VÝROČNÁ SPRÁVA
Dom Sv. Martina, n. o.

Rok 2021

Základné identifikačné údaje:
Názov organizácie: Dom Sv. Martina
Sídlo organizácie: Priehradka 692/6, 036 01 Martin
Právna forma: nezisková organizácia
Zápis do registra poskytovateľov: 01.01.2000
Pod číslom: 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
štatutárny 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 .
Odborná prax študentov zmluvných vzdelávacích inštitúcií:
Okrem poskytovania sociálnej služby sa aj v roku 2021 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 a sociálna práca a študentom Vysokej školy zdravotníctva a
sociálnej práce Sv. Alžbety v Bratislave,detašované pracovisko Michalovce-odbor sociálna práca.
Študenti absolvovali po 60 hodín odbornej praxe.
Organizácia sa v rámci vzdelávacích aktivít zapojila aj do projektu Erasmus+ Programme of the
Europpean Union. V rámci Erasmu sme v zariadení privítali študentov z Ústí nad Labem,ktorí u
nás absolvovali 10 dňovú odbornú prax v odbore : Pečovateľské služby.
Spätná väzba zo spolupráce bola obojstranne pozitívna, výmena praktických ,teoretických
skúseností ako aj nové postrehy a nápady boli jednoznačne prínosom tak pre študentov ako aj pre
klientov a zamestnancov nášho zariadenia.

2. Orgány organizácie rok 2021:
SPRÁVNA RADA:

predseda:
podpredseda:
členovia:

Mgr. Kantorová Alžbeta
Ing. Zelezník Juraj, PhD
Harkabuz Ondrej
Školníková Libuša
Simonidesová Ladislava

DOZORNÁ RADA:

predseda:
členovia:

Hlaváčová Anna
Mgr. Jankovičová Janka
Košťanová Viera

Riaditeľ:

Mgr. Hromková Eva

Zmeny v orgánoch organizácie v roku 2021 s účinnosťou od 01.01.2022:
Na základe výsledkov hlasovania správnej rady organizácie,ktoré z dôvodu nepriaznivej
epidemiologickej situácie prebiehalo hlasovaním per rollam elektronickou formou od 22.11.2021 do
30.11.2021 prijala správna rada nasledovné uznesenia:
1. správna rada schvaľuje s účinnosťou od 01.01.2022 zmenu počtu členov správnej rady z
pôvodného počtu 5 členov, na nový počet 3 členovia správnej rady a zrušenie funkcie podpredsedu
správnej rady. Správna rada v tejto súvislosti zároveň schvaľuje prijatie dodatku č.3 k štatútu
neziskovej organizácie.
2. správna rada za podmienky schválenia zníženia počtu členov členov správnej rady schvaľuje,aby
správna rada od dátumu 01.01.2022 pôsobila v zložení:
predseda: Mgr. Alžbeta Kantorová
členovia: Ladislava Simonidesová
Ondrej Harkabuz
Dodatok č.3 k štatútu zaregistroval Okresný úrad Žilina,Odbor všeobecnej vnútornej správy dňa
31.12.2021 s účinnosťou od 01.01.2022.
Ostatné orgány organizácie zostávajú v pôvodnom zložení.

3. Štruktúra prijímateľov sociálnych služieb v roku 2021
Dom Sv. Martina , n. o. má vytvorené podmienky pre poskytovanie celoročnej pobytovej sociálnej
služby pre 30 poberateľov v členení podľa druhu sociálnej služby:
Domov sociálnych služieb................................................... 1 prijímateľ
Špecializované zariadenie....................................................19 prijímateľov
Zariadenie pre seniorov........................................................10 prijímateľov
Prijímatelia sociálnej služby podľa pohlavia a druhu poskytovanej služby
k 31.12.2021
- Domov sociálnych služieb :
- Špecializované zariadenie:
- Zariadenie pre seniorov :

muži 9
muži 1

ženy 1
ženy 8
ženy 9

Prijímatelia sociálnej služby podľa stupňa odkázanosti a druhu poskytovanej služby
k 31.12.2021
- Domov sociálnych služieb :
- Špecializované zariadenie:
- Zariadenie pre seniorov :

