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1. SÍDLO, VZNIK A POSTAVENIE POSKYTOVATEĽA SOCIÁLNYCH 
SLUŽIEB 
 

Názov poskytovateľa Zariadenie pre seniorov

Sídlo Ul. Fraňa Kráľa 2688/4, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

IČO 42 372 984

DIČ 2024154671

Právna forma Rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou

Zriaďovateľ Mesto Nové Mesto nad Váhom

Štatutárny zástupca Mgr. Zuzana Kubrická

Zápis poskytovateľa do registra 4.9.2014 / ZPS
8.6.2016 / PS

Miesto poskytovania sociálnych služieb Ul.  Fraňa  Kráľa  2688/4,  915  01  Nové  Mesto  nad
Váhom/ZPS

Mesto Nové Mesto nad Váhom / PS 

Forma sociálnej služby Pobytová – celoročná / ZPS
Terénna / PS

Predmet činnosti V zariadení pre seniorov sa poskytuje:
- sociálna  služba  fyzickej  osobe,  ktorá  dovŕšila

dôchodkový vek  jej stupeň odkázanosti je najmenej
IV, alebo fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový
vek a poskytovanie  tejto  služby potrebuje  z iných
vážnych dôvodov,

- prepravná služba fyzickej osobe, ktorá je s ťažkým
zdravotným postihnutím odkázaná na individuálnu
prepravu  osobným  motorovým  vozidlo,  alebo
fyzickej osobe s nepriaznivým zdravotným stavom
s obmedzenou  schopnosťou  orientácie,  alebo
starobnému dôchodcovi nad 70 rokov.

Kapacita zariadenia 92

Dátum začatia poskytovania sociálnej 
služby

1.1.2015 / ZPS
  1.7.2016 / PS
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2. PERSONÁLNE  PODMIENKY,  ORGANIZAČNÁ  ŠTRUKTÚRA
POSKYTOVATEĽA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB 

V   roku 2018 v zariadení pracovalo 47 zamestnancov. Organizácia je rozčlenená na 2 úseky, ktoré

riadia vedúci úsekov. Vzťahy a väzby medzi jednotlivými úsekmi sú upravené v interných predpisoch

a nižšie uvedenej organizačnej štruktúre organizácie.

Riaditeľka

Ekonomicko-prevádzkový úsek  20,5 Sociálno-zdravotný úsek    24,5
vedúca ekonomicko-prevádzkového

úseku 1 vedúca sociálno-zdravotného úseku 1

vodič, údržbár 1 sociálna pracovníčka 2

hospodár 1 ambulantná zdravotná sestra 1
účtovníčka 1

vodič prepravnej služby 1 Fyzioterapeut 1
Stravovacia
prevádzka zdravotná sestra (brat) 3

vedúca
stravovacej
prevádzky 1 zdravotný asistent 2

kuchárka 3 opatrovateľka 14,5
pomocná

kuchárka 2

upratovačka 6

pračka 2

informátor 2,5

Všetci zamestnanci spĺňajú kvalifikačné predpoklady v zmysle platnej legislatívy a v priebehu

zamestnania si naďalej dopĺňajú a zvyšujú svoje vzdelanie. Zamestnanci prechádzajú rozličnými

školeniami v závislosti od aktuálnych potrieb organizácie a legislatívnych zmien. Organizácia

pravidelne vykonáva školenie zamestnancov v oblasti BOZP, PO, CO a rôzne odborné školenia.  

Prehľad absolvovaných školení a seminárov v roku 2018
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Názov Počet zúčastnených 
zamestnancov 

1. Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov  za rok 
2017

1

2. Aktuálne povinnosti pri správe dokumentov – 
elektronická komunikácia 

1

3. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práca a požiarna 
ochrana 

všetci zamestnanci ZPS

4. Povinnosti samosprávy a ich RO vyplývajúce z nového 
zákona o ochrane osobných údajov od 25.5.2018

2

5. GDPR – zmena v oblasti ochrany osobných údajov 2

6. Zákon 343/2015 Z.z. a jeho novely 1

7. Účtovníctvo a rozpočtovníctvo RO, PO rok 2018 1

8. Inkontinencia a jeho komplexné riešenie 1

9. Nové povinnosti poskytovateľov sociálnych služieb 2

10. Novela Zákonníka práce od 1.5.2018 2

11. Personalistika a mzdy – regionálne konzultačné dni – 
mzdové zvýhodnenia a dopad na príplatky, odmena pri 
príležitosti letných dovoleniek – 13-ty plat a odmena pri 
príležitosti vianočných sviatkov – 14. plat 

