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Úvod 

 

Vážené dámy a páni, 

 

vo výročnej správe Vám chceme predložiť ucelený pohľad na dianie, život a prácu 

Domova dôchodcov TEREZA n.o. počas roka 2016. 

Našu prácu sme sa aj v uplynulom roku snažili vykonávať zodpovedne a na 

profesionálnej úrovni, čo nám v spätnej väzbe dokazujú klienti, príbuzní klientov a ich dobré 

referencie svojim známym. 

Keď naše zariadenie v roku 2007 vzniklo, malo kapacitu 20 klientov a bolo 

zariadením rodinného typu. Aj napriek tomu, že naša kapacita sa v priebehu deviatich rokov 

zvýšila, stále dbáme o to, aby každý jeden zamestnanec mal pozitívny postoj k poslednej 

etape ľudského života a aby naši drahí klienti cítili príjemnú atmosféru a atmosféru domova. 

Udržať dobré výsledky a zabezpečiť ďalší rast organizácie je úloha neľahká. Mnohé 

z plánov sa nám podarilo uskutočniť, avšak niektoré plány musia byť posunuté o ďalšie 

časové obdobie. Zvyšovanie úrovne kvality poskytovania sociálnych služieb pre našich 

klientov, ich spokojnosť a zachovanie ich dôstojnosti však naďalej zostáva našou prioritou aj 

v časoch nepriazne podmienok na ich dosiahnutie. 

Na záver by som sa chcela poďakovať všetkým, ktorí nám v našej práci pomáhajú 

a podporujú nás v snahe pomáhať tým, ktorí našu prácu potrebujú. Úprimne ďakujem aj 

príbuzným klientov za ich dôveru, ochotu pomôcť a akúkoľvek podporu. 

 

MVDr. Ružena Vasilová, riaditeľka 
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1  Profil organizácie Domov dôchodcov TEREZA n.o. 

Domov do chodcov TEREZA n. o. je zariadenie rodinne ho typú s kapacitoú 36 

miest, ktore  poskytúje svoje slúz by stary m, prevaz ne osamely m ľúďom, ktorí  pre svoj 

zdravotny  stav vyz adújú  nepretrz itú  starostlivosť a to c i pocha dzajú  z blí zkeho 

alebo ďaleke ho okolia. Nas í m cieľom je poma hať ty m stary m ľúďom, ktorí  sa na hle ocitli 

v zdravotnej a socia lnej tiesni. Nas e ú silie je vo va c s ine prí padov odmenene  zleps ení m 

zdravotne ho stavú obyvateľa. Nepretrz ita  opatrovateľska  starostlivosť, pravidelne  

a kvalitne  stravovanie vy razne prospievajú  k dosahovaniú dobry ch vy sledkov v nas ej 

pra ci.  

 

2  Poslanie, vízia a cieľ organizácie 

POSLANIE 

Poslaním Domova do chodcov TEREZA n. o. je poskytovať komplexne  a kvalitne  

socia lne slúz by seniorom, ktore  spl n ajú  individúa lne potreby prijí mateľov socia lnych 

slúz ieb. Úmoz niť prijí mateľom socia lnych slúz ieb tra viť kaz dodenny  z ivot v prostredí , 

ktore  sa c o najviac pribliz úje doma cemú prostrediú, s pocitom bezpec ia, ochrany 

a dodrz iavania ľúdsky ch pra v. 

VÍZIA 

 Víziou nas ej organiza cie je stať sa vyhľada vany m miestom, kde by kaz dy  senior 

mal tú z bú z iť ako v doma com prostredí . 

DLHODOBÝ CIEĽ 

 Dlhodobým cieľom je zleps iť kvalitú z ivota prijí mateľov socia lnych slúz ieb, 

zvy s iť kvalitú poskytovany ch slúz ieb v Domove do chodcov TEREZA n. o. a poskytovať 

socia lne slúz by v sú lade s krite riami s tandardov kvality úvedeny mi v Prí lohe c . 2 za kona 

c . 448/2008 Z. z. o socia lnych slúz ba ch. 
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3  História organizácie 

Neziskova  organiza cia bola zaloz ena  zakladacoú listinoú zo dn a 15. marca 2006 

dvoma zakladateľmi. Zakladatelia vypracovali s tatú t neziskovej organiza cie a menovali 

c lenov orga nov. Krajsky  ú rad dn a 20. marca 2006 rozhodol o zaregistrovaní  

DD TEREZA n. o. do registra neziskovy ch organiza cií . Ty mto dn om Domov do chodcov 

TEREZA n. o. oficia lne vznikol.  

Po vznikú zac ali postúpne pracovať vs etky orga ny DD TEREZA n. o. Vybúdovali 

sa nielen orga ny samotne , ale aj fúnkc ne  vzťahy medzi nimi a postúpne sa rozdelili aj 

kompetencie a ú lohy. 