VI.st……………………...1
VI.st……………………. .18
V.st….. …………………..4
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, sociálna pracovníčka s odborným vzdelaním a
praktickými skúsenosťami. Odborná zdravotná starostlivosť je zabezpečená v spolupráci s lekármišpecialistami diabetológ,kardiológ, internista, neurológ, psychiater….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 práv a slobôd.

6. Personálne zabezpečenie
Všetky činnosti pre prijímateľov sociálnych služieb v ZSS zabezpečuje kvalifikovaný
personál v nasledovnej štruktúre:
1. Odborní zamestnanci:
A. Interní zamestnanci:
1. vedúca sestra............................................................................................................ 1
2. zdravotné sestry.........................................................................................................7
3. opatrovateľky...........................................................................................................12
4. sociálny pracovník...................................................................................................1
B. Externí zamestnanci:
1. lekár..........................................................................................................................1
2. supervízor.................................................................................................................1
2. Technicko-administratívni zamestnanci:
A. Interní zamestnanci:
1. riaditeľ ka ZSS..........................................................................................................1
2. účtovníčka, TPH pracovník......................................................................................1
3. Pomocný obslužný personál:
A. Interní zamestnanci:
1. upratovačka.............................................................................................................1

Zamestnanci spĺňajú kvalifikačné predpoklady,pričom organizácia sa stará o prehlbovanie
kvalifikácie zamestnancov formou školení, kurzov, odborných seminárov. Zdravotné sestry sú tiež
členkami slovenskej komory sestier a v rámci dostupných aktivít sa zúčastňujú odborných
seminárov organizovaných komorou.

Školenia a semináre prebiehajú podľa aktuálnych potrieb organizácie a legislatívnych zmien.
Programu supervízie sa zamestnanci sa zúčastňujú pravidelne 2 krát 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 stolíkov , 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
hudobné aktivity-počúvanie hudby,spev, nácvik piesní, posedenia pri harmonike, hranie na hudobné
nástroje,
práca so spomienkami klientov- kniha života
kanisterapia
gardenterapia
ergoterapia-príprava výzdoby zariadenia podľa ročných období
jednoduché práce v kuchyni- pečenie jablčníkov,drobného pečiva
grilovačka,varenie guľášu na záhrade
duchovná služba
výlety do prírody, návštevy kaplnky,posedenie v cukrárni,reštaurácii, na terase
V rámci záujmovej činnosti boli aj v roku 2021 s prihliadnutím na aktuálne protiepidemiologické
opatrenia 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..
Z dôvodu pokračujúcej pandémie boli jednotlivé podujatia organizované v menších skupinkách,
preferovaná bola individuálna terapia.

9. Pandemický rok 2021
Pandémia výskytu ochorenia COVID-19 výrazne ovplyvnila dianie v našej organizácii aj v roku
2021. Výrazne zasiahla do života klientov, ich rodinných príslušníkov ako aj zamestnancov a ich
rodín.
Klienti statočne znášali obmedzený režim návštev ,odlúčenie od rodín a špecifický chod života v
zariadení spojený napr. aj s pravidelným testovaním na ochorenie COVID 19. Všetci sme si boli

vzájomnou oporou,pomáhali sme si a vzájomnými silami sme situáciu zvládli. Dôležitým aspektom
bolo zvládnutie rizika sociálnej izolácie u klientov,pravidelné osobné návštevy blízkych v značnej
miere museli vzhľadom na epidemiologickú situáciu nahradiť videohovory,rozhovory s personálom.
Pandémia spôsobila pre organizáciu aj značnú finančnú záťaž,čo sa výrazne odrazilo vo výsledkoch
hospodárenia.

