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1. Identifikácia organizácie
Názov organizácie:

NOEMI n.o.

Sídlo organizácie:

Cypriána Majerníka 44, 922 07 Veľké Kostoľany

Zakladateľ:

Mgr. Marcel Kubinec, 9. mája 60, 977 03 Brezno

Forma hospodárenia:

nezisková organizácia – poskytuje všeobecne prospešné
služby

IČO:

37986074

Registrácia:

VVS/NO – 113/2008, Obvodný úrad v Trnave, dňa
14.4.2008, právoplatnosť 17.4.2008

Členovia správnej rady neziskovej organizácie:
Riaditeľ neziskovej organizácie:

Mgr. Michal Deket

Predseda správnej rady:

Ing. Karol Jasenovský

Člen správnej rady:

Ján Deket

Člen správnej rady:

Mgr. Igor Gajdoš

Člen správnej rady:

Ing. Michal Nesteš

V priebehu roku 2014 neprišlo k zmene člena správnej rady neziskovej organizácie.
Ďalšie zmeny sa v zložení štruktúry neziskovej organizácia sa neudiali.
Členovia dozornej rady neziskovej organizácie:
Člen dozornej rady: Cyril Kolarovič
Člen dozornej rady: PeaDr. Michal Šintál
Člen Dozornej rady: Ing Jarmila Krajčovičová
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2. Poslanie organizácie
Noemi n.o. je zapísaná v registri poskytovateľov sociálnych služieb Vyššieho
územného celku Trnava pod registračným číslom OSP/NO/51/2009 s dátumom
registrácie 5.5.2009. Začiatok poskytovania sociálnych služieb sa je od 5.10.2009,
pobytovou formou na dobu neurčitú.
V súčasnosti nezisková organizácia poskytuje nasledovné všeobecne prospešné
služby:
Poskytovanie
o sociálnych

sociálnych

službách

služieb

a o zmene

v zmysle

a doplnení

zákona
zákona

č.
č.

448/2008

Z.z.

455/1991

Zb.

o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, a to:
-

poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre fyzické osoby, ktoré sú

odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili
dôchodkový vek, a to:
a) v domove sociálnych služieb,
b) v zariadení pre seniorov,
Cieľovou skupinou Domova sociálnych služieb a Zariadenia pre seniorov, n. o.
sú dospelé fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a fyzické
osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek. Celková kapacita zariadenia je 27 miest.
Domov sociálnych služieb zastrešuje kapacitu 24 miest. DSS poskytuje
služby fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby. Zariadenie
pre seniorov zastrešuje kapacitu 3 miest. ZPS poskytuje služby fyzickej osobe,
ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, alebo
poskytovanie sociálnych služieb potrebuje z iných vážnych dôvodov.
Naše zariadenie poskytuje klientom ubytovanie, stravovanie, zdravotnú
a ošetrovateľskú starostlivosť, poradenstvo, rehabilitácie, cvičenia na jemnú
motoriku, duchovné a náboženské aktivity.
Stravovanie v roku 2014 bolo zabezpečované externe, t. j. dodávateľsky.
Jedlo sa vydávalo vo vlastných priestoroch. Klienti mali zabezpečenú celodennú
stravu – raňajky, obed, večeru, tiež ovocie a dezert na desiatu a olovrant. Klientom
s oslabenou motorikou sa jedlo podávalo na izbách.
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Ubytovanie je zabezpečené v jednopodlažnej, bezbariérovej budove. Izby pre
klientov sú 4-posteľové a 3-posteľové vybavené polohovateľnými posteľami, z toho 4
sú elektrické, tiež skriňami a nočnými stolíkmi.
V DSS a ZPS máme klientov, ktorí sú po mozgových príhodách,

majú

nádorové ochorenia, poruchy zraku a sluchu, metabolické ochorenia /diabetes/. Na
ochorenie pohybového aparátu trpí väčšia časť obyvateľov nášho zariadenia,
pomocou špeciálneho zdviháka ich môžeme pohodlne premiestniť z postele na
invalidný vozík.

