali známe slovenské a české piesne.   

August „Cena zlata“ návšteva Jókaiho divadla v Komárne. Obyvatelia mali možnosť 

pozrieť si zaujímavé  predstavenie z vojnového obdobia.  

September „Športový deň“ aktivity rôznej náročnosti pre každého obyvateľa. Tento deň 

sme sa držali hesla: „Nie je dôležité vyhrať ale zúčastniť sa!“ Každý klient 

dostal za svoj výkon sladkú odmenu.    

Október Tvorivé dielne „Maľujeme na sklo“ použitím akrilových farieb si klienti mali 

možnosť vyzdobiť hrnčeky, poháre alebo ozdobné fľaše touto zaujímavou 

technikou. Na výber mali viacero predkreslených motívov. 

 

November Vianočná výzdoba – už tradičná príprava na Vianoce v našom zariadení 

zahŕňa výrobu adventných vencov, ikebán na stôl, výrobu ozdôb na stromček 

a výzdobu spoločných priestorov. Tento rok sme prípravy rozšírili o výrobu 

Vianočných pozdravov pre našich obchodných partnerov.  

December Mikuláš a Vianočná oslava - aj tento rok sa dvaja naši obyvatelia zmenili 

na Mikuláša a čerta, ktorí mali možnosť vyčarovať úsmev na tvárach svojich 

spolubývajúcich a osladiť im deň.  

Vianočná oslava už tradične obsahuje program obyvateľov a občerstvenie  

v  podobe vianočného pečiva,  ktoré  pripravili naši obyvatelia a diskotéku.  
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Stav personálného obsadenia v roku 2014 
ZpS   a   DSS   pre   dospelých   Náruč   n. o.  začala  svoju  činnosť  k  01. 01. 2014 v  

nasledovnom personálnom  obsadení 

 

Stav k  01. 01. 2014 

 

 

Počet  Pracovné zaradenie 

1 Riaditeľka 

2 + 1 Administratívny pracovníci + DoVP 

12 Opatrovatelia -personál muži 

38 Opatrovateľky - Zdravotný personál 

1 Kuchárka 

2 Upratovačky 

1 Vrátnik 

 

Z toho na MD a RD:  0 

 

 

ZpS a DSS  pre dospelých Náruč  n.o.  pokračovala vo svojej  činnosť  k  31.12.2014 v 

nasledovnom     personálnom   obsadení 

 

 

 

Stav k 31. 12. 2014 

 

 

Počet  Pracovné zaradenie 

1 Riaditeľka 

3 Administratívny pracovníci  

10 Opatrovatelia -personál muži  

36 Opatrovateľky - Zdravotný personál 

1 Kuchárka 

1 Pomocný personál v kuchyni 

5 Upratovačky 

1 Vrátnik 

 

Z toho na MD a RD:  0 
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Stav obsadenosti zariadení ZpS a DSS pre dospelých v roku 2014: 
 

 

 

Názov Zariadenie pre seniorov Domov sociálnych služieb Celkom Zmena  

Rok 

Počiatočný 

stav 

Konečný 

stav 

Počiatočný 

stav 

Konečný 

stav 

Počiatočný 

stav 

Konečný 

stav 

stavu 

celkom 

2014 10 9 122 125 132 134 +2 

 

 

 

Z  uvedenej tabuľky vyplýva vyrovnaný stav v počte obyvateľov, nakoľko voľné miesta sú  

priebežne obsadzované novými klientmi a tak nedochádza k väčším výkyvom v celkovom 

počte. Celkovo ku koncu roka 2014 bol zaznamenaný mierny nárast oproti stavu obyvateľov 

na začiatku roka, a to celkom o 2 obyvateľov.  

 

 

 

Priemerný stav klientov v  roku 2014 bol:       

130  

Počiatočný stav klientov k 01.01.2014 bol:      

132  

Konečný  stav  klientov  k  31.12.2013 bol:      

134  

  

 

 

K  31.12.2014 v Zariadení  pre  seniorov bolo z celkového počtu obyvateľov 9 umiestnených   

5 mužov a  4  ženy a  v  Domove  sociálnych  služieb  pre  dospelých bolo z celkového počtu 

obyvateľov 134 umiestnených 64 mužov a 61 žien.  Z toho vyplýva, že celkový počet mužov 

a žien v zariadení je skoro vyrovnaný, s miernou prevahou mužov.  