10. Prehľad hospodárenia roku 2021
Prevádzku ZSS Dom Sv. Martina nezisková organizácia v roku 2020 finančne zabezpečovala :
1 .z príspevku na prevádzku z VÚC Žilina v DSS
2 .z príspevku na prevádzku z VÚC Žilina v ŠZ,
3.z príspevku na prevádzku z MPSVR SR v DSS
4. z príspevku na prevádzku z MPSVR SR v ŠZ
5 .z príspevku na prevádzku z MPSVR SR v ZPS
6. z úhrad od poberateľov za poskytnuté opatrovateľské a ošetrovateľské služby
7. z príspevku fyzických osôb formou poukázania 2% zaplatenej dane
8. z darov
9. z mimoriadnych dotácií z MPSVR v súvislosti s pandémiou COVID
10. z národného projektu-podpora z európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu
Ľudské zdroje- poskytnutie mimoriadnej finančnej podpory pre zamestnacov poskytovateľov
sociálnych služieb za obdobie druhej vlny pandémie

Všetky finančné prostriedky boli využité čo najefektívnejšie , v prospech organizácie a poberateľov
sociálnych služieb.

Prehľad peňažných tokov – k 31.12.2021
K 31.12.2021 nezisková organizácia mala k dispozícií finančné prostriedky :
❏ pokladňa.........................................
855,66€
❏ bankové účty................................ 27 151,55 €
Spolu............................................. 28 007,21 €
Náklady za rok 2021 uhradené v roku 2022:
❏ neuhradené dodávateľské faktúry za účt. obdobie roku 2021 ..........................….6 350,49 €
❏ náklady na mzdy za 12/2021......………...……………….........................……..5 252,44 €
❏ sociálne a zdravot. poistenie za zamestnávateľa a zamestnanca za 12/2021…...19 839,66 €
❏ daň zo závislej činnosti za 12/2021....……..……....……..……..…..…………...5 643,69 €
Spolu.................................................................................................................................37 086,28 €
Rozdiel: - 9 079,07 €

Sumár hospodárenia: 2021
1. Prehľad peňažných príjmov a
výdavkov
Prijem spolu DSS,ŠZ a ZpS
 Náklady spolu DSS, ŠZ a ZpS
 Výsledok hospodárenia

Príjem spolu DSS

511 666,53 €
490 418,69€
21 247,84 €

17 026,09 €
z toho:

Tržby z predaja služieb
Prijaté finančné dary od PO a FO
Prijaté príspevky z podielu zaplatenej
dane FO
Dotácia MPSVR
Dotácia VÚC Žilina na prevádzku
Mimoriadna dotácia MPSVR a
ÚPSVR
Výdavky spolu DSS

5 292,50 €
66,00 €
70,73 €
7 308,00 €
4 152,53 €
136,33 €
16 072,14 €

z toho:
Spotreba materiálu
Spotreba energie
Náklady na reprezentáciu
Ostatné služby
Mzdové náklady
Zákonné sociálne a zdravotné poistenie
Zákonné sociálne náklady
Ostatné dane a poplatky
Hospodársky výsledok DSS

2 401,78 €
411,68 €
10,90 €
216,10 €
9 423,77 €
3 202,97 €
297,05 €
107,89 €
953,95 €

Príjem spolu ZPS

124 313,42 €
z toho:

Tržby z predaja služieb
Prijaté finančné dary od PO a FO
Prijaté príspevky z podielu zaplatenej
dane FO
Dotácia MPSVR
Dotácia VÚC Žilina na prevádzku
Mimoriadna dotácia MPSVR a ÚPSVR

50 137,50 €
660,00 €

Výdavky spolu ZPS

107 927,65 €

707,39 €
70 296,00 €
0
2 512,53 €

z toho:
Spotreba materiálu
Spotreba energie
Náklady na reprezentáciu
Ostatné služby
Mzdové náklady
Zákonné sociálne a zdravotné poistenie
Zákonné sociálne náklady
Ostatné dane a poplatky

