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I. ÚVOD

Ďalší rok ubehol a mne prináleží úloha, zhodnotiť uplynulé obdobie. Rok  2016 sa opäť niesol 

v duchu organizačných  zmien, zveľaďovania prostredia, ako aj skvalitňovania sociálnych 

služieb. Pre zariadenie NÁRUČ n.o. to bol rok, v ktorom sme opäť vykonali prevádzkovú 

zmenu,  a to pre našich klientov. V septembri 2016 sme uviedli do prevádzky ďalšiu budovu, 

na Zváračskej ulici č. 25., v ktorej sme ubytovali 45 klientov. Nezriadili sme novú formu 

poskytovania sociálnych služieb, ani sme nezvyšovali kapacitu nášho zariadenia,  ale našim 

klientom sme pripravili novú budovu, do ktorej sme ich presunuli z budov na Zváračskej ul č. 

21 a 23. Klientom sme poskytli viac priestoru, ktorý môžu pri spoločných aktivitách 

využívať.   Registráciou uvedeného objektu na ul. Zváračská č. 25,  sme našim klientom 

zabezpečili komfortné ubytovanie. Vlastník nehnuteľností ELVED s r.o., po dohode so 

správnou  radou Náruč n.o., začal vykonávať vnútornú rekonštrukciu jednotlivých objektov, 

ešte v júli 2015. Koncom roka boli dve budovy zrekonštruované úplne a jedna čiastočne. 

Dokončenie rekonštrukcie vnútorných priestorov bolo naplánované na začiatok roka 2016, 

presnejšie na I.Q.2016, čo sa aj splnilo. Spoločnosť ELVED s r.o., (ako majiteľ 

nehnuteľností) bola ústretová k našim požiadavkám. Väčšinu prác vykonala vo vlastnej réžií 

tak, aby priestory vyhovovali pre všetky druhy zariadení NÁRUČ n.o. (ZpS, DSS a ŠZ). 

Vnútorná úprava poslednej budovy (ul Zváračská 27) je naplánovaná na  I.Q 2017. Pevne 

veríme, že  projekt zveľadenia zariadenia a zvyšovania štandardov poskytovania sociálnych 

služieb,  bude úspešne dokončený. Klienti budú môcť  využívať naše služby v rozsiahlych 

a priestranných ubytovacích priestoroch.  Klientom sme v roku 2016 v budove na Zváračskej 

ul.č. 23 vytvorili priestrannú telocvičňu, kde pod dohľadom fyzioterapeuta môžu vykonávať 

cvičenia, ktoré im napomáhajú zlepšovať ich fyzický, ale aj duševný stav. 

Náruč n.o. nezmenila stratégie minulých období, z ktorých vyplýva, že našim poslaním 

zostáva vôľa pomôcť tým, ktorí to potrebujú, ktorí sa ocitli v nepriaznivej sociálnej a životnej  

situácii a 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. Udržať dobré výsledky a zabezpečiť ďalší rast 

organizácie je neľahká úloha. Mnohé z plánov sa nám podarilo uskutočniť, avšak niektoré 

plány musia byť posunuté na 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. 

V našom zariadení našlo svoje profesionálne uplatnenie 83 zamestnancov, ktorí svojou 

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

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

činnosťami s našimi klientmi a poskytovaním služieb, ktoré tvoria vyšší štandard 

v poskytovaní sociálnych služieb. Rok 2017 bude pre nás opäť výzvou, ako udržať stabilitu 

organizácie, nadobudnutú dôveru klientov a kvalitu poskytovaných sociálnych služieb.  

Výročná správa poskytuje komplexnú informáciu o činnosti neziskovej organizácie za rok 

2016. 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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II. ZÁKLADNÉ ÚDAJE

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,  domove sociálnych služieb pre

dospelých a špecializovanom zariadení.

História - súčasnosť 

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, odvolanie Ing. Karola Lengyela   z

funkcie   riaditeľa  n.o.

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.
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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 a zapisuje sa nový druh a rozsah: 

- 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 

09.09.2016 – Zmena miesta poskytovania sociálnej služby a to: 

Zváračská ul.č. 19 – kapacita 19 miest – Špecializované zariadenie 19 miest 

Zváračská ul.č. 21 – kapacita 45 miest – Zariadenie pre seniorov 40 miest, Špecializované 

zariadenie 5miest 

Zváračská ul.č. 23 – kapacita 39 miest – Zariadenie pre seniorov 10 miest, Domov sociálnych 

služieb pre dospelých 18 miest, Špecializované zariadenie 11 miest 

Zváračská ul. č. 25 – kapacita 45 miest – Zariadenie pre seniorov 5 miest, Špecializované 

zariadenie 40 miest 

 

 

 

III. 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: 
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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, v domove sociálnych služieb pre dospelých 

a špecializovanom zariadení. 

 

Dátum a miesto registrácie: (2003) 

Nezisková organizácia, 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. 

 

 

IV. VYHODNOTENIE ČINNOSTI 

 

 

1. Druh poskytovania sociálnych služieb 

 
V roku 2016 Náruč n.o. poskytovala tri druhy sociálnych služieb -  Zariadenie pre seniorov 

(ZpS), Domov sociálnych služieb pre dospelých (DSS) a Špecializované zariadenie (ŠZ).  

 

1.1 Zariadenie pre seniorov 

V zariadení pre seniorov sa poskytuje sociálny služba v zmysle § 35 zákona 448/2008 Z.z. 

o sociálnych službách a to 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 

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

zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.  Kapacita zariadenia je 55 miest. Sociálna 

služba sa poskytuje pobytovou formou (celoročne) a na neurčitý čas. 

V zariadení pre seniorov sa poskytuje pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, 

sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ošetrovateľská starostlivosť, ubytovanie, 

stravovanie, upratovanie, údržba bielizne a šatstva, utvárajú sa podmienky na úschovu 

cenných vecí a zabezpečuje sa záujmová činnosť. 

 

1.2 Domov sociálnych služieb pre dospelých 

V domove sociálnych služieb sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá dovŕšila 18 

rokov až do dôchodkového veku, ak je táto osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby 

a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3. Kapacita zariadenia je 18 miest.  

Sociálna služba sa poskytuje pobytovou formou (celoročne) a na neurčitý čas. 

V Domove sociálnych služieb sa poskytuje pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej 

osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ubytovanie, stravovanie, pranie, žehlenie, 

údržba bielizne a šatstva, osobné vybavenie, zabezpečuje sa pracovná terapia, záujmová 

činnosť, utvárajú sa podmienky na úschovu cenných vecí.  

 

 

1.3 Špecializované zariadenie 

V špecializovanom zariadení sa poskytuje sociálny služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná 

na pomoc inej fyzickej osoby, jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 a má 

zdravotné postihnutie, ktorým je najmä Parkinsonova choroba, Alzhaimerova choroba, 

pervazívna vývinová porucha, skleróza multiplex, schizofrénia, demencia rôzneho typu 

etiológie, hluchoslepota, AIDS alebo organický psychosyndróm ťažkého stupňa. Kapacita 
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zariadenia je 75 miest. Sociálna služba sa poskytuje pobytovou formou (celoročne) a na 

neurčitý čas. 

