Výročná správa o činnosti a hospodárení
Integračného zariadenia KOR-GYM. n. o. v Hertníku za rok 2015

Predkladaná správa zhodnocuje činnosť zariadenia v zmysle § 34, ods. 2, zákona č.
213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby, zákona
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.
Integračné zariadenie KOR-GYM, n. o. v Hertníku, ako domov sociálnych služieb,
poskytovalo komplexné sociálne služby 61 klientom s mentálnym a kombinovaným postihnutím;
od 12.11.2015 62 klientom.
Na základe zmluvy č. 89/2015/ORSZ uzatvorenej v zmysle zákona NR SR č. 448/2008 Z. z.
o sociálnych službách v spojení so zákonom č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
v znení neskorších zákonov a § 51 Občianskeho zákonníka Prešovský samosprávny kraj, ako
poskytovateľ finančného príspevku, poskytol Integračnému zariadeniu KOR-GYM, n. o. ako
neverejnému poskytovateľovi poskytujúcemu sociálnu službu vo verejnom záujme na rok 2015
finančný príspevok na úhradu nákladov na sociálne služby v celkovej výške 325 447,71 €.
Z uvedeného počtu 62 klientov bola jedna klientka s denným pobytom, 7 klienti s týždenným
a 54 s celoročným pobytom. V úhrnom počte 62 bolo 22 ženského a 40 mužského pohlavia.
Podmienkou poskytovania služieb je mentálne postihnutie, resp. jeho kombinácia s ďalším
postihnutím. V 15-tich prípadoch bola kombinácia mentálneho postihnutia s telesným. U 2
klientov bolo zmyslové postihnutie /poškodenie zraku, poškodenie sluchu/, u 1 klientky bola
kombinácia mentálneho, telesného a zmyslového postihnutia. 20-ti klienti boli evidovaní s
poruchou reči. 14 klientov má diagnostikované epileptické záchvaty, 29 klientov diagnózu DMO.
Inkontinentných bolo 16 klientov.
V roku 2012 od 31. marca prešlo IZ KOR-GYM, n. o. rekonštrukciou cez podporu eurofondov.
Ministerstvo pôdohospodárstva nám podpísalo dodatok k zmluve na hodnotu 671 423,60 EUR.
Zariadenie prešlo rekonštrukciou vonkajších fasád, výmenou všetkých okien (eurookná),
rekonštrukciou všetkých sociálnych zariadení, obkladov chodieb, výmenou podlahovej krytiny
na detskom oddelení a kompletnou výmenou dverí za protipožiarne. Ďalej sme zaizolovali
komplet strechu a požiarne uzávery na prízemí, 1. a 2. poschodí. Kuchyňa s jedálenskými
priestormi a skladmi prešla kompletnou prestavbou aj s výmenou technológie.
Celá rekonštrukcia sa realizovala za plného chodu zariadenia, čo spôsobovalo nemalé starosti
a problémy
klientom a takisto zamestnancom. V súčasnosti môžeme konštatovať, že
rekonštrukcia splnila svoj účel a jednoznačne skvalitnila podmienky života našich klientov.
Rekonštrukcia bola ukončená 26. septembra 2013, kedy sme splatili úver v banke.
V zmysle podmienok čerpania eurofondov sme povinní v priebehu 5-ročného obdobia
vypracovávať monitorovacie správy, ktoré sa zasielajú na MP SR
Našou snahou bolo naďalej využívať všetky prostriedky a formy smerujúce k začleňovaniu
ľudí s mentálnym postihnutím do spoločnosti. Hlavným cieľom bolo rozvíjanie ich životných
kompetencií, aby boli schopní zvyšovať mieru svojej nezávislosti, samostatnosti a sebestačnosti.
Z našich mnohých skúseností vieme, že je potrebné rozvíjať ich flexibilitu, iniciatívu, integritu,
organizáciu vlastného života, priateľstvo s inými ľuďmi a rovesníkmi, naučiť ich riešiť problémy,

