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1. ÚVOD
Integračné zariadenie KOR-GYM v Hertníku bolo zriadené podľa ustanovenia 6,
Zákona SNR č.135/1992 Zb. o poskytovaní sociálnych služieb právnickými a fyzickými
osobami s účinnosťou od 1.7.1993 na dobu neurčitú, ako ústav pre mentálne postihnutú
mládež, na základe schváleného projektu Okresným úradom v Bardejove, vydaním
Rozhodnutia o registrácii PaedDr. Antona BLAJSKA, ako fyzickej osoby poskytujúcej
sociálne služby v oblasti ústavnej sociálnej starostlivosti.
Dňa 29.12.1997 uzatvorili zakladatelia PaedDr. Anton Blajsko a Mgr. Vlasta Blajsková
zakladateľskú zmluvu o zriadení neziskovej organizácie v súlade s ustanovením zákona NR
SR č.231/1997 Z. z., a to:
- poskytovanie sociálnej starostlivosti
- humanitná starostlivosť.
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. je domovom sociálnych služieb, určeným pre
ľudí
s mentálnym a kombinovaným postihnutím bez rozdielu pohlavia a veku. Poskytuje
komplexné sociálne služby v oblasti sociálnej starostlivosti.
Orgánmi neziskovej organizácie sú:
a) riaditeľ – PaedDr. Anton Blajsko
b) správna rada – 5 členov
c) dozorná rada – 3 členovia

2. PREHĽAD ČINNOSTI ZA ROK 2019
Integračné zariadenie KOR-GYM, n. o. v Hertníku, ako domov sociálnych služieb,
poskytovalo komplexné sociálne služby 63 klientom s mentálnym a kombinovaným
postihnutím.
Z uvedeného počtu 63 klientov bola jedna klientka s denným pobytom, 3 klienti s
týždenným a 59 klientov s celoročným pobytom. V úhrnom počte 63 bolo 22 ženského a 41
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 3
klientov bolo zmyslové postihnutie /poškodenie zraku, poškodenie sluchu/, u 1 klientky bola
kombinácia mentálneho, telesného a zmyslového postihnutia. 22 klientov bolo evidovaných s
poruchou reči. 17 klientov má diagnostikované epileptické záchvaty, 29 klientov diagnózu
DMO. Inkontinentných bolo 20 klientov.
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.
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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.
Integračné zariadenie v hodnotenom období zabezpečovalo činnosti v dvoch nasledovných
oblastiach: hlavnej činnosti /HČ/ a podnikateľskej činnosti PČ/.
Od 1.2.2016 nám ÚPSVaR v Bardejove priznal postavenie 3 chránených dielni (pekáreň,
práčovňa, keramická dielňa) a 1 chráneného pracoviska (vrátnica) kde pracovalo 11
klientov nášho zariadenia.
Počet zamestnancov k 31.12.2019:
1. Hlavná činnosť
2. Podnikateľská činnosť
3. Chránené dielne, pracovisko
Spolu:

