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1. Základné údaje 
 

 

Názov organizácie:  Domov sociálnych služieb „Nádej“ Krupina, n. o. 

Sídlo organizácie:   Sládkovičova 41/10, 963 01  Krupina 

Typ organizácie:   nezisková organizácia 

IČO:    37954202 

DIČ:    2021846211 

Telefón:    045/5512676 

     0908 119 585, 0918 767 706 

Fax:    045/5512676 

e-mail:    dssnadej@gmail.com 

     dssnadej@centrum.sk 

web:    www.nadejkrupina.sk 

Dátum vzniku:   09.06.2004 

Registračné číslo Krajského 

úradu v Banskej Bystrici:  OVVS/NO-16/2004 zo dňa 09.06.2004 

Registračné číslo BBSK:  45 zo dňa 03.03.2005 

Zriaďovateľ: Národné združenie Spolkov kresťanskej lásky sv. Vincenta de 

Paul na Slovensku 

Sídlo zriaďovateľa: Oravská 10, 949 01  Nitra 

  

 

 

2. Orgány Domova sociálnych služieb „Nádej“ Krupina, n. o. 
 

 

V roku 2010 prebehla voľba nových členov Správnej a Dozornej rady pri Domove sociálnych 

služieb “Nádej“ Krupina, n. o. s platnosťou od 1.1.2011. Voľba prebehla dňa 14.12.2010, kedy boli 

zvolení prví členovia. V roku 2020 prebehla voľba nového člena Dozornej rady a do funkcie riaditeľa 

Domova sociálnych služieb “Nádej“ Krupina, n. o.. Nový riaditeľ sa ujal svojej funkcie 1.11.2020.  

     Ostatné zmeny sú registrované na Obvodnom úrade v Banskej Bystrici i na Banskobystrickom 

samosprávnom kraji. 

 

mailto:dssnadej@gmail.com
mailto:dssnadej@centrum.sk
http://www.nadejkrupina.sk/
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2.1. Správna rada 

Ing. Capuliak Jozef, predseda  

Serišová Mária, člen 

Ing. Kováčová Anna, člen  

Mgr. Lendvay Stanislav, člen  

Mária Výbochová, člen 

Uhríková Jana, člen 

Mgr. Stančenková Zuzana, člen 

 

 

2.2. Dozorná rada 

Mgr. Fertšek Viktor, predseda 

Dedoková Andrea, člen 

Mgr. Jozef Výboch, člen 

 

 

2.3. Štatutárny zástupca 

Mgr. Štefan Turák 

 

 

 

3. Činnosť Domova sociálnych služieb „Nádej“ Krupina, n. o. 

 

3.1. Základná charakteristika zariadenia a jeho sociálna činnosť 

 

Domov sociálnych služieb „Nádej“ Krupina, n. o. je neziskovou organizáciou zriadenou v zmysle 

zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby. 

Organizácia poskytuje sociálne služby  v zmysle §35 a § 38 zákona 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 (ďalej len zákon o sociálnych službách). Zariadenie má schválenú celkovú 

kapacitu 38 miest.  
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 K 1.1.2018 prešlo zariadenie Domova sociálnych služieb “Nádej“ Krupina, n.o. transformáciou, kde 

sa druh poskytovania sociálnej služby rozdelil na Zariadenie pre seniorov s kapacitou 34 miestami 

a Domov sociálnych služieb s kapacitou 4 miestami. Cieľovou skupinou sú plnoleté fyzické osoby 

odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek. 

 

3.1.1. Odborné činnosti 

DSS „Nádej“ Krupina, n. o. poskytuje základné sociálne poradenstvo, pomoc pri odkázanosti 

fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby, sociálnu rehabilitáciu a zabezpečujeme ošetrovateľskú 

starostlivosť, pracovnú terapiu. 

 

3.1.2. Obslužné činnosti 

Za obslužné činnosti v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách sa považuje 

ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie, údržba bielizne a šatstva. 