 

 

 

Prehľad stavu v počte obyvateľov v ZpS a DSS pre dospelých v roku 2014: 
 

Prehľad stavu v počte obyvateľov ZpS DSS Celkom 

Prijatí 7 37 44 

Dobrovoľne vystúpili 5 5 10 

Úmrtia 3 29 32 
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Veková štruktúra obyvateľov v ZpS a DSS pre dospelých k 31.12.2014 
 

 

Veková štruktúra ZpS DSS Celkom 

Obyvatelia vo veku 26-39 rokov 0 3 3 

Obyvatelia vo veku 40-62 rokov 0 38 38 

Obyvatelia vo veku 63-74 rokov 5 34 39 

Obyvatelia vo veku 75-79 rokov 1 14 15 

Obyvatelia vo veku 80-84 rokov 1 17 18 

Obyvatelia vo veku 85-89 rokov 1 12 13 

Obyvatelia vo veku nad 90 rokov 1 7 8 

 

 

Priemerný vek obyvateľa Náruč n.o. v roku 2014 predstavoval: 66 rokov. 

 

 

Pri poskytovaní sociálnej starostlivosti kladie nezisková organizácia Náruč dôraz na 

poskytovanie služieb hlavne tým obyvateľom, ktorým  zdravotný stav neumožňuje o seba sa 

postarať. Z celkového počtu 134 obyvateľov, ktorým boli poskytované sociálne služby v roku 

2014 bolo 34 obyvateľov imobilných, 57 so psychotickou (psychiatrickou) liečbou, z toho 

osoby užívajúce antidepresíva 23 a osoby s demenciou a užívajúce neuroleptiká 12.  

K  31.12.2014 bolo v našom zariadení 31 diabetických obyvateľov. 

 

Vysoký priemerný vek klientov Zariadenia pre seniorov a Domova sociálnych služieb 

pre dospelých, ako aj vysoké percentuálne zastúpenie imobilných a psychicky chorých 

klientov, kladie zvýšené nároky na pracovníkov nášho zariadenia. Jedná sa hlavne 

o opatrovateľský personál, ktorý tvoria hlavne ženy. Pri manipulácii s imobilným obyvateľom 

sú vystavené vysokému riziku vzniku pracovného úrazu. S cieľom uľahčiť ťažkú fyzickú prácu 

opatrovateľov v domove sociálnych služieb pre dospelých, zvýšiť bezpečnosť pri práci a 

zabezpečiť bezpečný pohyb imobilných  obyvateľov medzi podlažiami zariadenia využívame 

schodiskový  výťah  –  šikmú  schodiskovú plošinu SPU 225.  
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Ročná účtovná závierka  
 

 

 

 

Prehľad o peňažných nákladoch a výnosoch  

   (zaokrúhlené na celé €)         

               

Spotreba materiálu 205 937    

Spotreba energie 66 932    

Opravy a udržiavanie 8 503    

Ostatné služby 349 948    

Mzdové náklady 335 930    

Zákonné sociálne poistenie a zdravotné 

poistenie 
114 352    

Zákonné sociálne náklady 25801    

Ostatné dane a poplatky 133    

Ostatné pokuty a penále 300    

Úroky 3    

Dary 200    

Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného 

majetku 
10 703    

Iné ostatné náklady 1 594    

Náklady celkom: 1 120 336    

Tržby z predaja služieb 463 700    

Úroky 1    

Príspevky z podielu zaplatenej dane 1 149    

Dotácie 645 059    

Príjmy celkom: 1 109 909    

                           

Hospodársky výsledok za rok 2014 strata: 10 427    
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ZHRNUTIE  ČINNOSTI ORGANIZÁCIE 

NÁRUČ n.o.  za  rok  2014 

Identifikácia a zameranie organizácie 

Názov: 

Nezisková organizácia Náruč 

DIČ: 

2021614397 

IČO: 

36 096 806 

Sídlo: 

Zváračská ul. 19, 945 01 Komárno 

Štatutárny orgán: 

Riaditeľka n.o.: PhDr. Adriana Lengyelová 

Správna rada: 

Predseda: Ing. Karol Lengyel  

Člen: Anna Lengyelová 

Člen: František Lengyel 

Dátum a miesto registrácie: 

n. o. zapísaná v registri Krajského úradu v Nitre pod registračným číslom: 

OVVS/NO-2/2003, 

Zariadenie pre seniorov a domov  sociálnych  služieb  pre dospelých zapísaný pod por.č. 45 

Nitrianskeho samosprávneho kraja.   

Kapacita zariadenia: DSS 138 klientov a ZpS 10 klientov 

 

Zameranie organizácie – účel a druh všeobecne prospešných služieb: 

 

Nezisková  organizácia   ,, Náruč "  poskytuje  všeobecne  prospešné  služby  spočívajúce   v  súlade s 

§ 2 odsek 2 písm. b)  Zákona  o  neziskových  organizáciách  poskytujúcich  všeobecné   prospešné 

služby,  a  to konkrétne sociálne služby podľa Zákona NR SR č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a 

o zmene  a  doplnení  zákona  č.  455/1991 Zb.  o  živnostenskom  podnikaní  v   znení   neskorších 

predpisov  s  poskytovaním  celoročnej   pobytovej   sociálnej   služby  v   zariadení   pre   seniorov a 

v domove sociálnych služieb pre dospelých.  
 

Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb pre dospelých ,, Náruč " 
 

Hlavná činnosť:     Poskytovanie    celoročných    sociálnych    služieb    pre    FO ,  ktoré    dosiahli  

dôchodcovský  vek,  alebo  na  základe   právoplatného   rozhodnutia  boli   posúdení    ako    osoby  

odkázané  na  sociálne služby. V  našom  zariadení  je  klientovi  poskytnuté  celodenné  zaopatrenie 

spočívajúce   v  pomoci  pri  zabezpečení    nevyhnutných   životných   úkonov.   Domov     poskytuje   

svojim   obyvateľom   primárnu  zdravotnú    starostlivosť.   V  rámci   zaopatrenia   sa   obyvateľom    

perie  a  žehlí v  práčovni organizácie . Obyvateľom  domova  sa  poskytuje  celodenné  stravovanie  z 

vlastného  stravovacie  zariadenia, pričom  si klient vyberá  medzi  racionálnou  stravou,  diétnou, 

šetriacou,  podľa  diagnózy klienta. 

Klientom  zariadenia  sa  pravidelne  vykonáva  pedikúra,  manikúra,  k  dispozícií  je  fyzioterapeut a 

masér. V  zariadení  sa  nachádza  stacionárny bicykel, lopty, spoločenské  hry, ktoré sú využívané v  

rámci   terapií  a  voľnočasových  aktivít.   Organizované  sú  spoločenské  podujatia,  terapie  so  

psychiatrom,  prednášky lekára na rôzne témy. 

  

Výsledkom  hospodárenia ZpS a DSS pre dospelých Náruč n.o. za rok 2014 je strata vo 

výške 10 427 Eur. 

 

Účtovná závierka bola overená audítorom Ing. Jozef Szekeres, č. lic. SKAU476 bez 

modifikácie. 
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Firma : Náruč n.o.  Dátum tlače: 8. 4. 
2015  Hlavná kniha synt. evidencie Strana : 1 z 1 

  
Dátum od : 01.01.2014   do : 
31.12.2014 

 Číslo od :    do :   

Strediská : VŠETKY Zákazky : VŠETKY 

  

Účet Názov účtu k 01.01.2014 Má dať Dal Zostatok 

501 Spotreba materiálu 0,00 205 937,40 0,00 205 937,40 
502 Spotreba energie 0,00 66 931,84 0,00 66 931,84 

511 Opravy a udržiavanie 0,00 8 503,06 0,00 8 503,06 

518 Ostatné služby 0,00 349 948,29 0,00 349 948,29 

521 Mzdové náklady 0,00 335 929,84 0,00 335 929,84 

524 Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie 0,00 114 352,24 0,00 114 352,24 

527 Zákonné sociálne náklady 0,00 25 801,35 0,00 25 801,35 

538 Ostatné dane a poplatky 0,00 152,67 20,00 132,67 

542 Ostatné pokuty a penále 0,00 300,00 0,00 300,00 

544 Úroky 0,00 2,75 0,00 2,75 

546 Dary 0,00 200,00 0,00 200,00 

551 Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného 
majetku 

0,00 10 702,83 0,00 10 702,83 

568 Ostatné finančé náklady 0,00 1 593,57 0,00 1 593,57 

 Účtovná trieda 5 celkom  0,00 1 120 355,84 20,00 1 120 335,84 
   Suma celkom 0,00 1 120 355,84 20,00 1 120 335,84 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Firma : Náruč n.o.  Dátum tlače: 8. 4. 

2015  Hlavná kniha synt. evidencie Strana : 1 z 1 

  
Dátum od : 01.01.2014   do : 
31.12.2014 

 Číslo od :    do :   

Strediská : VŠETKY Zákazky : VŠETKY 
  

Účet Názov účtu k 01.01.2014 Má dať Dal Zostatok 

602 Tržby z predaja služieb 0,00 0,00 463 699,75 -463 699,75 
644 Úroky 0,00 0,00 0,93 -0,93 
665 Príspevky z podielu zaplatenej dane 0,00 0,00 1 148,84 -1 148,84 
691 Dotácie 0,00 71 116,64 716 176,03 -645 059,39 

 Účtovná trieda 6 celkom  0,00 71 116,64 1 181 025,55 -1 109 908,91 
   Suma celkom 0,00 71 116,64 1 181 025,55 -1 109 908,91 
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