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Charakteristika neziskovej organizácie Dom Sv. Martina

        Nezisková organizácia Dom Sv. Martina,ktorá bola založená podľa zákona NR SR č.213/1997 
Z. z .o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby a KÚ Žilina 
zaregistrovaná dňa 1.1.2000  je organizáciou poskytujúcou všeobecne prospešné služby na riešenie 
nepriaznivej sociálnej situácie  občanov z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého 
zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku, ktorými sú sociálne služby v 
zariadení pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, 
ktoré dovŕšili dôchodkový vek . 
        Nezisková organizácia poskytovala v roku 2019 svoje služby fyzickým osobám v zariadení 
sociálnych služieb s celoročným pobytom - Dom Sv. Martina, Priehradka 692/.6, 036 01 Martin. 
Zariadenie sociálnych služieb je kombinované pobytové zariadenie typu domova sociálnych 
služieb, špecializovaného zariadenia a zariadenia pre seniorov s celoročným poskytovaním služieb.
        Prevádzku ZSS Dom Sv. Martina nezisková organizácia v roku 2019 finančne zabezpečovala :
1.z príspevku na prevádzku z VÚC Žilina pre poberateľov služieb v  DSS,
2.z príspevku na prevádzku z VÚC Žilina pre poberateľov služieb v ŠZ,
3.z príspevku na prevádzku  z MPSVR SR pre poberateľov služieb v DSS
4.z príspevku na prevádzku z MPSVR SR pre poberateľov služieb v ŠZ
5.z príspevku na prevádzku z MPSVR SR pre poberateľov služieb ZPS
6.z úhrad od poberateľov za poskytnuté opatrovateľské a ošetrovateľské služby
      Všetky finančné prostriedky boli využité čo najefektívnejšie a v prospech poberateľov
sociálnych služieb.
        V  roku 2019 sa nezisková organizácia Dom Sv. Martina podieľala na zabezpečení odbornej 
praxe účastníkov opatrovateľských kurzov organizovaných organizáciou SČK Martin a BM WORK
AGENCY Trenčín. Účastníci kurzov v našom zariadení absolvovali po 80 hodín odbornej praxe 
pod dohľadom kvalifikovaných pracovníkov.

Orgány organizácie:

V priebehu roka 2019 došlo k zmene v orgánoch organizácie nasledovne:

SPRÁVNA RADA:
-predseda:            Ing. Zelezník Dušan
-podpredseda:      Ing. Zelezník Juraj, PhD
-členovia:              Harkabus Ondrej
                              Školníková Libuša

                  Simonidesová Ladislava

DOZORNÁ RADA:
-predseda:            Hlaváčová Anna
-členovia:             Mgr. Jankovičová Janka
                              Košťanová Viera

Riaditeľ:              Mgr. Hromková Eva
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Dňa 29.11.2019 na zasadnutí Správnej rady neziskovej organizácie Dom Sv. Martina došlo k zmene
nasledovných členov Správnej rady platné od 1. 12. 2019

SPRÁVNA RADA:

 nový predseda:          Mgr. Hromková Alžbeta       / odchádza-Ing.Zelezník Dušan/

 ostatní členovia správnej rady zostávajú nezmenení 

ZSS - Dom Sv. Martina:

1. Predmet činnosti:

      Nezisková organizácia Dom Sv. Martina od roku 2000 prevádzkuje zariadenie sociálnych
služieb Dom Sv. Martina, Priehradka 692/6, 036 01 Martin, ktoré poskytuje celoročnú pobytovú 
sociálnu službu pre 30 klientov. 
      K 01.01.2015 sa zaradenie sociálnych služieb transformovalo na kombinované zariadenie typu  
domova sociálnych služieb, špecializované zariadenie a zariadenie pre seniorov, v ktorom posky-
tujeme sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného 
postihnutia,nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku,ktorými
sú sociálne služby v zariadení pre fyzické osoby,ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a 
pre fyzické osoby,ktoré dovŕšili dôchodkový vek. 
     Domov sociálnych služieb,špecializované zariadenie a zariadenie pre seniorov Dom Sv. Martina 
v zmysle zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene doplnení zákona č. 
455/1991 Z. z. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 
poskytuje sociálnu službu na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie občana:

 v domove sociálnych služieb sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná 
na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V. podľa prílohy č. 3, 
alebo fyzickej osobe, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je
najmenej III. podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách

 v špecializovanom zariadení sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná 
na pomoc inej fyzickej osoby, jej stupeň odkázanosti je najmenej V. podľa prílohy č. 3 
zákona č. 448/2008 Z. z, o sociálnych službách a má zdravotné postihnutie, ktorým je najmä
Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, pervazívna vývinová porucha, skleróza 
multiplex, schizofrénia, demencia rôzneho typu etiológie, hluchoslepota, AIDS alebo 
organický psychosyndróm ťažkého stupňa

 v zariadení pre seniorov 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 
zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, alebo fyzickej osobe, ktorá dovŕšila 
dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných 
vážnych dôvodov .
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2. Prevádzkové podmienky poskytovania sociálnej služby 
         Domov sociálnych služieb,špecializované zariadenie a zariadenie pre seniorov Dom Sv. 
Martina   je umiestnený v Martine, sídlisko Jahodníky, ulica Priehradka 692/6 v blízkosti občianskej
vybavenosti – obchody, lekáreň, nemocnica. 
        Zariadenie je bezbariérová jednopodlažná budova. Pre poberateľov služieb,ich rodinných 
príslušníkov a zamestnancov je vstup zabezpečený dvoma zastrešenými nájazdovými rampami 
s protišmykovou dlažbou. 
       Zariadenie poskytuje  ubytovanie v 1-4 lôžkových izbách. Počet izieb je 10. Základné 
vybavenie izieb: válenda alebo polohovateľná posteľ, kreslo,nočný stolík, stolík na podávanie 
stravy, šatník.
     Okolie ZSS tvorí dvor s dvoma  prístreškami na sedenie a záhrada.
      Prostredie a vybavenie (najmä bezbariérovosť, svetelná a tepelná pohoda) zodpovedá kapacite, 
charakteru poskytovanej služby, potrebám a záujmom prijímateľov sociálnej služby. 
 
3. Štruktúra prijímateľov sociálnych služieb k 31.12. 2019 
       DSS ,ŠZ a ZpS Dom Sv. Martina má vytvorené podmienky pre poskytovanie celoročnej 
pobytovej sociálnej služby pre 30 poberateľov sociálnej služby. 

Rozdelenie prijímateľov podľa druhu poskytovanej sociálnej služby 

                 -      Domov sociálnych služieb...................................................  8 prijímateľov
                 -      Špecializované zariadenie....................................................12 prijímateľov
                 -      Zariadenie pre seniorov........................................................10 prijímateľov
       
Prijímatelia sociálnej služby podľa pohlavia a druhu poskytovanej služby 

- Domov sociálnych služieb :     muži  4                      ženy  4
- Špecializované zariadenie:      muži  3                       ženy  8
- Zariadenie pre seniorov   :       muži  2                       ženy  8  

Prijímatelia sociálnej služby podľa stupňa odkázanosti a druhu poskytovanej služby 

- Domov sociálnych služieb :     muži  -  VI.stupeň : 4        ženy -                        VI.stupeň: 4
- Špecializované zariadenie:      muži   -  VI.stupeň: 3         ženy -                        VI.stupeň: 8
- Zariadenie pre seniorov   :       muži  -   VI.stupeň: 1         ženy -  V.stupeň:1     VI.stupeň: 7  
                                                                  V.stupeň: 1