 Od 1.10.2014 je stravovanie zabezpečované vo vlastnej réžii zariadenia DSS “Nádej“ 

Krupina, n. o. v zmysle Prevádzkového poriadku pre stravovaciu prevádzku DSSN, schváleného 

Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom vo Zvolene rozhodnutím č. 2014/1188-915-

Bk-Kd zo dňa 8.9.2014. 

V domove sociálnych služieb „Nádej“ Krupina n. o. sa podávajú 3 druhy stravy: racionálna – 

päťkrát denne a diabetická – šesťkrát denne, šetriaca – šesťkrát denne. 

Klientom, ktorí trpia žalúdočnými ťažkosťami alebo majú problémy pri konzumovaní stravy 

sa mäsité jedlá mixujú. Strava sa podáva a konzumuje v jedálni. Imobilným klientom prináša k lôžku 

stravu personál zdravotného úseku.  

Kvôli ochrane zdravia a života seniorov v čase koronavírusu vedenie DSS muselo prijať 

niekoľko opatrení. Začiatkom marca 2020 bola nariadená izolácia zariadenia, v ktorej prvým krokom 

bol zákaz návštev a následne z dôvodu zhoršovania sa pandemickej situácie, zákaz klientom opúšťať 

zariadenie. Uvoľnenie opatrení nastalo v mesiaci jún 2020. Na radosť príbuzných a klientov boli opäť 

povolené návštevy ako aj vychádzky mimo zariadenia a návštevy u príbuzných v domácom prostredí. 

Na realizáciu návštev v čase uvoľnenia opatrení bol zvolený priestor altánku na nádvorí. Po 

chvíľkovom výdychu nás ako aj zvyšok sveta znovu zasiahla druhá vlna Covid 19 a znovu sme museli 

pristúpiť k obmedzeniu návštev a následne k úplnej izolácii. 

Z dôvodu šírenia sa Covid 19 bol vypracovaný krízový plán, ktorého súčasťou bolo a je 

nariadenie, ktoré zavádza počas celého obdobia pandémie prísne hygienické a dezinfekčné postupy.  
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Aby boli tieto postupy zabezpečené boli sme nútený nakúpiť ďalšie gernicídne žiariče, 

zamestnancom boli zabezpečované rúška, pravidelne sa zamestnanci a klienti testovali, čím sa 

zodpovedne chránilo celé zariadenie.  

 

 

        

 

 

        

 

 

3.1.3. Ďalšie činnosti 

K ďalším poskytovaným činnostiam patrí úschova cenných vecí, záujmová činnosť – kultúrna 

a spoločenská činnosť, rekreačná činnosť – je to dobrovoľná činnosť podľa schopností a záujmov 

klientov Domova sociálnych služieb “Nádej“ Krupina, n. o. tak, aby sa zvýšila kvalita ich života.  
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Kultúrna,  spoločenská činnosť  a duchovná činnosť 

 

Organizovanie kultúrnych, spoločenských a duchovných aktivít, ktoré Domov sociálnych 

služieb “Nádej“ Krupina, n. o. zabezpečuje, je prevenciou proti pasivite a sociálnej izolácii klientov.  

V roku 2020 život v našom zariadení ako aj rôznu plánovanú činnosť silne ovplyvnila 

pandémia Covid 19 a jej šírenie sa  na Slovensku a  nebolo možné do DSS pozývať hudobné skupiny 

a dobrovoľníkov, s ktorými spolupracujeme.  

 

Za účelom prekonania izolácie ako zachovania kvality života klientov, sociálne pracovníčky 

organizovali besedy, tvorivé dielne, športové hry a telefonovanie s príbuznými. Rehabilitačná sestra 

sa zase usilovala cvičením o zachovanie a zlepšenie ich zdravia. 

 

V mesiaci február nás navštívili seniori zo Bzovíka s fašiangovým programom 

s pochovávaním basy. Naši seniori si s nimi zaspievali i zatancovali. V tomto mesiaci sa 

v Rímskokatolíckom kostole Narodenia Panny Márie konali rekolekcie kňazov Krupinského 

dekanátu, kde sme sa spoločne s klientmi zúčastnili sv. omše. 
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Taktiež sme si v pripomenuli 200. výročie narodenia spisovateľa a rodáka z Krupina Andreja 

Braxatorisa Sládkoviča. Deti zo základných škôl navštívili naše zariadenie a klientom rozdali básne a 

napečené mafiny. 

