VÝROČNÁ SPRÁVA
DOM SV. MARTINA, n. o
ROK 2020

Základné identifikačné údaje:
Názov organizácie:

Dom Sv. Martina

Sídlo organizácie:

Priehradka 692/6, 036 01 Martin

Právna forma:

nezisková organizácia

Dátum vzniku:

07.01.2000

Registračné číslo:

OVVS/NO-1/00

IČO:

36149730

DIČ:

2021505233

Druh sociálnej služby:
 Špecializované zariadenie,
 Zariadenie pre seniorov,
 Domov sociálnych služieb
Forma sociálnej služby: pobytová celoročná
Kontakt: 043/4220794
e-mail: domsvmartinamt@gmail.com
štatutárna zástupca: Mgr. Eva Hromková

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
poskytujeme sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého
zdravotného postihnutia,nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového
veku.
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 .
Okrem poskytovania sociálnej služby sa aj v roku 2020 sa 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. Organizácia tiež umožnila
absolvovanie odbornej praxe študentom Katolíckej univerzity v Ružomberku- odbor
ošetrovateľstvo.

2. Orgány organizácie rok 2020:
SPRÁVNA RADA:
❏ predseda:
❏ podpredseda:
❏ členovia:

DOZORNÁ RADA:
❏ predseda:
❏ členovia:
❏ riaditeľ:

Mgr. Hromková Alžbeta
Ing. Zelezník Juraj, PhD
Harkabus Ondrej
Školníková Libuša
Simonidesová Ladislava
Hlaváčová Anna
Mgr. Jankovičová Janka
Košťanová Viera
Mgr. Hromková Eva

3. Štruktúra prijímateľov sociálnych služieb v roku 2020
DSS ,ŠZ a ZpS Dom Sv. Martina má vytvorené podmienky pre poskytovanie celoročnej
pobytovej sociálnej služby pre 30 poberateľov sociálnej služby. V roku 2020 došlo k zmene v
štruktúre poskytovaných sociálnych služieb. Navýšili sa lôžka v špecializovanom zariadení na /19/
a znížili v domove sociálnych služieb na /1/.
Rozdelenie prijímateľov podľa druhu poskytovanej sociálnej služby v roku 2020
 Domov sociálnych služieb ................................................... 1 prijímateľ
 Špecializované zariadenie .................................................... 19 prijímateľov
 Zariadenie pre seniorov .................................................... 10 prijímateľov
Prijímatelia sociálnej služby podľa pohlavia a druhu poskytovanej služby
k 31.12.2020
 Domov sociálnych služieb
 Špecializované zariadenie
 Zariadenie pre seniorov

ženy- 1
ženy- 9 muži- 9
ženy- 7 muži- 2

Prijímatelia sociálnej služby podľa stupňa odkázanosti a druhu poskytovanej služby
k 31.12.2020
 Domov sociálnych služieb
 Špecializované zariadenie
 Zariadenie pre seniorov

VI.st……………………..1
VI.st……………………. 18
V.st…..…………………. 3
VI.st …………………… 6

4. Poslanie a vízia Dom Sv. Martina
Cieľom poskytovania sociálnej služby je plne rešpektovať individuálne potreby
prijímateľa,jeho jedinečnosť,osobnú integritu,osobné preferencie,túžby záujmy. Zároveň sa snažíme
o zachovanie respektíve zlepšenie zdravotného stavu,nabádanie k sebarealizácii,udržanie
sebestačnosti v čo najdlhšom čase a v čo najväčšom rozsahu.
Poskytovanie sociálnych služieb v DSS,ŠZ 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 práv a slobôd.
Na zachovanie prirodzeného spôsobu života prijímateľov,adekvátnu starostlivosť a
zachovanie optimálnych podmienok žitia tvoríme individuálne plány,ktoré sú prispôsobené
aktuálnym potrebám prijímateľa. Vyhodnotenie splnenia cieľov prebieha formou spätnej väzby ako
s prijímateľom,tak s rodinnými príslušníkmi. Týmto sa snažíme zabezpečiť optimálne sociálne
prostredie a maximálny komfort pre prijímateľov sociálnej služby. Pri vyhodnocovaní napĺňania
cieľov individuálnych plánov prihliadame na návrhy a požiadavky prijímateľov a ich rodinných
príslušníkov so snahou zabezpečenia súladu účelu a obsahu poskytovanej služby s potrebami
prijímateľov sociálnych služieb.