V Špecializovanom zariadení sa poskytuje pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej 

osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ubytovanie, stravovanie, pranie, žehlenie, 

údržba bielizne a šatstva, osobné vybavenie, zabezpečuje sa pracovná terapia, záujmová 

činnosť, utvárajú sa podmienky na úschovu cenných vecí.  

 

2. Stav obsadenosti zariadení ZpS , DSS pre dospelých a ŠZ v roku 2016 
 

 

Názov Zariadenie pre seniorov Domov sociálnych služieb Špecializované 

zariadenie 

ROK Počiatočný 

stav 

Konečný 

stav 

Počiatočný 

stav 

Konečný 

stav 

Počiatočný 

stav 

Konečný 

stav 

2016 54 54 18 18 68 74 

 

Celkom Zmena stavu 

celkom 

 

Počiatočný 

stav 

Konečný 

stav 

140 146 + 6 

 

Z  uvedenej tabuľky vyplýva vyrovnaný stav v počte našich klientov, nakoľko voľné miesta 

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

počte. Celkovo ku koncu roka 2016 bol zaznamenaný mierny nárast oproti stavu obyvateľov 

na začiatku roka, a to celkom o 6 obyvateľov.  

 

Priemerný stav klientov v  roku 2016 bol:       

145  

Počiatočný stav klientov k 01.01.2016 bol:      

140  

Konečný  stav  klientov  k  31.12.2016 bol:      

146  

  

 

 

K  31.12.2016 v Zariadení  pre  seniorov bolo z celkového počtu klientov 54 umiestnených,  

20 mužov a  34  žien. V  Domove  sociálnych  služieb  pre  dospelých bolo z celkového počtu 

klientov 18 umiestnených, 13 mužov a 5 žien. V  Špecializovanom zariadení bolo z celkového 

počtu 74 umiestnených, 37 mužov a 37 žien.  Z uvedeného vyplýva, že z celkového počtu 

mužov a žien, je v zariadení mierna prevaha žien. 

 

 
3. Prehľad stavu v počte klientov v ZpS , DSS pre dospelých a ŠZ v roku 2016 

 
 

Prehľad stavu v počte 

obyvateľov 

ZpS DSS ŠZ Celkom 

Prijatí 19 2 21 42 
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Dobrovoľne vystúpili 8 2 2 12 

Úmrtia 11 0 13 24 

 

 
4. Veková štruktúra obyvateľov v ZpS , DSS pre dospelých a ŠZ  k 31.12.2016 

 

 

Veková štruktúra ZpS DSS ŠZ Celkom 

Obyvatelia vo veku 26-39 rokov 0 1 1 2 

Obyvatelia vo veku 40-62 rokov 1 15 25 41 

Obyvatelia vo veku 63-74 rokov 21 1 20 42 

Obyvatelia vo veku 75-79 rokov 11 0 7 18 

Obyvatelia vo veku 80-84 rokov 6 1 9 16 

Obyvatelia vo veku 85-89 rokov 12 0 10 22 

Obyvatelia vo veku nad 90 rokov 3 0 2 5 

 

Priemerný vek obyvateľa Náruč n.o. v roku 2016 predstavoval: 69 rokov. 

 

Pri poskytovaní sociálnej starostlivosti kladie nezisková organizácia Náruč dôraz na 

poskytovanie služieb hlavne tým klientom, ktorým zdravotný stav neumožňuje sa postarať 

o samým seba. Z celkového počtu 146 obyvateľov, ktorým bola poskytovaná sociálna služba 

v roku 2016, bolo 26 obyvateľov imobilných, 53 s psychotickou liečbou, 41 klientov užívalo 

antidepresíva  a 21 klientov s demenciou užívalo neuroleptiká. K 31.12.2016 bolo v našom 

zariadení 33 diabetických klientov. 

 

Vysoký priemerný vek klientov zariadenia Náruč n. o., 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 imobilnými klientmi sú vystavené  riziku vzniku pracovného úrazu. Ohrozený 

je aj samotný imobilný klient. S cieľom uľahčiť fyzickú prácu opatrovateľov v našom 

zariadení, zvýšiť bezpečnosť pri práci a zabezpečiť bezpečný pohyb imobilných  klientov 

medzi jednotlivými podlažiami zariadenia, využívame schodiskový  výťah  –  šikmú  

schodiskovú plošinu a zvislú zdvíhaciu plošinu na všetkých budovách zariadenia. 

Z uvedeného dôvodu bol tak isto zakúpený zdvihák, ktorý uľahčuje prácu pri manipulácií 

s imobilnými klientmi. 
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5. Poskytovanie činností a služieb 

 

Vo všetkých troch druhoch zariadení (ZpS, DSS a ŠZ) sa pri poskytovaní sociálnej služby 

vykonávajú tieto činnosti:  

 

5.1 Odborné činnosti 

- základné sociálne poradenstvo 

- pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby 

- pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov 

- sociálna rehabilitácia 

- ošetrovateľská starostlivosť v zariadení 

- pracovná terapia 

Prijímateľom s nepriaznivým zdravotným stavom sa podľa rozsahu ich zdravotného 

postihnutia poskytovala pomoc na zabezpečenie nevyhnutných životných úkonov pri 

čiastočnej alebo prevažnej bezvládnosti. Ťažko zdravotne postihnutým klientom je 

poskytovaná sústavná 24-hodinová starostlivosť, počnúc rannou toaletou, prezliekaním, 

prebaľovaním, kŕmením, kúpaním, polohovaním a tak isto sú poskytované všetky ostatné 

potrebné úkony, v zmysle prílohy č. 4, zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych službách. 

Prihliadnuc k ich individuálnym potrebám a zdravotnému stavu, odborný personál im 

zabezpečoval pomoc pri prechádzkach, individuálnych záujmoch, mobilizoval ich pri chôdzi 

a účasti na spoločenských a kultúrnych aktivitách. Pod dohľadom odborného personálu mohli 

bicyklovať na stacionárnom bicykli, alebo mohli používať predmety zlepšujúce pohyb ako 

napr. fit lopty, loptičky, naťahovacie terapeutické gumy a pod. Odborná zdravotná 

starostlivosť bola zabezpečená prostredníctvom všeobecného lekára /zmluvným/, ktorý 

navštevoval zariadenie 1 x do týždňa alebo podľa potreby klientov. Klientom poskytoval 

pravidelnú kontrolu, predpisoval lieky a odborné vyšetrenia. Mnohí klienti potrebovali 

starostlivosť psychiatra. Psychiater ich navštevoval 1x do mesiaca. Po dohode s chirurgom, 

ktorého naši klienti často navštevovali, je im k dispozícií 1x do týždňa a pravidelne našich 

klientov, ktorí potrebujú jeho odborné ošetrenie alebo kontrolu, navštevuje. Klienti mali 

zabezpečené pravidelné kontroly u ostatných odborných lekárov, pravidelné merania krvného 

tlaku, teploty a váženie. Klienti majú možnosť dobrovoľne sa zúčastňovať na chode 

neziskovej organizácie a to pri zveľaďovaní okolia zariadenia, svojich vlastných izieb, 

spoločenských miestností alebo jedální.  

