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1. Základné údaje 
 

 

Názov organizácie:  Domov sociálnych sluţieb „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 zdruţenie Spolkov kresťanskej lásky sv. Vincenta de 

Paul na Slovensku 

Sídlo zriaďovateľa: Oravská 10, 949 01  Nitra 
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2. Orgány Domova sociálnych služieb „Nádej“ Krupina, n. o. 
 

 

V roku 2021 prebehla voľba nových členov Správnej a Dozornej rady pri Domove sociálnych 

sluţieb “Nádej“ Krupina, n. o. s platnosťou od 1.9.2021. Voľba prebehla dňa 31.8.2021, kedy boli 

zvolení prví členovia.  

     Ostatné zmeny sú registrované na Okresnom úrade v Banskej Bystrici, ako aj na 

Banskobystrickom samosprávnom kraji. 

 

2.1. Správna rada 

Ing. Capuliak Jozef, predseda 

MUDr. Vlčková Emíla, člen  

Serišová Mária, člen 

Mária Výbochová, člen 

Uhríková Jana, člen 

Repiský Marián, člen 

 

2.2. Dozorná rada 

Mgr. Fertšek Viktor, predseda 

Dedoková Andrea, člen 

Mgr. Jozef Výboch, člen 

 

 

2.3. Štatutárny zástupca 

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

 

3.1. Základná charakteristika zariadenia a jeho sociálna činnosť 

 

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

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

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

kapacitu 38 miest.  

 

 K 1.1.2018 prešlo zariadenie Domova sociálnych sluţieb “Nádej“ Krupina, n. o. transformáciou, 

kedy sa druh poskytovania sociálnej sluţby rozdelil na Zariadenie pre seniorov s kapacitou 34 miest 

a Domov sociálnych sluţieb s kapacitou 4 miest. Pre rok 2021 bola kapacita pre poskytované 

sociálne sluţby upravená, a to zariadenie pre seniorov s kapacitou 35 miest a Domov sociálnych 

sluţieb s kapacitou 3 miest. 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 zabezpečuje aj ošetrovateľskú 

starostlivosť či pracovnú terapiu. 

 

3.1.2. Obslužné činnosti 

Za obsluţné činnosti v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych sluţbách sa povaţuje 

ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, ţehlenie, údrţba bielizne a šatstva. 

 Od 1.10.2014 je stravovanie zabezpečované vo vlastnej réţii 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 sluţieb „Nádej“ Krupina n. o. sa podávajú 3 druhy stravy: racionálna – 

päťkrát denne a diabetická – šesťkrát denne, šetriaca – šesťkrát denne. 
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Prijímatelia sociálnej sluţby, ktorí trpia ţalúdočnými ochoreniami alebo majú problémy pri 

konzumovaní stravy sa mäsité jedlá mixujú. Strava sa podáva a konzumuje v jedálni. Imobilným 

prijímateľom prináša k lôţku stravu personál zdravotného úseku.  

Na zostavovaní jedálnych lístkov sa spolupodieľajú aj klienti DSS, ktorí si spomedzi seba 

zvolili zástupcov, ktorí tlmočia všetky poţiadavky a pripomienky k podávanej strave. 

 

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

niekoľko opatrení. Aj v priebehu roka 2021 bola nariadená izolácia zariadenia, v ktorej prvým 

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

opúšťať zariadenie. Pri uvoľnení opatrení boli návštevy realizované v priestoroch altánku na nádvorí.  

Z dôvodu šírenia sa Covid 19 bol uţ v roku 2020 vypracovaný krízový plán, ktorého súčasťou 

bolo a aj je nariadenie, ktoré zavádza počas celého obdobia pandémie prísne hygienické 

a dezinfekčné postupy.  

 

Aby boli tieto postupy zabezpečené boli sme nútení nakúpiť v roku 2021 ďalšie germicídne 

ţiariče. Zamestnancom boli zabezpečované rúška, pravidelne sa zamestnanci a klienti testovali, čím 

sa zodpovedne chránilo celé zariadenie. V roku 2021 bola zabezpečená ochrana klientov aj 

zamestnancov očkovacími látkami proti Covid 19 a očkovanie bolo realizované v zariadení DSS. 
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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 sluţieb “Nádej“ Krupina, n. o. tak, aby sa zvýšila kvalita ich ţivota.  