1

12. Seminár Luscherov test farieb 1

13. Profesný rast zamestnancov obcí miest a RO – ekonomika
a účtovníctvo RO v roku 2018

1

14. Celoslovenský seminár – aktuálne otázky v sociálnej 
oblasti 

1

15. Odborná konferencia – manažér zariadenia sociálnych 
služieb 

1
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16. Inventarizácia majetku 1

17. Vedenie pokladne z hľadiska účtovníctva, rozpočtovníctva 1

18. Zdravá výživa seniorov 1

19. Aktuality vo verejnom obsarávaní 1

20. Mzdová účtovníčka v 4. kvartály 2018 1

21. Účtovná závierka rozpočtových organizácií 2018 1

22. URBIS – účtovná zvierka RO 2018 1

23. RISSAM – výkazy konsolidovanej uzávierky 1

24. Novela zákona č. 553/2003 2

25. Špecifikácia komunikácie s klientom seniorom všetci zamestnanci ZPS 

3.  ŠTRUKTÚRA  PRIJÍMATEĽOV  SOCIÁLNEJ  SLUŽBY  

 
Zariadenie  má  určenú  kapacitu  pre  poskytovanie  celoročnej  pobytovej  sociálnej  služby  pre  92

prijímateľov.   V roku  2018  bolo  v zariadení  prijatých  34  žiadateľov  o zabezpečenie  poskytovania

sociálnej  služby.  4  prijímateľom  sa  skončila  poskytovať  sociálna  služba  na  vlastnú  žiadosť  a 31

prijímateľov zomrelo. 
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Štruktúra  prijímateľov  sociálnych  služieb  k  31.12.2018  podľa  veku,  pohlavia,  mobility  a stupňa

odkázanosti:

Tab. 1 Štruktúra prijímateľov podľa veku

Vekové rozpätie Počet 

62 - 74 10
75 – 79 17
80 – 84 26
85 – 89 24
nad 90   14

Tab. 2 Štruktúra prijímateľov podľa pohlavia 
Pohlavie Počet 

ženy 76
muži 15

Tab. 3 Štruktúra prijímateľov podľa mobility 
Mobilita  Počet 

 

mobilní 45  
čiastočne imobilní 22  

imobilní 24  

Tab. 4 Štruktúra prijímateľov podľa stupňa odkázanosti na sociálnu službu 
Mobilita  Počet 

         I. – III. (IVD) 14
IV. 27
V. 22
VI. 28

V poradovníku čakateľov na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby bolo k 31.12.2018 

evidovaných 23 žiadostí, z toho 13 žien, 10 mužov.

4.   POSKYTOVANIE  SOCIÁLNYCH  SLUŽBY  

I. Zariadenie pre seniorov
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V ZPS sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na 

pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3, alebo fyzickej 

osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v zariadení potrebuje z iných 

vážnych dôvodov.   

V zariadení pre seniorov sa v súlade so zákonom č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách poskytuje

 Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby:

Prijímateľom sa  poskytuje  kvalitná  nepretržitá  starostlivosť  pri  všetkých  činnostiach,  pri

ktorých si vyžadujú pomoc inej fyzickej osoby podľa stupňa odkázanosti a podľa zoznamu

úkonov  sebaobsluhy,  zoznamu  úkonov  starostlivosti  o svoju  domácnosť  a zoznamu

základných sociálnych aktivít, pri ktorých je fyzická osoba odkázaná na pomoc inej osoby

podľa rozsahu určeného v posudku o odkázanosti na sociálnu službu. Personál zdravotného

úseku  poskytuje  pomoc  prijímateľom  najmä  pri:  osobnej  hygiene,  kúpeli,  obliekaní,

stravovaní  a pitnom  režime,  zmene  polohy,  pohybe,  orientácii  v prostredí,  dodržiavaní

liečebného režimu a vykonáva dohľad nad uvedenými činnosťami.   

 Sociálne poradenstvo:         

Poradenstvo zabezpečujú sociálne pracovníčky a riaditeľka ZPS. Cieľovou skupinou sú najmä 

prijímatelia sociálnej služby umiestnení v zariadení, ich príbuzní a potencionálni záujemcovia 

o poskytovanie sociálnej služby v zariadení. Poradenstvo je poskytované individuálne a skupinové. 