Dn a 20. novembra 2006 Kos icky  samospra vny kraj, odbor socia lnych vecí  

zapisúje Domov do chodcov TEREZA n. o. do registra poskytovateľov socia lnych slúz ieb 

podľa za kona, vedenom na Kos ickom samospra vnom kraji, odbore socia lnych veci. 

DD TEREZA n. o. je ty mto zaradeny  do databa zy ako organiza cia po sobiaca v oblasti 

socia lnych slúz ieb. 

Dn a 8. 1. 2007 za ú c asti pracovní kov odború socia lnych veci KSK, poslancov VÚ C, 

predstaviteľov obce, za stúpcov cirkví  a ďals í ch hostí  bol Domov do chodcov TEREZA n. o. 

sla vnostne otvoreny . 

V rokú 2011 sme zac ali s rekons trúkcioú existújú cej búdovy a za roven  sme zac ali 

pracovať na prí stavbe, ktoroú sa nielen zvy s ila kapacita na s ho zariadenia, ale zvy s ila sa 

aj kvalita nami poskytovany ch slúz ieb. V rokú 2013 sme pra ce úkonc ili a zariadenie 

úviedli do plnej preva dzky.  

 

4  Súčasnosť 

Domov do chodcov  TEREZA - neziskova  organiza cia sa úsilúje zabezpec iť 

do stojnú  jesen  z ivota nas í m stars í m obc anom. Pre vs etky ch obyvateľov sú  zabezpec ene  

kompletne  slúz by v oblasti úbytovania, stravovania, úpratovania, prania, z ehlenia, 

ú drz by bielizne a s atstva,  vybavenia a slúz ieb a aj individúa lnej starostlivosti o klientov.  

Vo vs etky ch preva dzkach pracúje persona l na vysokej ú rovni po stra nke 

odbornej, ale predovs etky m ľúdskej. Do raz kladieme na citlivy  a la skavy  prí stúp kú 

klientom. 

Kaz dy m rokom sa poc et ľúdí , ktorí  sú  odka zaní  na pomoc iny ch zvys úje. 

Obyvateľstvo starne ry chlejs ie ako v minúlosti. To vs etko je nepochybne jasny m 

indika torom toho, z e c i úz  v blí zkej alebo vzdialenej búdú cnosti búde podobny  vy voj 

pokrac ovať. Nesmieme zabú dať na ľúdí , ktorí  sú  v do chodkovom vekú, resp. ty ch, ktorí  

sa mo z ú ocitnú ť v sitúa cii, keď búdú  potrebovať podať pomocnú  rúkú. Na to vs etko 
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myslí me aj v Domove do chodcov TEREZA, ktory  sí dli v strediskovej obci Novosad 

v okrese Trebis ov. Úz  poc as drúhe ho roka c innosti sa kapacita  domova do chodcov 

naplnila a je dodnes plne obsadena . Nejde len o obc anov na s ho okresú, ale aj súsedny ch, 

resp. cele ho Kos icke ho kraja a c oraz c astejs ie k na m pricha dzajú  klienti z cele ho 

Slovenska. 

 

4.1  Orgány neziskovej organizácie 

Pri vznikú neziskovej organiza cie menovali zakladatelia c lenov spra vnej rady 

a na sledne spra vna rada zvolila riaditeľkú a c lenov dozornej rady. V priebehú rokú 2016 

nedos lo k z iadnym zmena m v zloz ení  orga nov.  

 

Správna rada Predseda:   Ja n Szú cs 

        C lenovia:   Emí lia Szú csova  

 Maria n Vasil st. 

 

Riaditeľ  MVDr. Rúz ena Vasilova  

 

Dozorná rada  Predseda:  Ing. Marek Szú cs 

 C lenovia:  Ing. Lenka Baranova  r. Vasilova  

 Mgr. Daniel Szú cs 
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ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA 
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4.2       Ubytovanie 

Nas im klientom poskytújeme úbytovanie celkovo v 19 izba ch. Ich rozloz enie je 

nasledovne : 

- NOVÁ ČASŤ - 12 izieb búnkove ho typú, kde kaz da  búnka ma  svoje vlastne  socia lne 

zariadenie. Na prvom poschodí  sa nacha dza 6 izieb, z toho sú  2 izby 

jednoposteľove  a 4 dvojposteľove . Na drúhom poschodí  je sitúa cia identicka , teda 

nacha dzajú  sa tam 2 jednoposteľove  a 4 dvojposteľove  izby. Kaz da  izba je vybavena  

novy m na bytkom a kaz da  izba ma  aj balko n. 