3. Činnosti organizácie
Prehľad činností:
Umiestnenie do nášho zariadenia niektorí seniori chápu ako posledné štádium
aktívneho života, čo pôsobí na nich stresujúco a prejavuje sa to okrem iného aj
v oblasti základných psychických potrieb. Dôraz sa kladie na individuálny prístup ku
každému klientovi na báze vysokej profesionality a ľudskosti personálu.
Nesmierne dôležitá v takýchto zariadeniach je oblasť sociálnej práce. Počas
celého roka sa klientom venoval sociálny pracovník, ktorý sa staral o záujmovú,
kultúrnu, rekreačnú a pracovnú činnosť, či už formou cvičení (precvičovanie
jednotlivých častí tela, jednoduché úkony s loptičkami, práca s pamäťou atď.), alebo
poobedňajšími prechádzkami, rozhovormi, tiež formou výtvarných krúžkov, kde klienti
vyrábali rôzne predmety, darčeky, ozdoby korešpondujúce s daným ročným
obdobím. K sviatkom Veľkej Noci klienti pripravovali výzdobu nášho zariadenia a to
maľovaním kraslíc, tiež sa venovali príprave pozdravov pre sponzorov, na ktorých
sme častokrát odkázaní vzhľadom k tomu, že sme nezisková organizácia.
V predvianočnom období sa naši klienti venovali k príprave tradičných vianočných
pochúťok ako napríklad sú medovníky.
Začiatkom roka sa konala zabíjačka, z ktorej výťažky boli použité pre účely
organizácie. Boli pozvaní sponzori, tiež široká verejnosť, ktorí si mohli pochutnať na
skvelých výrobkoch ako napr. cigánska, pečené klobásy, pagáče, šišky či varený čaj.
Neskôr, v aguste sme organizovali ďalšiu spoločenskú akciu pod názvom
„Kostolanský scísaknec“. Hlavným zmyslom bola príprava miestnej pochúťky
scísakncov, ktoré pripravilo niekoľko tímov. Do tejto akcie boli priamo zapojení aj
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naši klienti, ktorí prispeli do akcie aj svojimi scískancami. Táto udalosť bola veľmi
dobrou možnosťou ako sa priblížiť miestnym ľudom a tak vytvoriť príjemnú akciu.
K obľúbeným aktivitám môžeme zarátať aj grilovačku, ktorá sa uskutočnila
počas letných mesiacov spolu s personálom, pri ktorej samozrejme nechýbala dobrá
nálada, jedlo a spev.
Tiež sadenie kvetov v letnom období patrí k obľúbeným aktivitám. Klienti si
veľmi radi zaspievajú, či už pri aktivitách, cvičeniach alebo pri oslavách jubileí
v zariadení.
V novembri sme organizovali katarínsky ples, na ktorý boli pozvaní
zamestnanci, príbuzní klientov, sponzori a ľudia z blízkeho či širšieho okolia. V rámci
mesiaca október, ktorý je venovaný seniorom, sme zorganizovali profesionálne
fotenie naším klientom, aj takýmto štýlom mali spestrený čas. Týždeň pred štedrým
večerom sme mali posedenie pri predvianočnej kapustnici spolu všetci zamestnanci
aj klienti.
Kultúrna činnosť a spolupráca s materskou školou, s umeleckou školou má
mimoriadne pozitívny vplyv na psychickú pohodu našich klientov. Snažili sme sa im
spestriť pobyt vystúpeniami detí zo škôlok počas celého roka, najmä na Vianoce,
kedy síce tieto sviatky neprežili v kruhu rodiny, ale robili sme všetko preto, aby ich
prežili v spoločnosti novej rodiny, v našom zariadení. Pri práci so seniormi je veľmi
dôležitá aktivizácia najmä zo strany sociálneho pracovníka, pretože pasívne
prijímanie
služieb
vedie
k fyzickému
i duševnému
úpadku
klientov.
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Príchody, odchody, úmrtia klientov v roku 2014:
Zariadenie pre seniorov zastrešuje kapacitu 3 miest a Domov sociálnych
služieb kapacitu 24 miest.

Zariadenie pre seniorov
r. 2014 - počet klientov
príchody

odchody

úmrtia

1

0

1

Domov sociálnych služieb
r. 2014- počet klientov
príchody

odchody

úmrtia

7

0

7
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4. Personálne zabezpečenie
Počet zamestnancov: 14, z toho:
Riaditeľ NOEMI, n. o.
Zdravotná sestra: 1
Sociálny pracovník: 1
Opatrovateľky: 9
Upratovačka: 2
Účtovníčka (externe): 1
Psychologička (externe): 1

Služby
Klientom sa v zariadení poskytovala rehabilitácia počas roka prostredníctvom
ADOS z Hlohovca ( Agentúra domácej opatrovateľskej služby), ktorej úkony prepláca
zdravotná poisťovňa. Taktiež bola poskytovaná masáž profesionálnym masérom.
Zariadenie NOEMI, n. o. navštevuje dvakrát do mesiaca psychologička, s
ktorou majú klienti možnosť komunikovať jednotlivo aj skupinovo, v závislosti od
toho, kto akú formu pomoci momentálne potrebuje. Na základe týchto rozhovorov je
následne lepšia spolupráca, komunikácia a celkový prístup k riešeniu problémov,
vzhľadom k tomu, že zvlášť práca so staršími ľuďmi je často veľmi náročná a neraz si
vyžaduje profesionálny prístup.
Klientom sú poskytované tiež nasledovné služby: pedikúra, manikúra, a
vzhľadom k tomu, že v zariadení sú umiestnené prevažne ženy, tak je potrebná aj
návšteva kaderníčky.
Klienti