 

 

Kultúrna,  spoločenská činnosť  a duchovná činnosť 

 

Organizovanie kultúrnych, spoločenských a duchovných aktivít, ktoré Domov sociálnych 

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

V roku 2021 ţivot v našom zariadení, ako aj rôznu plánovanú činnosť silne ovplyvnila 

pandémia Covid 19 a pre jej šírenie sa  na Slovensku nebolo moţné do DSS pozývať hudobné 

skupiny a dobrovoľníkov, s ktorými za beţných okolností spolupracujeme.  

 

Za účelom prekonania sociálnej izolácie a zachovania kvality ţivota klientov, sociálne 

pracovníčky organizovali besedy, tvorivé dielne, športové hry a telefonovanie s príbuznými 

realizované formou videohovorov. Vďaka patrí zamestnancom, ktorí okrem svojich pracovných 

povinností riaditeľa, sociálnej pracovníčky, opatrovateľky či upratovačky v období úplnej izolácie 

nahrádzali poslucháča, kaderníčku, holička, krajčírku či kvetinárku. Rehabilitačná sestra sa zase 

usilovala cvičením o zachovanie a zlepšenie ich zdravia. 
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V mesiaci február v období fašiangov sa v minulosti ľudia venovali príprave pochúťok zo 

svojej úrody. Prijímatelia sociálnych sluţieb v DSS sa preto zapájali do čistenia zemiakov a jabĺk, 

ktoré sa vyuţili na prípravu jedál,  koláčov a jablkového pyré.  

 

                        

                                             

V mesiaci marec slávime Medzinárodný deň ţien. Pri tejto príleţitosti zvyčajne prichádza 

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

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

Mgr. Štefan Turák odovzdal v jeho mene všetkým ţenám v našom zariadení.  

 

                       

                
         Mesiac marec poznáme ako „mesiac  knihy“, kedy ale z dôvodu stále sa šíriaceho ochorenia 

a izolácii zariadenia nebolo moţné zorganizovať tradičné čítanie kníh. Preto sociálne pracovníčky 

zorganizovali posedenie seniorov a prečítali si o pôstnom období a viedli diskusiu o zvykoch tohto 

obdobia.  

        Zariadenie DSS zapojilo počas marca do realizovania aktivít v rámci Týţdňa mozgu, ktorý bol 

vyhlásený organizáciami Slovenská Alzheimerova spoločnosť, Centrum MEMORY n. o. 

a Neuroimunologický ústav SAV. Obyvatelia DSS sa venovali vedomostným a kognitívnym 

aktivitám vo forme pracovných listov, ktoré zaslali organizátori tejto akcie. Skupina obyvateľov, 
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ktorá má zhoršenú jemnú motoriku sa zapojila hrou: meno, mesto, zviera, vec, ale i šatstvo, hrady 

a zámky.  

                                                 

                                       

V mesiaci apríl pri príleţitosti Veľkonočných sviatkov naši seniori pripravovali v dielničke rôzne 

ozdoby vytvorené servítkovou technikou a prácou z vlny. Veľkonočný pondelok sa nesie v duchu 

šibačky a oblievačky a z tohto dôvodu sa rozhodol pán riaditeľ zostať verným týmto tradíciám 

a prišiel v tento deň medzi našich obyvateľov. 
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     V mesiaci máj bolo uţ umoţnené obyvateľom DSS po uvoľnení opatrení opustiť zariadenie 

a preto sociálne pracovníčky zrealizovali posedenia v altánku a prechádzky v parku spojené 

s rehabilitáciou.  