- STARÁ ČASŤ – 7 izieb, z toho sa na prvom poschodí  nacha dzajú  3 izby (2 x 

dvojposteľova  a 1 x trojposteľova ) a na drúhom poschodí  sú  4 izby (3 x 

dvojposteľova  a 1 x trojposteľova ). Izby v starej c asti majú  spoloc ne  socia lne 

zariadenie na kaz dom poschodí , ktore  pres lo rekons trúkcioú a tiez  spoloc ny  

balko n na kaz dom poschodí . Rekons trúkcioú pres li aj izby a spoloc enske  priestory, 

kde bola vymenena  podlaha, vymaľovane  steny a tiez  bola zabezpec ena  vy mena 

oddychovy ch kresiel pre klientov.  

   

  

  
Obrázok 1 Zariadenie izieb a kúpeľňa 

Vďaka rekons trúkcii sme novovybúdovany m vy ťahom klientom zabezpec ili 

bezbarie rovy  pohyb po celej búdove.  
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Obrázok 2 Výťah 

Nakoľko sa kapacita na s ho zariadenia zvy s ila, zvy s il sa aj poc et na vs tev. Preto 

sme pri vstúpe do zariadenia zriadili recepciú, kde na vs tevní kov ví tajú  mile  recepc ne , 

ktore  spra vne navigújú  kaz dú  na vs tevú a majú  vz dy spra vne informa cie o dianí  v nas om 

zariadení . Sú  do lez ity m spojivom medzi prijí mateľmi socia lnej slúz by a ostatny mi 

ú sekmi. 

   

Obrázok 3 Recepcia 

V rokú 2014 sme úskútoc nili rekons trúkciú dvora a vytvorili parkovacie miesta 

pre nas ich zamestnancov a na vs tevní kov nas ich klientov.  
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Obrázok 4 Upravený dvor a parkovacie miesta 

 

4.3 Stravovanie 

Od rokú 2013 preva dzkújeme novú  kúchyn ú, vďaka ktorej pripravújeme nielen 

nas im klientom a zamestnancom ale aj cúdzí m stravní kom 2 drúhy stravy podľa za sad 

zdravej vy z ivy, a to raciona lnú a diabetickú . Nas im klientom sme poskytovali v ra mci 

celodennej stravy ran ajky, desiatú, obed, olovrant, vec erú a drúhú  vec erú. Vy daj jedla sa 

úskútoc n oval v jeda lni, ktora  vznikla prí stavboú novej c asti. 

   

Obrázok 5 Kuchyňa 
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4.4 Ľudské zdroje 

O komplexnú  opatrovateľskú  a os etrovateľskú  starostlivosť sa stara  tí m 

zamestnancov na zdravotnom ú sekú, ktorí  kú prijí mateľom socia lnej slúz by pristúpújú  

profesiona lne a s vysoky m s tandardom. Ich prvorady m poslaní m je slúz ba 

a zodpovednosť.  

Úz  pri prvom kontakte s klientom a jeho rodinoú spolúpracúje nas a socia lna 

pracovní c ka, ktora  spracú va informa cie o jeho socia lnej a zdravotnej sitúa cii a spoloc ne 

sa snaz ia na jsť c o najleps ie ries enie jeho sitúa cie. Ak je úmiestnenie klienta v nas om 

zariadení  pren ho najleps oú alternatí voú, spolú s ostatny mi zamestnancami socia lna 

pracovní c ka pre neho vytva ra c o najidea lnejs í  program, aktivity a napoma ha mú pri 

procese adapta cie. 

Na prvom mieste je vz dy klient a jeho za újmy, jeho rozhodovanie a preto sme 

v rokú 2015 pokrac ovali v zavedenom rozpise slúz ieb, c í m sa stabilizovali pracovní ci na 

jednotlivy ch poschodiach a posilnil sa individúa lny prí stúp kú klientom. O nas ich 

klientov sa v rokú 2016 staralo 18 opatrovateliek. Zamestnanci pracovali v nepretrz itej 

preva dzke v 12 hodinovy ch zmena ch. 

C o sa ty ka persona lneho obsadenia na s ho zariadenia, poc et zamestnancov sa 

kaz doroc ne zvys úje, vďaka c omú mo z eme sta le zvys ovať kvalitú poskytovany ch slúz ieb 

v nas om zariadení . Na s  tí m pracovní kov bol v rokú 2016 nasledovny : 

❖ 1 riaditeľka, 

❖ 1 vedú ca sestra, 

❖ 18 opatrovateliek, 

❖ 2 kúcha rky, 

❖ 1 pomocna  kúcha rka, 

❖ 2 úpratovac ky, 

❖ 1 hospoda r, 

❖ 2 recepc na , 

❖ 2 ú drz ba r, 

❖ 1 socia lna pracovní c ka, 

❖ 1 ekono mka, 

❖ 1 administratí vny pracovní k. 

Na s  pracovny  tí m v rokú 2016 opústilo 6 zamestnancov, na drúhej strane sme 

prijali 3 novy ch zamestnancov. Prevaz nú  va c s inú z nich sme prijali vďaka projektom, 

ktore  sú  realizovane  Ú PSVaR-om.  