Informácie sa podávajú  prevažne osobne,  telefonicky, alebo písomne.

 Sociálna rehabilitácia:                                                                                                       

              je odborná činnosť na podporu samostatnosti, nezávislosti, sebestačnosti, na 

aktivizovanie schopností a posilňovaní návykov pri sebaobsluhe. V rámci sociálnej 

rehabilitácie má prijímateľ  nácvik potrebných zručností, ktoré smerujú k dosiahnutiu čo 

najväčšej sebestačnosti s ohľadom na jeho zdravotné postihnutie (sebaobsluha, jemná a hrubá

motorika, tréning pamäti, pracovná terapia, zmyslová terapia estetická terapia, nácvik reči

a komunikácie). Sociálnu rehabilitáciu zabezpečuje počas celého dňa personál sociálno-

zdravotného úseku.

 Ubytovanie:                                                                                                                    je 

poskytované v jedno a dvojlôžkových izbách, ktoré tvoria bunkový systém. Súčasťou každej 

obytnej bunky je kúpeľňa a WC. Izby sú vybavené štandardným nábytkom, ktorý spĺňa 

požiadavky na ubytovacie zariadenia. Každé poschodie je vybavené kuchyňou pre 

prijímateľov na prípravu kávy, čaju, zohriatie jedla v mikrovlnnej rúre a uskladnenie potravín 

v chladničke. Súčasťou každého podlažia je  kúpeľňa s WC prispôsobená pre ťažko 

8



mobilných a imobilných prijímateľov. V spoločenskej miestnosti je umiestnená bohatá 

knižnica a televízia, ktorá je taktiež v hobby miestnosti na 3. a 4. nadzemnom podlaží. 

Prijímatelia majú možnosť v rámci nadštandardnej služby používať na izbe vlastný televízny 

prijímač, rádio, minichladničku, prípadne iné malé spotrebiče.  Prijímatelia majú možnosť po 

dohode s vedením zariadenia priniesť si so sebou drobné spomienkové a dekoračné predmety 

(fotografie, sošky a pod.). 

 Stravovanie: 

je zabezpečované vo vlastnej kuchyni ZPS, je poskytované v súlade so zásadami zdravej výživy 

s prihliadnutím na vek a zdravotný stav prijímateľa. Strava sa pripravuje podľa jedálneho lístka (pre 

racionálnu, neslanú, diabetickú a šetriacu stravu) zostaveného vedúcou kuchyne a schváleného 

stravovacou komisiou. Členmi stravovacej komisie sú aj zástupcovia prijímateľov. Celodenná strava 

sa skladá z 5-6 jedál – raňajky, desiata, obed, olovrant, večera a pri diabetickej strave druhá večera.

 Strava sa prioritne konzumuje v jedálni. Imobilným prijímateľom je jedlo podávané na izby. 

 Upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva: 

sa  poskytuje  v rámci  obslužných  činností,  ktoré  sa  riadia  prevádzkovým  poriadkom

zariadenia. Priebežné upratovanie a dezinfekcia sa vykonáva každý pracovný deň, dôkladné

upratovanie  sa  vykonáva jedenkrát  týždenne podľa  čistiaceho a dezinfekčného programu. 

O posteľnú bielizeň a osobné šatstvo prijímateľov sa staráme priamo v našom zariadení, kde

máme zriadenú práčovňu, vybavenú profesionálnymi pračkami a sušičkami. Samozrejmosťou

je  bežná  údržba  šatstva  a bielizne  (rôzne  drobné  opravy,  šitie...)  v závislosti  od  potreby

prijímateľa.

V zariadení pre seniorov sa v súlade so zákonom č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách utvárajú 

podmienky na

 Úschovu cenných vecí:

Cenné  veci  prijímateľov  sú  na  požiadanie  prijímateľa  uschované  na  základe  Zmluvy  o úschove

v zmysle občianskeho zákonníka, o ktorých sa vedie evidencia.

V zariadení pre seniorov sa v súlade so zákonom č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách zabezpečuje:

 Ošetrovateľská starostlivosť:

je  vykonávaná  prostredníctvom  všeobecných, odborných  lekárov  a agentúrou  domácej

ošetrovateľskej  starostlivosti.  Prijímateľom  zostáva  zachovaná  slobodná  voľba  lekára.