 4.Poskytovanie sociálnych služieb

    Naším hlavným cieľom je zlepšenie alebo aspoň udržanie klienta v takom zdravotnom a 
psychickom stave, v akom nastúpil do zariadenia sociálnych služieb. Pri tom rešpektujeme jeho 
individuálne potreby, zdravotné postihnutie a zdravotný stav. Prostredníctvom poskytovaných  
služieb  sa snažíme pomôcť fyzickým osobám v nepriaznivej sociálnej situácii a žiť podľa indi-
viduálnych možností plnohodnotným spôsobom života. Poskytovanie sociálnych služieb v DSS,ŠZ 
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a ZpS  Dom Sv. Martina vychádza z princípov ľudskej dôstojnosti a autonómie prijímateľov 
sociálnej služby, z rešpektu k ich názorom a rozhodnutiam. Kladieme dôraz na dodržiavanie 
ľudských a občianskych práv. Našim cieľom je podpora samostatnosti a sebestačnosti prijímateľov 
sociálnej služby; zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojenie základných životných 
potrieb, riešenie krízovej sociálnej situácie a prevenciu sociálneho vylúčenia. Pri poskytovaní 
odborných, obslužných a ďalších činnosti sa riadime zákonom číslo 448/2008 Z. z. o sociálnych 
službách v znení neskorších právnych predpisov .
  V zariadení poskytujeme:

-odborné činnosti / základné sociálne poradenstvo, sociálnu rehabilitáciu, úkony sebaobsluhy pri 
odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby,opatrovateľskú a ošetrovateľskú 
starostlivosť, zdravotnú starostlivosť-zmluvný lekár/

-obslužné činnosti /ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu a drobné úpravy
bielizne a šatstva, strihanie, holenie, manikúra, pedikúra,kúpanie,sprchovanie/    

 -ďalšie činnosti /utváranie podmienok na prípravu stravy, výdaj stravy a nápojov,  úschovu 
cenných vecí, záujmovú činnosť, poskytovanie osobného vybavenia a nevyhnutného ošatenia 
a obuvi, zabezpečenie zdravotníckych pomôcok a liekov, zabezpečenie hygienických potrieb, 
zdravotného materiálu, zabezpečenie odborných vyšetrení mimo zariadenia vrátane dopravy a 
sprievodu/.    

     Klienti zariadenia majú zabezpečenú pravidelnú opatrovateľskú, ošetrovateľskú a zdravotnú 
starostlivosť priamo v zariadení. V spolupráci so zmluvným lekárom a odbornými lekármi/ geriater,
neurológ, chirurg,urológ, internista, psychiater, diabetológ, stomatológ a iní / zabezpečujeme 
lekárske vyšetrenia,predpisovanie a dodanie liekov, zdravotných pomôcok a zdravotnej kozmetiky. 
Ošetrovateľskú starostlivosť pre klientov zariadenia zabezpečujeme vlastným personálom – 
zdravotnými sestrami. Základné sociálne poradenstvo, sociálnu rehabilitáciu a záujmovú činnosť 
zabezpečujeme vlastnou sociálnou pracovníčkou.    

5. Personálne zabezpečenie      
       Vyššie uvedené činnosti pre poberateľov sociálnych služieb v ZSS zabezpečuje kvalifikovaný
personál v nasledovnej štruktúre:

 1. Odborní zamestnanci:
     A. Interní zamestnanci:
     1. vrchná sestra............................................................................................................ 1
     2. smenové sestry.........................................................................................................6
     3. opatrovateľky...........................................................................................................10
     4. sociálny pracovník...................................................................................................1
    B. Externí zamestnanci:
     1. lekár..........................................................................................................................1
     2. supervízor.................................................................................................................1

2. Technicko-administratívni zamestnanci:
    A. Interní zamestnanci:
    1. riaditeľ ZSS..............................................................................................................1
    2. účtovníčka................................................................................................................1
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3. Pomocný obslužný personál:
     A. Interní zamestnanci:
     1. upratovačka.............................................................................................................1