Vy voj zamestnanosti v rokú 2016, c o sa ty ka poc tú zamestnancov, mal pomerne 

stabilny  charakter. Sitúa cia je zobrazena  v nasledújú cej tabúľke. 
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Tabuľka 1 Vývoj zamestnanosti 

Vývoj zamestnanosti 2016 2015 
Rozdiel 

(2016-2015) 

Evidenčný počet zamestnancov k 31.12. 30 31 -1 

- z toho ženy 26 26 0 

Priemerný evidenčný počet 

zamestnancov prepočítaný 
28,9 26,8 +2 

 

 

Tabuľka 2 Veková štruktúra zamestnancov 

Veková štruktúra zamestnancov 

k 31.12. 
2016 

% podiel 

zamestnancov 
2015 

% podiel 

zamestnancov 

20 – 29 rokov 7 21,21 9 25,00 

30 – 39 rokov 6 18,18 7 19,44 

40 – 49 rokov 7 21,21 7 19,44 

50 – 59 rokov 12 36,36 12 33,33 

nad 60 rokov 1 3,04 1 2,79 

SPOLU 33 100,00 36 100,00 

Priemerný vek 42,97  42,31  

 

Vo vekovej s trúktú re zamestnancov nedos lo v rokú 2016 k podstatnej zmene. 

Najvys s ie zastú penie mali v rokú 2016, tak isto ako v rokú 2015 zamestnanci vo vekú 

50 – 59 rokov. Priemerny  vek  zamestnancov k 31.12.2016 bol 42,97 rokov. Oproti 

minúle mú rokú nastalo len veľmi mierne zvy s enie.  
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4.5 Vzdelávanie zamestnancov 

Domov do chodcov TEREZA podporúje zamestnancov vo vzdela vaní  v oblastiach, 

ktore  pomo z ú pri skvalitn ovaní  poskytovany ch slúz ieb pre klientov formoú externy ch 

a interny ch s kolení . 

V priebehú roka 2016 sa nas i zamestnanci zú c astnili nasledújú cich vzdela vací ch 

aktiví t: 

➢ odborny  semina r „Inkontinencia a kompresívna terapia“, ktory  sa úskútoc nil 

v nas om zariadení , organizovany  spoloc nosťoú HARTMAN-RICO, 

 

Obrázok 6 Odborný seminár „Inkontinencia a kompresívna terapia“ 

➢ odborna  konferencia „Zavádzanie štandardov kvality sociálnych služieb“, 

ktorú  organizovala Asocia cia poskytovateľov socia lnych slúz ieb v Bratislave, 

➢ odborna  konferencia „Financovanie sociálnych služieb a ekonomicky 

oprávnené náklady“, ktorú  organizovala Asocia cia poskytovateľov socia lnych 

slúz ieb v Bratislave, 

➢ odborne  s kolenie „Daňové priznanie PO za rok 2016“ organizovane  

spoloc nosťoú KROS, 
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➢ odborne  s kolenie „Olymp – mzdy a personalistika“ organizovane  

spoloc nosťoú KROS, 

➢ semina r „Najčastejšie chyby pri komunikácii so Sociálnou poisťovňou“ 

organizovany  poboc koú Socia lnej poisťovne v Trebis ove, 

➢ odborne  zas kolenie k IS CYGNUS, 

➢ pravidelne  semina rne v nas om zariadení  organizovane  jeden kra t za s tvrťrok 

na vopred úrc enú  te mú z oblasti opatrovateľstva, 

➢ s kolenie „Protipožiarna ochrana“ organizovane  pre vs etky ch zamestnancov 

na s ho zariadenia jeden kra t za rok. 

 

4.6 Zdravotná starostlivosť 

Zdravotna  starostlivosť je zabezpec ena  formoú obvodne ho leka ra, ktoroú je 

MÚDr. C virkova , ktorej  aj toúto cestoú chceme poďakovať za jej slúz by a neoceniteľnú  

pra cú, ktorú  tú odva dza. Kaz dy  klient ma  zabezpec enú  takú  starostlivosť, ako vyz adúje 

jeho zdravotny  stav, vra tane aktiví t na podporú zdravia, aky mi sú  naprí klad rozví janie a 

úchova vanie schopností , mobiliza cia, socia lna rehabilita cia, zamedzovanie izola cie. 

Nezabú dame ani na ďals í ch leka rov, ktorí  poskytújú  odborne  zdravotne  slúz by, 

konkre tne sú  to MÚDr. Bodna rova  Ma ria – diabetolo g, MÚDr. Jí lekova  Vale ria – neúrolo g, 

MÚDr. Maďarova  Marta – psychiater, MÚDr. Ly ciús Martin - chirúrg,  

MÚDr. C erma k Milan – zúba r, Agentú re doma cej os etrovateľskej starostlivosti – 

Arcidiece zna Charita Kos ice, ktorí  veľmi ochotne a c asto kra t aj v c ase svojho voľna 

pricha dzajú  kú klientom a venújú  im potrebnú  zdravotní ckú  pomoc. Moje poďakovanie 

patrí  tiez  cele mú persona lú i vedeniú za ich prí kladnú  starostlivosť.  

