
1 

 

 

 

 

 

VÝROČNÁ SPRÁVA 

o činnosti a hospodárení neziskovej organizácie  

2017 
 

 

 

 

    

 

 

 

 

                                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JÚN  2018                                 IČO: 36096806 

 

 

 

 

 

 



2 

 

OBSAH 

 

I. ÚVOD.............................................................................................................................3 

II. ZÁKLADNÉ ÚDAJE.....................................................................................................4 

III. IDENTIFIKÁCIA ORGANIZÁCIE...............................................................................6 

IV. VYHODNOTENIE ČINNOSTI.....................................................................................7 

1. Druh poskytovania sociálnych sluţieb.......................................................................7 

1.1 Zariadenie pre seniorov........................................................................................7 

1.2 Domov sociálnych sluţieb...................................................................................7 

1.3 Špecializované zariadenie....................................................................................7 

2. Stav obsadenosti.........................................................................................................8 

3. Prehľad pohybu prijímateľov sociálnej sluţby..........................................................9 

4. Veková štruktúra prijímateľov sociálnej sluţby........................................................9 

5. Poskytovanie činností a sluţieb...............................................................................10 

5.1 Odborné činnosti................................................................................................10 

5.2 Obsluţné činnosti...............................................................................................11 

5.3 Ďalšie činnosti....................................................................................................13 

6. Ostatné činnosti organizácie....................................................................................13 

6.1 Ošetrovateľská starostlivosť..............................................................................13 

6.2 Zamestnanci.......................................................................................................13 

7. Sociálna práca v zariadení.......................................................................................15 

7.1 Plán aktivít 2017................................................................................................17 

8. Ciele organizácie na ďalšie obdobie........................................................................25 

9. Vplyv činnosti na ţivotné prostredie.......................................................................25 

10. Neistoty a riziká.......................................................................................................25 

V. VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA.................................................................................26 

VI. ZHRNUTIE ČINNOSTI ORGANIZÁCIE NÁRUČ n.o...........................................36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

I. ÚVOD 

 

Tak ako kaţdý rok aj rok  2017 sa opäť niesol v duchu organizačných  zmien, zveľaďovania 

prostredia, ako aj skvalitňovania sociálnych sluţieb. Pre zariadenie NÁRUČ n.o. to bol rok, 

v ktorom sme opäť vykonali zmeny v priestoroch jednotlivých prevádzok, ktoré opäť viedli 

k zvýšeniu kvality poskytovaných sluţieb. V uplynulom roku sme po dohode so spoločnosťou 

ELVED s r.o.,  mali naplánovanú rekonštrukciu vnútorných priestorov na ul. Zváračská 27, čo 

sa aj v roku 2017 splnilo, presne podľa harmonogramu. V júli 2017 sme uviedli do prevádzky 

ďalšiu budovu, na Zváračskej ulici č. 27, v ktorej sme vytvorili miesta pre 35 klientov. 

Nezriadili sme novú formu poskytovania sociálnych sluţieb, ale zvýšili sme kapacitu 

Zariadenia pre seniorov o 37 miest. Kapacita DSS a ŠZ zostala nezmenená. Od 10.7.2017 má 

organizácia  Náruč n.o. kapacitu 185 klientov. Našim klientom sme poskytli viac priestoru, 

ktorý môţu pri spoločných aktivitách plne vyuţívať.   Registráciou uvedeného objektu na ul. 

Zváračská č. 27,  sme im zabezpečili komfortné ubytovanie. Na prízemí uvedenej 

nehnuteľnosti bola zriadená telocvičňa s moderným vybavením a prístrojmi,  ktoré je našim 

klientom plne k dispozícií. Vlastník nehnuteľností ELVED s r.o., nám takto vyšiel v ústrety, 

nakoľko rekondičné a regeneračné cvičenia sú pre našich klientov veľmi dôleţité. 

Naplánované úlohy z roku 2016 boli úspešne dokončené a ďalšie úlohy a plány nás čakajú.  

Náruč n.o. nezmenila svoje stratégie, z ktorých vyplýva, ţe našim poslaním zostáva vôľa 

pomôcť tým, ktorí to potrebujú, ktorí sa ocitli v nepriaznivej sociálnej a ţivotnej  situácii 

a tým, ktorí sa pre svoj zdravotný stav uţ nedokáţu o seba postarať. Taktieţ sa nezmenila 

snaha a ochota napĺňať očakávania jednak samotných klientov nášho zariadenia, ako aj ich 

rodinných príslušníkov, či blízkych. Udrţať dobré výsledky a zabezpečiť ďalší rast 

organizácie je neľahká úloha. Mnohé z plánov a vízií, ktoré sme si predsavzali sa nám 

podarilo uskutočniť, avšak niektoré musia byť posunuté na ďalšie časové obdobie. 

Zvyšovanie úrovne kvality poskytovania sociálnych sluţieb 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 77 zamestnancov, ktorí svojou 

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

Rok 2018 bude pre nás opäť výzvou, ako udrţať stabilitu organizácie, nadobudnutú dôveru 

klientov a kvalitu poskytovaných sociálnych sluţieb. Cieľom na rok 2018 je vybudovanie 

novej spoločenskej miestnosti v budove č. 21 a zveľadenie okolia zariadenia novými 

altánkami a zeleňou.  

 

Výročná správa poskytuje komplexnú informáciu o činnosti neziskovej organizácie za rok 

2017. Získate z nej informácie o našej činnosti, o počte prijímateľov 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 sluţby spočívajúce 

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

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

o sociálnych sluţbách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o ţivnostenskom, 

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

pobytovej sociálnej sluţby v zariadení pre seniorov,  domove sociálnych sluţieb 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 lôţok  

01.07.2003 - Zriadenie prevádzky Domova dôchodcov a Domova sociálnych sluţieb pre 

dospelých s kapacitou 53 miest 

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

dospelých a DD s celkovým počtom lôţok 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 sluţieb pre dospelých  

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

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

v Komárne   

01.06.2007 – zmena v zloţení správnej rady neziskovej organizácie.  

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

      Zuzana Gličová – člen 

      Vlasta Czaniková – člen 

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

     Zdenka Lengyelová – člen 

               Vlasta Czaniková – člen 

01.09.2008 – zmena v zloţení správnej rady neziskovej organizácie.  