zvyšovať ich sebadôveru, učiť spolupráci, starostlivosti o seba, ale aj trpezlivosti, snaženiu niečo
chcieť a niečo dokázať, byť vytrvalý a mať pocit zodpovednosti.
Vo svojej práci sme sa zamerali na individualitu osobnosti. Spracovali sme individuálne
programy pre každého klienta, nakoľko každý klient má iné potreby, vyplývajúce z jeho
originality, funkčných schopností, resp. limitov, ale aj z toho čo považuje vo svojom živote za
dôležité, čo chce dosiahnuť a aké obmedzenia rámcujú (pozitívne i negatívne) jeho životné
ambície.
Dôležitými prioritami boli: výchova k ochrane zdravia, životného prostredia, sexuálna výchova
a výchova k aktívnemu občianstvu, spolupráca s miestnym Domovom dôchodcov i Obecným
úradom. V oblasti ochrany zdravia boli klienti vedení k správnej výžive, k znižovaniu obezity
a minimalizácií fajčenia a iných látkových a nelátkových závislostí.
Našou snahou boli procesy reedukácie, kompenzácie a rehabilitácie v najširšom zmysle
slova. Tomu zodpovedá aj voľba výchovných prostriedkov, metód a postupov. Integráciu sme
naďalej chápali a chápeme ako skupinový proces, podmienený kvalitou prostredia, ako
príležitosť na spoločenskú akceptáciu.
Na vykonávanie odbornej činnosti s klientmi sme mali vytvorené odborné miestnosti pre
každého terapeuta na nerušenú prácu so skupinou klientov pri plnení stanovených cieľov. Pre
rodinných príslušníkov a prichádzajúce návštevy je k dispozícií návštevná miestnosť na 1.
poschodí, ktorá zároveň slúži pre príchod a odchod klientov prichádzajúcich z domáceho
prostredia.
a. Prehľad činnosti neziskovej organizácie
Organizačná štruktúra podľa úsekov je nasledovná:
- úsek manažmentu, ekonomických
a administratívnych činností
- úsek ergoterapie a pracovnej terapie
- úsek zdravotníctva, rehabilitácie
a opatrovateľstva
- úsek stravovania
- úsek pekárne
- úsek práčovne
- úsek údržby, upratovania a autodopravy
- krajčírska dielňa
- predajňa potravín
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K 31.12.2015 hlavnú činnosť IZ zabezpečovalo 46 zamestnancov platených z poskytnutého
príspevku.
Percento žien zamestnaných v IZ:
Percento mužov zamestnaných v IZ:

79,60 %
20,40 %

Integračné zariadenie v hodnotenom období zabezpečovalo činnosti v dvoch nasledovných
oblastiach: hlavnej činnosti /HČ/ a podnikateľskej činnosti PČ/.

