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1. Úvod:
Základné údaje neziskovej organizácie:
Názov a sídlo:
Pokora, n.o., Trstínska 9, 917 01 Trnava
IČO:
45740283
DIČ:
2023701768
Číslo registrácie:
OSP/NO/201/2013
IBAN:
SK9509000000005039345009
Web:
www.pokora-no.sk
E-mail:
dompreseniorov@gmail.com
Telefón:
0902 363 999, 0948 152 409
Stručná charakteristika n.o.:
Nezisková organizácie Pokora, n.o., so sídlom Trstínska 9, 917 01 Trnava, IČO: 45740283
vznikla dňa 29.01.2013 na základe rozhodnutia Obvodného úradu Trnava, odbor všeobecnej
vnútornej správy a podľa ustanovenia § 11 ods. 1 zákona NR SR č. 213/1997 Z.z.
o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby a je zapísaná
v registri poskytovateľov sociálnych služieb na území Trnavského samosprávneho kraja pod
č. OSP/NO/201/2013.
Druh poskytovania sociálnej služby
Pokora ako neverejný poskytovateľ sociálnej služby poskytuje svoje služby v zmysle
§ 35 zákona č.448/2008 Z. z. o sociálnych službách,
a) fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej
fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3, alebo
b) fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v
tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.
Forma sociálne služby
Pobytová sociálna služba sa poskytuje ako celoročná sociálna služba na čas neurčitý.
Miesto poskytovania služieb:
Služby organizácia poskytuje v nasledovných bezbariérových ZPS:
- Dom Seniorov Sv. Martina, na ulici Sv. Martina 2 v Hrnčiarovciach nad Parnou, s kapacitou
25 lôžok,
- Dom seniorov Sv. Ján, Hlavná 214/92, 919 09 Šelpice, s kapacitou 40 lôžok.
- Dom seniorov Sv. Urban, Horné Orešany 551, 919 03 Horné Orešany, s kapacitou 17 lôžok.

2

2.Prehľad o poskytovaní sociálnej služby, činností uskutočnených organizáciou
za rok 2021:
Starnutie je definované mnohými spôsobmi, mnohými odborníkmi z rôznych odborov.
O generácii s vyšším a vysokým vekom sa už veľa povedalo, či napísalo a aj napriek tomu sa
domnievame, že daná téma je nevyčerpateľnou studňou. V každom prípade je starnutie a
staroba neoddeliteľnou súčasťou života každého jedného z nás. Starnutie je cestou do staroby
a staroba je konečná etapa ontogenetického vývoja. A tým, ako človek starne, zreje, mení sa aj
jeho hodnotový rebríček. Staroba sa aj vďaka správnemu prístupu človeka k životu môže stať
šťastným, možno najšťastnejším obdobím života. V súčasnej dobe mnoho ľudí problematiku
spojenú so starnutím a starobou, a ani súvislosti, úskalia či riziká s tým spojené dokonale
nepozná, lebo spoločnosť im vytvára rôzne mýty a nebezpečné predsudky. Je teda na mieste,
aby sme sa touto problematikou zaoberali a nevytvárali rôzne mylné tvrdenia, ktoré so
seniorským vekom nesúvisí alebo sú nám predkladané vo falošnej podobe. Každý starší
človek by mal byť jedným z klenotov, ktorých spoločnosť v dnešnej uponáhľanej dobe má.
Jeho rokmi nadobudnutú múdrosť a skúsenosť by si mali naše mladšie generácie vážiť.
Avšak prichádza k rodinným problémom, nakoľko sa dôchodkový vek mladšej generácie
posunul do vyššieho veku a život seniora v domácom prostredí sa zmení na prostredie v
zariadení pre seniorov.
Preto je našou úlohou a víziou našich zariadení, aby klient ktorí je umiestnení v našich
zariadeniach cítil teplo rodinného krbu a s láskou a pokorou našich zamestnancov prežil
krásne chvíle na sklonku jeho života.