                            

 

Pre spestrenie jarného obdobia a zaspomínanie si na obdobie mladosti našich seniorov, bola 

zorganizovaná slávnosť stavania májov. Strom ozdobili a zasadili klienti spolu so zamestnancami za 

sprievodu harmoniky pána Turáka st.. Keďţe bol máj postavený, v tradíciách sa pokračovalo a za 

sprievodu harmoniky pána Sedmáka sme máj aj rúcali. 
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Ţe máj je lásky čas, pripomenuli obyvateľom pohľadnice od detí zo ZŠ sv. Dominika Savia Zvolen 

a mnoţstvo pohľadníc od neznámych detí. 

 

                                             

 

                                       

 

V mesiaci jún sa otvorili brány zariadenia pre klientov, ktorí s veľkou radosťou vyrazili na návštevu 

kaderníčky a pedikúrky. Privítali sme aj príbuzných našich klientov a v neposlednom rade pána 

farára Párničana, ktorý po dlhej dobe odslúţil sv. omšu v kaplnke zariadenia. Počas teplých 

slnečných dní boli zorganizované prechádzky v parku, loptové hry v altánku a mnoţstvo iných 

aktivít. 
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        Počas mesiacov júl a august sme vyuţívali pekné počasie na prechádzky so seniormi                 

do blízkeho parku a na športové aktivity na dvore DSS. V mesiaci júl sme cez projekt NADÁCIE 

HENKEL získali príspevok na mobilné záhradky, do ktorých obyvatelia DSS nasadili zeleninu, 

bylinky a rôzne kvety. 
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V mesiaci august sme slávnostne, spolu s klientmi spustili do prevádzky priestory kuchyne, 

ktorá prešla značnou rekonštrukciou vďaka finančnej podpore domácej spoločnosti Wittur s.r.o. 

               

 

                                     

 

 V septembri sme vyuţili posledné teplé slnečné dni na zrealizovanie „opekačky“ na nádvorí 

zariadenia, kde sa stretli klienti, ochutnali úrodu, ktorú vypestovali v mobilných záhradkách 

a zaspievali si pri hudbe pána Turáka st. 
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 V mesiaci október opäť nastali obmedzenia kvôli pandémii. Pán primátor stihol ešte osobne 

navštíviť našich seniorov a odovzdať osobne dary našim klientom, v podobe šampónov, čajov, 

vitamínov, cukríkov a čokolád.  

                     

     

V jesenných mesiacoch, keď uţ počasie nedovoľovalo pobyt na vzduchu, obyvatelia zariadenia spolu 

so sociálnymi pracovníčkami pripravovali jesennú výzdobu, kde sa venovali vyrezávaniu a zdobeniu 

tekvíc. 
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            Mesiac november bol pre všetkých obyvateľov a zamestnancov zariadenia mimoriadne 

náročný. Po dvoch rokoch urputného bránenia sa pred šírením pandémie Covid 19 nás toto ochorenie 

prepadlo. Klienti statočne bojovali a zamestnanci aj napriek obavám, ale s pocitom zodpovednosti 

zostávali celé týţdne v zariadení a starali sa o našich seniorov. 

                                                

             V mesiaci december sa do priestorov DSS postupne vracal „ţivot“. Po ťaţkom období sa 

začali prípravy na oslavy Vianočných sviatkov. Sv. Mikuláš stihol prísť aj do zariadenia DSS, pod 

ktorého rúchom by ste odhalili pána riaditeľa Mgr. Turáka, ktorého sprevádzal anjel v podaní 

sociálnej pracovníčky Katky a čertík v podaní sociálnej pracovníčky Janky, ktorí odovzdali seniorom 

sladké balíčky.                                                   

 

                                                   
 

 

Pečením medovníkov a vianočných oblátok sa priestory zariadenia naplnili sladkou vianočnou 

vôňou. 
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Lucia nezabudla navštíviť naše zariadenie aj v tomto roku a pripomenúť nám svoj sviatok. 

Klienti po napečení vianočných perníkov a oblátok začali s výzdobou zariadenia DSS. 
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Aby naši klienti preţili pekné Vianoce, prihlásili sme ich podobne ako minulý rok do projektov: 

„Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“, „Vianočná pošta“. Postupne nám prichádzali listy 

a pohľadnice zo Slovenska, Čiech, ale i z Nemecka a Anglicka, ktoré sme v predvečer Štedrého dňa 

rozdali našim seniorom. 
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Posledný deň v roku, Silvester oslávili zamestnanci spolu s prijímateľmi sociálnych sluţieb, kde sa 

zúčastnili prípravy  malého posedenia a pochutnali si aj na teplom punči. 

