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Základné údaje – sídlo, vznik, právna forma a charakteristika činnosti
Názov spoločnosti:

NOEMI n.o.

Sídlo:

Cypriána Majerníka 44, Veľké Kostoľany

Štatutárny orgán:

Mgr. Deket Michal riaditeľ

Dátum začatia činnosti:

5.10.2009

Právna forma:

nezisková organizácia

IČO:

37986074

DIČ:

2022646681

Bankové spojenie:

SK5209000000000285327380

NOEMI n.o. je nezisková organizácia s právnou subjektivitou, ktorá vznikla zápisom do Registra
neziskových organizácii Obvodného úradu Trnava pod číslom VVS/NO 113/2008 dňa 14.4.2008 s
právoplatnosťou 17.4.2008
Informácie o orgánoch neziskovej organizácie
Riaditeľ neziskovej organizácie, ako štatutárny orgán okrem iného riadi činnosť neziskovej
organizácie. V priebehu roka 2015 neprišlo k žiadnym zmenám v správnej a dozornej rade.
Štatutárny orgán : Mgr Michal Deket riaditeľ
Správna rada : Ing. Karol Jasenovský predseda
Mgr. Igor Gajdoš

člen

Ján Deket

člen

Bc. Michal Nesteš

člen

Dozorný orgán : Cyril Kolarovič
PaeDr. Michal Šintál
Ing. Jarmila Krajčovičová
Výročná správa o hospodárení neziskovej organizácie NOEMI Veľké Kostoľany za rok 2015 je
predkladaná v súlade s § 34 odsek 1 zákona č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciach
poskytujúcich všeobecne prospešné služby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov. Spoločnosť má sídlo na Cypriána Majerníka 44 vo Veľkých Kostoľanoch.
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 sociálnych služieb v zmysle 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, 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 3 miest. DSS poskytuje služby fyzickej osobe, ktorá
je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby. Zariadenie pre seniorov zastrešuje kapacitu 24 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, ošetrovateľskú starostlivosť,
poradenstvo, cvičenia na jemnú motoriku, duchovné a náboženské aktivity. Zabezpečuje zdravotnú
starostlivosť.
Stravovanie v roku 2015 bolo zabezpečované externe, t. j. dodávateľsky.
Priestorové podmienky poskytovania sociálnych
DSS a ZPS NOEMI sa nachádzajú v zrekonštruovanom jednopodlažnom objekte bývalej farskej,
pôvodnej budovy a novej prístavby.
Zariadenie pozostáva v pôvodnej budove zo vstupných priestorov, chodby, spoločenskej miestnosti,
troch štvorlôžkových izieb,

trojlôžkovej izby,

chodby , samostatnej miestnosti pre personál

s vlastným zariadením pre osobnú hygienu, samostatnej miestnosti s výlevkou , miestnosti pre
pranie bielizne , chodby , skladu čistej bielizne , kotolne , spoločenskej miestnosti s terasou ,
zariadenia pre osobnú hygienu ,samostatné 2x WC s umývadlom , samostatné WC so sprchovacím
kútom, samostatné WC so sprchovacím kútom

s prívodom pitnej studenej a teplej vody,

technických priestorov a samostatných priestorov pre výdaj stravy.
Zariadenie novej budovy pozostáva z dvoch trojlôžkových izieb , dvoch kancelárií, hygiena ženy ,
WC ženy , WC muži , sprcha ženy , WC imobilný , hygiena muži , pisoár , sprcha muži , TZB,
ošetrovne , chodba, dvoch dvojlôžkových izieb , dvoch jednolôžkových izieb, kúpeľňa , chodba,
vstupná hala .