V našich ZPS sa poskytujú nasledovné služby:
1. odborné činnosti: - pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby, základné sociálne poradenstvo, - sociálna rehabilitácia, - zabezpečenie ošetrovateľskej
starostlivosti, - rozvoj pracovných zručností,
2. obslužné činnosti: - ubytovanie, - stravovanie, - upratovanie, - pranie, - žehlenie, - údržba
bielizne a šatstva,
3. ďalšie činnosti: - utváranie podmienok na vzdelávanie a záujmovú činnosť, kultúrne a
spoločenské aktivity - podľa potreby aj úschovu cenných vecí.
Ošetrovateľská starostlivosť je v ZPS vykonávaná prostredníctvom ADOS.
Všetky služby organizácia poskytuje v nasledovných bezbariérových ZPS:


Dom Seniorov Sv. Martina, na ulici Sv. Martina 2 v Hrnčiarovciach nad Parnou,
s kapacitou 25 lôžok,



Dom seniorov Sv. Ján, Hlavná 214/92, 919 09 Šelpice, s kapacitou 40 lôžok.



Dom seniorov Sv. Urban, Horné Orešany časť Majdánske 551,
s kapacitou 17 lôžok.
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919 03 Horné Orešany,

Pokora n. o. ako neverejný poskytovateľ sociálnej služby poskytuje sociálnu službu v zmysle
zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o
živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov.
Sociálna služba sa poskytuje formou celoročného pobytu na dobu neurčitú osobe, ktorá
dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej osoby.
Poskytovanie sociálnych služieb v našich zariadeniach je v súlade s požiadavkami a
potrebami klientov.
V roku 2021 v našich zariadeniach sociálna práca bola čiastočne obmedzená pandemickou
situáciou a samostatným ochorením klientov na COVID -19.
Všetky naše ZPS boli zasiahnuté pandemickou situáciou priamo. V súlade s usmerneniami
Ministerstva zdravotníctva SR, Úradu verejného zdravotníctva SR, Úradu regionálneho
zdravotníctva a rozhodnutia interného krízového štábu ZPS museli naše zariadenia pristúpiť
k opatreniam s cieľom prevencie a ochrany zdravia našich klientov a zamestnancov.
Okrem prísnych epidemiologických a hygienických opatrení sa tieto týkali aj niektorých
činností bežného života v našich zariadeniach, vrátane kontaktov s vonkajším prostredím.
Podľa aktuálnej epidemiologickej situácie boli pozastavené aj návštevy klientov čo malo
vplyv aj na ich psychický stav. Tiež sme boli nútený kvôli epidemiologickej situácii pristúpiť
a pozastaviť niektoré s plánovaných aktivít.
V rámci možných denných aktivít, sociálnej rehabilitácie sme volili formy zo skupinových po
individuálne formy aktivít s klientom. Ak nám počasie dovolilo stráviť aspoň krátku chvíľku
na čerstvom vzduch, boli sme radi a využili túto možnosť strávenia na červom vzduchu aspoň
v areáli našich zariadení.
Formy a metódy sociálnej práce a rehabilitácie boli v prevažnej miere zamerané na
zmiernenie dopadu epidemiologickej situácie na psychický, fyzický a emocionálny dopad na
našich klientov v zariadeniach.
Zapojili sme sa do projektu „Kontakt s rodinou je hlavnou motiváciou seniora“, v rámci
čoho sme získali od Nadácie SPP finančný dar v hodnote 500,-- eur na nákup tabletov
a notebooku na sprostredkovanie kontaktov Prijímateľ-Rodina. V rámci spojenia sa
s blízkymi teda počas epidemiologickej situácie sa využívali aj takéto prvky
telekomunikačných a internetových možností.
Klienti a rodinný príslušníci, tak mali možnosť spojenia sa aspoň týmto spôsobom, čo výrazne
dopomohlo aj k lepšiemu zvládnutiu zdravotných problémov počas karanténnych opatrení v
našich zariadeniach.
Pandémia prinútila aj naše zariadenia poskytnúť klientom nielen odborné a obslužné činnosti ,
ale vo veľkej miere riešiť aj ochranu ich zdravia a životov .
I napriek týmto skutočnostiam sa v našich zariadeniach využívali rôzne prvky a metódy
sociálnej práce, rehabilitácie čím sa život klientov socializoval s vonkajším prostredím.
V našich zariadeniach sme evidovali ku 31.12.2021 takýto počet klientov :
Zariadenie pre seniorov Dom Sv. Martina, Hrnčiarovce nad Parnou: 24
Zariadenie pre seniorov Dom Sv. Ján, Šelpice: 36
Zariadenie pre seniorov Dom Sv. Urban, Horné Orešany: 15
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Z uvedených skutočností vyplýva, že i napriek epidemiologicky zlej situácie a obmedzení v
SR a sociálnych zariadeniach sme dosiahli ku dňu 31.12.2021 91,46 % obsadenosť.
Zrealizované aktivity organizáciou Pokora, n.o.:
8.3.2021 MDŽ (všetky 3 ZPS)
5.4.2021 Šibačka (všetky 3 ZPS)
10.05.2021 Deň matiek (všetky 3 ZPS)
10.08.2021Vystúpenie humoristu Roba Kajzera (Dom seniorov Sv. Ján Šelpice)
24.08.2021 Huslové Duo Slavonic (Dom seniorov Sv. Ján Šelpice)
4.11.2021 Muzikoterapia (Dom seniorov Sv. Urban, Horné Orešany)
16.11.2021 Divadlo Zoznamka (Dom seniorov Sv. Ján Šelpice, Dom seniorov Sv. Urban,
Horné Orešany).
16.12.2021 Vianočný večierok (všetky 3 ZPS).
Sociálne služby, ktoré boli poskytované v našich zariadeniach sa niesli aj v duchu Vízií ,
ktoré sme si určili a snažili sme sa ich aj dosiahnuť.
Vízie:
1.Vízia: Intenzívnejšie zapájať klientov do rozhodovania a chodu zariadenia.
Cieľ: Priebežne monitorovať a, vyhodnocovať a manažovať požiadavky, očakávania a
spokojnosť prijímateľov sociálnych služieb.
2.Vízia: Neustále zlepšovanie poskytovania sociálnych služieb na každej úrovni
Cieľ: väčšia spokojnosť prijímateľov sociálnej služby, budovanie si dôvery , individuálneho
prístupu k prijímateľovi sociálnej služby.
3.Vízia: Intervencia medzi prijímateľmi sociálnej služby a rodinným i príslušníkmi.
Cieľ: intenzívnejšie vzťahy medzi klientom a rodinným príslušníkom , pre väčšiu spokojnosť
klienta
4.Vízia: Plánovanie školení pre zamestnancov na zlepšenie ich odborného prehľadu pri práci.
Cieľ: Väčšia odbornosť a flexibilita zamestnancov na potreby prijímateľa sociálnych služieb.
5.Vízia: Plánovanie spoločenských aktivít po obmedzeniach počas COVID – 19.
Cieľ: Zlepšiť spoločenský život klientov a nadobúdať väzby klientov so zamestnancami
6.Vízia: Zlepšenia a aktivita komunikácie medzi zariadeniami POKORA n.o.
Cieľ: Väčšia intervencia v komunikácii medzi klientmi a zamestnancami všetkých zariadení
medzi sebou.
Naše vízie a dosiahnutie cieľov sa naplnili len čiastočne, predovšetkým kvôli pandemickej
situácii, ktorá nám komplikovala plnenie určených cieľov.
Kládol sa dôraz na sociálnu rehabilitáciu, ktorá
zdravotného a sociálneho stavu klientov.
Má za úlohu :
- dosiahnutie samostatnosti a nezávislosti klienta,
- prehĺbenie komunikačných a sociálnych zručností,
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je najdôležitejšou formou podpory