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

          Zdenka Lengyelová – člen 

          Vlasta Czaniková – člen  

Nové zloţenie 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 sluţieb vedenom na Úrade 

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

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

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

poskytovania sociálnych sluţieb 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 zloţení správnej rady neziskovej organizácie. 
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Pôvodné zloţenie 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 sluţieb, pobytová forma, kapacita 150 miest, neurčitý 

čas 

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

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

sluţieb 

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

a rozsah poskytovaných sociálnych sluţieb k 31.12.2014 a zapisuje sa nový druh a rozsah: 

- Domov sociálnych sluţieb – 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 sluţieb v tomto rozsahu: 01.01.2015 

09.09.2016 – Zmena miesta poskytovania sociálnej sluţby – kapacita nezmenená, 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 

sluţieb pre dospelých 18 miest, Špecializované zariadenie 11 miest 

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

zariadenie 40 miest 

10.7.2017 – Zmena miesta poskytovania sociálnej sluţby a navýšenie počtu miest v Zariadení 

pre seniorov a to nasledovne: Celkom – 185 miest (92 ZPS, 75 ŠZ, 18 DSS) 

Zváračská 19 – kapacita 16 miest – ŠZ 16 miest 

Zváračská 21 – kapacita 50 miest – ZPS 10 miest, ŠZ 40 miest 

Zváračská 23 – kapacita 34 miest – ZPS 10 miest, ŠZ 6 miest, DSS 18 miest 

Zváračská 25 – kapacita 50 miest – ZPS 37 miest, ŠZ 13 miest 

Zváračská 27 – kapacita 35 miest – ZPS 35 miest 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

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: 

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

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

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

sluţbách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o ţivnostenskom, podnikaní 

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

sociálnej sluţby v zariadení pre seniorov, v domove sociálnych sluţieb 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 sluţieb pre dospelých zapísaný 

pod por. č. 45 Nitrianskeho samosprávneho kraja. 
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IV. VYHODNOTENIE ČINNOSTI 

 

 

1. Druh poskytovania sociálnych služieb 

 

V roku 2017 Náruč n.o. poskytovala tri druhy sociálnych sluţieb -  Zariadenie pre seniorov 

(ZPS), Domov sociálnych sluţieb pre dospelých (DSS) a Špecializované zariadenie (ŠZ).  

 

 

 

1.1 Zariadenie pre seniorov – miesto poskytovania: Zváračská 21, 23, 25 a 27 

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

o sociálnych sluţbách 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 sluţby v tomto 

zariadení potrebuje z iných váţnych dôvodov.  Kapacita zariadenia je 92 miest. Sociálna 

sluţba sa poskytuje pobytovou formou (celoročne), podľa rozdelenia zapísaného v Registri 

poskytovateľov sociálnych sluţieb 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, údrţba bielizne a šatstva, utvárajú sa podmienky na úschovu 

cenných vecí a zabezpečuje sa záujmová činnosť. 

 

 

 

1.2 Domov sociálnych služieb pre dospelých – miesto poskytovania: Zváračská 23 

V domove sociálnych sluţieb sa poskytuje sociálna sluţba fyzickej osobe, ktorá dovŕšila 18 

rokov aţ 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 sluţba sa poskytuje pobytovou formou (celoročne), podľa rozdelenia zapísaného 

v Registri poskytovateľov sociálnych sluţieb a na neurčitý čas. 

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

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

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

činnosť, utvárajú sa podmienky na úschovu cenných vecí.  

 

 

1.3 Špecializované zariadenie – miesto poskytovania: Zváračská 19, 21, 23 a 25 

V špecializovanom zariadení sa poskytuje sociálny sluţba 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 ťaţkého stupňa. Kapacita 

zariadenia je 75 miest. Sociálna sluţba sa poskytuje pobytovou formou (celoročne), podľa 

rozdelenia zapísaného v Registri poskytovateľov sociálnych sluţieb a na neurčitý čas. 

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

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

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

činnosť, utvárajú sa podmienky na úschovu cenných vecí.  
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2. Stav obsadenosti zariadení ZpS , DSS pre dospelých a ŠZ v roku 2017 

 

 

Názov Zariadenie pre seniorov Domov sociálnych služieb Špecializované 

zariadenie 

ROK Počiatočný 

stav 

Konečný 

stav 

Počiatočný 

stav 

Konečný 

stav 

Počiatočný 

stav 

Konečný 

stav 

2017 54 86 18 18 74 71 

 

Celkom Zmena stavu 

celkom 

 

Počiatočný 

stav 

Konečný 

stav 

146 175 + 29 

 

 

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

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

počte. Celkovo ku koncu roka 2017 bol zaznamenaný nárast oproti stavu obyvateľov na 

začiatku roka, a to z dôvodu zmeny kapacity Zariadenia pre seniorov – zvýšenie o 37 miest 

a registrácia nového miesta poskytovania sociálnej sluţby na ul. Zváračská 27.  

 

 

Priemerný stav klientov v  roku 2017 bol:       

158  

Počiatočný stav klientov k 01.01.2017 bol:      

146  

Konečný  stav  klientov  k  31.12.2017 bol:      

175  

  

 

Štruktúra prijímateľov sociálnej služby: 

 

Údaje k  31.12.2017: 

V Zariadení  pre  seniorov bolo z celkového počtu klientov 86 umiestnených,  33 muţov a 

53  ţien.  

V  Domove  sociálnych  služieb  pre  dospelých bolo z celkového počtu klientov 18 

umiestnených, 14 muţov a 4 ţeny.  

V  Špecializovanom zariadení bolo z celkového počtu 71 umiestnených, 36 muţov a 35 

ţien.   

Z uvedeného vyplýva, ţe z celkového počtu prijímateľov evidovaných k 31.12.2017 (175), 

muţov (83) a ţien (92), je v zariadení mierna prevaha ţien. 
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3. Prehľad pohybu prijímateľov v ZpS , DSS pre dospelých a ŠZ v roku 2017 

 

 

Prehľad pohybu 

prijímateľov soc. služby 

ZpS DSS ŠZ Celkom 

Prijatí 55 4 14 73 

Dobrovoľne vystúpili 5 3 3 11 

Úmrtia 18 1 14 33 

 

 

4. Veková štruktúra prijímateľov v ZpS , DSS pre dospelých a ŠZ  k 31.12.2017 

 

 

Veková štruktúra ZpS DSS ŠZ Celkom 

Prijímatelia vo veku 26-39 rokov 0 1 1 1 

Prijímatelia vo veku 40-62 rokov 1 16 18 35 

Prijímatelia vo veku 63-74 rokov 20 1 22 43 

Prijímatelia vo veku 75-79 rokov 18 1 6 25 

Prijímatelia vo veku 80-84 rokov 19 0 8 27 

Prijímatelia vo veku 85-89 rokov 18 0 12 30 

Prijímatelia vo veku nad 90 rokov 10 0 4 14 

 

Priemerný vek obyvateľa Náruč n.o. v roku 2017 predstavoval: 73 rokov. 

 

 

4.1 Štruktúra prijímateľov podľa druhu poskytovanej služby a diagnózy k 31.12.2017 

 

Prijímatelia 

sociálnej sluţby: 
ZPS          DSS ŠZ 

Celkom 

 

Diabetici 

 

25 4              9 38 

Osoby 

s psychotickou 

liečbou 

15 0 40 55 

Osoby 

s demenciou 

a uţívajúci 

neuroleptiká 

5 3 7 15 

Osoby uţívajúce 

antidepresíva 

30 3 35 68 

Imobilní 

prijímatelia 

22 5 20 47 
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Vysoký priemerný vek klientov zariadenia Náruč n. o., ako značné zastúpenie 

imobilných a psychicky chorých klientov,  kladie zvýšené nároky na pracovníkov nášho 

zariadenia. Jedná sa hlavne o opatrovateľský personál, ktorý tvoria hlavne ţeny. 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 podlaţiami zariadenia, vyuţívame schodiskový  výťah  –  šikmú  

schodiskovú plošinu a zvislú zdvíhaciu plošinu na všetkých budovách zariadenia. 

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

s imobilnými klientmi.   

 

 

5. Poskytovanie činností a služieb 

 

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

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 (ŠZ a DSS) 

Prijímateľom s nepriaznivým zdravotným stavom sa podľa rozsahu ich zdravotného 

postihnutia poskytovala pomoc na zabezpečenie nevyhnutných ţivotných úkonov pri 

čiastočnej alebo prevaţnej bezvládnosti. Ťaţko 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 sluţbách. 