5. Poskytovanie sociálnych služieb
Dom Sv. Martina, n. o poskytuje sociálnu službu v súlade so zákonom č.448/2008 Z.Z o sociálnych
službách a o zmene a doplnení zákona č.455/1991 Zb. O živnostenskom podnikaní/ živnostenský
zákon/ v znení neskorších predpisov osobám,ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby.
V Špecializovanom zariadení, Zariadení pre seniorov a Domove sociálnych služieb 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/

Opatrovateľskú,ošetrovateľskú a zdravotnú starostlivosť zabezpečuje odborný personál pod
dohľadom garanta ošetrovateľskej starostlivosti a zmluvného lekára. O prijímateľov sociálnej
služby sa starajú zdravotné sestry, opatrovateľky ma sociálna pracovníčka s odborným vzdelaním a
praktickými skúsenosťami.Odborná zdravotná starostlivosť je zabezpečená v spolupráci s lekármišpecialistami.benefitom v poskytovaní starostlivosti je pre klientov prítomnosť kvalifikovanej
zdravotnej sestry 24 hod denne.Zamestnanci vykonávajú svoju prácu v súlade s Etickým kódexom a
dodržiavaním ľudských práva a slobôd.

6. Personálne zabezpečenie
Všetky činnosti pre prijímateľov sociálnych služieb v ZSS zabezpečuje kvalifikovaný
personál v nasledovnej štruktúre:
Odborní zamestnanci:
A. Interní zamestnanci:
1. vedúca sestra............................................................................................................ 1
2. smenové sestry......................................................................................................... 6
3. opatrovateľky........................................................................................................... 11
4. sociálny pracovník................................................................................................... 1
B. Externí zamestnanci:
1. lekár.......................................................................................................................... 1
2. supervízor................................................................................................................. 1
Technicko-administratívni zamestnanci:
A. Interní zamestnanci:
1. riaditeľ ZSS..............................................................................................................1
2. účtovníčka................................................................................................................1
3. Pomocný obslužný personál:
A. Interní zamestnanci:
1. upratovačka............................................................................................................. 2
Všetci zamestnanci spĺňajú kvalifikačné predpoklady,pričom organizácia sa stará o prehlbovanie
kvalifikácie zamestnancov formou školení, kurzov, odborných ,seminárov.
Školenia a semináre prebiehajú podľa aktuálnych potrieb organizácie a legislatívnych zmien.
Programu supervízie sa zamestnanci sa zúčastňujú pravidelne dvakrát ročne.

7. Priestorové podmienky poskytovania sociálnej služby
Dom Sv. Martina je umiestnený v blízkosti centra mesta s dostupnou sieťou odborných
ambulancií, vrátane nemocnice,lekární,obchodov,pošty, banky.
Zariadenie je bezbariérová jednopodlažná budova s veľkou záhradou, ubytovanie
poskytujeme v 1-4 lôžkových izbách. Izby sú vybavené štandardným nábytkom, vrátane
polohovateľných lôžok, kresiel, jedálenských stolov, TV, rádia.
Klienti majú k dispozícii aj spoločné priestory vrátane veľkej jedálne, ktorá slúži aj ako
spoločenská miestnosť. Súčasťou záhrady je altánok s posedením.

8. Záujmová činnosť pre klientov
Klienti sa podľa svojich možností a schopností spolupodieľajú na organizovaní života v
zariadení. Cieľom organizovania voľnočasových aktivít,podujatí,osláv je zabrániť sociálnej izolácii
klienta a zapojiť ho do do spoločného života komunity.
Ponúkané aktivity:
- rozširovanie vedomostí a kongitívnych schopností- čítanie kníh,hranie spoločenských hier,
- obnovovanie zručností klienta pracovné aktivity- strihanie,kreslenie,vyšívanie,pletenie,
výroba drobností,
- pohybové aktivity-cvičenie, športové aktivity, prechádzky. práca v záhrade
- hudobné aktivity-počúvanie hudby,spev, nácvik piesní, posedenia pri harmonike, hranie na
hudobné nástroje,
- práca so spomienkami klientov- kniha života
- canisterapia
- duchovná služba
V rámci záujmovej činnosti boli aj v roku 2020 zorganizované rôzne podujatia ako:
Fašiangy, MDŽ Deň matiek, Deň úcty k starším, Mikulášske a Vianočné posedenie, Posedenia pri
príležitosti životných jubileí,Večerné posedenia pri harmonike.