- sebarealizáciu klienta v rámci jeho individuálnych záujmov a potrieb,
- zvýšenie sebaúcty klientovi,
- bola to aj spoločenská a kultúrna forma rozvoja a stimulačno – motivačným prvkom v
procese sebaprijatia a sebaakceptácie,
- medzi metódy využívané v našich zariadeniach boli napr: tréningy pamäte, hry, diskusie,
počúvanie hudby, kreslenie, prvky canisterapie.
V rámci tímovej práce sociálny a zdravotno – opatrovateľský úsek poskytovali psychosociálnu podporu a pomoc pri adaptácii klientov, personál tiež úzko spolupracoval s
príbuznými.
Za uplynulý rok sme komunikovali a prezentovali naše služby v priestoroch ZPS, obecných,
mestských úradoch, realizovali inzercie v novinách, a tiež predovšetkým prostredníctvom
našich facebookových stránok. Takto sme boli v kontakte poskytovateľ-prijímateľ-rodina
a ostatná verejnosť. Naša informačná stratégia sa koncom roka 2021 začala stupňovať aj
vytváraním novej webovej stránky www.pokora-no.sk, kde sme sa zamerali na kľúčové
informácie, ktoré verejnosť vyhľadáva.
V rámci darovacích zmlúv Pokora, n.o. prijala na účet našej neziskovej organizácie finančné
prostriedky vo výške 600,-- eur. Uvedené prostriedky boli použité pre klientov ZPS Sv. Ján,
Hlavná 214/92, 919 09 Šelpice.
Spôsob použitia finančných prostriedkov:
-