Personálne zabezpečenie
K 31.12.2015 bolo 14 zamestnancov v trvalom pracovnom pomere a k rovnakému dátumu v
zariadení pracovali 3 zamestnanci na dohodu. Z celkového počtu boli dvaja muži.
Počet zamestnancov: 14, z toho:
Riaditeľ : 1
Sociálny pracovník: 1
Zdravotná sestra: 1
Opatrovateľky: 6
Upratovačka: 2
Kapacita zariadenia a základná štruktúra prijímateľov sociálnych služieb
Ku dňu 31.12.2015 bolo v registri poskytovateľov sociálnych služieb poskytovanie sociálnych
služieb pobytovou celoročnou formou na neurčitý čas v kombinovanom zariadení sociálnych
služieb – v zariadení pre seniorov v počte 24 klientova domove sociálnych služieb pre 3 klientov.
Prijímateľom sociálnej služby je podľa zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení
neskorších predpisov :
- v zariadení pre seniorov fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc
inej fyzickej osoby, fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby
potrebuje z iných vážnych dôvodov
- v domove sociálnych služieb fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej
stupeň odkázanosti je najmenej V. alebo fyzickej osobe, ktorá je nevidiaca, alebo prakticky
nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III.
Vzhľadom na spádovú oblasť zariadenie poskytovalo v roku 2015 svoje služby klientom s trvalým
pobytom v Trnavskom kraji.
Zariadenie pre seniorov
r. 2015 - počet klientov
príchody

odchody

úmrtia

16

0

19

Domov sociálnych služieb
r. 2015 - počet klientov
príchody

odchody

1

0

úmrtia

0

Prehľad poskytovaných služieb
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.
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 júli sme organizovali ďalšiu spoločenskú akciu pod názvom „Kostolanský scískanec“.
Hlavným zmyslom bola príprava miestnej pochúťky scískancov, ktoré pripravilo niekoľko tímov.
Do tejto akcie boli priamo zapojení aj 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.
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.
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.
Finančná správa neziskovej organizácie za rok 2015
Výkaz ziskov a strát
Spotreba materiálu

26 411,85

Spotreba energie

16 228,64

Opravy a udržiavanie

1040,41

Ostatné služby

55374,53

Mzdové náklady

98 569,72

Zákonné sociálne a zdravotné poistenie

33 479,57

Zákonné sociálne náklady

848,39

Dane a poplatky

114,33

Iné ostatné náklady

21 381,60

Účtovná trieda 5 spolu

253488,27

Tržby z predaja služieb

123 402,09

Úroky
Iné výnosy
Prijaté príspevky
Podiel zaplatenej dane

1,87
-8,65
2 115,4 265,82

Dotácie

119 729,58

Účtovná trieda 6 spolu

249 505 ,71

Výsledok hospodárenia pred zdanením

-3982,52

Výsledok hospodárenia po zdanení

-3982,84

Súvaha
Dlhodobý hmotný majetok

205 795,44

Z toho budovy a stavby

202 587,68

Samostatne hnuteľné veci
Obežný majetok

3 207,76
138551,58

Časové rozlíšenie

0

Aktíva celkom

344347,01

Vlastné zdroje

54550,49

Cudzie zdroje

99701,79

Výnosy budúcich období

190 094,73

Pasíva celkom

344347,01

Cieľ organizácie na rok 2016
Cieľom organizácie v roku 2016 bude zvládnuť organizačný chod, zviditeľniť sa najmä
v Trnavskom kraji, aby široká verejnosť bola informovaná o poskytovaní všeobecne prospešných
služieb našou organizáciou. Snažiť sa o dobré meno v spoločnosti. Revitalizovať areál zariadenia.
Pokračovať v tradičných akciách : zabíjačka, Kostoliansky scískanec, Katarínsky ples, opekačky,
mikulášske posedenie, predvianočné posedenie pri kapustnici a iné.

Záver
Vedenie NOEMI, n.o. sa snažilo počas roku 2015 využiť finančné prostriedky čo najúčelnejšie a
najefektívnejšie na zabezpečenie potrieb klientov a zamestnancov

Výročnú správu za rok 2015 vypracoval Bc. Katarína Kotrbová

Vo Veľkých Kostoľanoch 6.7..2015
.............................
Bc. Katarína Kotrbová
riaditeľ Noemi n.o.