 

5.2 Obslužné činnosti 

- ubytovanie 

- stravovanie 

- pranie, žehlenie, údržba šatstva a bielizne 

Ubytovanie 

Zariadenie Náruč n.o. je umiestnené v krásnom prostredí plnom zelene. Je rozmiestnené do 4 

budov, ktoré sú majetkom spoločnosti ELVED s r.o., a Náruč n.o. využíva tieto budovy na 

základe dlhodobého nájmu. Na jednotlivých budovách sa vykonali vnútorné úpravy pre 

potreby zariadenia Náruč n.o. Budova č. 27 sa plánuje dokončiť v I.Q.2017. 

Budova  číslo  19:    je   dvojpodlažná    murovaná   budova,  ktorá   bola  v   roku   2009   

kompletne zrekonštruovaná  a  celá   zateplená.  Svojou kapacitou vzniklo  zariadenie  

rodinného  typu,  ktoré  je  v  súčasnosti  veľmi  preferované.  
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Na  prízemí  sa  nachádza    výdajňa    stravy   s    jedálňou   pre   obyvateľov , ako aj  

sesterská  izba,  šatňa   pre   personál   a administratívne kancelárie. Nachádza sa tu 

priestranná vstupná hala, ktorá slúži aj ako spoločenská miestnosť. Na prízemí je počítač 

s prístupom na internet, pohovka, a knižnica. V II.Q 2017 je naplánované presťahovanie 

práčovne z budovy č.21 do budovy č.19 a to  na prízemie.   

Na  prvom poschodí  sú ubytovacie priestory s kapacitou 19 klientov, ktorí sú ubytovaní v    

jedno  a dvojposteľových  izbách a jednou trojposteľovou, ku  ktorým   prislúchajú   

zariadenia  osobnej hygieny   (WC,  umývadlo  a  sprchový  kút ) . Izby  sú  vybavené  

účelovo ,  jednoducho  a vkusne. Zariadenie izieb tvorí: posteľ, skriňa, nočný stolík, stôl, 

stoličky, komoda, TV prípadne kreslo, police alebo iné doplnky, ktoré si môže klient priniesť 

sám. Dominantou 1. poschodia je spoločenská miestnosť, ktorá je vybavená televízorom, 

pohovkami a kreslami. Tu sa klienti stretávajú a vykonávajú rôzne aktivity, sledujú spoločne 

športové podujatia v TV alebo sa rozprávajú.   

Budova  č.  21:  V roku 2015 sa na budove vykonali rozsiahlejšie vnútorné úpravy s plnou 

účasťou prenajímateľa. Budova  je trojpodlažná   murovaná s ubytovacou kapacitou 45 

klientov, ktorí sú ubytovaní v   jedno  a  dvojposteľových  izbách,  ku ktorým  prislúcha   

zariadenie   osobnej  hygieny   (WC, umývadlo  a bezbariérový sprchový kút). Na   všetkých   

troch poschodiach  sa  nachádzajú  výdajne  stravy s  jedálňou  pre obyvateľov a spoločenské 

miestnosti.  Na  prvom poschodí  sa  nachádza  sesterská   izba. Opatrovatelia majú 

vybudovanú zvlášť miestnosť  pre osobnú  hygienu  (WC,  umývadlo  a   sprchový   kút   s 

ručnou  sprchou ). Ubytovanie klientov je upravené jednak pre  mobilných, čiastočne   

imobilných ale aj  imobilných klientov.  Bezbariérový   prístup   na   poschodiach  je  

zabezpečený  schodiskovým výťahom a ďalším bezbariérovým vstupom do spoločenskej 

miestnosti cez novovybudovanú terasu.  

V  suteréne  budovy  sa  nachádza  samostatná  prevádzka  práčovne, ktorá  pozostáva z 

miestnosti    pre práčky,  sušiarne, žehliarne s  triedením bielizne,  ako  aj  z  priestoru   na  

dočasné skladovanie  bielizne.  V  suteréne  sa  taktiež  nachádza  miestnosť  pre  šičku. Na 

I.Q 2017 je naplánované presťahovanie prevádzky práčovne do budovy č. 19. 

Budova  č. 23:   V novembri  2015 sa na budove tak isto začali vykonávať rozsiahlejšie 

vnútorné úpravy. Vnútorné úpravy boli dokončené podľa plánu a to v I.Q.2016. Budova je 

trojpodlažná, murovaná s ubytovacou kapacitou 39 klientov, ktorí sú ubytovaní v jedno 

a dvojposteľových izbách, s prislúchajúcimi zariadeniami osobnej hygieny (WC, umývadlo 

a bezbariérový sprchový kút). Na všetkých troch poschodiach sa nachádzajú výdajne stravy 

a spoločenské miestnosti. Na I. poschodí bola  vytvorená spoločenská miestnosť, ktorá 

súčasne slúži aj ako telocvičňa pre obyvateľov zariadenia. Zariadenie telocvične je vybavené  

stacionárnymi bicyklami, bežiacim pásom, žinenkami, fit loptami, masážnym stolom, 

rebrinami, veslárskym trenažérom a inými zariadeniami, ktoré  pomáhajú klientom 

v pohybových aktivitách. Na tomto poschodí sa nachádza miestnosť na osobnú hygienu 

opatrovateľov.  Na 2. poschodí je sesterská izba. Ubytovanie klientov je upravené jednak pre  

mobilných, čiastočne   imobilných ale aj  imobilných klientov.  Bezbariérový   prístup   na   

poschodiach  je  zabezpečený  schodiskovým výťahom – šikmou plošinou a ďalším 

bezbariérovým vstupom do spoločenskej miestnosti cez novovybudovanú terasu. V suteréne 

budovy sa nachádza  šatňa pre opatrovateľov a zvlášť pre opatrovateľky. Na II.Q 2017 je 

naplánované presťahovanie uvedenej telocvične do budovy na ul Zváračská 27.   

Budova č. 25: Budovu č. 25 organizácia prenajíma od II. polroka 2015. V druhej polovici 

roka 2015 sa na budove vykonali rozsiahlejšie vnútorné úpravy. Budova  je trojpodlažná   

murovaná s ubytovacou kapacitou 45 klientov, ktorí sú ubytovaní v   jedno  a  

dvojposteľových  izbách,  ku ktorým  prislúcha   zariadenie   osobnej  hygieny   (WC, 

umývadlo  a bezbariérový sprchový kút). Na   všetkých   troch poschodiach  sa  nachádzajú  

výdajne  stravy s  jedálňou  pre obyvateľov a spoločenské miestnosti.  Na  prvom poschodí  sa  

nachádza  sesterská   izba. Opatrovatelia majú vybudovanú zvlášť miestnosť  pre osobnú  

hygienu  (WC,  umývadlo  a   sprchový   kút   s ručnou  sprchou ). Ubytovanie klientov je 

upravené jednak pre  mobilných, čiastočne   imobilných ale aj  imobilných klientov.  
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Bezbariérový   prístup   na   poschodiach  je  zabezpečený  zvislou plošinou – výťahom, ktorý 

je umiestnený v spoločenských miestnostiach a ďalším bezbariérovým vstupom do 

spoločenskej miestnosti na I. podlaží, cez novovybudovanú terasu.  