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 pouţívať predmety zlepšujúce pohyb ako 

napr. fit lopty, loptičky, naťahovacie terapeutické gumy a pod. Odborný personál vykonáva 

klientom pravidelne bazálnu stimuláciu, ktorá ich jednak aktivizuje a jednak upokojuje.  

Odborná zdravotná starostlivosť bola zabezpečená prostredníctvom všeobecného lekára 

/zmluvným/, ktorý navštevoval zariadenie 1 x do týţdňa 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, prichádzal do zariadenia 1x do 

týţdňa a pravidelne našich klientov, ktorí potrebovali jeho odborné ošetrenie alebo kontrolu, 

navštevoval. Klienti mali zabezpečené pravidelné kontroly u ostatných odborných lekárov, 

pravidelné merania krvného tlaku, teploty a váţenie. Klienti majú moţnosť dobrovoľne sa 

zúčastňovať na chode neziskovej organizácie a to pri zveľaďovaní okolia zariadenia, svojich 

vlastných izieb, spoločenských miestností alebo jedální. Odborný personál odprevádza 

klientov aj do Re-Centra, ktoré je vybavené najmodernejšími prístrojmi a telocvičňou. Tam sa 
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o nich starali fyzioterapeuti, ktorí pod dohľadom lekára s prijímateľmi cvičili, aktivizovali ich 

a zabezpečovali im pravidelný pohyb. Prijímateľom, ktorým zdravotný stav nedovoľoval 

návštevu telocvične, bola poskytnutá odborná fyzioterapeutická pomoc na lôţku 

v pravidelných intervaloch.  

 

 

5.2 Obslužné činnosti 

- ubytovanie 

- stravovanie 

- pranie, ţehlenie, údrţba šatstva a bielizne 

Ubytovanie 

Zariadenie Náruč n.o. je umiestnené v krásnom prostredí plnom zelene. Je rozmiestnené do 5 

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

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

potreby zariadenia Náruč n.o. 

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

kompletne zrekonštruovaná  a  celá   zateplená.  Svojou kapacitou vzniklo  zariadenie  

rodinného  typu,  ktoré  je  v  súčasnosti  veľmi  preferované. Kapacita budovy je 16 miest. 

Na  prízemí  sa  nachádza  samostatná prevádzka práčovne a kuchyne.    

Na prvom poschodí sa nachádza výdajňa    stravy   s    jedálňou   pre   obyvateľov , ako aj  

sesterská  izba a šatňa   pre   personál. Klienti majú k dispozícií Wi-Fi sieť a môţu sa pripojiť 

na internet. Klienti  sú ubytovaní v jedno, dvoj a trojposteľových izbách, 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 môţe klient 

priniesť aj 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:  Budova  je trojpodlaţná   murovaná s ubytovacou kapacitou 50 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   poschodia  je  

zabezpečený  schodiskovým výťahom – šikmou plošinou a ďalším bezbariérovým vstupom 

do spoločenskej miestnosti cez novovybudovanú terasu. V suteréne budovy sa nachádzajú 

sklady materiálu potrebného na údrţbu. 

Budova  č. 23:   Budova je trojpodlaţná, murovaná s ubytovacou kapacitou 34 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 prízemí bola  vytvorená veľká  

spoločenská miestnosť. Na tomto poschodí sa nachádza miestnosť na osobnú hygienu 

opatrovateľov.  Na 1. 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. 

Budova č. 25: Budova  je trojpodlaţná   murovaná s ubytovacou kapacitou 50 klientov, ktorí 

sú ubytovaní v   jedno  a  dvojposteľových  izbách,  ku ktorým  prislúcha   zariadenie   
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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  zvislou plošinou – výťahom, ktorý je umiestnený v spoločenských 

miestnostiach a ďalším bezbariérovým vstupom do spoločenskej miestnosti na I. podlaţí, cez 

novovybudovanú terasu. 

V  suteréne  budovy  sa  nachádzajú miestnosti slúţiace ako sklady materiálu na údrţbu. Tak 

isto sa tu nachádzajú aj šatne pre personál. 

Budova č. 27: Budovu č. 27 organizácia prenajíma od I.Q.  2017. V budove boli vykonané 

vnútorné úpravy na účely poskytovania sociálnej sluţby. Budova  je trojpodlaţná   murovaná 

s ubytovacou kapacitou 35 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 spoločenská miestnosť.  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 šikmou schodiskovou plošinou a novovybudovanou terasou s bezbariérovým 

vstupom. Na prízemí sa nachádza telocvičňa, ktorá je vybavená zariadením na rekondíciu 

a regeneráciu klientov zariadenia Náruč n.o.,  tak isto sa tu nachádzajú oddychové miestnosti 

pre klientov. 

V  suteréne  budovy  sa  nachádzajú miestnosti slúţiace ako sklady materiálu potrebného na 

údrţbu.         

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

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

zariadenia a teplá úţitková voda.  V roku 2017  bolo okolie budovy aj za pomoci niektorých 

klientov v rámci pracovnej terapie upravené, bolo zasadených mnoţstvo interiérových, ale aj 

exteriérových kvetov a drevín. 

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

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

vybavené protipoţiarnym systémom a novými signalizačnými jednotkami.  

V roku 2017 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 výţivy, 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 2017 Náruč n.o. tak isto, ako po iné roky, spolupracovala so Strednou odbornou 

školou obchodu a sluţieb v Komárne, kde v priestoroch kuchyne vytvorila moţnosti pre prax 

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

Náruč n.o. práčovni, ktorá sa nachádza v budove č. 19.  

   

5.3 Ďalšie činnosti 

V zariadení sú poskytované nasledovné sluţby: 

- poskytovanie nevyhnutného ošatenia (bezplatne) 

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

- záujmová činnosť 

- preprava k lekárovi (bezplatne) 

- poţičiavanie pomôcok (bezplatne). 

Nadštandardné služby - ako: manikúra, pedikúra, kaderník, fyzioterapeut (bezplatne) 

a masér (bezplatne), boli klientom na poţiadanie zabezpečené. V rámci celkového 

zaopatrenia, odborný personál realizoval objednávanie klientov u odborných lekárov, 

zabezpečoval v prípade potreby sanitku a bol zabezpečený sprievod na vyšetrenia pre kaţdého 

klienta. Sociálny úsek vykonával na základe poverení prijímateľov styk s úradmi, poštou, 

bankou, rodinou, telefonicky a elektronicky kontaktoval príbuzných a priateľov 

a spolupracoval s orgánmi štátnej a verejnej správy pre potreby prijímateľov.  

  

 

6.  Ostatné činnosti  

 

6.1 Ošetrovateľská starostlivosť 

 

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

pravidelnými návštevami zo strany obvodného lekára. Na základe dohody s niektorými 

odbornými lekármi navštevujú pravidelne svojich klientov n našom zariadení. (chirurg, 

psychiater). Kaţdý prijímateľ má právo slobodného výberu odborného a všeobecného lekára.  

V rámci poskytovaných sluţieb sme zabezpečovali prijímateľom návštevy u odborných 

lekárov podľa ich potrieb. Kaţdému klientovi je zabezpečený bezplatný  doprovod a odvoz 

k odborným lekárom. Ošetrovateľská starostlivosť klientov zariadenia je zabezpečená cez 

Agentúru domácej ošetrovateľskej starostlivosti a v zmysle § 22 zákona 448/2008 Z.z. 

o sociálnych sluţbách. 