Darovacia zmluva Nadácia SPP vo výške 500,-- eur zo dňa 10.01.2021 na kúpu 2
ks tabletov v hodnote 200,-- eur a 1 ks notebooku v hodnote 300,-- eur.

-

Darovacia zmluva Essity Slovakia vo výške 600.- eur zo dňa 26.10.2021 na
zabezpečenie a skvalitnenie spoločenského života klientov Domu seniorov Sv. Ján

-

Darovacia zmluva COOP Jednota vo výške 100,-- eur zo dňa 25.11.2021 na
zakúpenie vecí potrebných pre každodenný život klientov a pre zlepšenie
životných podmienok počas trvajúcej mimoriadnej situácie vyvolanej pandémiou
Covid-19- (priama pomoc a poskytovanie služieb klientom domova).
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Priebeh školení, kurzov a psychohygieny počas roku 2021:
ŠKOLENIA:
Školenie 11.8-12.8.2021, Trnava
Vzdelávací program:
-

Odborná príprava a metodická podpora poskytovateľov v národnom projekte
Kvalita sociálnych služieb.

Školenie 16.09.2021, Modra
Téma:
-

Povinnosti poskytovateľa sociálnej služby podmienenej odkázanosťou a práva
a povinnosti prijímateľov sociálnej služby.

V poslednom quartáli roku 2021 sme začali aktívne a intenzívne spolupracovať s agentúrou
ADEVEC s.r.o., ktorá sa zaoberá predovšetkým školením k rozvoju osobnostných, sociálnych
a odborných kompetencií pre poskytovateľov sociálnych služieb a teda i pre ich personál.
Školenie 21.10.2021, Trnava
Vzdelávací program:
 KĽÚČOVÉ KOMPETENCIE POSKYTOVATEĽOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
Vzdelávacie moduly:
-

Špecifiká komunikácie s klientmi s psychotickým ochorením.

-

Starostlivosť o klientov s agresívnym správaním.

Témy: psychózy, schizofrénia a schizoafektívne poruchy, typické znaky a prejavy
psychotických porúch, schizoférnia a jej vplyv na osobnosť klienta, špecifiká komunikácie
s klientmi so psychózami, starostlivosť o klientov s agresívnym správaním.

Školenie 22.10.2021, Trnava
Vzdelávací program:
-

KĽÚČOVÉ KOMPETENCIE POSKYTOVATEĽOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

Vzdelávacie moduly: Tvorba individuálnych plánov.
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Témy: princípy individuálneho plánovania, proces individuálneho plánovania sociálnej
služby, tvorba individuálneho plánu klienta, plán účasti a skúsenosti.
SUPERVÍZIE:
-

15.7.2021, TRNAVA, RIADIACI MANAGMENT

-

15.7.2021, HRNČIAROVCE NAD PARNOU, SKUPINOVÁ

-

22.7.2021, ŠELPICE, SKUPINOVÁ

-

22.7.2021, HORNÉ OREŠANY, SKUPINOVÁ

PSYCHOHYGIENA:
MDŽ 5.3.2021, Trnava (samotný personál)
Profesionálne Masáže pre zamestnancov, Ružindol
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FOTO v roku 2021:
Dom Seniorov Sv. Martina, Ul. Sv. Martina 2, 919 35 Hrnčiarovce nad Parnou.
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Dom Seniorov Sv. Ján, Hlavná 214/92, 919 09 Šelpice
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Dom Seniorov Sv. Urban, Májdánske 551, 919 03 Horné Orešany
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3.Ročná účtovná závierka a zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnutých:
V súlade s § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v platnom znení Pokora, n.o.
účtuje v sústave podvojného účtovníctva.