V  suteréne  budovy  sa  nachádzajú miestnosti slúžiace ako sklady materiálu na údržbu. Tak 

isto sa tu nachádzajú aj šatne pre personál.     

V rámci obslužných činností sa klientom poskytuje: upratovanie izieb a všetkých spoločných 

priestorov, osvetlenie budovy, izieb a všetkých ostatných priestorov; vykurovanie zariadenia 

a teplá úžitková voda.  V roku 2016  bolo okolie budovy za pomoci klientov v rámci 

pracovnej terapie upravené, bolo zasadených množstvo interiérových, ale aj exteriérových 

kvetov a ostatných drevín.  

Jednotlivé budovy boli zrekonštruované tak, aby spĺňali kritéria a štandardy kvality v zmysle 

zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych službách, podľa prílohy č. 2. Jednotlivé budovy boli 

vybavené protipožiarnym systémom a novými signalizačnými jednotkami.  

V roku 2016 sme pokračovali v nastavenom systéme vzájomnej integrácie jednotlivých druhov 

zariadení. Všetky tri druhy zariadenia ako je Zariadenie pre seniorov, Domov sociálnych 

služieb a Špecializované zariadenie sú navzájom integrované, čo výnimočným  spôsobom 

vplýva na dobrý psychický stav všetkých klientov. Odráža sa to vo vzájomnej pomoci, 

súdržnosti a lojalite jeden k druhému.  

 

Stravovanie 

Poskytovaná je  celodenná strava z vlastného stravovacieho zariadenia, pričom si klient 

vyberá medzi racionálnou, diabetickou, šetriacou alebo celiatickou stravou. Klientom 

poskytujeme stravu podľa aj jednotlivo, podľa stanovených diagnóz. Strava je v súlade 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 priestranných 

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

pri diabetickej diéte 6 x denne. 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. 

V roku 2016 Náruč n.o. tak isto, ako po iné roky, spolupracovala so Strednou odbornou 

školou obchodu a služieb v Komárne, kde v priestoroch kuchyne vytvorila možnosti pre prax 

v odbore kuchár.  

Pranie, žehlenie, údržba šatstva a bielizne sa vykonáva v samostatnej prevádzke zariadenia 

Náruč n.o. práčovni..  

   

5.3 Ďalšie činnosti 

V zariadení sú poskytované nasledovné služby: 

- poskytovanie nevyhnutného ošatenia (bezplatne) 

- úschova cenných vecí (vo vlastnom trezore na požiadanie klientov) 

- záujmová činnosť 

- preprava k lekárovi (bezplatne) 

- požičiavanie pomôcok (bezplatne). 

Nadštandardné služby, ktoré boli klientom zabezpečené v roku 2016: manikúra, pedikúra, 

kaderník, fyzioterapeut, masér. V rámci celkového zaopatrenia, zdravotný úsek realizoval 

objednávanie klientov u odborných lekárov, zabezpečoval v prípade potreby sanitku a bol 

zabezpečený sprievod na vyšetrenia pre každého klienta. Sociálny úsek vykonáva na základe 

poverení klientov zariadenia styk s úradmi, poštou, bankou, rodinou, telefonicky 

a elektronicky kontaktuje príbuzných a priateľov a spolupracuje s orgánmi štátnej a verejnej 

správy. 
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6.  Ostatné činnosti  NÁRUČ n.o.  

 

6.1 Ošetrovateľská starostlivosť 

 

Náruč n.o. poskytuje svojim  obyvateľom   primárnu  zdravotnú   starostlivosť a to 

pravidelnými návštevami zo strany obvodného lekára. Odborní lekári navštevujú zariadenie 

periodicky a to chirurg, psychiater i neurológ. V rámci služieb zabezpečujeme klientom 

návštevy odborných lekárov podľa ich potrieb. Každému klientovi je zabezpečený bezplatný  

doprovod a odvoz. Ošetrovateľská starostlivosť klientov zariadenia je zabezpečená cez 

Agentúru domácej ošetrovateľskej starostlivosti.  

 

 

6.2 Zamestnanci 

 

V roku 2016 sme sa snažili o navýšenie stavu zamestnancov v zmysle zákona 448/2008 Z.z. 

o sociálnych službách. Počas roka sme prijali 6 opatrovateľov, 15 opatrovateliek, 2 

pracovníkov na sociálny úsek a 2 pomocné sily do kuchyne. Niektorí odišli v skúšobnej dobe 

avšak ku koncu roka 2016 zostali v zamestnaneckom pomere 4 opatrovatelia, 11 

opatrovateliek, zamestnanci kuchyne i pracovníci na sociálnom úseku. 

 

 

Nezisková organizácia Náruč n.o. (ZpS,  DSS pre dospelých a ŠZ),   začala poskytovanie 

sociálnej služby ku dňu    01. 01. 2016 v  nasledovnom personálnom  obsadení: 

 

 

 

 

Tabuľka „Stav personálneho obsadenia NÁRUČ n.o. v roku 2016“ 

 

Stav k  01. 01. 2016 

 

Počet  Pracovné zaradenie 

1 Riaditeľka 

3 Administratívny pracovníci  

11 Opatrovatelia -personál muži 

38 Opatrovateľky - Zdravotný personál 

1 Kuchárka 

7 Upratovačky 

 

Z toho na MD a RD:  0 

 

Nezisková organizácia NÁRUČ n.o. (ZpS,  DSS pre dospelých a ŠZ)  ukončila poskytovanie 

sociálnej služby ku dňu   31.12.2016 v nasledovnom personálnom obsadení: 
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Tabuľka „Stav personálneho obsadenia NÁRUČ n.o. v roku 2016“ 

 

Stav k 31. 12. 2016 

 

 

Počet  Pracovné zaradenie 

1 Riaditeľka 

3 Administratívny pracovníci  

15 Opatrovatelia -personál muži  

49 Opatrovateľky - Zdravotný personál 

2 Sociálna pracovníčka 

7 Upratovačky 

3 Kuchyňa 

1 Masér 

 

Z toho na MD a RD:  3 

 

 

Z hľadiska lepšej spolupráce jednotlivých zamestnancov sa v zariadení vykonávajú pravidelné 

porady. V roku 2016 bolo vykonaných 10 prevádzkových porád zameraných na riešenie 

odbornej problematiky a prevádzkových úloh. Každý novo prijatý zamestnanec prejde počas 

trojmesačnej skúšobnej doby adaptačným procesom, na konci ktorého je prijatie, resp. 

neprijatie do pracovného pomeru. Nezisková organizácia podporuje zamestnancov v ďalšom 

vzdelávaní a zvyšovaní si kvalifikácie.  

V roku 2016 nezisková organizácia NÁRUČ n.o. bola súčinná s ďalším vzdelávaním a to 

zvyšovaním si kvalifikácie na VŠSA – v odbore zdravotný asistent pre 3 zamestnancov. 

Zdravotný personál sa pravidelne zúčastňuje akreditovaných prednášok.  