 

 

6.2 Zamestnanci 

 

V roku 2017 sme sa snaţili o navýšenie stavu zamestnancov v zmysle zákona 448/2008 Z.z. 

o sociálnych sluţbách. Počas roka sme prijali 1 opatrovateľa, 14 opatrovateliek, 1 pracovníka 

na sociálny úsek,  2 upratovačky,  2 masérov, 2 fyzioterapeutov, 1 ergoterapeuta, 4 

administratívnych pracovníkov (z nich 2 na dohodu o vykonaní pracovnej činnosti). Niektorí 

odišli v skúšobnej dobe, avšak ku koncu roka 2017 zostali v zamestnaneckom pomere 1 

opatrovateľ, 7 opatrovateliek, 2 administratívni pracovníci a 1 fyzioterapeut. 
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Nezisková organizácia Náruč n.o. (ZpS,  DSS pre dospelých a ŠZ),   začala poskytovanie 

sociálnej sluţby ku dňu    01. 01. 2017 v  nasledovnom personálnom  obsadení: 

 

 

Tabuľka „Stav personálneho obsadenia NÁRUČ n.o. v roku 2017“ 
 

Stav k  01. 01. 2017 

 

Počet  Pracovné zaradenie 

1 Riaditeľka 

6 Administratívny pracovníci  

12 Opatrovatelia  

40 Opatrovateľky  

7 Kuchárky/ pomocné sily  

1 vedúca pre zdrav. a opatr. výkony 

1 Fyzioterapeut  

1 Masér  

3 Práčky 

2 Sociálne pracovníčky 

1 Vrátnik 

1 Šofér 

1 Údrţbár 

6 Upratovačky 

 

Z toho na MD a RD:  4 

 

 

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

sociálnej sluţby ku dňu   31.12.2017 v nasledovnom personálnom obsadení: 

 

Tabuľka „Stav personálneho obsadenia NÁRUČ n.o. v roku 2017“ 

 

Stav k 31. 12. 2017 

 

 

Počet  Pracovné zaradenie 

1 Riaditeľka 

7 Administratívny pracovníci  

5 Opatrovatelia  

38 Opatrovateľky  

7 Kuchárky/ pomocné sily  

1 Vedúca pre zdrav. a opatr. výkony 

1 Fyzioterapeut  
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Počet  Pracovné zaradenie 

1 Masér  

2 Práčky 

2 Sociálne pracovníčky 

1 Vrátnik 

1 Šofér 

1 Údrţbár 

1 Ergoterapeut 

1 Inštruktor sociálnej rehabilitácie  

7 Upratovačky 

 

 

Z toho na MD a RD:  4 

 

 

Z hľadiska lepšej spolupráce jednotlivých zamestnancov sa v zariadení vykonávajú pravidelné 

porady. V roku 2017 bolo vykonaných 15 prevádzkových porád zameraných na riešenie 

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

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

ukončenie  pracovného pomeru. Nezisková organizácia podporuje zamestnancov v ďalšom 

vzdelávaní a zvyšovaní si kvalifikácie.  

V roku 2017 nezisková organizácia bola súčinná s ďalším vzdelávaním a to zvyšovaním si 

kvalifikácie na VŠSA – v odbore zdravotný asistent pre 3 zamestnancov. Zdravotný personál 

– zdravotné sestry, ktoré sú zapísané v Slovenskej komore zdravotných sestier a zdravotných 

asistentov, sa pravidelne zúčastňuje akreditovaných prednášok. Odborné prednášky pre 

zamestnancov boli uskutočnené na odborné témy, ktoré sa týkajú ich odborných zručností. Za 

rok 2017 bolo uskutočnených 6 odborných prednášok na témy ako inkontinencia, správne 

meranie krvného tlaku, prevencia vzniku preleţanín a pod. Psychiater zariadenia vykonal 

jednu prednášku na tému Zvládnutie agresívneho klienta.  

Supervízia - organizácia zabezpečila výkon supervízie s externou supervízorkou 

(individuálna a skupinová),  pre celý odborný personál zariadenia.  

 

 

7. Sociálna práca v zariadení 

 

Sociálna práca v zariadení : V zariadení Náruč, n. o., sa pri poskytovaní sociálnych sluţieb 

riadime princípmi ľudskej dôstojnosti a  individuality prijímateľov sociálnych sluţieb. 

Rešpektujeme ich názory a rozhodnutia.  Zamestnanci kladú dôraz na dodrţiavanie ľudských  

práv a slobôd a riadia sa etickým kódexom organizácie. 

Sociálne  pracovníčky poskytujú občanom, ktorí ţiadajú o zabezpečenie sociálnej sluţby 

(ZpS, DSS a ŠZ) a  ich rodinným príslušníkom  základné sociálne poradenstvo, informujú ich 

o podmienkach starostlivosti, ubytovania a úhrad. Uţ pred nástupom do zariadenia získavajú 

a spracúvajú informácie o budúcich obyvateľoch. Radami a informáciami sa snaţia byť 

nápomocné pri umiestňovaní   občana do zariadenia, snaţia sa  im uľahčiť toto náročné 

obdobie.  Sociálna práca sa neorientuje iba na prijímateľov sociálnych sluţieb, ale aj na ich 

rodinných príslušníkov.                 

Sociálne pracovníčky sú v kaţdodennom kontakte s  prijímateľmi sociálnych sluţieb, 

poskytujú im informácie, rady. Po umiestnení klienta do zariadenia sociálne pracovníčky  
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priebeţne získavajú údaje o klientovi a v spolupráci s ostatnými zamestnancami pre neho 

vytvárajú čo najideálnejší program, aktivity, stanovujú individuálny plán a sú nápomocné pri 

jeho uskutočňovaní.  

Individuálna práca  je zaloţená na individuálnom prístupe ku kaţdému prijímateľovi.   

Cieľom individuálnej práce s prijímateľmi  je podporovať ich fyzickú a duševnú kondíciu, 

zapájať ich do rôznych činností a aktivít, udrţiavať ich kontakt so spoločenským prostredím, 

riešiť osobné problémy a poţiadavky, zabezpečiť spojenie s rodinou . Pri práci s prijímateľmi 

zohľadňujeme ich poţiadavky na vyplnenie voľného času. Prostredníctvom sociálnej 

diagnostiky sociálne pracovníčky zisťujú individuálne schopnosti , moţnosti a potreby 

kaţdého obyvateľa. Na základe  získaných  informácií stanovuje individuálny plán 

prijímateľa sociálnej sluţby s dôrazom na plynulé preklenutie adaptačného procesu.                                                             

V mesiaci  október sme individuálne plány začali vypracovávať pomocou dokumentačného 

systému „eMKa“. Ide o riadené vedenie dokumentácie odbornej starostlivosti o klienta 

spracovanej podľa Moniky Krohwinkel. Individuálny plán je vypracovaný  osobitne s kaţdým 

klientom, na základe jeho súhlasu. Individuálne plány sa pravidelne prehodnocujú, dopĺňajú 

a vyhodnocujú na základe zlepšenia alebo zhoršenia zdravotného stavu prijímateľa. Nároky 

a potreby prijímateľov sa často menia a individuálny plán je odrazom tejto skutočnosti. 