Komplexnú  24  –  hodinovú  opatrovateľskú  starostlivosť  vykonáva  odborne  vzdelaný

zdravotný  a ďalší  personál  zariadenia,  ktorý  vykonáva  najmä  dozor  nad  liekmi  a ich

podávanie podľa ordinácie lekára,  podávanie injekcií,  ošetrenie rán,  dekubitov,  sledovanie
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fyziologických hodnôt, hodnôt cukru v krvi, objednanie k odborným lekárom,  zabezpečenie

liekov, kompenzačných pomôcok, zdravotných pomôcok a ich doručenie. 

 Záujmová činnosť: 

obsahuje zábavnú aj terapeutickú časť a je zameraná najmä na rozvoj telesných, psychických

a sociálnych  zručností  ako  aj  na  podporu  tvorivej  činnosti.  Vychádza  z potrieb  záujmu

prijímateľov a sú ponúkané denne v dopoludňajších aj popoludňajších hodinách. Prijímateľ

má právo slobodného rozhodnutia o účasti na aktivitách a právo výberu z ich ponuky.

Poskytované programy a aktivity:

Rehabilitácia  individuálna  aj  skupinová,  Arteterapia,  Biblioterapia,  Ergoterapia,  Reminiscenčná

terapia,  Tréning  pamäti,  Duchovná  činnosť,  Záujmová  činnosť  (V  rámci  záujmovej  činnosti  je

niekoľko  krúžkov  a  pravidelných  spoločných  aktivít:  spevácky  súbor,  hranie  spoločenských  hier,

seniorská vareška, a pod.). Prostredníctvom dobrovoľníckej činnosti realizujeme v ZpS spoločenskú

hru „Seniorské bingo“ a iné spoločenské hry podľa individuálneho záujmu seniorov.

PODUJATIA V ROKU 2018

Január

Slávnostné privítanie Nového roka, novoročné gratulácie

Seniorská vareška Huspenina

Tento rok sme pre veľký záujem zopakovali recept z minulého roka - seniori si opäť varili huspeninu.

Marec

Návšteva z knižnice

Dňa 20. marca 2018 sme v zariadení po roku privítali pani vedúcu mestskej knižnice Ľ. V. Riznera

z Nového  Mesta  nad  Váhom,  ktorá  svojim  pútavým  rozprávaním  opäť  zaujala  každého  kto  sa

zúčastnil.
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Privítanie jari a Oslava Medzinárodného dňa žien

Dňa 22. marca 2018 sme s našimi seniormi privítali  očakávanú jar a zároveň sme oslávili  sviatok

MDŽ. Žiaci zo 4. základnej školy z Nového Mesta nad Váhom seniorkám zaspievali a zarecitovali.

Príjemnú atmosféru umocnil  aj  spevácky zbor Dolinka z Hrušového svojim spevom aj hovoreným

slovom.

Apríl

Voľba rady obyvateľov

Každoročne  si  v apríli  obyvatelia  volia  nových  členov  do  rady  obyvateľov.  Novozvolená  rada

obyvateľov (19. apríla 2018) má za úlohu spolupodieľať sa na organizovaní spoločenského života

v zariadení, predkladať podnety a návrhy ostatných seniorov.  

Jarné upratovanie

Krásne  utorkové  (25.  apríla  2018)  dopoludnie  sme  využili  na  skrášlenie  vonkajších  priestorov

zariadenia.  Za  vykonanú  prácu  (hrabanie  lístia,  zbieranie  konárov,  umývanie  lavičiek,  umývanie

kvetináčov,  zametanie  chodníkov)  čakala  všetkých  zúčastnených  zaujímavá  odmena  –  obľúbený

harmonikár. Upravenou záhradou sa niesol spev, veselá nálada a dobrý pocit z vykonanej práce.

Máj

Zdobenie mája

Seniori,  ktorí  sa  nemohli  zúčastniť  zdobenia  mája  na  novomestskom  námestí,  si  túto  tradíciu

zachovávajú v našom zariadení. 1. mája si seniori zaspievali a symbolicky vyzdobili našu jedličku v

záhrade.

Seniorská vareška 

Na májovej vareške sa rozhodli seniorky upiecť obľúbené tradičné zákusky – kremeše a veterníky.