Hlavná činnosť

1. služby nevyhnutnej a ďalšej starostlivosti - stravovanie, bývanie, zaopatrenie, súčasťou
ktorého je pranie a oprava odevov a bielizne, upratovanie, kúrenie, údržba, autodoprava
2. psychodiagnostické služby, poradenská a sociálna činnosť,
3. zdravotnícke a rehabilitačné služby, vrátane hipoterapie,
4. ozdravovacie pobyty,
5. výchova a vzdelávanie vo výchovných skupinách,
6. pracovno-terapeutické služby,
7. záujmová, kultúrna a rekreačná činnosť (voľno časové aktivity).
Ďalšími doplňujúcimi aktivitami v hlavnej činnosti boli manažérska a administratívna činnosť.
Stravovanie: rozhodujúcou formou je celodenné stravovanie - raňajky, obed, večera a dve
vedľajšie jedlá. Diabetickú, bielkovinovú či inú diétu sme nezabezpečovali. Ležiacim klientom
bola strava upravovaná mixovaním. Stravovanie je poskytované v súlade so zásadami zdravej
výživy, pravidelne týždenne sú spracovávané jedálne lístky s prihliadnutím na možnosti a
požiadavky regulácie energetickej hodnoty podávanej stravy.
V priebehu hodnoteného roka bolo vydaných 81 505 porcií celodennej stravy pre klientov, v
úhrnnej hodnote 52 669 €.
Oblasť bývania, zaopatrenia a osobného vybavenia bola stabilizovaná a realizovaná bez
problémov. Bývanie bolo zabezpečené v 1 až 4-postel'ových izbách.
Psychodiagnostické a poradenské činností boli orientované na diagnostiku klientov i
prípadnú rediagnostiku klientov prijatých skôr. Veľká pozornosť bola venovaná sexualite
klientov, ich sociálnym vzťahom. Cielené rozhovory boli orientované na riešenie citových a
vzťahových problémov klientov a zmierňovanie agresívneho správania. Sociálne činnosti boli
orientované na sociálnu rehabilitáciu a poradenstvo, ktoré sú úzko prepojené na ostatné aktivity
a oblasti v hlavnej činnosti. Týždenne sa realizujú porady klientov so sociálnou pracovníčkou.
Mesačne sú zabezpečované porady klientov s riaditeľom IZ, za účasti ergoterapeutov. V
priebehu hodnoteného obdobia bola u každého klienta vykonaná analýza prostredníctvom
dotazníka sociálnych zručností, ktorého výsledky sú základom pre ďalší postup v oblasti
motivácie a formovania klientov. Veľká pozornosť bola venovaná práci s rodičmi (rodinou
klientov), vo väčšine prípadov neúspešne, z dôvodu nezáujmu druhej strany. To spôsobuje
klientom veľkú a dlhodobú frustráciu.
Úsek zdravotníctva a opatrovateľstva pozostáva z vedúcej sestry, 4 opatrovateliek a 5
pomocných opatrovateliek. V období od marca do októbra sme mali na projekt jednu pomocnú
opatrovateľku navyše.
Úsek zabezpečuje ošetrovateľsko-opatrovateľskú starostlivosť o klientov Integračného
zariadenia KOR-GYM, n. o. v Hertníku. Liečebno-preventívna starostlivosť je zabezpečovaná
v spolupráci s praktickou lekárkou pre deti a dorast MUDr. Máriou Smoligovou. Praktickou
lekárkou pre dospelých sa od marca 2015 stala MUDr. Tatiana Pinková, nahradila tak MUDr.
Adrianu Kuľkovú, ktorá ostala naďalej rehabilitačnou lekárkou zariadenia. Špecializovaná
starostlivosť je zabezpečovaná v spolupráci s neurológom MUDr. Janou Chamilovou,
psychiatrom MUDr. Milanom Groholom a odborníkom v oblasti urológie a andrológie MUDr.
Štefanom Horváthom. Sanáciu chrupu jeden krát v mesiaci priamo v zariadení realizuje