Spolupráca interdisciplinárneho tímu je na dennej báze, nakoľko zmeny potrieb u prijímateľa 

sa môţu meniť zo dňa na deň.  

Sociálna rehabilitácia je poskytovaná  inštruktorkou  sociálnej rehabilitácie. Sociálna 

rehabilitácia je poskytovaná v súlade so zákonom č. 448/2008 o sociálnych sluţbách. 

V uvedenom zákone je definovaná  ako odborná činnosť na podporu samostatnosti, 

nezávislosti, sebestačnosti fyzickej osoby rozvojom a nácvikom zručností alebo 

aktivizovaním schopností a posilňovaním návykov pri sebaobsluhe, pri úkonoch starostlivosti 

o domácnosť a pri základných sociálnych aktivitách. Ak je fyzická osoba odkázaná na pomoc 

inej fyzickej osoby, sociálna rehabilitácia je najmä nácvik pouţívania pomôcky, nácvik 

priestorovej orientácie a samostatného pohybu a sociálnej komunikácie. V našom zariadení je 

prevaţná časť prijímateľov sociálnej sluţby odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, takţe  

sociálna rehabilitácia  je zameraná najmä na rozvoj samostatnosti, nezávislosti, sebestačnosti, 

návykov pri sebaobsluhe (obliekanie, vyzliekanie, umývanie zubov, ustielanie postele, 

jedenie, pouţívanie kompenzačných pomôcok a pod.) a na nácvik základných sociálnych 

zručností : ako nadviazať rozhovor,  ako poţiadať o pomoc, ako si nakúpiť a na rozvoj 

komunikačných zručností. Sociálna rehabilitácia prebieha v priestoroch zariadenia, na 

jednotlivých budovách v spoločenských miestnostiach, na terasách alebo v areáli zariadenia, 

ale aj v okolí zariadenia. Plán a program sociálnej rehabilitácie je tak isto vypracovávaný na 

základe systému eMKA – riadená dokumentácia klienta. Kaţdý klient ma nastavený plán aj 

program sociálnej rehabilitácie na základe jeho individuálnych potrieb, jeho schopností 

a moţností. Program sociálnej rehabilitácie je pravidelne kontrolovaný a vyhodnocovaný 

interdisciplinárnym tímom, ktorý tvorí sociálny pracovník, kľúčový pracovník a inštruktor 

sociálnej rehabilitácie, teda tí, ktorí s klientom pracujú.  

Skupinová práca s prijímateľmi sa zameriava na rôzne kultúrnospoločenské aktivity, na 

rozvíjanie záujmových a pracovných  činností. Obyvatelia sa na základe vlastného 

rozhodnutia  môţu zúčastňovať rôznych podujatí, ktoré pre nich organizujeme. Skupinová 

práca s prijímateľmi udrţiava ich vzájomnú súdrţnosť, podporuje schopnosť navzájom 

spolupracovať a tolerovať rozdielnosti. Pri príprave aktivít zohľadňujeme moţnosti 

prijímateľov, snaţíme sa o rôznorodosť aktivít, tak aby sa striedali fyzické a mentálne 

činnosti. Do aktivít sa snaţíme zapojiť čo najviac prijímateľov.  Prijímatelia sa radi 

zúčastňujú spoločných stretnutí na terasách, kde sa v uvoľnenej atmosfére rozoberajú 

spoločenské témy, diskutujú o aktuálnych problémoch. Počas slnečných dní sa radi 

zúčastňujú helioterapie. Pri spoločných stretnutiach pracujeme s prvkami biblioterapie 

(čítanie dennej tlače, čítanie a predčítanie kníh a časopisov, lúštenie kríţoviek a hlavolamov), 

arteterapie ( kreslenie, vymaľovávanie antistresových obrázkov,  výroba rôznych dekoračných 

predmetov ) alebo muzikoterapie. V letných mesiacoch sa mnohí realizujú pri pestovaní 



17 

 

kvetov a pri úprave okolia zariadenia.  Kaţdý rok organizujeme rôzne spoločenské podujatia, 

ktoré sa konajú v priestoroch zariadenia, ako aj mimo neho.   

  

 

7.1 Plán aktivít 2017 

 

Návrh plánu sociálnej práce a spoločensko-kultúrnych aktivít bol zostavený na základe 

preferencií prijímateľov sociálnych sluţieb, aktuálne na kaţdý mesiac.  Aktivity boli 

rozdelené na jednotlivé časové obdobia celého kalendárneho roka, s ohľadom na 

poveternostné podmienky v danom ročnom období a aktuálny psychický a fyzický stav  

prijímateľov. Aktivity plánujeme na základe poţiadaviek prijímateľov a   podľa sviatkov 

v kalendárnom roku . Pravidelne si  pripomíname  jubileá našich obyvateľov.  

Prijímatelia sociálnych sluţieb majú k dispozícii spoločenské miestnosti, ktoré sa nachádzajú 

v kaţdej budove ale aj telocvičňu. Prijímatelia majú moţnosť hrať rôzne spoločenské hry, 

karty a vytvárať  rôzne výrobky, ktorými si skrášľujú svoje izby. Pred sviatkami sa skupinovo 

zúčastňujú na tvorbe výzdoby zariadenia, sami navrhujú rôzne dekoračné predmety.  

      Rok 2017 bol veľmi bohatý na rôzne aktivity a  obyvatelia  vyuţili všetky 

moţnosti, ktoré im zariadenie pripravilo. Aktivity, ktoré prijímatelia sociálnych sluţieb  

absolvovali sú popísané podľa jednotlivých mesiacov spolu s niektorými vybranými 

fotografiami.   

 

 

Aktivity a podujatia v roku 2017 

 

JANUÁR 

 

 Začiatkom nového roka si obyvatelia nášho zariadenia popriali všetko najlepšie, najmä 

pevné zdravie. Po Troch kráľoch sa spoločnými silami pozbierala vianočná výzdoba zo 

všetkých budov. Dlhé chladné dni si krátili spoločnými stretnutiami, kaţdý deň boli 

naplánované skupinové sedenia s prvkami muzikoterapie, arteterapie, biblioterapie – čítanie 

dennej tlače a časopisov, záujmové činnosti – spoločenské hry.  Kaţdý má moţnosť navštíviť 

vynovenú telocvičňu s moderným vybavením, kde sa cvičí pod dohľadom odborného 

personálu, fyzioterapeutov a pod dohľadom lekára, ktorý navštevuje klientov 1x do týţdňa.   

 

                              
 

Aj prijímateľom, ktorí uprednostňujú individuálne programy, induividuálny prístup 

poskytujeme rovnocenné moţnosti vyuţitia voľného času.  
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FEBRUÁR  
 

Vo februári boli naplánované spoločenské stretnutia zamerané na výrobu jarnej 

výzdoby, vyrobili sme si sneţienky, v očakávaní príchodu jary. Vyrábali sme aj srdiečka pri 

príleţitosti sviatku Sv. Valentína, aby sme obdarovali všetkých, ktorých máme radi.  

 

                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 V druhej polovici mesiaca sme sa pripravovali uţ tradične na oslavu Fašiang. 