 

4.7 Kultúrne vyžitie 

Veľkoú snahoú Domova do chodcov TEREZA n. o. je vytva ranie a úpevn ovanie 

rodinne ho prostredia v zariadení , a to hlavne spoloc ny mi posedeniami pri ka ve a c aji, 

rozhovormi, spoloc ny m sla vení m z ivotny ch júbileí  klientov a spievaní m ľúdovy ch 

i na boz ensky ch piesní .  

Nas im klientom taktiez  úmoz n újeme na vs tevy rodinny ch prí slús ní kov, resp. aj 

pobyt mimo zariadenia. Nas im cieľom je vytva rať pre nas ich obyvateľov take  prostredie, 

ktore  by im c o najviac pripomí nalo ich domov. Myslí me pritom nielen na ich pohodlie 

a celkovú  spokojnosť, ale v neposlednom rade aj na ďals ie skvalitn ovanie ich z ivota  

ú na s. 

Aj v rokú 2016 boli klienti ú c astny  spoloc ensky ch a kúltú rnych aktiví t. Ponú kame 



DOMOV DÔCHODCOV TEREZA N. O.,  ZIMNÁ 150, 076 02  NOVOSAD 

Strana 14 

prehľad jednotlivy ch podújatí : 

➢ tradic ne sme Novy  rok – rok 2016 zac ali spoloc ny m stretnútí m zamestnancov 

a prijí mateľov, ktore  bolo spojene  s posedení m. Priali sme si veľa ú spechov, 

porozpra vali sa o cieľoch a pla noch, 

➢ v janúa ri nas e zariadenie posva til trojkra ľovoú vodoú otec dúchovny  Vladimí r 

Geletka, 

➢ v mesiaci jú n sme sa zú c astnili speva ckej seniorskej sú ťaz e „Bľas ene vederko“, 

  

 
Obrázok 7 Spevácka súťaž „Bľašene vederko“ 

➢ v mesiaci jú l sa nas i seniori zú c astnili folklo rnych sla vností  pri prí lez itosti Dní  

obce Novosad, 

➢ okto ber – mesiac ú cty k stars í m – deti zo za kladnej s koly v Novosade na s potes ili 

mily m vystú pení m, ktore  si pri tejto prí lez itosti pripravili, 

➢ november – pamiatka zosnúly ch – na vs teva cintorí na a hrobov, 

➢ v decembri na Mikúla s a si pre na s deti zo za kladnej s koly pripravili besiedkú, 
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Obrázok 8 Vystúpenie detí 

➢ oslavy narodení n a mení n, 

  
Obrázok 9 Oslava životného jubilea 

➢ v rokú 2016 sme pokrac ovali s pravidelny mi dúchovny mi stretnútiami 

s gre ckokatolí ckymi kn azmi farnosti Novosad, ktorí  pravidelne – 1 kra t mesac ne 

navs tevújú  nas e zariadenie a zabezpec újú  dúchovne  povzbúdenie nas ich 

klientov a litúrgicke  obrady a podľa potreby spoveď, za c o otcovi Vladovi a otcovi 

Kamilovi ďakújeme. 
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4.8  Kapacita a štruktúra klientov 

Domov do chodcov TEREZA n. o. vytva ra podmienky pre poskytovanie celoroc nej 

pobytovej socia lnej slúz by pre 36 prijí mateľov socia lnych slúz ieb. Kapacita na s ho 

zriadenia bola na konci roka 2016 vyúz ita  na 100 %.  V nasledújú cej c asti sa bliz s ie 

pozrieme na rozdelenie prijí mateľov socia lnej slúz by v Domove do chodcov TEREZA. 

ZLOŽENIE PRIJÍMATEĽOV SOCIÁLNEJ SLUŽBY PODĽA POHLAVIA K 31.12.2016: 

➢ 29 z ien, 

➢ 7 múz ov. 

 

Graf 1 Zloženie prijímateľov sociálnej služby podľa pohlavi 

VEKOVÁ ŠTRUKTÚRA PRIJÍMATEĽOV SOCIÁLNEJ SLUŽBY ZARIADENIA DOMOV DÔCHODCOV 

TEREZA N. O. K 31.12.2016: 

Tabuľka 3 Veková štruktúra prijímateľov sociálnej služby k 31.12.2016 

VEKOVÁ ŠTRUKTÚRA POČET PRIJÍMATEĽOV SOCIÁLNEJ 
SLUŽBY 

63 – 74 rokov 6 

75 – 79 rokov 6 

80 – 84 rokov   12 

85 – 89 rokov 8 

nad 90 rokov 4 

SPOLU 36 

 