Organizácia zabezpečila výkon supervízie s externou supervízorkou (individuálna 

a skupinová),  pre všetkých opatrovateľov zariadenia.  

 

 

7. Sociálna práca v zariadení 

 
Sociálna práca v zariadení : V zariadení NÁRUČ n.o. je vykonávaná sociálny práca veľmi 

intenzívne. Klientom vo všetkých druhoch sociálnych služieb s celoročným pobytom sa 

poskytuje cez základné sociálne poradenstvo cez proces prípravy príchodu do zariadenia, až 

po samotný proces adaptácie. To znamená, že klienti, ktorí žiadajú o zabezpečenie sociálnej 

služby buď do ZpS, DSS alebo ŠZ sú zo strany sociálnych pracovníkov plne informovaní 

o podmienkach starostlivosti, ubytovania, úhrad a individuálnych plánov s klientmi. Sociálna 

práca sa neorientuje len na samotných klientov, ale tak isto aj na ich rodinných príslušníkov, 

ktorí sú neraz zmätení a potrebujú poradiť pri umiestnení svojich blízkych. Sociálny 

pracovník je v každodennom kontakte s klientmi – prijímateľmi sociálnych služieb, poskytujú 

im informácie, rady, pomáhajú im prekonávať rôzne náročné situácie, v ktorých sa ocitnú. Po 

umiestnení klienta do zariadenia sociálny pracovník získava  údaje o klientovi a v spolupráci s 

ostatnými zamestnancami, pre klientov vytvára program, aktivity, stanovuje individuálny plán 

a je nápomocný pri jeho uskutočňovaní. Na základe interných potrieb sme posilnili tím na 

sociálnom úseku 2 zamestnancami. (1 ergoterapeutka, 1 asistentka sociálnej rehabilitácie). Pre 

všetkých klientov je veľmi dôležitou súčasťou aj program sociálnej rehabilitácie a pomoc pri 

právom chránených záujmov všetkých klientov.  
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Individuálna a skupinová práca s prijímateľmi sociálnych služieb 

 

Individuálna práca s klientmi je založená na individuálnom prístupe ku každému 

klientovi/prijímateľovi sociálnej služby zvlášť a jej cieľom je podporovať jeho fyzickú a 

duševnú kondíciu, zapájať ho do rôznych činností a aktivít, udržiavať jeho kontakt so 

spoločenským prostredím, riešiť osobné problémy a požiadavky, zabezpečiť spojenie 

s rodinou v prípade väčšej vzdialenosti rodinných príslušníkov.  Základom osobného prístupu 

je vypracovanie individuálneho plánu s klientom. V ňom sociálny pracovník zohľadňuje údaje 

získané anamnézou klienta, jeho požiadavky na vyplnenie voľného času, postrehy k 

zaužívaným postupom v zariadení a ochotu zúčastňovať sa na plnení cieľov. Individuálny 

plán je vypracovaný osobitne s každým klientom na základe jeho súhlasu. Sociálny pracovník 

vytvára pre klientov, ak je to možné, plán sociálnej rehabilitácie. Je zrejmé, že mnohí klienti 

nášho zariadenia, pre ťažký zdravotný stav neplánujú návrat do domáceho prostredia, avšak 

týmto individuálnym program sa zvyšujú ich šance na kvalitnejší život. Individuálna prístup 

oceňujú klienti, ktorí majú komplikovanejšie povahové črty, sú introvertní a samotárski.  

Skupinová práca s prijímateľmi udržiava ich vzájomnú súdržnosť, podporuje schopnosť 

kooperácie, vzájomnej komunikácie a tolerancie rozdielnosti. Zároveň rozvíja ich tvorivé 

myslenie a zmysluplne napĺňa voľný čas. Do skupinovej práce sa zapájajú klienti na základe 

vlastného rozhodnutia a koordinácie činností zo strany zariadenia. Aktivity vychádzajú z 

možností prijímateľov tak, aby sa striedali fyzické a mentálne činnosti a aby ich realizácia 

prinášala zainteresovaným radosť. Súčasťou skupinovej práce sú rôzne formy kultúrnej, 

záujmovej a pracovnej činnosti. Na stretnutiach sa spoločne rozoberajú spoločenské témy, 

diskutuje sa o aktuálnych problémoch a hľadajú sa riešenia bežných denných starostí. 

Pracovná terapia veľmi obľúbenou aktivitou. Mnohí sa realizujú pri pestovaní kvetov 

a byliniek, záhradných prácach, kreslení a ručne vytváraných predmetov. Klienti sú veľmi 

spokojní so spoločnými prechádzkami, výletmi a spoločnou komunikáciou. Tak isto majú 

veľmi radi rôzne kultúrne podujatia organizované v priestoroch zariadenia, ale aj mimo neho.  

 

 

7.1 Plán aktivít 2016 

 

Klienti zariadenia NÁRUČ n.o. majú k dispozícií spoločenské miestnosti, ktoré sa nachádzajú 

na každom poschodí jednotlivých budov. Na prízemí budovy č. 19 sa nachádza počítač 

s možnosťou neobmedzeného prístupu na internet. Je tam tiež nainštalovaný Skype pre 

komunikáciu so vzdialenými príbuznými alebo priateľmi. K dispozícií sú slúchadlá pre 

nerušenú komunikáciu. Tak isto majú možnosť využívať stolný tenis, bedminton, rôzne 

spoločenské hry, ktoré podporujú spoločenský život v zariadení. Klienti sa pravidelne 

stretávajú v spoločenských priestoroch, kde si čítajú, komunikujú a vytvárajú rôzne výrobky, 

ktoré zariadenie vystavuje na chodbách zariadenia. V lete mali klienti možnosť využívať 

nafukovací bazén, ktorý bol umiestnený v záhrade zariadenia. Aktivity plánované vždy 

mesiac dopredu, na základe požiadaviek klientov. Rok 2016 bol veľmi bohatý na rôzne 

aktivity a klienti využili všetky možnosti, ktoré im zariadenie pripravilo. Aktivity, ktoré 

klienti absolvovali sú uvedené v nasledujúcej tabuľke spolu s niektorými vybranými 

fotografiami.  
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Aktivity a podujatia v roku 2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Január 

 

 

 

 

 

 

 

V mesiaci január v  nás všetkých ešte doznievala vianočná atmosféra. Klienti 

začiatkom mesiaca január začali s odkladaním vianočnej výzdoby.  

Kvôli chladnému januárovému počasiu zostávali klienti vo vnútri v teple 

svojich izieb. Klienti sa zaoberali  ručnými prácami a hrali sme spolu s nimi 

spoločenské hry. Schádzali sa v spoločenských miestnostiach, kde spievali, 

recitovali, čítali, spomímali na staré dobré časy a hrali logické hry.  

 

                                       
 

 

Február 

Tento zimný mesiac sa klienti venovali ručným prácam. Začali s raďosťou  

vyrábať valentínskej dekorácie – vyrábali sa srdiečka a iné drobnosti, ktoré 

darovali svojim srdcu milým ľuďom. 

Potom sa klienti sústredili na fašiangy, pripomínali si fašiangové tradície, 

vyrábali masky, ozdobovali  nástenky a spoločné priestory veselými 

fašiangovými dekoráciami. 