stomatológ MUDr. Tibor Molnár. Ošetrenia akútnych stavov a prípadné hospitalizácie sa
realizujú v NsP sv. Jakuba v Bardejove. Pri zabezpečovaní liekov a zdravotných pomôcok
spolupracujeme s lekárňou Médius a výdajňou zdravotníckych potrieb Protetika v Bardejove.
Za obdobie kalendárneho roka 2015 bolo úhrnom poskytnutých 14 847 ambulantných
ošetrení pracovníkmi úseku. V prevažnej miere sa jedná o drobné poranenia nevyžadujúce
lekárske ošetrenie ako aj ordinácie konzultované s lekárom . Do celkového počtu ošetrení sú
zahrnuté aj jednoduché rehabilitačné úkony. Pre
absenciu rehabilitačného pracovníka
v zariadení, jednoduché rehabilitačné úkony realizujú pracovníci úseku. Prevažne je to
polohovanie imobilných klientov, nakladanie ortopedických pomôcok, aplikácia svetelnej terapie
– Biolampa. Aplikáciu tepla prostredníctvom rašelinových nosičov tepla a infračervenej
relaxačnej podložky vykonávajú pracovníci denne podľa určeného plánu. Za obdobie roku 2015
to bolo spolu 3 610 aplikácií. Pozitívnym krokom je, že od januára 2015 spolupracujeme
s rehabilitačnou sestrou z ADOSu, ktorá 2-krát týždenne vykonáva rehabilitačné úkony, masáže,
a skupinové cvičenia pre klientov priamo v zariadení. V zariadení, ako aj mimo zariadenia sme
s klientmi absolvovali 983 lekárskych ošetrení. Hospitalizácií v NsP Bardejov bolo 34, prevažne
na psychiatrickom oddelení
v rámci vyšetrení a aktualizácie nasadenej terapie. Jedna
hospitalizácia bola na neurologickom oddelení z dôvodu náhlej mozgovej príhody. Počet
hospitalizácii pre agresivitu postupne klesá. V roku 2015 klesol na 5 hospitalizácii.
Priebežne počas stanovených mesiacov boli u klientov realizované preventívne prehliadky,
súčasťou ktorých bolo zisťovanie biometrických parametrov ako aj laboratórne vyšetrenia krvi
a moču. Na základe BMI údajov bola u vybraných klientov indikovaná podporná nutričná terapia.
V pravidelných intervaloch sa sleduje hmotnosť klientov. Prevažne u imobilných klientov sa
často stretávame s problémami pri vyprázdňovaní, kedy je nutné vo zvýšenej miere realizovať
intervencie na prevenciu zápchy. V mesiaci október boli klienti zaočkovaní proti chrípke.
Pravidelne podľa vypracovaného harmonogramu sa pracovníkmi úseku realizuje dezinfekcia.
Súčasťou opatrení na zabránenie šírenia choroboplodných zárodkov je využívanie germicídneho
žiariča v najviac preexponovaných priestoroch zariadenia.
V závislosti od zdravotných problémov majú klienti priebežne zabezpečované ortopedické
pomôcky slúžiace k zvýšeniu komfortu klienta, ako aj prevencii zhoršovania zdravotných
problémov. Tiež sa počas roka vymieňali protetické pomôcky pre klientov.
Napriek tomu, že počet ošetrení priamo úmerne stúpa s vekom klientov, môžeme
konštatovať, že zdravotnícko-ošetrovateľská starostlivosť neklesá, ale aj pri zostávajúcom počte
zamestnancov je na dostatočne vysokej úrovni, čoho dôkazom je nulový počet dekubitov
u imobilných klientov, či vysoké udržiavanie hygieny.
Skupina klientov, ktorá je zriadená na zdravotníckom úseku z prevažne imobilných klientov je
zameraná na rozvíjanie základných sebaobslužných aktivít, pohybové aktivity sú prispôsobené
možnostiam klientov. Obľúbená je muzikoterapia a pobyt vonku. Každý pondelok bola
zabezpečovaná aj výchovná činnosť v spolupráci s úsekom sociálnej práce a ergoterapie, ktorá
bola od septembra zrušená. Fungovanie tejto skupiny má pozitívny vplyv na psychický stav
klientov, zároveň dochádza k odbremeneniu výchovných skupín.
Klienti počas dňa boli rozdelení do skupín. V rámci úseku sociálnej práce a ergoterapie
dopoludnia pracovali v troch skupinách a popoludní v štyroch.
V dopoludňajších hodinách činnosť dvoch skupín bola zameraná hlavne na úpravu okolia IZ,
práci na políčku a v skleníkoch. V tretej skupine bola činnosť zameraná na udržiavanie a rozvoj
zmyslových funkcií a rozvoj jemnej motoriky. Okrem týchto skupín boli klienti zaradení na