okrem

odborného

personálu

môžu

denne

využívať

pomoc

rímskokatolíckeho kňaza. Pre duchovnú potrebu slúži kaplnka, ktorá je súčasťou
areálu zariadenia, takže pre nenáročnú dostupnosť ju môžu navštevovať aj imobilní
klienti s pomocou personálu.
O duchovný program pre našich je postarané formou svätej omše, ktorú slúži
miestny kňaz každý utorok, kde sú pozvaní aj miestny obyvatelia.
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5. Cieľ organizácie na rok 2015
Cieľom organizácie v roku 2015 je predovšetkým zvládnuť organizačný chod,
zviditeľniť sa nielen v Trnavskom kraji, aby široká verejnosť bola informovaná
o poskytovaní

všeobecne

prospešných

služieb

našou

organizáciou.

Taktiež

nemalými plánmi na rok 2015 je získanie dotácií na rozšírenie poskytovania
sociálnych služieb a ich skvalitnenia. Konkrétne navýšením kapacity pre klientov
nakoľko je vysoký záujem o poskytovanie našich sociálnych služieb. Aj týmto
spôsobom môžeme vytvoriť nové pracovné miesta. A rekonštrukciou jedálne, ktorú
chceme rozšíriť o nové priestory, aby sme mohli skvalitniť komfort stolovania pre
našich klientov.
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6. Finančná správa neziskovej organizácie za rok 2014
Ročná účtovná závierka
Výkaz ziskov a strát (€):
Výnosovú stranu výsledku hospodárenia vytvorili účtovné položky:
a/ tržby za služby

65 036,-

b/ príspevky právnických a fyzických osôb

14 880,-

c/ dotácia samosprávneho kraja

51 656,-

d/ príspevky z podielu zaplatenej dane

4 533,-

e/ ostatné výnosy

1,-

f/ úrok

6,-

Spolu výnosy

136 112,-

Nákladovú zložku výsledku hospodárenia naplnili:
a/ opravy a udržiavanie

1 725,-

b/ spotreba materiálu a energie

38 876,-

c/ osobné náklady

82 019,-

d/ ostatné služby a cestovné

14 714,-

e/ ostatné dane a poplatky
f/ odpisy
g/ ostatné náklady, pokuty a penále, úrok
Spolu náklady

671,11 447,1 574,151 026,-

Výsledok hospodárenia pred zdanením - strata

- 14 914,-

Výsledok hospodárenia po zdanení -

- 14 914,-
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Súvaha (€):
Koncoročné zostatky aktív vytvorili sumárnu hodnotu majetku vo výške
373 500,-€ .
Hodnota obsahuje nasledovné druhy majetku:
a/ samostatné hnuteľné veci

24 908,-

b/ stavby

239 056,-

c/ krátkodobé pohľadávky

93 869,-

d/ finančné účty /bankové účty, pokladnica/

11 446,-

e/ náklady budúcich období

4 221,-

Samostatné hnuteľné veci tvoria zariadenia, ktoré boli nakúpené v roku 2010 za
pomoci dotácie MPSVR SR Bratislava

a preúčtovanie biolampy, ktorá bola v roku

2010 zúčtovaná do nákladov v celkovej hodnote 1859,-€. Koncoročnú sumu vytvorila
zostatková cena uvedeného hmotného majetku.
Stavby – zaradenie budovy prístavby sociálneho zariadenia financované z dotácii
Náklady budúcich období naplnili poslednú položku aktív účtovnej jednotky
/nevyfakturovaná dodávka a telefon/.
Strana pasív má širší okruh položiek, v porovnaní s aktívami. Združuje tieto
prípady:
a/ nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov -zisk

+ 27 511,-

b/ výsledok hospodárenia za účtovné obdobie – strata

- 14 915,-

c/ dlhodobé záväzky ( pôžičky a sociálny fond)

69 870,-

d/ krátkodobé finančné výpomoci

6 000,-

e/ záväzky krátkodobé

30 517,-

f/ zákonné rezervy

2 289,-

g/ výnosy budúcich období

246 228,-

Sumarizácia položiek pasív predstavuje rovnakú číselnú podobu ako strana aktív,
teda čiastku 373 500,- €.
Stálym prvkom strany pasív sú hodnoty hospodárskych výsledkov organizácie,
a to práve dosiahnuta strata / strata -14 915.-€/, ale aj nevysporiadaný zisk ,
z predchádzajúcich období /zisk 27 511,- €/.
zostatok dlhodobej

Sumu dlhodobých záväzkov naplnil

pôžičky /68 994,-€ , vytvorenej

na opravy stacionára
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v predošlých obdobiach / a záväzky pre zamestnancov združené v sociálnom fonde
/876,-€/. Rovnaký účel – oprava budovy stacionára, má aj položka krátkodobých
finančných výpomocí, ktorá eviduje zostatok nesplatenej krátkodobej pôžičky/6 000,€/. Krátkodobé záväzky obsahujú koncoročné zostatky voči dodávateľom tovarov,
energií, služieb, zamestnancom a poisťovniam, daňovému úradu. Zákonná rezerva
uvádza rezervu na nevyčerpané dovolenky zamestnancov,

vrátane sociálnych

odvodov k nim patriacich. Položka výnosov budúcich období

vznikla v súvislosti

s dotáciou na obstaranie dlhodobého hmotného majetku, po zaúčtovaní odpisov,.

Prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch
Peňažné príjmy

neziskovej organizácie

zdrojmi, a to tržbami za

boli naplnené dvomi určujúcimi

samotnú činnosť zariadenia

poskytovaním služieb a

dotáciami. Menšie objemy peňažných prostriedkov vytvorili príspevky právnických
a fyzických osôb a pôžičky.

Číselné hodnoty prijatých peňažných prostriedkov (€):
- tržby za služby /klienti zariadenia/

65 036,-

- dotácie – Trnavský samosprávny kraj

41 175,-

- AnPRR-OFR

229 844,-

- MPSVR SR BA

2 500,-

- ostatné dotácie

2 036 ,-

- Daňový úrad /príspevky z podielu zaplatenej dane/
- príspevky právnických osôb a fyzických osôb
- pôžičky /krátkodobé /

4 533,14 880,6 000,-

- výnosové úroky

6,-

- ostatné výnosy

1,-

Peňažné prostriedky spolu

366 011,-

12

Výdavky

smerovali v podstatnej časti na úhradu dodávateľských faktúr

zabezpečujúcich

služby pre klientov

zariadenia - úhrada energií, stravy,

poštovného, cestovného, spotreba materiálu, daní , správnych poplatkov a osobných
nákladov pre zamestnancov zariadenia.

Číselné hodnoty peňažných prostriedkov použitých na úhradu vzniknutých
všetkých druhov záväzkov (€):
- záväzky z obchodných vzťahov

317 579 -

- osobných nákladov /mzdy, sociálne, daň/

82 019,-

Výdavky spolu

399 599,-

Prehľad rozsahu príjmov (výnosov) podľa zdrojov (€)
- tržby za služby /klienti zariadenia/
- dotácie – Trnavský samosprávny kraj
- AnPRR-OFR

65 036,41 175,229 844,-

- MPSVR SR BA

2 500,-

- ostatné dotácie

2 036 ,-

- Daňový úrad /príspevky z podielu zaplatenej dane/
- príspevky právnických osôb a fyzických osôb
- pôžičky /krátkodobé /

4 533,14 880,6 000,-

- výnosové úroky

6,-

- ostatné výnosy

1,-

Príjmy (výnosy) spolu

366 011,-

Stav a pohyb majetku a záväzkov:
Majetok organizácie vo forme peňažných prostriedkov bol zaznamenávaný na
účtoch pokladnice a bankových účtoch. Začiatočný stav uvedených hodnôt majetku
45426,- € , sa zmenil na 11 446,- € koncoročného zostatku. Vlastné zdroje krytia
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majetku zabezpečili: nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých účtovných
období vo výške

výsledok hospodárenia za účtovné obdobie a cudzie zdroje vo

forme záväzkov, pôžičiek , rezerv a výnosov budúcich období, vytvorených počas
roka 2012
Tvorba ,úhrady, konečné zostatky záväzkov, pôžičiek a rezerv (€):

názov

PS

Prírastok

Úbytok

Zostatok

dodávatelia
zamestnanci
poisťovne
Soc. fond
Daň závis.čin.
Krát.pôžičky
Dlhod.pôžičky
Rezerva
Výnosy BO

22 949
3505
1969
575
165
1 600
68 994
7137
25020

317142
63432
26800
301
3658
9191
8288
232344

317579
62471
26246
3411
4791
7137
11137

22512
4466
2523
576
412
6000
68 994
8288
246227

Orgány neziskovej organizácie počas roka
V hodnotenom období nenastala zmena v zložení orgánov neziskovej
organizácie.

Ďalšie údaje určené správnou radou
Správna rada neurčila iné skutočnosti, ktoré majú byť zaznamenané vo
výročnej správe.
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7. Poďakovanie za príspevky
Ďakujeme všetkým fyzickým a právnickým osobám, ktoré prispeli ku
skvalitneniu práce neziskovej organizácie počas roku 2014

Výročnú správu za rok 2014 vypracoval Mgr. Michal Deket

Vo Veľkých Kostoľanoch 11.6.2015
.............................
Mgr. Michal Deket
riaditeľ Noemi n.o.
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