Pripravovali sme masky, vyzdobili steny zariadenia aj nástenky. Na Fašiangovú oslavu prišli 

vystúpiť deti z MŠ na Ul. mieru v Komárne, ktoré pripravili milý program. Dvaja obyvatelia 

predniesli príhovor o zvykoch a tradíciách počas fašiangov v slovenskom aj maďarskom 

jazyku, traja obyvatelia predniesli básne o fašiangoch, zaspievali si spolu pieseň a mohla 

nasledovať zábava.   
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MAREC 

 

Začiatkom marca sme oslávili MDŢ, muţi pripravili ţenám krátky program a kaţdej ţene 

podarovali kvet.  

 

                                        
 

 Marec je mesiac kníh. Nadviazali sme spoluprácu s mestskou kniţnicou, pozvali nás 

na besedu spojenú s občerstvením. Zúčastnili sme sa v hojnom počte. Vedúca  kniţnice nám 

predniesla známu báseň od spisovateľa Sándor Petőfi, ktorú mnohí poznali a previedla nás 

celou kniţnicou.  

 

   
 

 

 

 

APRÍL 

 

 Pekné počasie nás vylákalo na terasy, kde okrem kaţdodenných tém sociálni 

pracovníci usporadúvali skupinové sedenia s cieľom rozvoja kognitívnych funkcií – 

pamäťové cvičenia. Reminiscencia – práca so spomienkami je v kruhu seniorov veľmi 

obľúbená technika sociálnej práce.  

                             
 

Aj napriek daţdivému aprílovému počasiu sme navštívili  Mestské kultúrne stredisko, 

kde vystúpili detské spevácke zbory pri príleţitosti osláv Komárňanských dní.   
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MÁJ 

 

 V máji sme sa zamerali na skrášlenie okolia nášho zariadenia. V rámci pracovnej 

terapie sa obyvatelia s elánom pustili do upratovania areálu a sadenia rôznych kvetov, 

zakúpili sa nové kvetináče, do ktorých sa nasadili krásne farebné muškáty.   

 

          
  

V máji sme oslávili Deň matiek.  Pri príleţitosti tohto sviatku nás opäť poctili svojím 

vystúpením deti z MŚ na Ul. mieru, ktoré predniesli krásne básne venované mamám, 

zatancovali a zaspievali. Mali veľký úspech.  

 

        
 

JÚN 

 V tomto mesiaci sme sa zamerali najmä na prechádzky mimo areálu. Skupinová ativita 

pod názvom „Týţdeň vozíčkárov“ bola venovaná najmä imobilným obyvateľom.  
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 Obľúbeným miestom oddychu v horúcich letných dňoch bolo Mŕtve rameno Váhu, 

kde sme sa po dlhej ceste osvieţili v miestnom bufete.   

 

                                  
 

JÚL 

 

 S veľkým záujmom sme prijali pozvanie Jókaiho divadla v Komárne na divadelnú hru 

pod názvom „Naftalín“.  

 

        
  

 Po druhý krát sme sa previezli mestským vláčikom trasou Komárno – Komárom, kde 

sme mali moţnosť vidieť maďarskú časť mestského protiturecikého opevnenia – Monoštorská 

pevnosť s medzizastávkou na Klapkovom námestí. Po krátkej prechádzke na námestí sme 

ochutnali balkánsku zmrzlinu.  

        
 

AUGUST 

 

 Komárno sa rozprestiera na sútoku riek Váh a Dunaj. Výletnou loďou Pluto sme 

absolvovali vyhliadkovú plavbu, vďaka ktorej sme videli deltu týchto riek z iného uhla 

pohľadu. Pre niektorých to bola prvá plavba v ich ţivote. Kapitán lode udelil pochvalu 

všetkým zúčastneným, pretoţe zvládli plavbu bez ťaţkostí.  
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SEPTEMBER 

 

 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne zorganizoval pre 

našich obyvateľov prednášku s témou o zdravej výţive. 

  

                                 
 

 Leto vystriedala jeseň a my sme sa pustili do prípravy jesennej výzdoby. 

V skupinovej terapii opäť dominovali metódy sociálnej práce s prvkami artterapie – 

obyvatelia vyrábali výzdobu najmä z farebného papiera. Dlhé babie leto nám umoţnilo 

venovať sa tvorivým činnostiam na čerstvom vzduchu na terasách.  

 

                              
 

OKTÓBER 

 

 Mesto Komárno v spolupráci s majiteľom novo zrekonštruovaného komárňanského 

kina Tatra nás pozvalo na premietanie filmov v maďarskom aj slovenskom jazyku 

premietaných pri príleţitosti sviatku „Október – mesiac úcty k starším“. Prítomných privítal 

primátor mesta Ing. László Stubendek. Pred premietaním bolo pripravené malé občerstvenie 

a šampanské na prípitok. 
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Vyrezávanie tekvíc síce nie je slovenským zvykom, ale naši obyvatelia si ho veľmi 

obľúbili. Tekvicovými lampášmi sme vyzdobili exteriér zariadenia.  

 

                                                   
                 

NOVEMBER 

 

 Na začiatku mesiaca sme si spomenuli na našich zosnulých, na jednotlivých 

budovách svätili farári sväté omše.  

 V okolí nášho zariadenia je mnoho stromov, voľné priestranstvá zaplavili farebné 

listy, ktoré sme spoločnými silami pohrabali. Niektoré krásne farebné listy sme vylisovali 

a slúţili nám ako výzdoba na nástenky zariadenia.   

   

                         
  

 Návštevu Ondrejského jarmoku sme si nenechali ujsť ani tento rok. Atmosféra 

jarmoku bola príjemná, poprechádzali sme sa medzi stánkami mnohých predajcov. Kaţdý mal 

moţnosť pochutnať si na trdelníku, pečenej klobáse a medovine.  

 

                                 
 

DECEMBER 

 

 Na príchod Mikuláša sme sa tešili ako kaţdý rok. Mikulášovu druţinu tvorili 

obyvatelia a zamestnanci nášho zariadenia, ktorý spoločne navštívili kaţdú izbu a všetkých 

obdarovali malou sladkosťou a popriali príjemné preţitie vianočných sviatkov.   
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 Posledný mesiac v roku sa niesol v znamení očakávania Vianoc, príprav na  

najkrajšie sviatky v roku. Vyrábali sa vianočné dekorácie, vyzdobovali sa chodby zariadenia, 

spoločenská miestnosť aj izby. Vyrábali sa vianočné pohľadnice, ktoré si s vianočným 

prianím mohli poslať svojim najbliţším.  

 Týţdeň pred Vianocami sa na všetkých chodbách aj v spoločenských miestnostiach 

postavili farebné stromčeky a krby z kartónov, ktoré uţ navodili príjemnú vianočnú 

atmosféru.  

 

                    
                

 Poslednou naplánovanou aktivitou v roku bola vianočná oslava, na ktorej nám deti 

MŠ predviedli svoj vianočný program. Po vystúpení detí sa začala zábava, ktorú si 

prijímatelia uţili. Spoločne sme si zaspievali a zatancovali.   

 

                                
 

Vedenie zariadenia pripravilo pre svojich obyvateľov malé darčeky.  

 

                     
 

          Aktivity 2017 
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8. Ciele organizácie na ďalšie obdobie  

 

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

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

rozširovať okruh poskytovania sociálnych sluţieb a neustále skvalitňovať tie, ktoré uţ 

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 sluţieb.  

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

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

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

náročné plány a vízie sa nám naplnia.  