Okrem tradičných a historických udalostí  sa v tomto mesiaci konali voľby do Národnej rady 

SR. Klientom, ktorí prejavili záujem bolo umožnené zapojiť sa do volieb, kde pracovníčky volebných 

komisií ochotne prišli do nášho zariadenia s prenosnou urnou. 

              

 

V mesiaci marec slávime Medzinárodný deň žien. Pri tejto príležitosti zvyčajne prichádza 

klientkam nášho DSS zablahoželať primátor mesta Krupiny Ing. Radoslav Vazan. Z dôvodu 

koronavírusu tento rok pán primátor priniesol kvety k bráne zariadenie, ktoré následne pán riaditeľ  

Ing. Daniel odovzdal v jeho mene všetkým ženám v našom zariadení.  
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V  rámci „mesiaca knihy“  bola naplánovaná beseda s pánom farárom Párničanom, ktorá ale 

z dôvodu šíriaceho sa ochorenia a izolácii zariadenia bola zrušená. Ako náhradný program pripravila 

sociálna pracovníčka besedu o knihe „Slovenský rok v ľudových zvykoch, obradoch a sviatkoch“. 

V tomto mesiaci sa konali oslavy 200. výročia narodenia Andreja Braxatorisa Sládkoviča, kde sa 

v blízkom parku konalo stretnutie k pripomenutiu si tejto udalosti, na ktorej sa naši klienti kvôli 

ochranným opatreniam nemohli osobne zúčastniť. Niektorí tak však urobili sledovaním akcie z okien 

svojich izieb. 

 

                                       

 

V mesiaci apríl pri príležitosti Veľkonočných sviatkov našim seniorom zaslali vlastnoručne vyrobené 

pozdravy deti z Centra voľného času „Domček“ z Krupiny. Pozdravom sa klienti veľmi potešili. 
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     V mesiaci máj na deň 10.5.2020 pripadol sviatok „Deň matiek“. V období pandémie nemohli prísť 

navštíviť klientky príbuzní, ani deti z MŠ a ZŠ. Preto pán riaditeľ spolu so zamestnancami zaprial 

našim ženám a matkám. Príbuzní svoje gratulácie odovzdávali prostredníctvom telefonátov a služby 

Messenger. 

 

 Počas mesiacov júl a august sme využívali pekné počasie na prechádzky so seniormi                 

do blízkeho parku a na športové aktivity na dvore DSS. 
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V mesiaci júl, konečne po uvoľnení opatrení, sme sa so skupinkou klientov vybrali za bránu 

DSS, na poklonu do kostola. 

 

 

 

 V septembri sa zvyčajne zapájame v rámci Týždňa dobrovoľníctva do akcie „Boj proti hladu“. 

Z dôvodu zákazu návštev sme tento rok s našimi klientkami sami napiekli perníky, o ktorých predaj 

sa následne postarali rehoľné sestry. 

  

                               

 
 V mesiaci október opäť nastali obmedzenia kvôli pandémii a preto v tomto mesiaci úcty 

k starším nemohol pán primátor osobne navštíviť našich seniorov. Obmedzenia, ktoré znovu 

uzatvorili naše brány zabránili pánovi primátorovi odovzdať osobne darčeky našich klientom, v 

podobe šampónov a sprchových gélov.  
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     Keďže nebolo možné zrealizovať ani vystúpenie detí z MŠ, umožnili sme obyvateľom sledovať 

ich vystúpenie prostredníctvom KTV. 

 

 

 1. novembra 2020 nastúpil do funkcie riaditeľa Domov sociálnych služieb “Nádej“ Krupina, 

n. o. Mgr. Štefan Turák. Nahradil tak predchádzajúceho riaditeľa Ing. Jozefa Daniela, ktorý 

zariadenie viedol od septembra 2015.  