6. Akcie organizované v priebehu roka 2019

Za účelom kultúrno spoločenského vyžitia sociálna pracovníčka zorganizovala v priebehu roka 
2019 nasledujúce podujatia :

 Fašiangy
 MDŽ
 Deň matiek
 Deň  úcty k starším
 Mikulášske a Vianočné posedenie
 Posedenia pri príležitosti životných jubileí
 Kanisterapia
 Večerné posedenia pri harmonike

Prehľad peňažných tokov – k 31.12.2019

 K 31.12.2019 nezisková organizácia mala k dispozícií finančné prostriedky :

 - pokladňa.........................................   2 970,85 €
 - bankové účty................................     5 284,78 €
 Spolu.............................................     8 255,63 €

Náklady uhradené za rok 2019  v roku 2020:

-celkové náklady zamestnávateľa na mzdy za december 2019...................... 17 622,51€
-strava pre klientov za december 2019..............................................................3 660,03 €
-SLOVAK TELEKOM /telefon/ za december 2019...............................................76,90 €
-O2  /telefón/ za december2019..............................................................................7,83 €
-SPOMART, s.r.o./PO a BTS/ za 4Q/2019...........................................................180,00 €
-ELASTIK – M ,s.r.o. /práčovňa/december 2019...................................................78,40 €
-Turpek, s.r.o./ pečivo/ december 2019.................................................................. 50,75€
-Vyúčtovacia  faktúra za dodávku a distribúciu elektriny r. 2019.....................-1 340,34€
-Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu plynu r. 2019..............................641,96 €
-Turčianska vodárenská spoločnosť-spotreba vody r.2019..................................775,12 €
-EKOMAR SK s.r.o. zneškodnenie odpadu 2019..................................................11,95 €
-Fedorex, dezinsekcia IV.Q.2019...........................................................................54,00 €
Spolu............................................................................................................... 21 819,11 €
 
Rozdiel: - 13 563,48 €

               Náklady vo výške 13 563,48 € nezisková organizácia Dom sv. Martina musela uhradiť z 
príjmov roku 2020
.
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Sumár hospodárenia: 2019

1.Prehľad peňažných príjmov a výdavkov

Prijem spolu DSS,ŠZ a ZpS
Náklady spolu DSS, ŠZ a ZpS
Výsledok hospodárenia 
Výsledok hospodárenia SS

                                      z toho:          
Príjem  spolu DSS
                                      z toho:          
Tržby z predaja sociál. služieb DSS
Dotácia VÚC Žilina na odkázanosť DSS 0,00 €
Dotácia VÚC Žilina na prevádzku DSS
Dotácia MPSVR – DSS
Tržby z ošetrovateľských výkonov DSS
Dary 0,00 €
2% z  dane 539,94 €
Úroky 0,00 €

Výdavky spolu  DSS
                                     z toho:
Spotreba materiálu DSS
Spotreba energie DSS
Opravy a udržiavanie DSS 0,00 €
Náklady na reprezentáciu DSS 100,02 €
Ostatné služby DSS
Mzdové náklady DSS
Zákonné sociálne a zdravotné poistenie DSS
Zákonné sociálne náklady DSS
Daň z motorového vozidla DSS 36,86 €
Úroky z omeškania 3,50 €
Ostatné dane a poplatky DSS 450,93 €
Úroky k úveru 86,40 €
Potraviny
Cestovné 78,44 €
Odpisy 0,00 €
Výdavky  DSS
Mzdy a odvody- ošetrovateľské výkony DSS

Hospodársky výsledok DSS
Hospodársky výsledok  SS DSS

390 871,51 €
368 120,68 €

22 750,83 €
-19 279,17 €

107 989,31 €

29 350,50 €

19 470,90 €
47 179,97 €
11 448,00 €

109 553,97 €

2 280,58 €
3 634,03 €

2 659,49 €
53 335,57 €
18 394,15 €
2 619,70 €

14 426,30 €

98 105,97 €
11 448,00 €
9 883,34 €
-1 564,66 €
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Príjem  spolu ŠZ
                                      z toho:          
Tržby z predaja sociál. služieb ŠZ
Dotácia VÚC Žilina na odkázanosť ŠZ 0,00 €
Dotácia VÚC Žilina na prevádzku ŠZ
Dotácia MPSVR – ŠT
Tržby z ošetrovateľských výkonov ŠZ
Dary 0,00 €
2% z  dane 767,53 €
Úroky 0,00 €