Náročné  recepty  „cukrárky“  zvládli  bez  väčších  problémov  a zákusky  výborne  chutili,  ale  aj

vynikajúco vyzerali.
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Návšteva trhoviska

Obľúbenú návštevu trhoviska sme absolvovali 4. mája 2018. Naši seniori sa tešili z veľkého počtu

trhovníkov a ešte viac z ich ponuky. Na záver sme nakúpili kvetinové sadenice, ktorými sme na druhý

deň skrášlili zariadenie.

Filmovanie

Prijali sme ponuku byť súčasťou filmového diania začínajúceho režiséra VŠMU. Filmovanie našich

seniorských hercov prebiehalo dva májové dni v Starej Turej v kine a na cintoríne. Veľký zážitok si

odniesol snáď každý aj vďaka osobnému stretnutiu s hercom Jánom Mistríkom.

Deň matiek - Majáles

Dňa  15.mája  2018  sme  si  v  zariadení  uctili  všetky  mamy,  staré  mamy  a  prastaré  mamy.  Naše

poďakovanie za ich srdečnosť a lásku, ktorú stále rozdávajú nielen svojim deťom, sme im vyjadrili aj

malým pohostením a kultúrnym programom, ktorý si pre nich pripravili deti z MŠ z ul. Kollára z

NMnV, žiaci zo IV. ZŠ z ul. Odborárska z NMnV a žiaci zo ZUŠ z Čachtíc.

Jún

Letný turnaj v športovo-spoločenských hrách 

Dňa 12. júna 2018 v našom zariadení prebiehal 4. ročník letného turnaja v športových a spoločenských

hrách. Súťažili naši seniori a ich tradiční protihráči seniori a mládež zo susedného centra sociálnych

služieb.  Súťažiaci  si  precvičili  svoju myseľ v hre človeče nehnevaj  sa,  kartovej  hre žolík  a v hre

uhádni čo nakreslím. Zručnosť si zase precvičili v hre kriket a v ruských kolkoch. Celé dopoludnie

bolo plné priateľskej atmosféry, dobrej nálady a zábavy, ktorú ešte umocnil svojím spevom a hudbou

Ivan Kabijev. 

August

Prechádzka mestom 
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Príjemný augustový deň sme využili na prechádzku našim mestom. Počas obdivovania nových zmien

na námestí sme si urobili prestávku v cukrárni, v ktorej si seniori pochutili na zákuskoch i zmrzline. 

September

Novomestský jarmok

Dňa 14.  septembra  2018 sme prezentovali  výrobky našich  seniorov  na  novomestskom  jarmoku.

V bohatej ponuke boli látkové hračky, levanduľové vrecúška a srdiečka, kľúčenky vyrobené z flísu,

dekoračné búdky pre vtáčiky. Naši seniori neskrývali radosť z veľkého záujmu o  ich výrobky.

Rozlúčka s letom

Rozlúčka s letom sa uskutočnila na dvore zariadenia 20. septembra 2018 počas ktorej rozvoniavali

grilované dobroty a moravské koláče. Hrali sa spoločenské hry človeče nehnevaj sa, kartová hra žolík

a niektorí si zahrali kolky. Výbornú atmosféru dopĺňali harmonikári.

Vareška 

Jablkovú  sezónu  sme využili  aj  v našej  seniorskej  vareške  a to  pečením štrúdle.  Seniorky na  ich

prípravu použili svoje staré recepty. Štrúdle z troch druhov cesta s rôznymi posýpkami rozvoniavali po

celom zariadení, ale aj výborne chutili. 

Október 

Dňa 2. októbra 2018 sa konala beseda s pracovníkmi  z Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na

tému „Ako sa nestať obetou trestných činov“. 

Mesiac úcty k starším

Dňa 17. októbra 2018 sme v  zariadení pripravili oslavu pre všetkých seniorov pri príležitosti úcty

k starším.  Úctu  si   právom zaslúžia  nielen  v  tento  deň,  či  mesiac,  ale  počas  celého  roka  za  ich

celoživotnú prácu a za hodnoty,  ktoré svojou prácou pre nás a našu spoločnosť vytvárali.  Svojimi

básňami a piesňami potešili  seniorov deti  z MŠ z ul. Kollára z NMnV a kyticou ľudových piesní

spevácky súbor Hrachovienka z Hrachovišťa.