9. Pandemický rok 2020
Pandémia výskytu ochorenia COVID-19 výrazne ovplyvnila aj dianie v našej organizácii vo
všetkých oblastiach. Výrazne zasiahla do života klientov, ich rodinných príslušníkov ako aj
zamestnancov a ich rodín.
Zariadenie bolo ešte v prvej vlne pandémie Covid centrom 2 mesiace. Klienti statočne
znášali karanténny režim,odlúčenie od rodín a špecifický chod života v zariadení. Zamestnanci sa
obetavo v ťažkých podmienkach starali o klientov, dlho odlúčení od rodín.Všetci sme si boli
vzájomnou oporou,pomáhali sme si a vzájomnými silami sme situáciu zvládli.
Pandémia spôsobila pre organizáciu aj značnú ekonomickú záťaž,čo sa výrazne odrazilo vo
výsledkoch hospodárenia.

10. Prehľad hospodárenia roku 2020
Prevádzku ZSS Dom Sv. Martina nezisková organizácia v roku 2020 finančne zabezpečovala :
A. z príspevku na prevádzku z VÚC Žilina v DSS
B. z príspevku na prevádzku z VÚC Žilina v ŠZ,
C. z príspevku na prevádzku z MPSVR SR v DSS
D. z príspevku na prevádzku z MPSVR SR v ŠZ
E. z príspevku na prevádzku z MPSVR SR v ZPS
F. z úhrad od poberateľov za poskytnuté opatrovateľské a ošetrovateľské služby
G. z príspevku fyzických osôb formou poukázania 2% zaplatenej dane
H. z darov
I. z mimoriadnych dotácií z MPSVR v súvislosti s pandémiou COVID 19
Všetky finančné prostriedky boli využité čo najefektívnejšie a v prospech poberateľov
sociálnych služieb.

Prehľad peňažných tokov – k 31.12.2020
K 31.12.2020 nezisková organizácia mala k dispozícií finančné prostriedky :
❏ pokladňa......................................... 4 519,39 €
❏ bankové účty................................ 3 488,77 €
Spolu............................................. 8 008,16 €
Náklady uhradené za rok 2020 v roku 2021:
❏ celkové náklady zamestnávateľa na mzdy za december 2020 ............................... 30 571,31€
❏ strava pre klientov za december 2020........................................................………..4 570,37 €
❏ SLOVAK TELEKOM /telefon/ za december 2020..................................................162,90 €
❏ SPOMART, s.r.o./PO a BTS/ za 4Q/2020................................................................180,00 €
❏ ELASTIK – M ,s.r.o. /práčovňa/december 2020......................................................72,00 €
❏ Turpek, s.r.o./ pečivo/ december 2020......................................................................45,44€
❏ Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny r. 2020..................……....127,70€
❏ Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu plynu r. 2020....................................634,00 €
❏ Turčianska vodárenská spoločnosť-spotreba vody r.2020...............................…….974,62 €
❏ Daň z motorových vozidiel………………………………………………………….69,00 €
❏ Fedorex, dezinsekcia IV.Q.2020...............................................................................54,00 €
Spolu.................................................................................................................................37 461,34 €
Rozdiel -29 453,18 €
Náklady vo výške 29 453,18 € nezisková organizácia Dom sv. Martina musela uhradiť z
príjmov roku 2021.