 

                            
 

 

 

 

 

 

 

 

Marec 

 

 

 

 

 

Začiatok mesiaca sa niesol v znamení veľkonočného pôstu.  Každú nedeľu 

prišiel do zariadenia pán kaplán, ktorý  svätil svätú omšu a urobil svätú spoveď. 

Ôsmeho marca sme nezabudli ani na všetky ženy a medzinárodný deň žien.  

Od polovice mesiaca klienti začali s výrobou veľkonočných ozdôb. Vyrábali 

veľkonočné kraslice, vence a iné rôzne veľkonočné dekorácie. 
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Apríl 

 

 

 

Jarné slnečné lúče klientov vylákali von na dvor. Začali s každoročným 

upatovaním areálu zariadenia. Pohrabali staré lístie a  vysadili kvety do 

záhonov a črepníkov.  

     

                        
 

 

 

 

Máj 

 

 

 

 

V mesiaci máj navštívili klienti Hvezdáreň v Hurbanove, kde si vypočuli 

zaujímavú prednášku o planétach slnečnej sústavy, prezreli nádhernú výstavu. 

Cestou domov sa zastavili v známej hurbanovskej cukrárni na zákusky 

a kávičku  
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     Jún 

 

 

V horúcich letných dňoch sme v doobedňajších hodinách absolvovali 

prechádzky v prírode v okolí Komárna. Veľmi radi chodia klienti k Mŕtvemu 

ramenu Váhu. Vždy sa zastavia na osviežujúci nápoj.  

 

                   
 

Júl 

 

V tomto mesiaci sme si spolu s klientmi urobili výlet na ranč, v blízosti 

Komárna, v ktorom mohli klienti zariadenia obdivoať kone a ich chov. Na ranči 

sme sa cítili veľmi dobre, pochutili sme si na vynikajúcom obede. V príjemnom 

prostredí sme si výborne oddýchli a načerpali množstvo energie.  

 

               
 

 

August 

 

Kvôli horúcemu počasiu sa zväčša klienti zdržiavali vo vnútri zariadenia alebo 

pod tieňom terás. V tieni sa hrali spoločenské hry, rozprávali sme sa, čítali 

noviny a časopisy.   

 

           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S letom  sa klienti rozlúčili malým výletom, ktorý absolvovali mestským 

vláčikom. Bola to zaujímavá jazda naším mestom Komárno cez dunajský most 

do mesta Komárom a naspäť so zastávkou na Klapkovom námestí, kde sme si 

dopriali osviežujúcu zmrzlinu. Na tejto akcií sa zúčastnílo skoro 50 našich 

klientov.  
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September 

 

 

       
 

Koncom mesiaca sme sa pustili do jesenného upratovania nášho areálu a 

vyzbierali sme kvety „aksamietníc“ a vysušili semienka na budúce sadenie. 

  

 

 

                                  
 

Október 

 

Október je všeobecne známy ako mesiac úcty k starším. Mnohí naši klienti sa 

stretli na chodbách jednotlivých budov a pripravili sme im malé prekvapenie.  

Ženy dostali obľúbené kvety a muži sladkosť na ktorej mali svoje meno.  

 

 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tradične sa klienti, tento krát  v hojnom počte, zúčastnili Ondrejského jarmoku. 

Pozreli si pestrú ponuku predajcov, ktorú tento jarmok ponúkal – dali si 

výbornú pečenú klobásku, trdelníky, kávu, kofolu a horúci čaj na zahriatie.  
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November 

 

 

Nakoľko v okolí nášho zariadenia je množstvo stromov, klienti sa rozlúčili 

s jeseňou posledným jesenným upratovaním.  

 

 

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

December 

 

 

Začiatok mesiaca sa začal očakávaním Mikuláša s pomocníkmi, ktorý obdaril 

všetkých malou sladkosťou.  

 

   
 

V mesiaci december sa ako po iné roky niesol v znamení príprav na Vianoce. 

Klienti vyrábali vianočnú výzdobu na stromčeky, krásne vianočné ikebany na 

stoly do jedální, do spoločenských miestností a na chodby. Tradične sa piekli 

medovníčky, zdobili nástenky a vyzdobovalo sa celé zariadenie. Na všetkých 

chodbách klienti rozsvietili vianočné stromšeky.  

 

    
 

Tesne pred Vianocami sa konala vianočná zábava, na ktorú prišli vystúpiť deti 

z druhého ročníka ZŠ Komenského v Komárne.  

Na Vianoce naši obyvatelia dostali vianočné darčeky. 
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8. Ciele organizácie na ďalšie obdobie  

 

Cieľom neziskovej organizácie Náruč n.o. je neustále napredovať a skvalitňovať svoje služby. 

Prioritou zostáva klient a jeho individuálne potreby, hľadať ďalšie možnosti ich naplnenia, 

rozširovať okruh poskytovania sociálnych služieb a neustále skvalitňovať tie, ktoré už 

nezisková organizácia poskytuje. Cieľom organizácie je podporovať vzdelávanie 

zamestnancov, zbierať potrebné skúsenosti,  zavádzať nové inovatívne postupy do svojej 

činnosti a tým naplniť zvyšujúci sa trend v oblasti štandardov kvality pre poskytovanie 

sociálnych služieb.  

Na rok 2017 je naplánovaná rekonštrukcia obytných priestorov pre účely NÁRUČ n.o., na 

Zváračskej ul. 27. Tým sa opäť poskytovanie sociálnej služby skvalitní. Plánujeme rozširovať 

priestory telocvične, úpravu exteriéru a presťahovanie práčovne. Pevne veríme, že tieto 

náročné plány a vízie sa nám naplnia.  

 

9. Vplyv činnosti na životné prostredie 

 

Organizácia pri svojej prevádzkovej činnosti v roku 2016 produkovala  komunálny odpad 

(zmluva s CLEAN CITY s r.o., Komárno,  biologicky rozložiteľný kuchynský odpad ( 

zmluva na odoberanie INTA s r.o., Trenčín) a odpady, ktorých zber a zneškodnenie podlieha 

osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie (zdravotnícky odpad – zmluva o odoberaní 

ENVICONSULT spol s r.o., Žilina). Okrem uvedeného, ostatné činnosti neziskovej 

organizácie Náruč n.o.,  nemali negatívny vplyv na životné prostredie.  