                                                

 

Dňa 27.11. sestry vincentky slávia sviatok Panny Márie Zázračnej medaily. Keďže pracujú   v  

našom zariadení, v tento deň pripravili pre našich klientovi besiedku s premietnutím filmu o Kataríne 

Labouré. 
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Mesiac december  poznačený celosvetovou situáciou nám nezabránil za našimi bránami 

oslavovať sviatok sv. Mikuláša a rozbehnúť prípravy na vianočné sviatky. COOP Jednota Krupina 

venovala sponzorský dar, a to 38 mikulášskych balíčkov, ktoré boli klientom odovzdané v deň sv. 

Mikuláša. Tento deň sme už po 3 krát zorganizovali svojpomocne. Z pána riaditeľa sa stal sv. 

Mikuláš, so zamestnancov anjeli či čertík. Spolu sme prešli po všetkých izbách, rozdali darované 

balíčky a zaspievali spolu s klientmi vianočné koledy.  
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Pred Vianocami sme si pripomenuli aj sviatok Lucie. Klienti piekli vianočné perníky 

a zapojili sa aj do výzdoby DSS. 

 

       
 
 

Aby naši klienti prežili pekné Vianoce, prihlásili sme ich podobne ako minulý rok do niektorých 

projektov. Z Nádacie OKO Zvolen nám bolo doručených 38 krabičiek naplnených drobnými 

pozornosťami. Taktiež obyvateľka mesta Krupina pani Loncová nám priviezla krabičky z projektu 

„Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“. V rámci projektu „Vianočná pošta“ poslali našim 

seniorom krásne pozdravy deti z MŠ a ZŠ z celého Slovenska. 

Z Mestských lesov Krupina sme dostali dar 2 živé stromčeky, čo tiež bolo pekných gestom 

v prežívanej Covidovej situácii. 
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OSLAVY KLIENTOV 

 

Počas roka 2020 sa snažili zamestnanci, aby klienti nášho zariadenia prežili pekný deň oslavy 

ich menín či narodenín. V týchto neľahkých časoch zamestnanci nahrádzali aj účasť príbuzných.  
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DUCHOVNÁ ČINNOSŤ 

 

 Do februára 2020 do nášho zariadenia prichádzali pán farár Marián Bublinec a pán kaplán 

Jakub Randis jedenkrát v mesiaci vyslúžiť sv. spoveď a sv. omšu. Počas ich neprítomnosti ich 

zastúpil pán farár Pavol Párničan. Po zavedení ochranných opatrení z dôvodu koronavírusu kňazi 

prichádzali iba v akútnych prípadoch vyslúžiť sviatosť pomazania chorým. Sv. prijímanie seniorom 

prinášali sestry vincentky,  sestra Mária a sestra Lujza, ktoré sú našimi zamestnankyňami. 

 V čase zákazu návštev a vychádzania zo zariadenia seniori sledovali sv. omše a zapájali sa do 

modlitieb prostredníctvom televízie. 

 

 

 

ROZNORODÉ AKTIVITY 

 

V priebehu roka sa sociálne pracovníčky usilovali realizovať pre klientov rôzne individuálne 

a skupinové aktivity.  

Uskutočnili sa bábikoterapia, sadenie žitka pred Veľkou nocou, šitie levanduľových vrecúšok, 

tvorivé dielne s využitím servítkovej techniky, športové hry v altánku, prechádzky, výzdoba 

v zariadení podľa sviatkov a ročných období, spoločenské hry ako aj aktivity na podporu pamäte. 

Niektorí obyvatelia sa zapájali do čistenia jabĺk, zemiakov aj orechov.                
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Prostredníctvom projektu Nadácie HENKEL Slovensko sme získali príspevok vo výške 310 

eur, z ktorých sme zakúpili materiál slúžiaci pre klientov na zníženie dopadu ich izolácie v čase 

koronakrízy - tablet, rehabilitačné pomôcky a kadernícke potreby. 
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V čase pandémie sme sa snažili klientom zabezpečiť chýbajúce kontakty s príbuznými 

prostredníctvom telefonovania a služby Messenger.  