 

 

ženy
81%

muži
19%

ZLOŽENIE PRIJÍMATEĽOV SOCIÁLNEJ SLUŽBY 
PODĽA POHLAVIA
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Graf 2 Veková štruktúra prijímateľov sociálnej služby 

Ako mo z eme vidieť, najva c s ie zastú penie mali v rokú 2016 prijí matelia vo vekú  

80 – 84 rokov.  Tvorili az  33 %. Drúhe  najva c s ie zastú penie mali prijí matelia vo vekú 

85 – 89 rokov (22 %).  Rovnake , 17 %-ne  zastú penie mali vekove  katego rie 63 – 74 

rokov a 75 – 79 rokov. Najmens ie zastú penie mali v rokú 2016 prijí matelia vo vekú 90 

rokov a viac, tvorili 11 % .  

Priemerny  vek obyvateľov Domov do chodcov TEREZA n. o. v rokú 2016 bol 81,17 

rokov. Oproti minúle mú rokú sa na m priemerny  vek zvy s il. 

VYŤAŽENOSŤ KAPACITY ZARIADENIA V ROKU 2016: 

 

Tabuľka 4 Vyťaženosť kapacity zariadenie v roku 2016 

MESIAC 
PREPOČÍTANÝ 

POČET 
OVYVATEĽOV 

MESIAC 
PREPOČÍTANÝ 

POČET 
OBYVYTEĽOV 

Január 36 Júl  36 

Február 36 August 36 

Marec 36 September 35,4 

Apríl 36 Október 35,71 

Máj 36 November 35,1 

Jún 36 December 36 

PREPOČÍTANÝ POČET OBYVATEĽOV ZA ROK 2016:     35,85 

    

 

63 – 74 rokov
17%

75 – 79 rokov
17%

80 – 84 rokov
33%

85 – 89 rokov
22%

nad 90 rokov
11%

VEKOVÁ ŠTRUKTÚRA PRIJÍMATEĽOV 
SOCIÁLNEJ SLUŽBY
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ROZDELENIE OBYVATEĽOV PODĽA STUPŇA ODKÁZANOSTI NA SOCIÁLNU SLUŽBU: 

 

Tabuľka 5 Prijímatelia sociálnej služby podľa stupňa odkázanosti 

STUPEŇ ODKÁZANOSTI 
FYZICKEJ OSOBY 

SPOLU POČET FYZICKÝCH 
OSÔB 

IV. 10 

V. 14 

VI. 12 

SPOLU 36 

 

V priebehú roka 2016 nas e zariadenie opústilo 19 klientov, z toho: 

➢ 2 odis li, 

➢ 17 zomreli. 

 

Graf 3 Vývoj úbytku klientov 

Oproti rokú 2015 sa ú mrtnosť klientov v nas om zariadení  zvy s ila takmer 

o 100 %. Tento nelichotivy  fakt mo z eme pripí sať v najva c s ej miere tomú, z e vyťaz enosť 

na s ho zariadenia je vysoka  a klientov sme prijí mali v termina lnom s ta diú, vo veľmi zlom 

zdravotnom stave. Z iaľ, priemerna  dl z ka pobytú taky chto klientov je aj napriek nas ej 

snahe pomerne kra tka. 
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5 Ciele Domova dôchodcov TEREZA v roku 2017 

Pri napl n aní  cieľov vyty c eny ch v rokú 2016 na s veľmi ovplyvnil nedostatok 

financ ny ch prostriedkov. Z oblasti investícií a skvalitňovania prostredia sme si ako 

prioritú úrc ili zakú penie IS CYGNÚS. Ostatne  investic ne  aktivity prena s ame ako ciele do 

nasledújú ceho roka 2017.  

Aj v rokú 2017 zosta va nas im prvorady m cieľom zvys ovanie kvality poskytovanej 

opatrovateľskej starostlivosti a slúz ieb s ty m spojeny ch a tiez  spokojnosť nas ich 

klientov. Okrem toho sme si na rok 2017 vyty c ili tieto ciele: 

1. V oblasti poskytovania sociálnych služieb: 

- zariadenie sa zava zúje úplatn ovať stabilny  proces zleps ovania poskytovany ch 

slúz ieb, vytva rať dlhodobo pozití vne vzťahy s prijí mateľmi socia lnej slúz by, 

úpevn ovať medziľúdske  vzťahy postavene  na ľúdskosti, citú pre mora lkú, 

- poskytovať kvalitne , bezpec ne  a odborne  socia lne slúz by, zaloz ene  na princí poch 

Eticke ho ko dexú, 

- pokrac ovať v zava dzaní  s tandardov kvality poskytovania socia lnych slúz ieb, 

- napoma hať v adapta cii prijí mateľov socia lnych slúz ieb, 

- naďalej zaisťovať nekonfliktne  spolúz itie prijí mateľov, 

- zapa jať klientov do verejne ho diania v zariadení , 

- podporovať pocit bezpec ia pre nas ich klientov. 