pracoviská: keramická dielňa 5 klienti, pekáreň 1 klient, práčovňa 5 klienti, upratovanie interiéru
3 klienti, vrátnica 1 klient. Od začiatku roka 2015 pracovali v mäsokombináte 2 klienti a od júna
k nim pribudol tretí klient, ktorý sa opäť vrátil do práce po ročnej práceneschopnosti. Klienti,
ktorí sú zaradení na jednotlivé pracoviská nemajú žiadne vážnejšie problémy s plnením si
svojich pracovných povinností. Každý z nich robí takú prácu, ktorá zodpovedá ich schopnostiam,
čoho výsledkom je obojstranná spokojnosť.
Aktivity v popoludňajších hodinách zabezpečovali ergoterapeuti podľa spracovaných
individuálnych plánov. Dôležitou súčasťou týchto aktivít boli aj záujmové krúžky, ktoré
podporovali estetické vnímanie, ale aj rehabilitáciu oslabených pohybových funkcií. Jedenkrát
v týždni v priebehu roka klienti mali možnosť si vybrať a pracovať v troch krúžkov. V literárnodramatickom krúžku pracovalo 13 klientov, vo výtvarnom 12 klientov a v športovom 16 klientov.
Správanie klientov je v niektorých prípadoch konfliktné, čím vznikajú situácie, kedy klienti
ohrozujú nielen seba ale aj svoje okolie. K problémovým klientom aj naďalej patrí Marek
Makuňa, Peter Belák, Jožko Kováč a Malvína Kotaiová.
Pre športové aktivity bola využívaná športová plocha na ihrisku IZ, priestory vestibulu,
futbalové a multifunkčné ihrisko v Hertníku. Najobľúbenejším športom bol futbal a hokej. Boli
organizované aj turistické vychádzky do blízkeho a pre zdatnejších klientov aj vzdialenejšieho
okolia.
Pre klientov v roku 2015 bolo organizovaných mnoho kultúrnych a športových podujatí.
Začiatkom roka k nám prišiel vystúpiť detský spevácky zbor Vini Mini, vo februári sme mali
tradičný fašiangový karneval a pekné valentínske popoludnie. V priebehu troch dní 12 – členné
skupiny klientov absolvovali výlet do Raslavíc spojený s hraním bowlingu. Aj naďalej máme
výbornú spoluprácu s občianskym združením M 21, na základe ktorej sme koncom mája mali
zabezpečený bezplatný vstup do Aquacity Poprad. Tohto výletu sa zúčastnilo 29 klientov
zariadenia. Nechýbala ani oslava MDD, ktorá sa konala na rybníku, juniáles, na ktorý sme ako
každý rok boli pozvaní DSS ALIA v Bardejove.
Futbalisti nášho zariadenia sa zúčastnili unifikovaného futbalového turnaja konajúceho sa
v Legnave, kde sa umiestnili na 1. mieste.
Aj v tomto roku sme sa zúčastnili súťažnej prehliadky Krídla túžby v Spišskom Podhradí. Tejto
prehliadky sa zúčastnili aj 5 imobilní klienti.
Na oslavu 90. výročia DHZ v Záhradnom boli pozvaní13 klienti a 2 zamestnanci zariadenia.
Od 24.8.2015 do 28.8.2015 sa 30 klientov zariadenia zúčastnilo výletu na Zemplínskej Šírave.
Vodu v bazéne a príjemnú atmosféru si užili aj dvaja imobilní klienti, ktorí si spolu s ostatnými
klientmi odtiaľ odniesli mnoho nezabudnuteľných zážitkov.
Každoročne sa naši klienti zapájajú do mnohých výtvarných súťaži. Na výtvarnej súťaži, ktorú
organizuje ZPMP získali siedmi klienti cenu Grand Prix ( Suchanič, Kotlárik, Mačo, Demeterová,
Marcin, Holub, Hajda Martin) a Mária Klániová získala cenu porotcu. Po odovzdávaní cien, ktoré
bolo vo výstavnej sieni na ministerstve kultúry absolvovali obhliadku Bratislavy (Staré mesto,
nábrežie Dunaja) a druhý deň venovali obhliadke Devína.
Veľmi veľkým zážitkom pre našich klientov bolo vystúpenie na benefičnom koncerte
v Kežmarku, ktorý moderovala Katarína Brychtová. Okrem týchto podujatí bolo organizovaných
ešte niekoľko aktivít: účasť na muzikáli v ZUŠ v Bardejove, účasť na cirkusovej šou v Hertníku,
Mikuláš s Boborlandom, aktívna účasť na vianočných akadémiách v Mestisku a v Hertníku, na
ktorých naši klienti získali veľký úspech a obdiv mnohých divákov.