 

 

                                  

 
                
 
 
                          

OSLAVY KLIENTOV 

 

Počas roka 2021 sa snaţili zamestnanci, aby klienti nášho zariadenia preţili pekný deň oslavy 

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

 

 Počas roka 2021 do nášho zariadenia prichádzali pán farár Marián Bublinec a pán kaplán 

Jakub Randis jedenkrát v mesiaci vyslúţiť 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 vyslúţiť 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 ţitka pred Veľkou nocou, šitie levanduľových vrecúšok, 

tvorivé dielne s vyuţitím 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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REHABILITÁCIE 

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

naďalej aj rehabilitačná sestra, ktorá pravidelne vykonávala skupinovú a individuálnu rehabilitáciu  

v  zariadení.  
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DARY 

 

      Počas roka 2021 bolo do zariadenia doručených mnoţstvo finančných, ale aj vecných darov. Na 

našich obyvateľov si spomenuli fyzické, ale aj právnické osoby. Vedenie Mesta Krupina zabezpečilo 

pre seniorov respirátory FFP3 spolu s oximetrom, ktoré nám priniesol pán primátor Ing. Radoslav 

Vazan. COOP Jednota doručila spolu s respirátormi aj potravinový dar. 

                 

 

Pre skvalitnenie práce našich zamestnancov sociálneho a zdravotného úseku nám spoločnosť 

LENOVO SLOVAKIA darovalo 3 ks počítačov. 
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Domáca krupinská spoločnosť LIND MOBLER Slovakia, s. r. o. darovala sedačku, ktorú vyuţívajú 

naši seniori pri rôznych aktivitách a sledovaní televíznych programov. 

 

                                       

 

Pán Ing. Marek Turák si pri zbere úrody od včiel spomenul na našich obyvateľov a priniesol med, 

ktorý poslúţil pri príprave jedál a nápojov. 

 

                                                             

 

Spoločnosť Foxconn Slovakia spol. s r. o. poskytla televízny prijímač značky SONY, pri ktorom si 

seniori s radosťou uţívajú sledovanie rôznych programov. 
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Finančné dary poskytnuté od fyzických a právnických osôb boli vyuţité na nákup mnoţstva 

potrebných vecí pre našich obyvateľov. Časť z týchto príspevkov bola pouţitá pri rekonštrukčných 

a udrţiavacích prácach v zariadení DSS, ktoré prebiehali počas roka ako maľovanie, výmena 

podlahových krytín, oprava kanalizácie, elektroinštalačné práce a oprava kuchyne. Tieto práce 

vykonávali firmy SPETO s.r.o., Ľubomír Korbeľa – KORMAL, YARDSPOL, s.r.o., VKP mont 

Hrabovský s.r.o a v neposlednom rade upratovacie práce za výraznej pomoci našich zamestnancov. 
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4. Prevádzkové a personálne podmienky 

 

4.1. Prevádzkové podmienky 

 

V priebehu roka 2021 bolo poskytovanie sluţieb ukončené prijímateľom sociálnych sluţieb  

z  rôznych dôvodov, či uţ išlo o úmrtie, odchod do súkromia, príp. prestup do iného zariadenia. 