 

2. V oblasti ľudských zdrojov: 

- dodrz iavať max. poc et prijí mateľov socia lnej slúz by na jedne ho zamestnanca 

a dodrz iavať minima lny percentúa lny podiel odborny ch zamestnancov na 

celkovom poc te zamestnancov v zmysle za kona c . 448/2008 Z. z. o socia lnych 

slúz ba ch, ako plnenie persona lnych podmienok kvality poskytovany ch 

socia lnych slúz ieb, 

- zabezpec ovať pre zamestnancov ďals ie vzdela vanie, ktore  búde smerovať 

k úplatn ovaniú novy ch trendov a postúpov pri poskytovaní  socia lnych slúz ieb 

s cieľom ich skvalitnenia, 

- vytva rať priaznive  pracovne  a socia lne podmienky pre zamestnancov. 

3. V oblasti investície a skvalitňovanie prostredia: 

- vykonanie tere nnych ú prav zadnej c asti dvora, 

- vytvorenie novej oddychovej zo ny pre klientov, 

- zakú penie biolampy,  

- zakú penie úmy vac ky riadú, 

- vzhľadom k tomú, z e od 1.10.2016 nadobúdla ú c innosť Vyhla s ka MZ SR 

c . 210/2016 Z. z., ktoroú sa mení   a dopl n a Vyhla s ka MZ SR c . 259/2008 Z. z. 
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o podrobnostiach o poz iadavka ch na vnú torne  prostredie búdov 

a o minima lnych poz iadavka ch na byty niz s ieho s tandardú, úpraviť dispozic ne  

ries enie a vybavenie preva dzky tak, aby spl n alo poz iadavky platnej legislatí vy. 

Tento cieľ splní me do okto bra 2018.  

- zí skanie financ ny ch prostriedkov prostrední ctvom projektov a grantov 

 

Búdeme sa snaz iť, aby sa tieto vyty c ene  ciele podarilo v rokú 2017 splniť v c o 

najva c s ej miere 

6 Správa o hospodárskej činnosti 

Roc na  ú c tovna  za vierka neziskovej organiza cie za rok 2016 bola zostavena  

8.3.2017 a overena  aúdí torom 11.4.2017.   

Dosiahnúty  hospoda rsky vy sledok je nasledovny : 

➢ NA KLADY spolú:    354 035,20 

➢ VY NOSY spolú:  346 216,07 

➢ VY SLEDOK HOSPODA RENIA:     -7 819,13 

ŠTRUKTÚRA NÁKLADOV 

 

 

Graf 4 Štruktúra nákladov 

 Ako mo z eme vidieť na grafe, najva c s iú c asť na kladov, az  50 %,  tvoria mzdove  

na klady. Vy znamnú  c asť na kladov tvoria tiez  poloz ky ako je spotreba materia lú (16 %), 

za konne  socia lne poistenie a zdravotne  poistenie (13 %) a odpisy DNM a DHM (10 %).  

16%

3%
3%

3%

50%

13%

1%
10% 1%

Štrutkúra nákladov

Spotreba materiálú

Spotreba energie

Opravy a údržiavanie

Ostatné slúžby

Mzdové náklady

Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie

Zákonné sociálne náklady

Odpisy DNM a DHM

Ostatné náklady
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ŠTRUKTÚRA VÝNOSOV 

 

 

Graf 5 Štruktúra výnosov 

 Ako mo z eme vidieť na grafe, najva c s iú c asť vy nosov tvoria dota cie (63 %). Tú to 

vy nosovú  poloz kú tvorí  hlavne financ ny  prí spevok na poskytovanie socia lnej slúz by 

a financ ne  prí spevky poskytovane  Ú PSVaR-om. Drúhoú najva c s oú poloz koú vy nosov sú  

prí spevky prijate  od fyzicky ch oso b (34 %). 

V ďals ej c asti sa pozrieme na zloz enie prí jmov a vy davkov neziskovej organiza cie 

Domov do chodcov TEREZA za rok 2016. 

 

Tabuľka 6 Príjmy za rok 2016 

NÁZOV POLOŽKY SUMA V EUR 

1. Dotácia na bežné výdavky 138 240,00 

2. Príjem z ÚPSVaR SR 52 386,44 

3. Príjmy od klientov za poskytovanie sociálnych 
služieb 

117 176,32 

4. Príspevky z podielu zaplatenej dane 762,27 

5. Ostatné príjmy 7 383,02 

6. Úroky 2,14 

PRÍJMY ZA ROK 2016 SPOLU 315 950,19 

  

 

2%
1%

34%

63%

0%

Štruktúra výnosov

Tržby za vlastné výrobky Aktivácia vnútroorganizačných slúžieb

Prijaté príspevky od fyzických osôb Dotácie

Ostatné náklady
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Tabuľka 7 Výdavky za rok 2016 