24 015,96 €
4 116,38 €
123,04 €
2 159,79 €
54 778,01 €
18 680,25 €
3 905,38 €
148,84 €

Hospodársky výsledok ZPS

16 385,77 €

Príjem spolu ŠZ

370 327,02 €

z toho:
Tržby z predaja služieb
Prijaté finančné dary od PO a FO
Prijaté príspevky z podielu zaplatenej
dane FO
Dotácia MPSVR
Dotácia VÚC Žilina na prevádzku
Mimoriadna dotácia MPSVR a ÚPSVR

1 344,00 €
138 852,00 €
116 937,78 €
20 774,74 €

Výdavky spolu ŠZ

366 418,90 €

z toho:
Spotreba materiálu
Spotreba energie
Náklady na reprezentáciu
Ostatné služby
Mzdové náklady
Zákonné sociálne a zdravotné poistenie
Zákonné sociálne náklady
Ostatné dane a poplatky

45 630,08 €
7 820,97 €
210,97 €
4 111,79 €
224 183,19 €
77 574,51 €
6 512,36 €
375,03 €

Hospodársky výsledok ŠZ

91 164,50 €
1 254,00 €

3 908,12

2. Stav a pohyb majetku
Účt. obdobie
2021

Rok 2020

Majetok organizácie
Softvér
Stavby
Samostatne hnuteľné veci a súbory hnuteľných
vecí
Drobný dlhodobý hmotný majetok
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby
Ostatné krátkodobé pohľadávky
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 €
656,32 €
855,66 €
27 151,55 €

1630,43 €
656,32 €
855,66 €
27 151,55 €

4519,39 €
3 488,77 €

83 092,62 € 52 798,66 €

30 293,96 €

9 638,59 €

1630,43€

3. Prehľad príjmov podľa zdrojov
Výnosy
Tržby z predaja služieb
Tržby z predaja DHIM
Prijaté príspevky od iných organizácií
Prijaté príspevky od FO
Príspevky z podielu zaplatenej dane
Dotácie MPSVR, VUC, ÚPSVR

ROK 2021
ROK 2020
146 594,50 €
142 713,50 €
0€
300,00 €
480,00 €
300,00 €
1 500,00 €
2 246,77€
2 122,12 €
€
360 969,91 €
278 050,16 €

Príjem spolu

511 666,53 €

423 610,43 €

4.
Záväzky organizácie
Dlhodobé záväzky spolu
Záväzky zo soc. fondu
Ostatné dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Záväzky z obchodného styku
Záväzky voči zamestnancom
Zúčtovanie so soc. a zdravotnými poisťovňami
Daňové záväzky
Ostatné záväzky

Účt.obdobie
2021
ROK 2020
1 578,76 €
213,57 €
1 578,76 €
213,57 €
0,00 €
0,00 €
37 086,76 €
37 461,34 €
6 350,49 €
6 821,03 €
5 252,44 €
16 881,18 €
19 839,66 €
10 982,20 €
5 643,69 €
2 776,93 €
0,48 €
0,00 €

5. Základné údaje z ročnej účtovnej
závierky
Základné údaje

Účt.obdobie
2021

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

-18 805,10 €
49 099,06 €
30 293,96 €
511 666,53 €
490 418,69 €
21 247,84 €
0
21 247,84 €

Ekonomicky oprávnené náklady na jedného klienta za rok 2021:

DSS
ZPS
ŠZ

Vypracovala:
Dňa:

16 072,14 €
10 792,76 €
19 285,21 €

Mgr. Eva Hromková, riaditeľka
08.02.2022

Schválená správnou radou dňa : 26.3.2022
Schválená dozornou radou dňa : 23.3.2022

ROK 2020
-40 052,94 €
49 691,53 €
9 638,59 €
423 610,43 €
441 772,18 €
-18 161,75 €
0
-18 161,75 €