42
11
11
64

K 31.12.2019 hlavnú činnosť IZ zabezpečovalo 41 zamestnancov platených z
poskytnutého príspevku.
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,
4. ozdravovacie pobyty,
5. výchova a vzdelávanie vo výchovných skupinách,
6. pracovno-terapeutické služby,
7. záujmová, kultúrna a rekreačná činnosť (voľno časové aktivity).
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
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zdravej výživy, pravidelne týždenne sú spracovávané jedálne lístky s prihliadnutím na
možnosti a požiadavky regulácie energetickej hodnoty podávanej stravy.
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
sociálnych pracovníkov. 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 je tvorený: 1 vedúca sestra, 4 opatrovateľky a 6
pomocné opatrovateľky – sanitarky. Od 1.1.2019 došlo k zmene vedúcej sestry.
Úsek zabezpečuje ošetrovateľsko-opatrovateľskú a rehabilitačnú 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, praktickou lekárkou
pre dospelých a rehabilitačnou lekárkou. Špecializovaná starostlivosť je zabezpečovaná
v spolupráci s neurologičkou, s psychiatričkou a odborníkom v oblasti urológie a andrológie.
Všetci lekári svoju lekársku činnosť vykonávajú priamo v našom zariadení. Sanáciu chrupu
tiež priamo v zariadení realizuje jeden krát v mesiaci stomatológ. Ošetrenia akútnych stavov,
hospitalizácie a špecializované vyšetrenia sa realizujú v NsP sv. Jakuba v Bardejove. Pri
zabezpečovaní liekov a zdravotných pomôcok spolupracujeme s lekárňou Medius
a výdajňou zdravotníckych potrieb ČK Plus v Bardejove.
Za obdobie kalendárneho roku 2019 bolo úhrnom poskytnutých 12 143 ambulantných
ošetrení, 154 aplikácii depotnej injekčnej liečby a 64 očkovaní pracovníkmi úseku.
V prevažnej miere sa jedná o drobné poranenia nevyžadujúce lekárske ošetrenie, ako aj
ordinácie konzultované s lekárom. Jednoduché rehabilitačné úkony realizujú pracovníci
úseku. Prevažne je to polohovanie imobilných klientov, nakladanie ortopedických pomôcok,
aplikácia svetelnej terapie – Biolampa, aplikácia tepla prostredníctvom rašelinových nosičov
tepla, infračervenej polohovacej podložky a pobyt v bazéne. Počet týchto procedúr bol 1 462.
V zariadením, ako aj mimo zariadenia sme s klientmi absolvovali 477 lekárskych ošetrení
u odborných lekárov, 118 stomatologických vyšetrení, 35 USG vyšetrení a vyšetrenia
u praktických lekárov spojené s predpisom pravidelne užívaných liekov. Počet hospitalizácií
v roku 2019 bol 29. Na psychiatrickom oddelení 22, chirurgickom oddelení 2, internom
oddelení 3, gynekologickom oddelení 1 a 1 klient bol dlhodobo hospitalizovaný
v Psychiatrickej liečebni Plešivec.
Priebežne počas roka boli u klientov realizované preventívne prehliadky, súčasťou ktorých je
aj zisťovanie biometrických parametrov, ako aj laboratórne vyšetrenie krvi, moču a EKG. Na
základe BMI údajov bola u vybraných klientov indikovaná podporná nutričná terapia.
V pravidelných intervaloch sa sleduje hmotnosť u klientov. Každoročne v októbri sú klienti
očkovaní vakcínou proti chrípke. Predovšetkým u imobilných klientov sa často stretávame
s problémami pri vyprázdňovaní, kedy je nutné vo zvýšenej miere realizovať intervencie na
prevenciu zápchy. Pravidelne podľa vypracovaného harmonogramu sa pracovníkmi úseku
realizuje dezinfekcia priestorov, pomôcok, plôch a riadu. V závislosti od zdravotných
problémov majú klienti priebežne zabezpečované ortopedické pomôcky slúžiace k zvýšeniu
komfortu klienta ako aj prevencii zhoršovania zdravotných problémov.
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Od septembra 2019, sa podľa ordinácií rehabilitačnej lekárky, vykonávajú rehabilitačné
procedúry (masáže, LTV, individuálny telocvik), poskytovateľom, ktorým je ADOS
arcidiecézna charita Košice so sídlom v Bardejovskej Novej Vsi. Uvedené procedúry sa
vykonávajú 2-krát do týždňa.
Naplánovaný je nákup
odsávačky hlienov a germicídneho žiariča na ničenie
choroboplodných zárodkov, ktorý bude využívaný hlavne na poschodí kde sú ležiaci
a inkontinentní klienti.
Stúpa počet ochorení vyžadujúcich si kontroly u ďalších odborných lekárov ako sú
ambulancie – endokrinologická, interná, onkologická, diabetologická, ORL, dermatologická,
gynekologická. 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.
Úsek sociálnej práce a ergoterapie - klienti počas dňa boli rozdelení do skupín. V rámci
úseku sociálnej práce a ergoterapie dopoludnia a popoludní pracovali v troch skupinách.
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. V zariadení sú vytvorené tri chránené
dielne a jedno chránené pracovisko, v ktorých pracujú šikovnejší a zodpovednejší klienti. V
práčovni pracujú piati klienti, v pekárni dvaja klienti, v keramickej dielni traja klienti a jeden
klient na
chránenom pracovisku na vrátnici. Traja klienti
aj naďalej pracujú v
mäsokombináte Vijofel plus, s.r.o. Bartošovce. Klienti svoju prácu vykonávajú poctivo a
zodpovedne, čoho výsledkom je aj spokojnosť ich vedúcich na jednotlivých pracoviskách.
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 mali klienti možnosť si vybrať a pracovať v troch krúžkov. V literárno dramatickom krúžku pracovalo 13 klientov, vo výtvarnom 9 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.
Pre športové aktivity bola využívaná športová plocha na ihrisku. Najobľúbenejším
športom bol futbal. V Žiarskej doline sa naši klienti – futbalisti zúčastnili futbalového turnaja
SENI CUP, z ktorého si priniesli mnoho pekných zážitkov. Dňa 28.5. sme organizovali
unifikovaný futbalový turnaj v Hertníku. Turnaja sa zúčastnilo aj družstvo z DSS Egídius
z Bardejova a družstvo z DSS Legnava. Naše futbalové družstvo tento turnaj vyhralo.
Aj v tomto roku bol pre klientov v mesiaci jún organizovaný spoločný výlet, kde mohli
obdivovať jedinečnú krásu Poráčskej Doliny.