Výdavky spolu ŠZ
                                     z toho:
Spotreba materiálu ŠZ
Spotreba energie ŠZ
Opravy a udržiavanie ŠZ 0,00 €
Náklady na reprezentáciu ŠZ 142,30 €
Ostatné služby ŠZ
Mzdové náklady ŠZ
Zákonné sociálne a zdravotné poistenie ŠZ
Zákonné sociálne náklady ŠZ
Daň z motorového vozidla ŠZ 46,00 €
Úroky z omeškania 5,24 €
Ostatné dane a poplatky ŠZ 647,94 €
Úroky k úveru 129,45 €
Potraviny
Cestovné 122,50 €
Odpisy 0,00 €
Výdavky SS ŠZ
Mzdy a odvody- ošetrovateľské výkony ŠZ

Hospodársky výsledok ŠZ
Hospodársky výsledok SS ŠZ

176 242,72 €

41 253,85 €

45 064,56 €
72 526,78 €
16 630,00 €

189 897,70 €

3 587,93 €
4 332,30 €

4 603,32 €
104 414,96 €
35 255,22 €
3 516,96 €

16 463,58 €

173 267,70 €
16 630,00 €
2 975,02 €

-13 654,98 €



- 8 -

Príjem  spolu ZpS
                                      z toho:          
Tržby z predaja sociál. služieb ZpS
Dotácia MPSVR – sociál. služby ZpS
Vrátená dotácia z dôvodu neobsadeného miesta 0,00 €
Tržby z ošetrovateľských výkonov ZpS
Dary 0,00 €
2% z  dane 717,34 €
Úroky 0,00 €

Výdavky spolu ZpS
                                     z toho:
Spotreba materiálu ZpS
Spotreba energie ZpS
Opravy a udržiavanie ZpS 0,00 €
Náklady na reprezentáciu ZpS 124,25 €
Ostatné služby ZpS
Mzdové náklady ZpS
Zákonné sociálne a zdravotné poistenie ZpS
Zákonné sociálne náklady ZpS
Daň z motorového vozidla ZpS 55,14 €
Úrok z omeškania 18,03 €
Ostatné dane a poplatky ZpS 484,80 €
Úroky k úveru 107,90 €
Potraviny
Cestovné 130,54 €
Odpisy 0,00 €
Výdavky sociálna služba ZpS
Mzdy a odvody- ošetrovateľské výkony ZpS

Hospodársky výsledok ZpS
Hospodársky výsledok  ZPS

106 639,48 €

35 079,00 €
56 891,14 €

13 952,00 €

110 699,01 €

2 927,30 €
4 480,82 €

3 978,46 €
46 187,51 €
15 650,59 €
3 056,39 €

19 545,28 €

96 747,01 €
13 952,00 €
9 892,47 €
-4 059,53 €



- 9 -

2. Stav a pohyb majetku

Účtovné obdobie 2019 Rok 2018
Majetok organizácie

Brutto Korekcia Netto Netto
Softvér 195,55 € 195,55 € 195,55
Stavby
Samostatne hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 5002,32
Drobný dlhodobý hmotný majetok 43054,58
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby 1630,43 1630,43
Pokladnica 875,54 €
Bankové účty
Náklady budúcich období
Majetok spolu