Zároveň sa začali poskytovať sluţby 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 podlaţia. Na prízemí sa nachádzajú: vstupná hala, kancelárie, ošetrovňa, 3 

trojlôţkové izby, 2 dvojlôţkové izby, spoločenská miestnosť, jedáleň, kuchyňa, kúpelňa so 

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

dvojlôţkové bunky so samostatnou predsieňou, WC a umývadlom, 6 dvojlôţkových 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 sluţieb „Nádej“ Krupina, n. o. má 24 zamestnancov. V zmysle Organizačného 

poriadku sú zamestnanci rozdelení do 3 úsekov: úsek riaditeľa tvorí 1 sociálny garant/sociálna 

pracovníčka, 2 sociálne pracovníčky, 1 ekonómka, 1 údrţbár, úsek zdravotný tvorí 11 opatrovateliek 

z toho 3 zdravotný asistenti, 1 fyzioterapeutka, 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 24.6.2021 bol zdravotný úsek posilnený zamestnankyňou, ktorá bola prijatá v rámci 

projektu UPSVaR „Pracuj, zmeň svoj ţivot“ podľa§ 54 ods. 1 písm. d) zákona č. 5/2004 Z. z. 

o sluţbách 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 2021 bola zostavená v mesiaci január 

2021, overená audítorom dňa 28.3.2022, schválená Správnou a Dozornou radou pri Domove 

sociálnych sluţieb „Nádej“ Krupina, n. o. dňa  11.4.2022. 

Výnosy za rok 2021: 

1.  príjmy za stravné- zamestnanci                                  7 594,25 € 
2. tržby za poskytnuté služby-stravné                                   52,50 € 

3. príjmy za služby ZPS           217 249,46 € 

4.   príjmy za služby DSS                                               16 593,14 € 
5.  príspevky z podielu zap. dane 2%             2 465,43 €   

6.  príjmy z darov PO                                                    14 150,00 € 

      7.   príjmy z darov FO                                                   4 375,79 €      

8. príspevok na prevádzku MPSVaR ZPS             223 466,23 € 
      9.  príspevok na prevádzku MPSVaR DSS                      20 532,00 €  

    10.  príspevok na prevádzku Mesto Krupina ZPS              2 332,95 € 

    11. príspevok na prevádzku VUC DSS                            15 096,00 € 
    12. príspevok na mimoriadne odmeny MPSVaR             10 456,71 € 

   13. príspevok na vitamínové balíčky MPSVaR                   1 040,00 € 

   14. príspevok na dezinfekčné prostriedky MPSVaR               597,00 € 
   15. príspevok NADÁCIA HENKEL                                         750,00 € 

   16. príspevok MPSVaR infekčný príplatok                          5 265,00 € 

   17. príspevok Obec Selce                                                       269,04 € 

   18. príspevok Mesto Zvolen                                                   269,04 € 
   19. príspevok Mesto Krupina covid prostriedky                    600,00 €   

   20. refundácia UPSVaR §54                                                4 288,97€  

   21. refundácia UPSVaR odmeny                                       14 328,24 €      

VÝNOSY SPOLU                       561 771,75 € 

Náklady za rok 2021: 

1. materiál               78 282,06 € 
2. energie                           24 721,70 € 

3. opravy                   24 762,40 € 

4. ostatné služby                           28 418,82 € 
5. mzdové náklady                       291 615,22  € 

6. zákonné poistenie            100 984,70 €   

7. ostatné sociálne poistenie       258,96 € 
8. zákonné sociálne náklady              8 447,06 € 

9. dane, penále, úroky               1 448,96 €    

10. poistné a bankové poplatky              1 960,32 € 

11. tvorba opravných položiek                 -30,00 € 
12. odpisy dlhodob. NM a HM                                        1 176,00 € 

NÁKLADY SPOLU             562 046,20 € 

 

     VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA                                        274,45  €  
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      Najväčšie nákladové poloţky tvoria mzdové náklady, zákonné sociálne a zdravotné náklady, 

spotreba materiálu, ostatné sluţby a energie. Pandemická situácia naďalej výrazne ovplyvňovala, 

mieru  nákupu dezinfekčných prostriedkov ako aj ochranných prostriedkov pre zamestnancov 

a klientov, ktoré sme s financovali aj z poskytnutého príspevku od MPSVaR humanitárna pomoc  

vo  výške 597 € a príspevku Mesta Krupina na dezinfekčné prostriedky vo výške 600 €. Výnosy boli 

zabezpečené najmä dotáciami od MPSVaR, ktoré sú určené k čerpaniu na mzdy a odmeny 

zamestnancov, príjmom za sluţby poskytnuté klientom. Príspevok od Mesta Krupina vo výške 

2 332,95 €,  príspevok od VUC vo výške 15 096 € , príspevok  od Obce Selce vo výške 269,04 €, 

príspevok od Mesta Zvolen vo výške 269,04 boli určené na pokrytie prevádzkových nákladov. 