Sumár hospodárenia: 2020
1. Prehľad peňažných príjmov a
výdavkov

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

423 610,43 €
441 772,18 €
-18 161,75 €

z toho:
Príjem spolu DSS
z toho:
Tržby z predaja sociál. služieb DSS
Dotácia MPSVR-mimoriadna Covid
DSS
Dotácia MPSVR – SS DSS
Dotácia VÚC Žilina na prevádzku DSS
Tržby z ošetrovateľských výkonov
DSS
Dary+tržba predaj HIM
2% z dane
Úroky
Výdavky spolu DSS
z toho:
Spotreba materiálu DSS
Spotreba energie DSS
Opravy a udržiavanie DSS
Náklady na reprezentáciu DSS
Ostatné služby DSS
Mzdové náklady DSS
Zákonné sociálne a zdravotné poistenie
DSS
Zákonné sociálne náklady DSS
Daň z motorového vozidla DSS
Úroky z omeškania
Ostatné dane a poplatky DSS
Úroky k úveru
Potraviny
Cestovné
Odpisy
Hospodársky výsledok DSS

15 208,28 €
3 963,00 €
34,67 €
6 552,00 €
3 219,71 €
1 464,00 €
20,00 €
74,90 €
0,00 €
15 468,28 €
421,79 €
420,29 €
1,37 €
7,02 €
293,25 €
9 006,80 €
3 087,26 €
429,86 €
2,30 €
0,00 €
147,96 €
0,00 €
1 650,38 €
0,00 €
0,00 €
-260,00 €

Príjem spolu ŠZ

298 510,57 €

z toho:
Tržby z predaja sociál. služieb ŠZ
Dotácia MPSVR-mimoriadna Covid
DSS
Dotácia MPSVR – SS ŠZ
Dotácia VÚC Žilina na prevádzku ŠZ
Tržby z ošetrovateľských výkonov ŠZ
Dary+tržba predaj HIM
2% z dane
Úroky

6 834,66 €
115 752,00 €
83 534,45 €
26 064,00 €
380,00 €
1 422,96 €
0,00 €

Výdavky spolu ŠZ

306 140,87 €

64 522,50 €

z toho:
Spotreba materiálu ŠZ
Spotreba energie ŠZ
Opravy a udržiavanie ŠZ
Náklady na reprezentáciu ŠZ
Ostatné služby ŠZ
Mzdové náklady ŠZ
Zákonné sociálne a zdravotné poistenie
ŠZ
Zákonné sociálne náklady ŠZ
Daň z motorového vozidla ŠZ
Úroky z omeškania
Ostatné dane a poplatky ŠZ
Úroky k úveru
Potraviny
Cestovné
Odpisy
Hospodársky výsledok ŠZ

7 681,56 €
7 986,63 €
25,96 €
133,13 €
5 476,77 €
182 840,38 €
62 946,94 €
6 721,13 €
43,70 €
0,00 €
1 133,70 €
0,00 €
31 150,97 €
0,00 €
0,00 €
-7 630,30 €

Príjem spolu ZpS
z toho:
Tržby z predaja sociál. služieb ZpS
Dotácia MPSVR – SS ZpS
Dotácia MPSVR-mimoriadna Covid
ZpS
Tržby z ošetrovateľských výkonov ZpS
Dary+tržba predaj HIM
2% z dane
Úroky
Výdavky spolu ZpS
z toho:
Spotreba materiálu ZpS
Spotreba energie ZpS
Opravy a udržiavanie ZpS
Náklady na reprezentáciu ZpS
Ostatné služby ZpS
Mzdové náklady ZpS
Zákonné sociálne a zdravotné poistenie
ZpS
Zákonné sociálne náklady ZpS
Daň z motorového vozidla ZpS
Úrok z omeškania
Ostatné dane a poplatky ZpS
Úroky k úveru
Potraviny
Cestovné
Odpisy
Hospodársky výsledok ZpS

109 891,58 €
33 684,00 €
61 776,00 €
346,67 €
13 136,00 €
200,00 €
748,91 €
0,00 €
120 163,03 €
4 023,30 €
4 203,38 €
13,67 €
70,08 €
2 865,94 €
66 667,45 €
22 352,89 €
3 016,81 €
23,00 €
0,00 €
545,62 €
0,00 €
16 380,89 €
0,00 €
0,00 €
-10 271,45 €

2. Stav a pohyb majetku
Účtovné
obdobie
2020

Rok 2019

Majetok organizácie
Softvér
Stavby
Samostatne hnuteľné veci a súbory hnuteľných
vecí
Drobný dlhodobý hmotný majetok
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby
Pokladnica
Bankové účty
Náklady budúcich období
Majetok spolu