Podnikateľská činnosť
1. pranie bielizne pre cudzích odberateľov,
2. stravovanie pre cudzích odberateľov,
3. keramická výroba,
4. krajčírstvo,
5. výroba chleba a pečiva,
6. predajňa potravín,
7. krátkodobé pobyty.
Podnikateľská činnosť je doplňujúcou činnosťou hlavnej činnosti, ktorej štruktúra sa rozširuje
a formuje.
Pranie bielizne bolo naďalej zabezpečované pre 120 cudzích odberateľov a IZ v celkovom
množstve 384 245 kusov, čo predstavuje váhu 242 970 kg a hodnotu 110 236,85 €.
63 % výkonov bolo poskytnutých pre cudzích odberateľov v hodnote 69 867,17 € a 37 % pre IZ
v hodnote 40 369,68 €.
Stravovanie pre cudzích odberateľov a zamestnancov bolo poskytované v priebehu celého
hodnoteného obdobia. Poskytnutých bolo 17 956 porcií v úhrnnej hodnote 39 404,18 €.
Keramické výrobky sú v našich podmienkach tradične sortimentom, ktorý závisí od tvorivosti
zamestnancov a klientov. Táto úroveň v priebehu hodnoteného obdobia bola priemerná.
Keramická dielňa je základom pracovnej terapie pre 5 klientov a má dlhoročnú tradíciu.
Príjem za predaj keramických výrobkov bol 968,75 €.
V krajčírskej dielni sa vykonávali opravy a šitie zákaziek. V priebehu hodnoteného obdobia
hodnota zákaziek predstavuje 1 508,31 €. Šitie pracovných odevov pre vlastných zamestnancov
predstavuje čiastku 1 299 €. Opravených bolo 1 035 ks odevov a bielizne.
Prevádzka PEKÁREŇ je našim ďalším podnikateľským pracoviskom, ktoré vzniklo
a udržiava sa, aby klienti mohli vykonávať pracovnú terapiu sústavne v priebehu týždňa.
Kontroly Regionálnym úradom verejného zdravotníctva, Regionálnou veterinárnou a
potravinovou správou a posúdenie vzoriek nezaznamenali žiadne problémy v uvádzaných
oblastiach.
Príjem za predaj pekárenských výrobkov predstavuje pre cudzích odberateľov čiastku 71 259,18
€ a pre vlastnú predajňu a kuchyňu čiastku 16 544,81 €.
Predajňa potravín zabezpečovala služby pre zamestnancov, klientov IZ a zákazníkov z
Hertníka a blízkeho okolia. Sortiment naďalej tvoria základné potraviny a pekárenské výrobky z
pekárne IZ. Čistý zisk z predaja predstavuje čiastku 1 461,86 €.
Krátkodobé pobyty - ubytovanie bolo realizované a to vo výške 1 591,65 €.

b. Ročná účtovná závierka
Účtovníctvo bolo vedené v súlade s účtovnou osnovou a Postupmi účtovania pre neziskové
organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby a Opatrením MF SR Č. MF/24342/200774 zo dňa 14. novembra 2007. Nadväzne na použitú účtovnú osnovu boli zostavené účtovné

výkazy podľa opatrenia MF SR č. MF17616/2013-74 zo dňa 30. októbra 2013 zabezpečované
prostredníctvom programového vybavenia SOFTIP.
Hospodársky výsledok za účtovné obdobie pred zdanením predstavuje – 9 151,37 €.
Hospodársky výsledok pred zdanením bol upravený o pripočítateľné položky v celkovej výške
595 922,92 € a odpočítateľné položky v celkovej výške 589 345,68 €. Daňová povinnosť
účtovnej jednotke nevznikla .
Náklady a výnosy sú členené na hlavnú a podnikateľskú činnosť.
Hospodárenie organizácie za rok 2015 celkom pred zdanením:

Náklady
spotreba materiálu
spotreba energie
predaný tovar
oprava a údržba
Cestovné
náklady na reprezentáciu
ostatné služby
mzdové náklady
zákon. soc. Poistenie
zákon. soc. Náklady
ostatné dane a poplatky
ostatné náklady
Úroky
tvorba opravných položiek
Odpisy
Celkom:

HČ
81 375,01
42 725,33
4 910,14
8,90
313,27
24 147,05
298 179,58
94 946,41
2 564,09
211,63
13 247,32
743,03
3 151,40
29 268,37
595 791,53

PČ
71 109,71
41 625,35
17 606,97
3 840,53
5 906,55
41 136,11
14 599,51
7 631,91
504,47
1 964,84
783,95
8 055,64
214 765,54

Celkom
152 484,72
84 350,68
17 606,97
8 750,67
8,90
313,27
30 053,60
339 315,69
109 545,92
10 196,00
716,10
15 212,16
1 526,98
3 151,40
37 324,01
810 557,07

Najväčšou nákladovou položkou sú mzdové náklady a zákonné sociálne poistenie vo výške
448 861,61 €, materiálové náklady vo výške 152 484,72 € a energie 84 350,68 €, ostatné služby
(dohody mimo pracovného pomeru a ostatné služby) 30 053,60 €.