Jesenná aktivita v zariadení 
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Dňa 25. októbra  2019 sa nám podarilo zorganizovať už  druhú spoločnú aktivitu našich seniorov a

žiakov  zo  Špeciálnej  základnej  školy  z  NMnV.  Spoločnými  rukami  vyrábali  jesenné  dekorácie,

ktorými sme vyzdobili  naše zariadenie. Zo vzájomného stretnutia a spoločnej tvorby sa tešili všetci

prítomní čo  bolo aj cieľom tejto aktivity.

Dobrovoľníci

Vďaka  6-tim  mladým  dobrovoľníkom  zo  Združenej  školy  obchodu  a  služieb  a  Gymnázia  M.R.

Štefánika z NMnV sme 29. októbra 2018 v zariadení opäť odštartovali realizáciu spoločenských hier

so seniormi, ktorí sa nedokážu zúčastňovať na každodenných aktivitách. Už z prvého stretnutia bolo

vidieť, ako sa naši seniori veľmi tešia z ich spoločnosti a asistencie. 

November

Pamiatka zosnulých

Tichú spomienku sme spoločne venovali 7. novembra 2018 zosnulým zapálením sviečok, položením

venca a modlitbou pri kaplnke nášho zariadenia.

Zimný turnaj v športovo-spoločenských hrách

Dňa 21. novembra 2018 sme zorganizovali už 3. ročník Zimného turnaja v spoločensko - zábavných

hrách.  Protihráčmi  našich  seniorov  boli  opäť  seniori  a  klienti  z CSS  v NMn/V.  Súťažilo  sa  v

zaujímavých disciplínach, v ktorých si súťažiaci precvičili myseľ a zručnosti. Celé dopoludnie bolo

plné dobrej a veselej nálady.

Katarínska zábava v CSS

22. novembra 2018 sa naši seniori zabávali v susednom  CSS na Katarínskej zábave. Do tanca hral

hudobník Ivan Kabijev.  Nechýbala dobrá nálada a pohostenie, o čo sa postarali naši priatelia z CSS.

December

Návšteva miestneho kultúrneho stánku
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Krásny  hudobný  zážitok  sme  si  so  seniormi  v  srdciach  odniesli  v  pondelok  3.decembra  2018

z mestského kultúrneho strediska po vystúpení  hudobnej  skupiny SOKOLY. Úžasný spev a  hudba

vyčarili úsmev snáď na každej tvári, ale aj slzy dojatia...

Pečenie vianočného pečiva a výzdoba zariadenia 

Aj v našom zariadení sa  každoročne pripravujeme na prichádzajúce sviatky. Dna 3. decembra 2018

sme zdobili zariadenie a piekli vianočné koláčiky. Nápomocní nám pri tom boli naši dobrovoľníci.

Koláčiky sa vydarili,  nálada bola výborná aj  vďaka dvom srdečným harmonikárom a vianočnému

punču.

Sviatok sv. Mikuláša

V zariadení  si  každoročne pripomíname deň svätého Mikuláša,  ktorý vynikal  svojou láskavosťou,

dobrotou a dobročinnosťou. „ Náš“ Mikuláš so svojimi pomocníkmi zavítal do každej izby a všetkých

seniorov obdaroval  drobnými sladkosťami,  za  čo bol  odmenený ich  úsmevom,  pohladením ale  aj

žartovnou básňou či piesňou.

Heligónkarky – sestry Brachniakové z Oravy

Vianočné obdobie je obdobím srdečnosti, prajnosti - kedy radi robíme radosť iným. S týmto zámerom

zavítali do nášho zariadenia Heligonkárky - sestry Brachniakové z Oravy, ktoré hudbou a spevom

rozradostili celé osadenstvo

Vianočný večierok

Podvečer 12. decembra 2018 sme pre našich seniorov pripravili „Vianočný večierok“ so slávnostným

programom. Tešili  sme sa,  že im ľudia dobrej  vôle  v tomto krásnom no zároveň citlivom období

vniesli  piesňami,  vianočným  slovom  a  vinšmi  do  sŕdc  trochu  šťastia  a  radosti.  V slávnostnom

programe vystúpili:  spevácky súbor nášho zariadenia Prameň,  poetické slovo našej seniorky, žiaci

ŠKD  ZŠ  z ulice  Tematínskej  z NMn/V,  spevácky  súbor  Zvonky  a spevácka  skupina  Klenotnica.