Brutto
Korekcia
Netto
195,55 €
195,55 €
13 387,97 € 13 387,97 €

Netto

0,00 €
0,00 €
39 215,14 € 39 215,14 €
1630,43
4 519,39 €
3 488,77 €

1630,43
4 519,39 €
3 488,77 €

1630,43€
2970,85€
5284,78€

62 437,25 € 52 798,66 €

9 638,59 €

9886,06

3. Prehľad príjmov podľa zdrojov
Výnosy
ROK 2020
ROK 2020
ROK 2019
Dotácia VÚC Žilina na prevádzku – DSS
3 219,71 €
19 470,90 €
Dotácia z MPSVR – DSS
6 552,00 €
47 179,97 €
Dotácia mimoriadna COVID MPSVR DSS
34,67 €
Tržby z predaja sociálnych služieb – DSS
3 963,00 €
29 350,50 €
Tržby z poskytovania ošetrovateľ.výkonov – DSS
1 344,00 €
11 448,00 €
Dotácia VÚC Žilina na prevádzku - ŠZ
83 534,45 €
45 064,56 €
Dotácia z MPSVR – ŠZ
115 752,00 €
72 526,78 €
Dotácia mimoriadna COVID MPSVR ŠZ
6 834,66 €
Tržby z predaja sociálnych služieb – ŠZ
64 522,50 €
41 253,85 €
Tržby z poskytovania ošetrovateľ.výkonov – ŠZ
26 064,00 €
16 630,00 €
Dotácia MPSVR SR – ZpS
61 776,00 €
56 891,14 €
Dotácia mimoriadna COVID MPSVR Zps
346,67 €
Tržby z predaja sociálnych služieb – ZpS
33 684,00 €
35 079,00 €
Tržby z poskytovania ošetrovateľ.výkonov – ZpS
13 136,00 €
13 952,00 €
Príjem z podielu zaplatenej dane
2 246,77 €
2 024,81 €
Úroky
0,00 €
0,00 €
Dary, odpredaj HIM
600,00 €
0,00 €
Príjem spolu
423 610,43 € 390 871,51 €

4.
Účtovné
obdobie
2020
ROK 2019
213,57 €
1 144,75 €
213,57 €
1 144,75 €
0,00 €
0,00 €
21 808,05 € 21 808,05 €
6 821,03 €
4 196,60 €
16 881,18 €
4 288,90 €

Záväzky organizácie
Dlhodobé záväzky spolu
Záväzky zo soc. fondu
Ostatné dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Záväzky z obchodného styku
Záväzky voči zamestnancom
Záväzky so Soc. poisťovňou a zdravot.
poisťovňami
Daňové záväzky
Ostatné záväzky
Záväzky spolu

10 982,20 €
2 776,93 €
0,00 €
37 461,34 €

10 051,24 €
2 983,73 €
287,58 €
22 952,80 €

5. Základné údaje z ročnej účtovnej
závierky
Účtovné
obdobie
2020

Základné údaje
Vlastné zdroje krytia majetku spolu
Cudzie zdroje krytia majetku spolu
Vlastné a cudzie zdroje spolu

-40 052,94 €
49 691,53 €
9 638,59 €

Výnosy

423 610,43 €

Náklady
Hospodársky výsledok pred zdanením
Daň
Hospodársky výsledok po zdanení

441 772,18 €
-18 161,75 €
0
-18 161,75 €

Ekonomicky oprávnené náklady na jedného
prijímateľa sociálnej služby podľa druhu
poskytovanej služby za kalendárny rok 2020

Vypracovala:
Dňa:

DSS
ZPS
14 004,28 € 10 702,70 €

Mgr. Eva Hromková, riaditeľka
04.03.2021

Schválené Správnou radou dňa: 25.6.2021
Schválené Dozornou radou dňa 18.6.2021

ROK 2019
-21 891,19 €
31 777,25 €
9 886,06 €
390 871,51
€
368 120,68
€
22 750,83 €
0,00 €
22 750,83 €

ŠZ
14 740,89 €