Výnosy
tržby za predaný tovar
tržby z predaja služieb a výrobkov
aktivácia materiálu
Úroky
Dary
ostatné výnosy .
tržby z predaja DHM, mater.
príspevok z podielu zaplatenej dane
prevádzkové dotácie
Celkom:

HČ
201 289,29
9 746,85
5,42
6 279,31
732,90
586,00
5 466,20
365 239,71
589 345,68

PČ
Celkom
19 068,83 19 068,83
184 894,16 386 183,45
8 096,96 17 843,81
0,07
5,49
6 279,31
732,90
586,00
5 466,20
- 365 239,71
212 060,02 801 405,70

Príspevky boli poskytnuté ÚPSK v zmysle
Zmluvy č. 89/2015/ORSZ o poskytnutí
finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi
sociálnej služby v zmysle zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene
a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov
a § 51 Občianskeho zákonníka v čiastke 325 447,71 €.
Z ÚPSVaR bol poskytnutý príspevok na zamestnanosť vo výške 12 974,51 €.
Na účte dotácie je zaúčtovaná aj čiastka odpisov – rozpustenie dotácie použitá na kapitálové
výdavky v predchádzajúcich rokoch vo výške 26 817,49 €.
Ďalšou najväčšou príjmovou položkou sú vlastné príjmy z predaja služieb v hlavnej činnosti
v čiastke 201 289,29 € a v podnikateľskej činnosti za predaj služieb, výrobkov a tovaru v sume
203 962,99 €.
Hospodárenie organizácie za hlavnú činnosť - sociálne služby - za rok 2015
Náklady
Výnosy
z toho: vlastné príjmy
dotácie

Hospodársky výsledok:

595 791,53 €
589 345,68 €
224 105,97 €
365 239,71 €

- 6 445,85 €

Najväčšiu časť nákladov tvoria: mzdové náklady a zák. sociálne poistenie vo výške 393 125,99
€, materiálové náklady vo výške 81 375,01 €, energia 42 725,33 €, služby 24 147,05 €.
Dotácia na poskytnuté sociálne služby je 325 447,71 €.
Rozpustenie dotácie odpismi do výnosov je vo výške 26 817,49 €.
Z ÚPSVaR bol poskytnutý príspevok na zamestnanosť vo výške 12 974,51 €.
Vlastné príjmy za poskytnuté sociálne služby sú vo výške 201 289,29 €.
Ostatné príjmy sú vo výške 22 816,68 €.
Nákup materiálu potrebného na prevádzku zariadenia k 31.12.2015 v zásobách je 11 349,70 €.
Hospodárenie organizácie za podnikateľskú činnosť za rok 2015

Náklady:
administratíva
predajňa
práčovňa
stravovanie
keramika
krajčírstvo
pekáreň
údržba
Spolu:

19 388,73 €
19 826,44 €
59 449,88 €
32 733,08 €
4 241,80 €
1 345,08 €
65 941,48 €
11 839,05 €
214 765,54 €

Výnosy
predajňa
práčovňa
stravovanie
keramika
krajčírstvo
pekáreň
údržba
krátkodobý pobyt
Spolu:

19 068,83
69 867,24
39 404,18
968,75
1 594,31
79 405,06
160,00
1 591,65
212 060,02

€
€
€
€
€
€
€
€
€

Hospodársky výsledok pred zdanením:

- 2 705,52 €

Integračné zariadenie KOR-GYM, n. o. v Hertníku je platcom dane z pridanej hodnoty
mesačným spôsobom.

c. Výrok audítora
Správa nezávislého audítora pre zakladateľov Integračného zariadenia KOR-GYM, n. o.
v Hertníku – v prílohe.

d. Prehľad výnosov a nákladov
Výkaz ziskov a strát – v prílohe.

e. Prehľad rozsahu príjmov v členení podľa zdrojov

Členenie výnosov v hlavnej činnosti
pobyt klientov, ostatné služby
ostatné výnosy
(aktivácie, úroky, príspevky z podielu
zaplatenej dane)
Spolu:

201 289,29 €

22 816,68 €
224 105,97 €

Pre hlavnú činnosť bol poskytnutý príspevok prostredníctvom ÚPSK v Prešove na bežné
prevádzkové náklady vo výške 325 447,71 € a príspevok z ÚPSVaR na zamestnanosť vo výške
12 974,51 €.