4.Prehľad o príjmoch (výnosoch) a výdavkov (nákladoch):
Prehľad nákladov

31.12.2021

Spotreba materiálu
Spotreba energie
Opravy a udržiavanie
Náklady na reprezentáciu
Ostatné služby
Mzdové náklady
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
Zákonné sociálne náklady
Daň z nehnuteľností
Ostatné dane a poplatky
Zmluvné pokuty a penále
Ostatné pokuty a penále
Dary
Iné ostatné
náklady
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a
dlhodobého hmotného majetku
Zostatková cena predaného dlhodobého
nehmotného majetku a dlhodobého hmotného
majetku
Spolu
Prehľad výnosov
Tržby z predaja služieb
Prijaté dary
Iné ostatné výnosy
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a
dlhodobého hmotného majetku
Prijaté príspevky od iných organizácii
Prijaté príspevky od fyzických osôb
Príspevky z podielu zaplatenej dane
Spolu
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31.12.2020

304 539
14 631
24 297
494

28 538
13 379
546

223 941
442 207
151 425
6 793
915
63

195 760
391 498
134 868
3 919
851
1 595

1 007

2 097

4 475

4 475

1 174 787

777 526

573 057
1 200
18 125

549 876
2 767
15 363

579 014
587
2 749
1 174 732

463 859
239
1 032 104

5. Stav a pohyb majetku a záväzkov organizácie:
Stav aktív / pasív k 31.12.2021 predstavuje sumu 177 261 EUR.
Prehľad aktív
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU
Dlhodobý hmotný majetok
Pozemky
Stavby
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU
Dlhodobé pohľadávky
Iné pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Pohľadávky z obchodného styku
Ostatné pohľadávky
Finančné účty
Pokladnica
Bankové účty
MAJETOK SPOLU

Prehľad pasív
VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU
Imanie a peňažné fondy
Základné imanie
Peňažné fondy tvorené podľa osobitého predpisu
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých
rokov
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
CUDZIE ZDROJE SPOLU
Dlhodobé záväzky
Záväzky zo sociálneho fondu
Krátkodobé záväzky
Záväzky z obchodného styku
Záväzky voči zamestnancom
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými
poisťovňami
Daňové záväzky
Ostatné záväzky
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU
Výdavky budúcich období
Výnosy budúcich období
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU
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31.12.2021
137 033
137 033
10 000
125 800
1 233

31.12.2020
141 508
141 508
10 000
129 200
2 308

40 228
240
240
11 050
8 644
2 406
28 938
10 135
18 803
177 261

35 386
240
240
3 741
3 643
98
31 405
735
30 670
176894

43 424
9 500
9 500

43 479
9 500
9 500

33 979

36 401

-55
86 360
9 649
9 649
76 711
21 162
30 728

-2 422
91 235
6 993
6 993
84 242
32 671
29 765

19 878

18 301

3 430
1 513
47 477

2 577
928
42 181

47 477

42 181

177 261

176 895

6. Ekonomicky oprávnené náklady:

Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2021

Názov organizácie

Pokora, n.o.

Druh poskytovanej sociálnej služby

zariadenie pre seniorov

Forma poskytovanej sociálnej služby

pobytová celoročná

Počet mesiacov poskytovania uvedenej sociálnej služby v
roku
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Kapacita

85

Skutočná obsadenosť – priemerný počet klientov

75
Celkové
EON
uvedenej
sociálnej
služby za
rok

EON na
mesiac na
klienta podľa
kapacity

EON na
mesiac na
klienta podľa
skutočnej
obsadenosti

39303,96

479,32

524,05

12618,74

153,89

168,25

0

0

0

d) výdavky na energie, vodu a komunikácie,

1219,26

14,87

16,26

e) výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových
interiérov,

24431,97

297,95

325,76

f) dopravné,

946,33

11,54

12,62

g) výdavky na rutinnú údržbu a štandardnú údržbu okrem
jednorazovej údržby objektov alebo ich častí a riešenia
havarijných stavov,

1948,13

23,76

25,98

h) nájomné za prenájom nehnuteľnosti alebo inej veci okrem
dopravných prostriedkov a špeciálnych strojov, prístrojov,
zariadení, techniky, náradia a materiálu najviac vo výške
obvyklého nájomného, za aké sa v tom čase a na tom mieste
prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel veci toho istého druhu
alebo porovnateľné veci,