Seniori si veľmi vážili, že na vianočný večierok prijali pozvanie aj vzácny hostia: primátor mesta, 

zástupkyňa primátora, kňazi a  zástupkyne z miestneho klubu dôchodcov.

Vianočný zázrak
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Aj tento rok sme sa zapojili do výnimočného projektu „Vianočný zázrak“, ktorého cieľom je splnenie 

vianočných prianí osamelým seniorom žijúcim v sociálnych zariadeniach. Sme radi, že sme mohli aj 

v našom zariadení sprostredkovane obdarovať opäť niekoľkých seniorov, ktorí neskrývali svoje dojatie

a vďačnosť. 

Štedrý večer

Aj  tento  rok  v podvečer  toho  najkrajšieho  dňa  prišli  seniorov  potešiť  svojou  prítomnosťou

zamestnanci zariadenia s rodinami a priateľmi, ktorí tak prejavili svoju lásku, úctu a spolupatričnosť.

Sviatočnú atmosféru umocnil spev kolied, úprimné slovo, spoločná  modlitba, poďakovanie a malý

darček. Ich odmenou boli  dojaté tváre a vyjadrená úprimná  vďaka. 

Koledníci

V náboženskom duchu sa niesli celé sviatky. Myšlienku posolstva Vianoc umocnili koledníci spevom 

náboženských piesní a evanjelický farár božím slovom. 

II. Prepravná služba

Od 1. septembra 2018 do 31.12.2018 si prepravnú službu objednalo  6 006 občanov. Z toho 5 394

občanov využilo túto službu na prepravu do zdravotníckych zariadení, pričom 591 občanov  využilo aj

sprievod jednej osoby.  Značný záujem prejavili o prepravu aj občania dočasne alebo trvale pripútaní

na invalidnom vozíku (740), ktorí využili hydraulickú zdvíhaciu  plošinu. Sociálny taxík za ročné

obdobie najazdil mestom 14 984 km. 

Počas roka 2018 bola prepravná služba poskytnutá každému žiadateľovi, ktorý spĺňal  požiadavky pre

poskytovanie tejto služby. 

5.  ROČNÁ  ÚČTOVNÁ  ZÁVIERKA  A ZHODNOTENIE  ZÁKLADNÝCH
ÚDAJOV V NEJ OBSIAHNUTÝCH
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Ročná účtovná závierka bola vypracovaná podľa zákona o účtovníctve. Z účtovnej závierky uvádzame

základné  údaje  za  rok  2018.   Údaje  sú  v eurách.  Kompletnú  účtovnú závierku  máme zverejnenú

v Registri  účtovných  závierok  na  linku  http://www.registeruz.sk/cruz-

public/domain/accountingentity/show/1540087 .

6. PREHĽAD O PRÍJMOCH A VÝDAVKOCH 

Stanovený rozpočet na rok 2018, ktorý bol schválený Mestským zastupiteľstvom Mesta Nové Mesto
nad Váhom dňa 12.12.2017 uznesením č. 286/2017 –MsZ  vo výške:

Výdavky 910 931,- EUR z toho: bežné výdavky vo výške 910 931,- Eur a 

                                                     kapitálové výdavky vo výške 0,- EUR
Vlastné príjmy 420 558,- EUR

    

ČERPANIE BEŽNÝCH VÝDAVKOV  

tab. č.1- osobné náklady(čerpanie)                          v celých EUR             
položka Rozpočet Upravený Čerpanie   

610 – mzdy 492 758 492 758 492 741,46

620 – odvody 181 980 181 980 178 406,45

ON spolu 674 738 674 738 671 147,91

  
tab. č. 2 –prevádzkové náklady(čerpanie)                v celých EUR             
položka Rozpočet Upravený Čerpanie

631 – cestovné 600 600 454,45

632 – energie,poš.a tel. 50 908 50 908 50 596

633 – materiál a služby 133 036 133 036 132 767,70

634 – dopravné 4701 4701 4680,32

635 – údržba 10367 10367 10012,17

637 - služby 32541 32541 31700,87

642 Transfery 4040 4040 2854,46
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     tab. č. 3 – bežné výdavky (čerpanie)                          v celých EUR
položka Rozpočet Upravený Čerpanie

ON a PN spolu 910 931 910 931 904 213,88

tab. č. 4 – kapitálové výdavky (čerpanie)                        v celých EUR
položka Rozpočet Upravený Čerpanie