 

 

9. Vplyv činnosti na životné prostredie 

 

Organizácia pri svojej prevádzkovej činnosti v roku 2017 produkovala  komunálny odpad 

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

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

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

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

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

 

 

10. Neistoty - riziká 

 

V roku 2017 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 ţivly, 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 v roku 2017 nenaplnili, nakoľko začiatkom 

roka prenajímateľ nehnuteľností urobil potrebné úpravy, ktorými zabránil vniknutiu 

prívalovej daţďovej vody do zariadenia.   
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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 2017 v € 

 
Účet Názov účtu k 01.01.2017 Má dať Dal Zostatok 

013 Softvér 4 919,38 75,60 0,00 4 994,98 

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

029 Ostatný dlhodobý hmotný majetok 188 393,70 17 989,34 0,00 206 383,04 

042 Obstaranie dlhodobého hmotného majetku 0,00 17 989,34 17 989,34 0,00 

073 Oprávky k softvéru -4 919,38 0,00 75,60 -4 994,98 

083 Oprávky k dopravným prostriedkom -7 833,33 0,00 5 875,00 -13 708,33 

089 
Oprávky k ostatnému dlhodobému hmotnému 

majetku 
-171 896,39 0,00 12 948,68 -184 845,07 

  

   

Účtovná trieda 0 celkom 32 163,98 36 054,28 36 888,62 31 329,64 

112 Materiál na sklade 1 491,62 217 472,87 217 130,53 1 833,96 

  

   

Účtovná trieda 1 celkom 1 491,62 217 472,87 217 130,53 1 833,96 

211 Pokladnica 59 083,82 1 067 520,37 1 083 687,19 42 917,00 

213 Ceniny 220,40 49 672,00 49 720,00 172,40 

221 Bankové účty 21 449,50 2 586 249,74 2 578 495,93 29 203,31 

261 Peniaze na ceste 0,00 2 217 270,56 2 217 270,56 0,00 

  

   

Účtovná trieda 2 celkom 80 753,72 5 920 712,67 5 929 173,68 72 292,71 

311 Odberatelia 1 896,83 533 191,96 533 018,75 2 070,04 

314 Poskyt. prevádzkové preddavky 0,00 54 977,03 54 977,03 0,00 

321 Dodávatelia -5 374,67 644 399,89 642 254,59 -3 229,37 

325 Ostatné záväzky 0,00 9 233,40 9 233,40 0,00 

331 Zamestnanci -34 649,03 564 696,66 567 065,92 -37 018,29 

335 Pohľadávky voči zamestnancom 0,00 203,31 203,31 0,00 

336 
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a 

zdravotnými poisťovňami 
-19 034,78 244 895,85 246 390,20 -20 529,13 

342 Ostatné priame dane -2 296,23 40 538,79 41 284,93 -3 042,37 

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

346 
Dotácie a ostatné zúčtovanie so štátnym 

rozpočtom 
-399,76 211 599,76 211 200,00 0,00 

348 
Dotácie a zúčtovanie s rozpočtami územnej 

samosprávy 
-1 959,49 603 170,32 599 670,32 1 540,51 

379 Iné záväzky -878,18 208,34 39 652,68 -40 322,52 

381 Náklady budúcich období 917,78 861,44 917,80 861,42 

  

   

Účtovná trieda 3 celkom -61 888,53 2 908 087,75 2 945 979,93 -99 780,71 

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

428 
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých 

rokov 
-30 644,72 30 663,68 0,00 18,96 

431 Výsledok hospodárenia v schvaľovaní 30 663,68 0,00 30 663,68 0,00 

472 Záväzky zo sociálneho fondu -2 189,81 0,00 2 515,77 -4 705,58 

474 Záväzky z nájmu -14 404,02 3 711,46 0,00 -10 692,56 

475 Dlhodobé prijaté preddavky -35 879,53 8 670,75 8 580,00 -35 788,78 

  

   

Účtovná trieda 4 celkom -52 520,79 43 045,89 41 759,45 -51 234,35 

 

 

     V roku 2017 organizácia obstarala vybavenie do práčovne – 4ks práčky v celkovej hodnote 

7.030€, mangel v hodnote 1.439,10€ a sušičku bielizne za 5.388€, ďalej vybavenie do 

kuchyne – škrabka zemiakov v hodnote 1.245,60€. Uvedený majetok organizácia zaradila do 

uţívania a v alikvótnej čiastke aj uplatnila odpisy do nákladov.   

     Na účte 311 Odberatelia evidujeme pohľadávku voči poberateľom sociálnej sluţby vo 

výške 2.070,04€, pričom 660,53€ bolo ešte pred uplynutím lehoty splatnosti.  Výška 

pohľadávky za poskytnutú sociálnu sluţbu v porovnaní z predchádzajúcim obdobím mierne 

narástla zo sumy 1.896,83€ na 2.070,04€.  

     Na účte 321-Dodávatelia eviduje  organizácia k 31.12.2017 záväzky z obchodného vzťahu 

vo výške 3.229,37€, z čoho 67,35€ je ešte pred uplynutím lehoty splatnosti. Záväzky 

organizácie tieţ vykazujú klesajúcu tendenciu, pokles o 60%. Záväzky na účtoch 331, 336 a 
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342 vyplývajú z pracovnoprávnych vzťahov a predstavujú mzdy a im prislúchajúce odvody 

do Sociálnej, Zdravotných poisťovní a dane  Finančnej správe za obdobie december 2017 

splatné v januári 2018. Januárovú splatnosť má tieţ poloţka 345 – Ostatné dane a poplatky, 

kde evidujeme daň z motorových vozidiel. Na účte 379 – Iné záväzky evidujeme 

nevysporiadaný vzťah so Slovenským plynárenským priemyslom a.s. Záväzky z prenájmu vo 

výške 10.692,56€ evidujeme voči spoločnosti ČSOB leasing za motorové vozidlo Opel 

Vivaro. 

 

 

Prehľad o nákladových položkách za rok 2017 v € 

 
Účet Názov účtu k 01.01.2017 Má dať Dal Zostatok 

501 Spotreba materiálu 0,00 239 504,57 0,00 239 504,57 

502 Spotreba energie 0,00 81 877,17 0,00 81 877,17 

511 Opravy a udrţiavanie 0,00 9 702,70 792,69 8 910,01 

518 Ostatné sluţby 0,00 258 315,28 0,00 258 315,28 

521 Mzdové náklady 0,00 531 715,32 1 299,75 530 415,57 

524 Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie 0,00 179 053,39 6 393,97 172 659,42 

527 Zákonné sociálne náklady 0,00 32 247,05 0,00 32 247,05 

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

538 Ostatné dane a poplatky 0,00 177,80 0,00 177,80 

541 Zmluvné pokuty a penále 0,00 410,34 0,00 410,34 

542 Ostatné pokuty a penále 0,00 60,00 0,00 60,00 

544 Úroky 0,00 1 005,58 0,00 1 005,58 

546 Dary 0,00 150,00 0,00 150,00 

548 Manká a škody 0,00 39 557,04 0,00 39 557,04 

549 Iné ostatné náklady 0,00 35,64 0,00 35,64 

551 
Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného 

majetku 
0,00 18 899,28 0,00 18 899,28 

568 Ostatné finančné náklady 0,00 2 487,63 0,00 2 487,63 

  

  

Účtovná trieda 5 celkom 

 
0,00 1 395 309,79 8 486,41 1 386 823,38 

 

     Na účte 501 evidujeme náklady za spotrebovaný materiál v celkovej výške 239.504,57€ 

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

203.464,99€, pričom táto poloţka sa oproti minulému roku zvýšila o 10,25%. Okrem tejto 

najvýznamnejšej poloţky na tomto účte vedieme náklady na čistiace prostriedky a potreby; 

zdravotnícky materiál; kancelárske potreby;  materiál na opravu a údrţbu; drobný hmotný 

majetok a spotrebu pohonných látok. Ďalšie významné poloţky na tomto účte sú náklady na 

čistiace prostriedky a potreby vo výške 13.665,54 € (pokles oproti predchádzajúcemu  roku o 

446,60€, náklady na drobný hmotný majetok v celkovej výške 1.462,17 € (pokles oproti 

predchádzajúcemu roku o 12.954,7 €), náklady na materiál na opravu a údrţbu 944,45€ 

(nárast oproti predchádzajúcemu roku o 674,46€), náklady na zdravotnícky materiál 

5.756,84€ (pokles oproti predchádzajúcemu roku o 710,01€). 