 

Hospodárenie Domova sociálnych sluţieb “Nádej“ Krupina, n. o. v roku 2021 bolo ukončené 

stratou v sume 274,45 €, 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 sluţieb “Nádej“ Krupina vedie majetok v takomto členení: 

 

- NEOBEŢNÝ MAJETOK SPOLU:                              11 698,55 € 

Dlhodobý hmotný majetok 

Samostatné hnuteľ.veci a súbory hnuteľ.vecí              11 698,55 € 

Dopravné prostriedky                                                          0,00 € 

Obstaranie dlhodob.hmot.majetku                                       0,00 € 

 

- OBEŢNÝ MAJETOK SPOLU:                                  31 104,18 € 

Zásoby                                                                           3 709,67 € 

Krátkodobé pohľadávky                                                2 700,51 € 

Finančné účty                                                               24 694,00 € 

 

- NÁKLADY BUDÚCICH OBDOBÍ:                              184,02 € 

- PRÍJMY BUDÚCICH OBDOBÍ:                                      0,00 € 

MAJETOK SPOLU:                                                42 986,75 € 

 

        Zásoby predstavujú čistiace prostriedky na dezinfekciu zariadenia a  suroviny na sklade 

        k výrobe jedál. Krátkodobé pohľadávky organizácie predstavujú pohľadávky z vyúčtovaných 

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

        v riešení a nahlásené do dedičských konaní.  

        Na finančných účtoch sú uloţené finančné prostriedky klientov a finančné prostriedky 

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

        Suma nákladov budúcich období predstavuje zaúčtovanie nákladov, ktoré sa týkajú  

        obdobia roka 2022 napr. povinné zmluvné poistenie, predplatné. 
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        ZDROJE KRYTIA MAJETKU: 

        Vlastné zdroje krytia majetku spolu:                          - 51 320,04 €  

        Nevysporiadaný výsledok hospodár.min.rokov       - 51 045,59 € 

        Výsledok hospodárenia za účt.obdobie                        - 274,45 € 

 

        Cudzie zdroje spolu:                                                     94 306,79 € 

        Rezervy                                                                         19 932,37 € 

        Dlhodobé záväzky                                                           2 608,94 € 

        Krátkodobé záväzky                                                      71 765,48 €  

     

        Výnosy budúcich období                                                       0,00 €      

        ZDROJE KRYTIA MAJETKU CELKOM:           42 986,75 € 

 

        Domov sociálnych sluţieb “Nádej“ Krupina, n. o. evidovala k 31.12.2021 záväzky z  

        obchodného styku vo výške 30 751,75 € záväzky voči zamestnancom vo výške  

        22 130,87 €, záväzky voči poisťovniam vo výške 13 023,92 €, záväzky voči daňovému 

        úradu vo výške 2 663,36 €, ostatné záväzky vo výške 2 470,92  €, záväzky z dôvodu finančných  

        vzťahov k štátnemu rozpočtu 724,66 € . Zákonné rezervy boli tvorené na nevyčerpanú  

        dovolenku zamestnancov a na poistenie do poisťovní z tohto titulu. 
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5.3 Použitie podielu zaplatenej dane ( 2%) 

     Domov sociálnych sluţieb “Nádej“ Krupina, n. o. v roku 2021 prijal prostriedky podielu 

zaplatenej dane (2%) vo výške 2 465,43 €, ktoré boli pouţité pre klientov zariadenia nasledovne: 

 

 