 

KADERNÍCKE SLUŽBY 

 Počas pandémiou zasiahnutého roku sme v rámci prijatých ochranných opatrení pozývali 

kaderníčky do nášho zariadenia. V čase, keď už vstup iných osôb do DSS nebol povolený, sme 

klientov strihali svojpomocne. 
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REHABILITÁCIE 

    Aj keď naši klienti nemohli opustiť brány zariadenia, k zvyšovaniu kvality ich života prispievala 

naďalej aj rehabilitačná sestra pani Magduška, ktorá pravidelne päť dní v týždni vykonávala 

skupinovú a individuálnu rehabilitáciu v  zariadení. V jej činnosti ju vystriedala pani Mária 

Roganská. 
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4. Prevádzkové a personálne podmienky 

 

4.1. Prevádzkové podmienky 

 

V priebehu roka 2020 bolo poskytovanie služieb ukončené klientom z  rôznych dôvodov, či 

už išlo o úmrtie, odchod do súkromia, príp. prestup do iného zariadenia. Zároveň sa začali 

poskytovať služby ďalším  novým klientom. Prehľad o pohybe klientov je zaznamenaný v tabuľke a 

graficky znázornený v grafe Pohyb klientov v zariadení. 

 

 

 

Tabuľka a graf  - Pohyb klientov v zariadení 
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Zariadenie sídli v bývalom piaristickom kláštore, má dobrú polohu v centre mesta, pri mestskom 

parku Andreja Sládkoviča, v jeho blízkosti sa nachádza Mestská nemocnica, katolícky i evanjelický 

kostol, Slovenská pošta, Mestský úrad, múzeum Andreja Sládkoviča, kino a amfiteáter. 

 

                                                                           

 

                                        

 

Budova kláštora je postavená do tvaru „U“ s malým nádvorím, dvoma východmi (na východnej 

strane do centra, na západnej strane do mestského parku). 
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Zariadenie má dve podlažia. Na prízemí sa nachádzajú: vstupná hala, kancelárie, ošetrovňa, 3 

trojlôžkové izby, 2 dvojlôžkové izby, spoločenská miestnosť, jedáleň, kuchyňa, kúpelňa so 

sprchovým kútom, WC a prevádzkové miestnosti – kotolňa, sklad prádla, šatňa zamestnancov. 
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Na l. podlaží sa nachádzajú 2 jednolôžkové izby s umývadlom, 7 jednolôžkových izieb, 3 

dvojlôžkové bunky so samostatnou predsieňou, WC a umývadlom, 6 dvojlôžkových izieb, 3 kúpeľne 

so sprchovacím kútom a s WC, 2 samostatné WC, rehabilitačná miestnosť, sociálna miestnosť, 

spoločenská miestnosť a kaplnka sv. Vincenta de Paul. 
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Pre klientov je v budove zabezpečený bezbariérový prístup prostredníctvom schodiskovej 

plošiny. 

 

                                   

  

   

4.2. Personálne podmienky 

 

Domov sociálnych služieb „Nádej“ Krupina, n. o. má 29 zamestnancov. V zmysle Organizačného 

poriadku sú zamestnanci rozdelení do 3 úsekov: úsek riaditeľa tvorí 1 sociálny garant, 3 sociálne 

pracovníčky, 1 ekonómka, 1 údržbár, úsek zdravotný tvorí 13 opatrovateliek, 3 zdravotný asistenti, 1 

sestra, ktorá za úsek zodpovedá a prevádzkový úsek riadený ekonómkou, pod ktorý spadajú 2 

upratovačky a 4 pracovníci stravovacej prevádzky. Od 1.11.2020 do 31.7.2021 bol zdravotný úsek 

posilnený zamestnankyňou, ktorá bola prijatá v rámci projektu UPSVaR „Pracuj, zmeň svoj život“ 

podľa§ 54 ods. 1 písm. d) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti. 