NÁZOV POLOŽKY SUMA V EUR 

1. Spotreba materiálu 57 946,73 

2. Spotreba energie 10 758,86 

3. Opravy a udržiavanie 12 413,70 

4. Ostatné služby 10 335,01 

5. Mzdové náklady 175 872,28 

6. Zákonné sociálne poistenie 46 541,42 

7. Zákonné sociálne náklady 4 038,07 

8. Daň z nehnuteľnosti 66,19 

9. Iné ostatné náklady 573,94 

10. Krátkodobé finančné výpomoci 1920,00 

11. Splátky 3 348,60 

12. Vrátenie nevyčerpanej dotácie za rok 2016 294,56 

13. Ostatné dane a poplatky 876,48 

VÝDAVKY ZA ROK 2016 SPOLU 324 976,84 

  

 Neziskova  organiza cia ú c tovala aj v rokú 2016 v sú stave podvojne ho 

ú c tovní ctva. 

 Zac iatoc ny  zostatok financ ny ch prostriedkov bol k 1.1.2016 vo vy s ke 26 702,48 

EÚR. Konec ny  zostatok financ ny ch prostriedkov k 31.12.2016 je vo vy s ke 19 133,35 

EÚR. 

 C o sa ty ka socia lneho fondú, zac iatoc ny  zostatok financ ny ch prostriedkov 

k 1.1.2016 bol vo vy s ke 2 028,96 EÚR, tvorba socia lneho fondú vo vy s ke 973,014 EÚR, 

poúz itie socia lneho fondú vo vy s ke 1 666,48 EÚR a zostatok k 31.12.20106 v súme 

2 028,96 EÚR.  

 Zac iatoc ny  zostatok kra tkodoby ch financ ny ch vy pomocí  bol k 1.1.2016 vo vy s ke 

1 920 EÚR. Konec ny  zostatok kra tkodoby ch financ ny ch vy pomocí  je k 31.12.2016 vo 

vy s ke 0 EÚR. 
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7 Ročná účtovná závierka 

Roc na  ú c tovna  za vierka tvorí  prí lohú c . 1 tejto vy roc nej spra vy. 

 

 

8 Správa nezávislého audítora 

Spra va neza visle ho aúdí tora pre spra vnú radú neziskovej organiza cie 

DD TEREZA n. o. je prí lohoú c . 2 tejto vy roc nej spra vy. 
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Záver 

 

 Domov do chodcov TEREZA n. o. sa poc as svojho fúngovania dostal do povedomia 

s irokej verejnosti. Nas a pra ca sa odzrkadľúje na spokojnosti nas ich klientov a ich 

prí búzny ch a spa tnoú va zboú vieme, z e cieľ, ktory  sme si dali – poma hať obc anom 

v nepriaznivej z ivotnej sitúa cii a zvys ovať kvalitú ich z ivota ma  svoj veľky  vy znam. 

V tomto vidí me hlavne  poslanie i do búdú cnosti.  

 Vy sledky dosiahnúte  poc as minúle ho roka nie sú  a nemo z ú byť pre na s 

postac újú ce a konec ne . Preto si úvedomújeme, z e na s c akajú  es te mnohe  vy zvy a ú lohy, 

ale s pomocoú persona lnú, priaznivcov a priateľov sa na m to úrc ite podarí . Sme vďac ní  

kaz de mú, kto na m v úplynúlom rokú pomohol pri napl n aní  nas ich cieľov.  

 Sna ď najva c s í m proble mom s ktory m sa úz  niekoľko rokov músí me vysporiadať 

je nedostatok financ ny ch prostriedkov. Veľmi by na m pomohlo, keby dlho pripravovana  

novela za kona o socia lnych slúz ba ch nadobúdla ú c innosť a financ ny  prí spevok, ktory  

poskytúje s ta t by sa po takmer desiatich rokoch zvy s il. Nie je predsa ú nosne , z e nas e 

na klady sa kaz doroc ne zvys újú  a prí jmy zosta vajú  rovnake . Koniec koncov na to doplatí  

sta le klient, v nas om prí pade senior, c lovek v ťaz kej z ivotnej sitúa cii.  

 Verí m, z e rok 2017 búde leps í  a ciele, ktore  sme si vyty c ili sa na m podarí  v c o 

najva c s ej miere naplniť. 

 

Novosad, 5.6.2017 MVDr. Rúz ena Vasilova  

 riaditeľka 
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Informácie o spoločnosti  

 

 

Domov do chodcov TEREZA n. o. 

Zimna  150, 076 02  Novosad 

Tel. 0918 452 416 

ddterezanovosad@gmail.com 

www.ddterezanovosad.weblahko.sk 
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ROČNÁ ÚČTOVNÁ 
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Prí loha c . 2 

 

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO 

AUDÍTORA 

 