9650,54

117,69

128,67

Položky

a) mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške, ktorá
zodpovedá výške platu a ostatných osobných vyrovnaní podľa
osobitného predpisu,38)
b) poistné na verejné zdravotné poistenie, poistné na sociálne
poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie
platené zamestnávateľom v rozsahu určenom podľa písmena a),
c) tuzemské cestovné náhrady,
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i) výdavky na služby,

5715,28

69,70

76,20

j) výdavky na bežné transfery v rozsahu vreckového podľa
osobitného predpisu,20) odstupného, odchodného, náhrady príjmu
pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca podľa
osobitného predpisu,39)

309,15

3,77

4,12

k) odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podľa
účtovných predpisov, o ktorom poskytovateľ sociálnej služby
účtuje a odpisuje ho ako účtovná jednotka;33c) odpis hmotného
majetku, ktorým sú novoobstarané stavby, byty a nebytové
priestory užívané na účely poskytovania sociálnych služieb v
zariadeniach alebo ich technické zhodnotenie, najviac vo výške
obvyklého nájomného, za aké sa v tom čase a na tom mieste
prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel veci toho istého druhu
alebo porovnateľné veci.

372,92

4,54

4,97

EON náklady spolu

96516,28

1177,03

1286,88

EON náklady na klienta za kal.rok 2021 boli 1 286,88 eur.

7. Zmeny a nové zloženie organizácie:
Orgánmi neziskovej organizácie sú:
a)

správna rada,

b)

riaditeľ,

c)

revízor.

a) členovia správnej rady:


predseda správnej rady:

Božena Malovcová, Šelpice 230, 919 09 Šelpice, SR.
ostatní členovia správnej rady:


Mgr. Žaneta Szalayová, Dechtice 158, 919 53 Dechtice, SR do 31.12.2021.



Petra Čambáliková, Agátová 1103/5, 925 53 Pata, SR od 1.3.2021.



Jozef Križan, Koniarekova 5865/6, 917 01 Trnava, SR.

b) riaditeľ:


riaditeľ: Richard Bálint, Bánovce nad Ondavou 89, 072 04 Bánovce nad Ondavou,
SR do 31.12.2021.
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Zodpovedný zástupca:


Mgr. Žaneta Szalayová, Dechtice 158, Dechtice do 28.2.2021.



Mgr. Martina Kajabová, od 1.3.2021 do 31.12.2021.

c) revízor:


Zuzana Vitteková, Buková 22, 919 10 Buková, SR

Zmeny vo funkcii revízora v roku 2021 nenastali.

8. Ďalšie údaje určené správnou radou:
-

príjem kvalifikovaného personálu,

-

zvyšovanie kvalifikácie súčasného personálu,

-

individuálnejší prístup ku klientovi,

-

aktívna pravidelne vykonávaná fyzioterapia,

-

otvorenie prístavby ZPS Dom seniorov Sv. Urban, Majdánske 551, 919 03 Horné
Orešany, rozšírenie kapacity o 23 miest.
9. Iné informácie:

 Účtovná jednotka vzhľadom na charakter svojej činnosti nemá žiadne náklady na
výskum a vývoj, nemá žiadne organizačné zložky v zahraničí.
 Účtovná jednotka nie je vystavená žiadnym významným rizikám a neistotám vo svojej
činnosti.
 Činnosť účtovnej jednotky má pozitívny vplyv na životné prostredie, nie je
významným zamestnávateľom, jej vplyv na zamestnanosť nie je žiadny.
 Po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa zostavuje účtovná závierka nenastali
žiadne udalosti osobitného významu, ktoré by bolo potrebné uviesť vo výročnej
správe.
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10. Záver:
Poskytovaná sociálna služba za rok 2021 bola vzhľadom na pandémiu a nedostatok
personálu čiastočne v súlade s účelom a cieľmi poskytovanej sociálnej služby a v súlade
s cieľmi – s individuálnym prístupom k prijímateľom sociálnej služby. Organizácia má za
dôležité doplnenie kvalifikovaného personálu a pracovanie na zvyšovaní odbornej
kvalifikácie súčasného personálu.
V Trnave dňa 16.6.2022
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