Členenie výnosov v podnikateľskej činnosti
práčovňa
stravovanie
keramika
krajčírstvo
pekáreň
údržba
predajňa
krátkodobý pobyt
Spolu:

69 867,24 €
39 404,18 €
968,75 €
1 594,31 €
79 405,06 €
160,00 €
19 068,83 €
1 591,65 €
212 060,02 €

f. Stav majetku a záväzkov lZ KOR-GYM. n. o. v Hertníku

Súvaha k 31.12.2015

AKTIVA
DHM
Zásoby
pohľadávky z obch. styku
finančný majetok
Náklady budúcich období

AKTIVA CELKOM

PASIVA
598 240,29 fond základ. imania
13 273,44 ostatné fondy
19 794,44 HV v schvaľ. konaní
78 367,05 nerozdelená strata min. rokov
1 186,68 rezervy zákonné
záväzky zo soc. fondu
záväzky z nájmu
záväzky z obch. styku
záväzky zamestnancov
záväzky inšt. soc. zabezpečenia
ostatné priame dane
ostatné záväzky
časové rozlíšenie
710 861,90 PASIVA CELKOM

73 409,24
22 421,03
- 9 152,14
- 35 775,30
15 101,34
897,46
17 707,58
27 494,04
14 551,84
2 215,48
56 878,93
525 112,40
710 861,90

Táto účtovná závierka bola overená audítorskou spoločnosťou Košice Audit, s.r.o.
15.3.2016.

Pohľadávky k 31.12.2015
odberatelia
klienti
z toho neplatiči
Celkom:

11 304,01 €
49 430,81 €
43 352,80 €
60 734,82 €

dňa

Záväzky k 31.12.2015
Sociálna poisťovňa
Dôvera
Všeobecná ZP
Union ZP
Zamestnanci - mzdy
Daňové záväzky
Ostatné záväzky
Dodávatelia
Celkom:

12/2015
12/2015
12/2015
12/2015
12/2015

11 251,40
1 171,07
1 950,93
178,44
27 494,04
2 215,48
57 776,39
17 707,58
119 745,33

€
€
€
€
€
€
€
€
€

g. Zmeny v zložení orgánov IZ
V roku 2015 neboli žiadne zmeny v správnej rade ani v dozornej rade Integračného
zariadenia KOR-GYM, n. o. v Hertníku.
h. Ďalšie údaje určené správnou radou
V priebehu roka 2015 boli v objektoch a prevádzkach IZ vykonané kontroly:
Úradom PSK v Prešove:
- administratívna finančná kontrola – finančné príspevky v zmysle zákona NR SR č. 448/2008
Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom
podnikaní (živnostenský zákon)
Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Bardejove:
– kontrola na dodržiavanie zákona NR SR č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov
– kontrola podľa § 54 a § 55 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji
verejného zdravia
Regionálna veterinárna a potravinová správa v Bardejove:
- kontrola zameraná na dodržiavanie hygienických podmienok v pekárni
- mikrobiologické vyšetrenie pekárenskej vzorky - špaldový chlieb
Revízie:
1. Elektrických zariadení
2. Plynových zariadení
3. Tlakových zariadení
4. EPS
V priebehu kalendárneho roka 2015 Integračné zariadenie KOR-GYM, n. o. v Hertníku
zabezpečovalo všetky úlohy súvisiace s poskytovaním komplexných sociálnych služieb pre
klientov s prihliadaním a dodržiavaním bezpečnostných a hygienických podmienok a zásad.
Zabezpečením úloh boli vytvorené dobré podmienky pre ďalší rozvoj hlavnej a podnikateľskej
činnosti a realizáciu ďalších projektov v podmienkach IZ.
V Hertníku 15.4.2016

PaedDr. Anton BLAJSKO
riaditeľ IZ KOR-GYM, n. o.