 

 

10. Neistoty - riziká 

 

V roku 2016 sa organizácia pri svojej činnosti stretávala aj s obavami a neistotami, ktoré by 

mohli jej činnosť narušiť. Jedná sa hlavne o technicko-organizačné riziko (počasie, 

materiálno-technické zabezpečenie, náhle prírodné živly, zamestnanci a pod.), riziká 

determinované klientom (výška dôchodku, exekúcie, nepriznanie invalidného dôchodku alebo 

iných dávok a pod.) a systémové riziko (včas podpísané zmluvy s vyššími územnými celkami, 

ministerstvom, vývoj politickej a ekonomickej situácie a pod.)  Obavy a riziká, s ktorými sa 

organizácia stretla, sa naplnili a to v júli 2016, kedy bolo veľmi nepriaznivé počasie a budovy 

na celej Zváračskej ulici boli zatopené prívalovou dažďovou vodou. Boli privolaní pracovníci 

záchranných zložiek SR – hasiči, aby sa podieľali na odstránení škôd, ktoré spôsobil prírodný 

živel.  
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V. HOSPODÁRENIE OGRANIZÁCIE, ROČNÁ ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA 
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INFORMÁCIE K ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE 
 

Prehľad o položkách aktív a pasív za rok 2016 v € 

 
Účet Názov účtu k 01.01.2016 Má dať Dal Zostatok 

013 Softvér 4 500,48 418,90 0,00 4 919,38 

023 Dopravné prostriedky 23 500,00 0,00 0,00 23 500,00 

029 Ostatný dlhodobý hmotný majetok 171 413,90 16 979,80 0,00 188 393,70 

041 Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku 0,00 418,90 418,90 0,00 

042 Obstaranie dlhodobého hmotného majetku 0,00 16 979,80 16 979,80 0,00 

073 Oprávky k softvéru -4 500,48 0,00 418,90 -4 919,38 

083 Oprávky k dopravným prostriedkom -1 958,33 0,00 5 875,00 -7 833,33 

089 
Oprávky k ostatnému dlhodobému hmotnému 
majetku 

-161 951,58 0,00 9 944,81 -171 896,39 
  

  
Účtovná trieda 0 celkom 31 003,99 34 797,40 33 637,41 32 163,98 

              112 Materiál na sklade 1 263,83 198 875,34 198 647,55 1 491,62 
  

  
Účtovná trieda 1 celkom 1 263,83 198 875,34 198 647,55 1 491,62 

              211 Pokladnica 53 131,49 998 294,43 992 342,10 59 083,82 

213 Ceniny 372,30 46 287,00 46 438,90 220,40 

221 Bankové účty 57 275,45 2 259 449,34 2 295 275,29 21 449,50 

261 Peniaze na ceste 0,00 1 969 757,82 1 969 757,82 0,00 
  

  
Účtovná trieda 2 celkom 110 779,24 5 273 788,59 5 303 814,11 80 753,72 

              311 Odberatelia 3 709,20 550 511,58 552 323,95 1 896,83 

314 Poskyt. prevádzkové preddavky 0,00 47 586,30 47 586,30 0,00 

321 Dodávatelia -6 552,91 696 450,57 695 272,33 -5 374,67 

323 Krátkodobé rezervy -11 580,66 11 580,66 0,00 0,00 

325 Ostatné záväzky 0,00 233,40 233,40 0,00 

331 Zamestnanci -24 756,95 467 229,27 477 121,35 -34 649,03 

333 Ostatné záväzky voči zamestnancom 0,00 130,83 130,83 0,00 

335 Pohľadávky voči zamestnancom 0,00 246,35 246,35 0,00 

336 
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a 
zdravotnými poisťovňami 

-13 673,34 197 589,20 202 950,64 -19 034,78 

342 Ostatné priame dane -1 225,07 29 858,74 30 929,90 -2 296,23 

345 Ostatné dane a poplatky -37,00 37,00 111,00 -111,00 

346 
Dotácie a ostatné zúčtovanie so štátnym 
rozpočtom 

-3 071,84 214 271,84 211 599,76 -399,76 

348 
Dotácie a zúčtovanie s rozpočtami územnej 
samosprávy 

-3 188,69 493 872,06 492 642,86 -1 959,49 

379 Iné záväzky -893,96 15,78 0,00 -878,18 

381 Náklady budúcich období 785,96 917,80 785,98 917,78 
  

  
Účtovná trieda 3 celkom -60 485,26 2 710 531,38 2 711 934,65 -61 888,53 

              411 Základné imanie -66,39 0,00 0,00 -66,39 

428 
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia 
minulých rokov 

16 219,56 0,00 46 864,28 -30 644,72 

431 Výsledok hospodárenia v schvaľovaní -46 864,28 46 864,28 0,00 0,00 

472 Záväzky zo sociálneho fondu -22,46 0,00 2 167,35 -2 189,81 

474 Záväzky z nájmu -17 938,60 3 534,58 0,00 -14 404,02 

475 Dlhodobé prijaté preddavky -33 889,63 7 910,10 9 900,00 -35 879,53 
  

  
Účtovná trieda 4 celkom -82 561,80 58 308,96 58 931,63 -83 184,47 

 

V roku 2016 organizácia obstarala pre vyšší komfort svojich klientov masážne lôžko 

CERAGEM v hodnote 3.190,-€, vybavenie do práčovne – mangel v hodnote 3.000,-€ 

a sušičku bielizne za 2.000,-€, ďalej 14 ks polohovateľných lôžok v celkovej hodnote 5.586,-

€. Uvedený majetok organizácia zaradila do užívania a v alikvótnej čiastke aj uplatnila odpisy 

do nákladov.   

Na účte 311 Odberatelia evidujeme pohľadávku voči poberateľom sociálnej služby vo výške 

1.896,83€, pričom 776,38€ bolo ešte pred uplynutím lehoty splatnosti.  Výška pohľadávky za 

poskytnutú sociálnu službu v porovnaní z predchádzajúcim obdobím poklesla o 48,86% zo 

sumy 3.709,20€ na 1.896,83€.  
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Na účte 321-Dodávatelia eviduje  organizácia k 31.12.2016 záväzky z obchodného vzťahu vo 

výške 5.374,67€, z čoho 3.627,36€ je ešte pred uplynutím lehoty splatnosti. Záväzky 

organizácie tiež vykazujú klesajúcu tendenciu. Záväzky na účtoch 331, 336 a 342 vyplývajú 

z pracovnoprávnych vzťahov a predstavujú mzdy a im prislúchajúce odvody a dane do 

Sociálnej, Zdravotných poisťovní a Finančnej správe za obdobie december 2016 splatné 

v januári 2017. Januárovú splatnosť má tiež položka 345 – Ostatné dane a poplatky, kde 

evidujeme daň z motorových vozidiel. 

 

 

Prehľad o nákladových položkách za rok 2016 v € 

 
Účet Názov účtu K 01.01.2016 Má dať Dal Zostatok 

501 Spotreba materiálu 0,00 236 805,81 0,00 236 805,81 

502 Spotreba energie 0,00 53 704,97 0,00 53 704,97 

511 Opravy a udržiavanie 0,00 10 330,75 0,00 10 330,75 

518 Ostatné služby 0,00 343 966,50 0,00 343 966,50 

521 Mzdové náklady 0,00 443 381,46 10 771,55 432 609,91 

524 Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie 0,00 147 486,01 10 681,83 136 804,18 

527 Zákonné sociálne náklady 0,00 29 586,30 0,00 29 586,30 

531 Daň z motorových vozidiel 0,00 111,00 0,00 111,00 

538 Ostatné dane a poplatky 0,00 156,01 0,00 156,01 

541 Zmluvné pokuty a penále 0,00 83,62 0,00 83,62 

544 Úroky 0,00 831,28 0,00 831,28 

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

551 Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku 0,00 16 238,71 0,00 16 238,71 