 

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

vodné a stočné v úhrnnej výške 81.877,17€. Náklady na dodávku elektrickej energie vo výške 

41.934,48€, vodné a stočné vo výške 14.309,37 a spotreba zemného plynu vo výške 

25.633,32€. 

 

 

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

a údrţbu kuchynských a ostatných zariadení ako aj na opravy a udrţiavanie motorového 

vozidla. Táto nákladová poloţka predstavuje za rok 2017 výšku 8.910,01€, čo predstavuje 

pokles o 13,75% oproti predchádzajúcemu účtovnému obdobiu. 
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Na účte 518 evidujeme náklady za sluţby v celkovej výške 258.315,28 € z čoho 

najvýznamnejšiu poloţku tvoria náklady na nájomné nehnuteľností, v ktorých organizácia 

prevádzkuje svoju činnosť a to v celkovej výške 230.000 €. Ďalšími významnými poloţkami 

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

a drobného stavebného odpadu, zneškodnenie biologického odpadu a odber kuchynského 

odpadu. 

 

Najvyššiu poloţku 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 2017 bol 78. Ich 

mzdové náklady predstavovali sumu vo výške 530.415,57€, Zákonné sociálne a zdravotné 

poistenie 172.659,42€ a Zákonné sociálne náklady hodnotu 32.247,05€. Mzdové náklady 

tvoria z celkových nákladov 38,25%. Ak ku mzdovým nákladom pripočítame aj náklady na 

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

53,022%z celkových nákladov za rok 2017. 

 

Na účte 548 Manká a škody evidujeme škodu spôsobenú voči Slovenskému plynárenskému 

priemyslu vo výške 39.557,04€, ktorá je zatiaľ v štádiu riešenia. 

 

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

významnou mierou podieľa hodnota odpisu motorového vozidla  a to 5.875,-€ z celkových 

18.899,28€. 

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 2017 výšku 1.386.823,38€. V porovnaní s rokom 2016 sa 

celkové náklady zvýšili o 8,8651%. 

 

Ekonomicky oprávnené náklady: 

- Špecializované zariadenie 732,77€/klient/mesiac 

- Domov sociálnych sluţieb 783,22€/klient/mesiac 

 

Prehľad o výnosových položkách za rok 2017 v € 

                   Účet Názov účtu k 01.01.2017 Má dať Dal Zostatok 

602 Trţby z predaja sluţieb 0,00 0,00 532 716,96 532 716,96 

646 Prijaté dary 0,00 0,00 475,00 475,00 

649 Iné ostatné výnosy 0,00 0,00 348,51 348,51 

663 Prijaté príspevky od fyzických osôb 0,00 0,00 86 688,03 86 688,03 

665 Príspevky z podielu zaplatenej dane 0,00 0,00 1 385,93 1 385,93 

691 Dotácie 0,00 45 610,06 765 260,26 719 650,20 

  

   

Účtovná trieda 6 celkom 0,00 45 610,06 1 386 874,69 1 341 264,63 

 

Výnosy organizácie tvorili najmä dotácie a trţby z poskytnutých sociálnych  sluţieb. Trţby za 

poskytnuté sociálne sluţby predstavovali v roku 2017 výšku 532.716,96€. Prijaté finančné 

príspevky od fyzických osôb 86.688,03€. Celková výška dotácie dosiahla sumu 719.650,20€. 

320.192,90€ poskytol Nitriansky samosprávny kraj, 211.200,00€ Ministerstvo práce, 

sociálnych vecí a rodiny SR, 187.357,30€ poskytol Bratislavský samosprávny kraj a 900,00€ 

poskytlo Mesto Komárno. Dotácie na poskytovanie sociálnej sluţby vykázali nárast oproti 

predchádzajúcemu roku a to o 5,48%. 
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Celkové výnosy organizácie za rok 2017 sú vo výške 1.341.264,63€ .V porovnaní s rokom 

2016 sa celkové výnosy zvýšili o 8,05%. 

 

Výsledkom hospodárenia za rok 2017 bola strata vo výške 45.558,75€, v celej výške 

prevedený na účet nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov. 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 pouţila na úhradu strát 

z predchádzajúcich období. 

Náruč n.o. nemá organizačnú zloţku v zahraničí. 

Účtovná závierka je zostavená za predpokladu, ţe účtovná jednotka bude nepretrţite 

pokračovať vo svojej činnosti. Počas účtovného obdobia 2017 nenastali zmeny účtovných 

zásad a zmeny účtovných metód. 
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VI. ZHRNUTIE  ČINNOSTI ORGANIZÁCIE NÁRUČ n.o. 2017 

 

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  sluţieb  pre dospelých zapísaný pod por.č. 45 

Nitrianskeho samosprávneho kraja.   

Kapacita zariadenia: ZpS 92 klientov, DSS 18 klientov a ŠZ 75 klientov 

 

Zameranie organizácie – účel a druh všeobecne prospešných služieb: 

 

Nezisková  organizácia   ,, Náruč "  poskytuje  všeobecne  prospešné  sluţby  spočívajúce   v  

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

všeobecné   prospešné sluţby,  a  to konkrétne sociálne služby podľa Zákona NR SR č. 

448/2008 Z.z. o sociálnych sluţbách a o zmene  a  doplnení  zákona  č.  455/1991 Zb.  o  

ţivnostenskom  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    sluţieb    pre    FO ,  ktoré    

dosiahli  dôchodcovský  vek,  alebo  na  základe   právoplatného   rozhodnutia  boli   posúdení    

ako    osoby  odkázané  na  sociálne sluţby. V  našom  zariadení  je  klientovi  poskytnuté  

celodenné  zaopatrenie spočívajúce   v  pomoci  pri  zabezpečení    nevyhnutných   ţivotných   

úkonov.   Domov     poskytuje   svojim   obyvateľom   zdravotnú    starostlivosť 

prostredníctvom ADOS.   V  rámci   zaopatrenia   sa   obyvateľom    perie  a  ţehlí 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 vyuţívané v  rámci   terapií  a  voľnočasových  aktivít.   Organizované  sú  

spoločenské  podujatia a aktivity 
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Výsledkom hospodárenia za rok 2017 bola strata vo výške 45.558,75€, v celej výške 

prevedený na účet nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov. 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 pouţila na úhradu strát 

z predchádzajúcich období. 

 