13 387,97 € 13 387,97 € 13 387,97 €
5 002,32 € 5 002,32 €

43 631,59 € 43 631,59 €

2 970,85 € 2 970,85 €
5 284,78 € 5 284,78 € 11 746,97 €

72 103,49 € 62 217,43 € 9 886,06 € 74 262,93 €

3. Prehľad príjmov podľa zdrojov

Výnosy                                                                         ROK 2018ROK 2019 ROK 2018
Príjmy z rozpočtu  VÚC  Žilina  na odkázanosť – DSS 0,00 € 0,00 €
Príjmy z rozpočtu  VÚC  Žilina na prevádzku – DSS
Dotácia z MPSVR – DSS
Tržby z predaja sociálnych služieb – DSS
Príjem z poskytovania ošetrovateľských výkonov – DSS
Príjmy z rozpočtu  VÚC  Žilina na odkázanosť-  ŠZ 0,00 € 0,00 €
Príjmy z rozpočtu  VÚC  Žilina na prevádzku -  ŠZ
Dotácia z MPSVR – ŠZ
Tržby z predaja sociálnych služieb – ŠZ
Príjem z poskytovania ošetrovateľských výkonov – ŠZ
Príjmy z rozpočtu  MPSVR SR – ZpS
Tržby z predaja sociálnych služieb – ZpS
Príjem z poskytovania ošetrovateľských výkonov – ZpS
Príjem z podielu zaplatenej  dane
Úroky 0,00 € 0,00 €
Dary 0,00 € 0,00 €
Vrátený príspevok MPSVR 0,00 € 0,00 €
Príjem spolu

19 470,90 € 12 776,56 €
47 179,97 € 42 804,00 €
29 350,50 € 30 004,00 €
11 448,00 € 8 544,00 €

45 064,56 € 26 935,68 €
72 526,78 € 65 772,00 €
41 253,85 € 44 637,50 €
16 630,00 € 12 946,00 €
56 891,14 € 48 285,00 €
35 079,00 € 34 769,50 €
13 952,00 € 10 533,00 €
2 024,81 € 1 179,45 €

390 871,51 € 339 186,69 €
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4.Záväzky neziskovej organizácie

Záväzky organizácie Účtovné obdobie  2019 ROK 2018

Dlhodobé záväzky spolu
Záväzky zo soc. fondu
Ostatné dlhodobé záväzky 0,00 €
Krátkodobé záväzky
Záväzky z obchodného styku
Záväzky voči zamestnancom
Záväzky so Soc. poisťovňou a zdravot. poisťovňami
Daňové záväzky
Ostatné záväzky 287,58 € 70,79 €
Záväzky spolu

5. Základné údaje z ročnej účtovnej závierky

Základné údaje Účtovné obdobie  2019 ROK 2018

Vlastné zdroje krytia majetku spolu
Cudzie zdroje krytia majetku spolu
Vlastné a cudzie zdroje spolu
Výnosy
Náklady 
Hospodársky výsledok pred zdanením
Daň 0 0,00 €
Hospodársky výsledok po zdanení

Ekonomicky oprávnené náklady na jedného prijímateľa sociálnej služby podľa druhu poskytovanej
sociálnej služby za kalendárny rok 2019: 1. Domov sociálnych služieb:  10764,76 €/prijímateľ/rok
                                                            2. Špecializované zariadenie:  12989,18 €/prijímateľ/rok
                                                            3. zariadenie pre seniorov:       8207,77 €/prijímateľ/rok

Vypracoval:
Mgr. Hromková Eva
riaditeľ

1 144,75 € 8 907,17 €
1 144,75 € 2 067,17 €

6 840,00 €
21 808,05 € 27 090,06 €
4 196,60 € 3 451,88 €
4 288,90 € 12 903,53 €

10 051,24 € 8 448,74 €
2 983,73 € 2 215,12 €

22 952,80 € 35 997,23 €

-21 891,19 € -44 642,02 €
31 777,25 € 57 264,53 €
9 886,06 € 12 622,51 €

390 871,51 € 339 186,69 €
368 120,68 € 343 154,60 €
22 750,83 € -3 967,91 €

22 750,83 € -3 967,91 €