568 Ostatné finančné náklady 0,00 2 450,39 0,00 2 450,39 
  

  
Účtovná trieda 5 celkom 0,00 1 285 332,81 21 453,38 1 263 879,43 

 

Na účte 501 evidujeme náklady za spotrebovaný materiál v celkovej výške 236.805,81€ 

z toho najvyššiu položku tvorí spotreba potravín na prevádzku vlastnej kuchyne vo výške 

184.535,41 €, pričom táto položka sa oproti minulému roku zvýšila o 2,75% čo je pri náraste 

cien potravín zanedbateľná čiastka. Okrem tejto najvýznamnejšej položky na tomto účte 

vedieme náklady na čistiace prostriedky a potreby; zdravotnícky materiál; kancelárske 

potreby;  materiál na opravu a údržbu; drobný hmotný majetok a od septembra 2015 aj 

spotrebu pohonných látok. Ďalšie významné položky na tomto účte sú náklady na čistiace 

prostriedky a potreby vo výške 14.112,14 € (nárast oproti predchádzajúcemu  roku 

o 1955,91€) a na drobný hmotný majetok v celkovej výške 14.416,87 € (nárast oproti 

predchádzajúcemu roku o 4698,60€), naopak zníženie nákladov sme dosiahli pri položkách 

materiálu na opravu a údržbu (pokles oproti predchádzajúcemu roku o 15,5%), pri nákladoch 

na zdravotnícky materiál (pokles oproti predchádzajúcemu roku o 468,04€). 

 

Na účte 502 evidujeme náklady za spotrebovanú elektrickú energiu, zemný plyn a náklady za 

vodné a stočné. Pri spotrebe elektrickej energie sme dosiahli zníženie nákladov oproti 

predchádzajúcemu  obdobiu o17,92% a dokonca pri nákladoch na vodné a stočné  sme 

zaznamenali úsporu  oproti predchádzajúcemu roku až o 52,04%. Náklady na spotrebu 

zemného plynu dosiahli výšku 23.082,95€, čo znamená zvýšenie o 7,55%. Celková výška 

nákladov za spotrebované energie na rok 2016 predstavuje sumu 53.704,97€. 

 

Na účte 511 evidujeme náklady na opravy a udržiavanie prenajatých nehnuteľností, na opravu 

a údržbu kuchynských a ostatných zariadení ako aj na opravy a udržiavanie motorového 

vozidla. Táto nákladová položka predstavuje za rok 2016 výšku 10.330,75€. 

  

Na účte 518 evidujeme náklady za služby v celkovej výške 343.966,50 € z čoho 

najvýznamnejšiu položku tvoria náklady na nájomné nehnuteľností, v ktorých organizácia 

prevádzkuje svoju činnosť v celkovej výške 319.100 €, čo predstavuje nárast týchto nákladov  



29 

 

o 30.900 €, teda o 10,72% viac ako v predchádzajúcom roku. Ďalšími významnými 

položkami na tomto účte sú náklady na telefónne poplatky, hovorné, internet;  odvoz 

komunálneho a drobného stavebného odpadu, zneškodnenie biologického odpadu a odber 

kuchynského odpadu. 

 

Najvyššiu položku z celkových nákladov tvoria náklady na účte 521 mzdové náklady a k nim 

prislúchajúce odvody na sociálne a zdravotné poistenie na účte 524 a zákonné sociálne 

náklady na účte 527. Priemerný prepočítaný počet zamestnancov za rok 2016 bol 68. Ich 

mzdové náklady predstavovali sumu vo výške 432.609,91€, Zákonné sociálne a zdravotné 

poistenie 136.804,18€ a Zákonné sociálne náklady hodnotu 29.586,30€. Mzdové náklady 

tvoria z celkových nákladov 34,23%. Ak ku mzdovým nákladom pripočítame aj náklady na 

zákonné sociálne a zdravotné poistenie a zákonné sociálne náklady, ich súčet predstavuje 

47,39%z celkových nákladov za rok 2016. 

 

Na výške nákladov vedených účte 551 odpisy hmotného a nehmotného majetku sa 

významnou mierou podieľa hodnota odpisu tohto motorového vozidla (5.875,-€). 

Náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja organizácia Náruč n.o. nemala. Náruč n.o. 

nenadobudla vlastné akcie, dočasné listy, obchodné podiely a akcie. 

 

Celkové náklady dosiahli za rok 2016 výšku 1 263 879,43€. V porovnaní s rokom 2015 sa 

celkové náklady zvýšili o 12,19%. 

 

Prehľad o výnosových položkách za rok 2016 v € 

 
Účet Názov účtu k 01.01.2016 Má dať Dal Zostatok 

602 Tržby z predaja služieb 0,00 0,00 550 511,58 -550 511,58 

644 Úroky 0,00 0,00 0,54 -0,54 

646 Prijaté dary 0,00 0,00 100,00 -100,00 

649 Iné ostatné výnosy 0,00 0,00 348,61 -348,61 

665 Príspevky z podielu zaplatenej dane 0,00 0,00 2 093,08 -2 093,08 

691 Dotácie 0,00 12 040,34 692 202,28 -680 161,94 
  

  
Účtovná trieda 6 celkom 0,00 12 040,34 1 245 256,09 -1 233 215,75 

 

Výnosy organizácie tvorili najmä dotácie a tržby z predaja služieb. Pri oboch položkách sme 

zaznamenali nárast oproti predchádzajúcemu  roku. K 31.12.2016 bol počet klientov 146 osôb 

a tržby za poskytnuté sociálne služby predstavovali výšku 550.511,58€, predstavuje to nárast 

tržieb oproti predchádzajúcemu roku o 7%. Dotácie na poskytovanie sociálnej služby tiež 

vykázali nárast oproti predchádzajúcemu roku a to o 3,26%. 

 

Celkové výnosy organizácie za rok 2016 sú vo výške 1.233.215,75€. V porovnaní s rokom 

2015 sa celkové výnosy zvýšili o 5,1%. 

 

Výsledkom hospodárenia za rok 2016 bola strata vo výške 30.663,68€. Za rok 2015 bol 

výsledkom hospodárenia zisk vo výške 46.864,28€, ktorý organizácia použila na úhradu strát 

z predchádzajúcich období. 

Náruč n.o. nemá organizačnú zložku v zahraničí. 

Účtovná závierka je zostavená za predpokladu, že účtovná jednotka bude nepretržite 

pokračovať vo svojej činnosti. Počas účtovného obdobia 2016 nenastali zmeny účtovných 

zásad a zmeny účtovných metód. 
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VI. ZHRNUTIE  ČINNOSTI ORGANIZÁCIE NÁRUČ n.o. 2016 

 
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: ZpS 55 klientov, DSS 18 klientov a ŠZ 75 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 a Špecializovanom zariadení. 
 

Zariadenie pre seniorov a Domov sociálnych služieb pre dospelých a Špecializované zariadenie  

„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   zdravotnú    starostlivosť prostredníctvom ADOS.   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,  diétnou 

a šetriacou stravou, alebo  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 a aktivity 

Výsledkom hospodárenia za rok 2016 bola strata vo výške 30.663,68 €. Za rok 2015 bol 

výsledkom hospodárenia zisk vo výške 46.864,28€. 
 