 

        Zamestnanci sú od 01.11.2010 (na základe Správnou radou schváleného Mzdového poriadku 

platného od 01.11.2010) odmeňovaní v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých 

zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a zaraďovaní sú 

v súlade s Nariadením vlády SR z 19. mája 2004, ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností 

pri výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení. 

Zamestnávame štyroch vysokoškolsky vzdelaných zamestnancov. 
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5. Hospodárenie Domova sociálnych služieb „Nádej“ Krupina, n. o. 

 

5.1. Ročná účtovná závierka 

Ročná účtovná závierka neziskovej organizácie za rok 2020 bola zostavená v mesiaci január 

2020, overená audítorom dňa 8.3.2021, schválená Správnou a Dozornou radou pri Domove 

sociálnych služieb „Nádej“ Krupina, n. o. dňa  25.3.2021. 

Výnosy za rok 2020: 

1.  príjmy za stravné- zamestnanci                                  7 190,67 € 

2. tržby za poskytnuté služby-stravné                                    2,50 € 

3. príjmy za služby ZPS            215 107,18 € 

4.   príjmy za služby DSS                                               20 769,07 € 

5.  príspevky z podielu zap. dane 2%      980,85 €   

6.  príjmy z darov PO                                                      2 250,00 € 

      7.   príjmy z darov FO                                                        890,00 €      

8. príspevok na prevádzku MPSVaR ZPS              192 816,02 € 

      9.  príspevok na prevádzku MPSVaR DSS           24 959,98 €  

    10.  príspevok na prevádzku Mesto Krupina ZPS             3 710,03 € 

    11. príspevok na prevádzku VUC DSS                            12 915,00 € 

    12. príspevok na mimoriadne odmeny MPSVaR             18 528,00 € 

   13. príspevok na vitamínové balíčky MPSVaR                   1 280,00 € 

   14. príspevok na dezinfekčné prostriedky MPSVaR           1 280,00 € 

   15. príspevok NADÁCIA HENKEL                                       310,00 € 

   16. refundácia UPSVaR §54                                              1 566,96 €           

VÝNOSY SPOLU                      504 556,26 € 

Náklady za rok 2020: 

1. materiál               72 939,31 € 

2. energie               20 611,38 € 

3. opravy                        364,08 € 

4. cestovné                                                                         28,99 € 

5. ostatné služby                          20 431,27 € 

6. mzdové náklady           282 033,51 € 

7. zákonné poistenie             96 496,93 €   

8. ostatné sociálne poistenie      225,76 € 

9. zákonné sociálne náklady              7 455,17 € 

10. dane, penále, úroky               1 295,74 €    

11. poistné a bankové poplatky              2 268,47 € 

12. tvorba opravných položiek              - 110,00 € 

13. odpisy dlhodob. NM a HM                                          492,00 € 

NÁKLADY SPOLU             504 532,61 € 

 

     VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA                                      23,65 €  
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      Najväčšie nákladové položky tvoria mzdové náklady, zákonné sociálne a zdravotné náklady, 

spotreba materiálu, ostatné služby a energie. Kde spotreba materiálu vzrástla oproti roku 2019 

o 12 323,92 € k čomu vo výraznej miere prispela pandemická situácia, ktorá nás prinútila vo väčšej 

miere k nákupu dezinfekčných prostriedkov ako aj ochranných prostriedkov pre zamestnancov 

a klientov. Výnosy boli zabezpečené najmä dotáciami od MPSVaR, ktoré sú určené k čerpaniu na 

mzdy a odmeny zamestnancov, príjmom za služby poskytnuté klientom. Dotácia od Mesta Krupina 

vo výške 3 710,03,  dotácia od VUC vo výške 12 915 €  a dotácia od MPSVaR na dezinfekčné 

prostriedky vo  výške 1 280 €, boli určené na pokrytie prevádzkových nákladov. 