Popis Suma 

Mikrovlna rúra 49,90 € 

Garníţe izby klientov 31,58 € 

Rolety izby klientov 43,00 € 

Príbory, taniere, mištičky 652,27 € 

Svietidlá  628,01 € 

Smetné koše izby klientov 250,89 € 

Dávkovače lieky 115,20 € 

Jednoráz.umývacie ţinky 60 € 

Skriňa klienti 189 € 

Garníţe izby klientov 56,21 € 

Rohov,police,kúpel.zrkadla 146,85 € 

Jednoráz.umývacie ţinky 12,52 € 

Podloţky na stolíky 38 € 

Jednoráz.umývacie ţinky 88,80 € 

Jednoráz.umývacie ţinky 103,20 € 

SPOLU 2 465,43 € 
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5.4 Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2021 

 

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 35                 3 
   

  
  

  Priemerný prepočítaný 
počet príjimateľov  

  
  33,02                  2,72 

   
  

  
  Ekonomicky oprávnené 

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

  
  

479 698,05                     61 408,99 
   

  
  

  Ekonomicky oprávnené 
náklady na 1 mesiac a na 1 

príjimateľa: 

  
  

1 210,63                     1 881,40 
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Záver 

Uplynulý rok 2021 sa v Domove sociálnych sluţieb „Nádej“ Krupina, n. o., niesol v podobe 

opráv a rekonštrukcii. Pre neustále havarijné stavy na našej kanalizácii, sme museli pristúpiť 

k jej rekonštrukcii, čo si vyţiadalo investície vo výške 5000 €. Taktieţ sme vymaľovali 

kompletne celý interiér nášho zariadenia, ktorý sa nesie v ţlto-bielej farbe.  

Na jar v roku 2021 sa nám ozvala miesta spoločnosť Wittur s. r. o., ktorá sa nás rozhodla 

obdarovať sumou 10 000 € na pouţitie podľa vlastného výberu. Po dlhšom uváţení sme tento 

dar investovali do renovácie vybavenia našej kuchyne. Vďaka novému vybaveniu kuchyne sa 

našim kuchárom a kuchárkam pracuje oveľa jednoduchšie. Zakúpili sme nový sporák a tieţ aj 

umývačku riadu.  

V letných mesiacoch sme vymenili plávajúce podlahy na druhom poschodí za nové vinylové 

protišmykové podlahy a naši klienti tak majú celkom vynovené izby.  

Cez projekt Henkel seniorom sme našim klientom mohli zakúpiť mobilné záhradky 

a vyvýšený záhon. Tieto mobilné záhradky slúţia k záhradnej terapii a naši seniori pri nich 

trávia čas počas slnečných dní.  

Na jeseň sa nám ozvala tieţ ďalšia spoločnosť, ktorá nášmu zariadeniu venovala nový 

nadrozmerný televízor, pri ktorom naši klienti radi trávia svoj čas.  

No v mesiaci november nastali pre DSS „Nádej“ Krupina, n. o., dovtedy nepoznané ťaţké 

časi, kedy aj nás postihlo ochorenie Covid 19. Vďaka obetavosti našich opatrovateliek 

a celého personálu kuchárov, sociálnych sestier, ekonómke a tieţ nášmu lekárovi sa nám 

podarilo situáciu zastabilizovať a zvládnuť ju. Bola to ťaţká skúška na kaţdého z nás 

a zároveň škola s praxou do ďalších období, kedy sme sa naučili riešiť vzniknuté ohniská 

nákazy a zvládať ich s pokojom.  

Moja srdečná vďaka ako riaditeľa patrí všetkým zamestnancom DSS „Nádej“ Krupina, n. o.   

t. j. pani upratovačkám, pánovi údrţbárovi, kuchárom, opatrovateľkám, hlavnej sestre, 

sociálnym pracovníkom a pani ekonómke, za to ţe ochotne pomáhali pri renovačných prácach 

ako bolo maľovanie, výmena podláh či oprava kanalizácie a zároveň nasadili svoje zdravie 

a pomohli zvládnuť ťaţkú situáciu pri vypuknutí vírusového ochorenia u našich klientov.   

 

Prajem nám hlavne úspešný a zdravý rok 2022! 

 

                                                                                                        Mgr. Štefan Turák 

                                                                                             riaditeľ DSS “Nádej” Krupina, n. o. 

 