714. 0 0 0

2.2. Vlastné príjmy

Vlastné príjmy za rok 2018 boli vo výške 
 EUR, naplnenie príjmov  o 13 190,05 Eur viac.

tab. č. 5 – Vlastné príjmy (čerpanie)                               v celých EUR
položka Rozpočet Upravený Čerpanie

Vlastné príjmy 420 558 420 558 424 787,07

 

Príjmy rozpis:
- príjmy z a poskytnuté sociálne služby a nadštandartné služby ....   416 694,01
- príjmy z prepravnej služby................................................................... 6 006,-
- príjmy za prenájom kávomatu ............................................................    117,50
- vratky zo SP a ZP ............................................................................... 1 813,95 
- úroky ...................................................................................................      83,34
- dary  ...................................................................................................    72,27 

7. PREHĽAD PRÍJMOV V ČLENENÍ PODĽA ZDROJOV
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Prijatý transfer na bežné výdavky od zriaďovateľa          511.930,88
Prijatý transfer na bežné výdavky zo štát.rozpočtu 392.283,-
Prijatý transfer Úrad práce soc.vecí a rod-Európsky soc.fond prostr. EU 0,00
Prijatý transfer Úrad práce soc.vecí a rod-spolufinancov. Štátny rozpočet 0,00

8. STAV A POHYB MAJETKU A ZÁVÄZKOV 

1. Stav majetku 

Druh majetku Zostatková hodnota majetku 
Budovy 2.142.931,48
Stavby 0
Stroje, prístroje, zariadenia 24.673,38
Dopravné prostriedky 9.813,57
Pozemky 21.505,00
DHM – DKP  od 30 € do 1700 € 148.451,76
OTE do 30 € 163.743,56
Zásoby-sklady spolu: 5.166,26
Zásoby potraviny + PHM 2.889,16

2. Finančný majetok 

významné zložky krátkodobého finančného majetku 
Krátkodobý

finančný majetok
Riadok
súvahy

Zostatok
k 31.12.2018

Bankové účty (221) 
z toho:

088

Sociálny fond 2.426,55

Depozit 66.260.07

Darovací účet 244,90

Spolu 088 68.931,52

 3. Časové rozlíšenie 
Významné položky časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období 

Opis položky
časového rozlíšenia

Riadok
súvahy

Zostatok
k 31.12.2017

Prírastky

+

Úbytky

- 

Zostatok
k 31.12.2018

Náklady budúcich 111
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období

spolu z toho:

Predplatné 225,30 226,77 223,5 226,77

Poistné 411,38 383,48 411,38 383,48

Diaľničná známka 50,00 0 50,00 0

 servisné .práce 
-programy

0 0 0 0

Ostatné 48,00 0 48,00 0

Spolu 111 734,68 610,25 734,68 610,25

4. Záväzky podľa doby splatnosti 
a) záväzky podľa doby splatnosti (riadky 140 a 151 súvahy) 

Záväzky podľa doby splatnosti
Zostatok

2018
Zostatok
2017

1 2

Záväzky v lehote splatnosti

z  toho:  Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti  do jedného roka
vrátane

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov
vrátane

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov

Záväzky po lehote splatnosti

68 592,50

68 592,50

68 592,50

68 592,50

Spolu 68 592,50 68 592,50

b) významné záväzky podľa jednotlivých položiek súvahy

Záväzok Riadok súvahy Hodnota záväzku Opis

472 záväzok zo soc.fondu 144 3.206,93 Sociálny fond

379-iné záväzky 149 1.056,65 Záväzky z miezd

325-ostatné záväzky 155 1.039,64 Záväzky voči klientom- depozit

331 zamestnanci 163 35.352,41 Čistá mzda predpis

336 poistné 165 22.985,34 Sociálne a zdravotné poistenie

342 dane 167   4.706,63 Predpis dane zo miezd

372-transfery a ost. zúčt. 172      244,90 Dar-darovací účet

Spolu 68.592,50
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9. EKONOMICKY OPRÁVNENÉ NÁKLADY NA JEDNÉHO PRIJÍMATEĽA 
SOCIÁLNEJ SLUŽBY ZA KALENDÁRNY ROK

Ekonomicky  oprávnené  náklady  za  rok  2018  na  jedného  prijímateľa  sociálnej  služby  sme

vyčíslili na 865,66 Eur. 
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