 

Hospodárenie Domova sociálnych služieb “Nádej“ Krupina, n. o. v roku 2020 bolo ukončené 

ziskom v sume 23,65 €, ktorá bude zaúčtovaná na účet 428, nevysporiadaný výsledok hospodárenia 

minulých rokov. 
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Graf č. 2 Celkový stav príjmov a výdajov za jednotlivé mesiace 
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5.2 Stav a pohyb majetku a záväzkov 

 

 

      Domov sociálnych služieb “Nádej“ Krupina vedie majetok v takomto členení: 

 

- NEOBEŢNÝ MAJETOK SPOLU:                              2 098,55 € 

Dlhodobý hmotný majetok 

Samostatné hnuteľ.veci a súbory hnuteľ.vecí               2 098,55 € 

Dopravné prostriedky                                                          0,00 € 

Obstaranie dlhodob.hmot.majetku                                       0,00 € 

 

- OBEŢNÝ MAJETOK SPOLU:                                  25 072,29 € 

Zásoby                                                                           3 715,29 € 

Krátkodobé pohľadávky                                                2 557,92 € 

Finančné účty                                                               18 799,08 € 

 

- NÁKLADY BUDÚCICH OBDOBÍ:                              734,20 € 

- PRÍJMY BUDÚCICH OBDOBÍ:                                      0,00 € 

MAJETOK SPOLU:                                                27 905,04 € 

 

        Zásoby predstavujú čistiace prostriedky na dezinfekciu zariadenia a  suroviny na sklade 

        k výrobe jedál. Krátkodobé pohľadávky organizácie predstavujú pohľadávky z vyúčtovaných 

        služieb klientom za mesiac december ako aj  pohľadávky voči bývalým klientom ktoré sú  

        v riešení a nahlásené do dedičských konaní.  

        Na finančných účtoch sú uložené finančné prostriedky klientov a finančné prostriedky 

        Domova sociálnych služieb “Nádej“ Krupina, n. o. na uhradenie krátkodobých záväzkov. 

        Suma nákladov budúcich období predstavuje zaúčtovanie nákladov, ktoré sa týkajú  

        obdobia roka 2021 napr. povinné zmluvné poistenie, predplatné, poistenie majetku. 
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        ZDROJE KRYTIA MAJETKU: 

        Vlastné zdroje krytia majetku spolu:                          - 51 045,59 €  

        Nevysporiadaný výsled hospodár.min.rokov               - 51 069,24 € 

        Výsledok hospodárenia za účt.obdobie                                 23,65 € 

 

        Cudzie zdroje spolu:                                                     73 466,27 € 

        Rezervy                                                                         12 536,24 € 

        Dlhodobé záväzky                                                           1 702,59 € 

        Krátkodobé záväzky                                                      59 227,44 €  

     

        Výnosy budúcich období                                                 5 484,36 €      

        ZDROJE KRYTIA MAJETKU CELKOM:           27 905,04 € 

 

        Domov sociálnych služieb “Nádej“ Krupina, n. o. evidovala k 31.12.2020 záväzky z  

        obchodného styku vo výške 28 464,65 € záväzky voči zamestnancom vo výške  

        17 383 €, záväzky voči poisťovniam vo výške 10 829,37 €, záväzky voči daňovému 

        úradu vo výške 1 723,09 €, ostatné záväzky vo výške 827,33  €. Zákonné rezervy boli tvorené           

        na nevyčerpanú dovolenku zamestnancov a na poistenie do poisťovní z tohto titulu. 

   

 

5.3 Použitie podielu zaplatenej dane ( 2%) 

     Domov sociálnych služieb “Nádej“ Krupina, n. o. v roku 2020 prijal prostriedky podielu 

zaplatenej dane (2%) vo výške 980,85 €, ktoré boli použité pre klientov zariadenia nasledovne: 

 

Popis Suma 

Posteľné obliečky 224,61 € 

Nábytok izby klientov 756,24 € 
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5.4 Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2020 

 

Ekonomicky oprávnené náklady rok 2020     

  
    

  

Druh sociálnej služby Zariadenie pre seniorov Domov sociálnych služieb 

Forma pobytu sociálnej 
služby celoročný pobyt celoročný pobyt 

  
  

  
  Kapacita poskytovanej soc. 

služby 34                  4 
   

  
  

  Priemerný prepočítaný 
počet príjimateľov  

  
  33,69                  3,41 

   
  

  
  Ekonomicky oprávnené 

náklady (§72 ods. 5 zák. 
448/2008 Z.z.) 

  
  

413 498,55                     61 436,56 
   

  
  

  Ekonomicky oprávnené 
náklady na 1 mesiac a na 1 

príjimateľa: 

  
  

1 022,80                     1 501,38 
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Záver 

Rok 2020 bol pre náš Domov sociálnych služieb “Nádej” Krupina, n. o. rokom nečakaných 

udalostí a zmien.  

Už v marci sa aj na Slovensku objavilo vírusové ochorenie COVID 19, čo sa prejavilo 

v sprísnených opatreniach v každej oblasti života, a o to viac v zariadeniach pre seniorov. Boli 

zakázané návštevy a tiež obmedzené bolo aj vychádzanie. Aj po zlepšení situácie v jarných 

a letných mesiacoch sa od jesene ochorenie opäť začalo prudko šíriť. Vďaka Bohu, klientov 

nášho zariadenia ochorenie nepostihlo. Musím vyzdvihnúť aj spoluprácu Banskobystrického 

kraja, ktorý nás pravidelne zásoboval dezinfekčnými prostriedkami, rúškami, ochrannými 

oblekmi, dezinfekciou a antigénnymi testami, ktorými sme pravidelne testovali klientov 

a zamestnancov. Taktiež vďaka patrí aj Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktoré 

nám poskytlo dotácie na nákup dezinfekčných prostriedkov. Zároveň aj zamestnanci sa 

správali disciplinovane a zvažovali aj to, s kým sa stretnú, aby sa ochorenie nedostalo medzi 

klientov.   

V mesiaci november 2020 došlo k zmene aj vo vedení nášho zariadenia na pozícii riaditeľa. 

Pán Ing. Jozef Daniel sa zo zdravotných dôvodov vzdal funkcie a k 31. októbru 2020 bol na 

jeho vlastnú žiadosť odvolaný Správnou radou DSS  “Nádej” Krupina, n. o. a preto mu aj pri 

tejto príležitosti vyslovujem veľkú vďaku za jeho prácu, úsilie a čas, ktorý venoval tejto 

organizácii. Vďaka mu patrí najmä za rekonštrukciu uličky, na ktorej aj sám fyzicky pracoval, 

či zadováženie altánku pre našich klientov.  

V mesiaci december sme sa so žiadosťou o dotáciu obrátili na Ministerstvo práce sociálnych 

vecí a rodiny SR, ktoré sme požiadali o finančné prostriedky, na výmenu už opotrebovanej 

schodiskovej plošiny a zostáva nám veriť, že aj uspejeme.  

Niekedy sa ma moja manželka opýta „a čo budeš robiť zajtra, keď dnes si už podal žiadosť 

o dotáciu?“, ja jej na to odpoviem, „neboj sa, tu sa vždy niečo nájde a vždy je na čom  

pracovať v pozícii riaditeľa“, a veru je to naozaj pravda. Vízie mám veľké, čo všetko by som 

chcel v našom zariadení ešte urobiť, vylepšiť, no postupne to budem realizovať, aby to bolo 

kvalitne urobené.     

Moja vďaka za rok 2020 okrem už spomenutého Ing. Jozefa Daniela, patrí všetkým 

zamestnancom nášho zariadenia, ktorí kvalitne a na vysokej úrovni odvádzajú svoju prácu. 

Aby bolo postarané o klientov, aby tu bolo čisto, aby mali aktivity a tiež je postarané aj 

o zamestnancov, aby dostali nielen plácu za svoju prácu, ale aby sa tešili chodiť do práce.  

Prajem nám hlavne úspešný a zdravý rok 2021! 

 

                                                                                                        Mgr. Štefan Turák 

                                                                                             riaditeľ DSS “Nádej” Krupina, n. o. 

 