Klienti a zamestnanci zariadenia sa zúčastnili jednodňového výletu do Aquacity Poprad,
ktorý nám pripravilo Občianske združenie Mládež 21. storočia z Bardejova. Pre imobilných
klientov sme v auguste zorganizovali jednodňový výlet do Ružencovej záhrady v Nižnej
Šebastovej spojený s obhliadkou a príjemným posedením v Prešove.
Začiatkom septembra klienti zariadenia, ktorí pracujú v chránených dielňach, chránenom
pracovisku a vo firme Vijofel, absolvovali týždenný rehabilitačný pobyt vo Vyšných
Ružbachoch. Koncom septembra sa klienti s ergoterapeutmi zúčastnili spoločných stretnutí
v Hodkovciach na „Dni partnerstva“ a v Záhradnom na športovom dni s hasičmi.
Pre klientov zariadenia bolo v roku 2019 organizovaných mnoho kultúrnych a športových
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podujatí. V januári sa klienti zúčastnili vernisáže výstavy umelcov kresliacich rukami
a nohami. Začiatkom februára sa pre všetkých klientov zariadenia konala fašiangová zábava
a valentínske popoludnie. V marci sa klienti zúčastnili tradičného festivalu „Opri sa o mňa“,
ktorý sa konal v Prešove. Stretli sa tam s mnohými umelcami slovenského šoubiznisu.
Z tejto akcie si okrem pekných spomienok odniesli tričká a mnohé dobroty, ktoré počas
celého festivalu rozdávali všetkým zúčastneným. Pri príležitosti osláv MDD sa na rybníku
v Hertníku pre všetkých klientov zariadenia konalo zábavné dopoludnie spojené
s opekačkou. Otvorenia letnej sezóny v Hodkovciach sa zúčastnili aj naši klienti. DSS
Egídius v Bardejove organizuje každoročne juniáles, ktorého sa zúčastnili aj klienti IZ. V júni
sa v Prešove na kúpalisku Delňa konal Dobrý festival, plný dobrej hudby a perfektnej
zábavy, ktorého sa zúčastnili aj klienti nášho zariadenia. Šesť klientov zariadenia sa
zúčastnilo prehliadky Krídla túžby v Továrnom. Občianske združenie Paplónik zorganizovalo
pre klientov s mentálnym postihnutím benefičný koncert „Veľa lásky“, ktorý sa konal
v liečebných kúpeľoch Štós a zúčastnili sa ho aj klienti nášho zariadenia. V Divadle Jonáša
Záborského v Prešove sa klienti zúčastnili odovzdávania oceňovaní za Prešovský
samosprávny kraj - najlepší klient, zamestnanec a DSS. V októbri sa v zariadení konal
koncert ľudových piesní, na ktorom vystúpili „Vešelé ženy zo Svidníka“.
Tak ako každý rok, aj v roku 2019 do kaštieľa zavítal Mikuláš, ktorý všetkým klientom
zariadenia priniesol darčeky a tak im spríjemnil predvianočný čas. V decembri sa klienti
zúčastnili vernisáže vianočnej výstavy v Slovensko-Poľskom dome v Bardejove a vianočnej
akadémie v kultúrnom dome v Hertníku, ktorý organizoval Obecný úrad v Hertníku.

Podnikateľská činnosť
1. pranie bielizne pre cudzích odberateľov,
2. stravovanie pre cudzích odberateľov,
3. keramická výroba,
4. krajčírstvo,
5. výroba chleba a pečiva,
6. krátkodobé pobyty.
Podnikateľská činnosť je doplňujúcou činnosťou hlavnej činnosti, ktorej štruktúra sa rozširuje
a formuje.

3. 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/24342/2007-74 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 + 13 649,75 €.
Hospodársky výsledok pred zdanením bol upravený o pripočítateľné položky v celkovej
výške 849 887,98 € a odpočítateľné položky v celkovej výške 849 264,61 €. Daňová
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povinnosť účtovnej jednotky je 2 588,24 €. Hospodársky výsledok za rok 2019 po zdanení
predstavuje čiastku 11 061,51 €.
Náklady a výnosy sú členené na hlavnú a podnikateľskú činnosť.

Hospodárenie organizácie za rok 2019 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
98 312,42
63 649,27
1 937,78
306,73
20 977,28
454 920,15
151 905,50
3 867,31
89,70
15 259,82
1 511,86
2 934,03
34 108,23
849 780,08

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

HČ

246 620,31

11 483,41
1,00
719,82
3 048,65
587 391,42
849 264,61

PČ
85 058,05
18 603,28
2 111,16
2 669,73
36,14
2 806,50
128 818,84
42 601,97
8 857,30
479,98
1 746,96
83,93
62,71
4 835,69
298 772,24

Celkom
183 370,47
82 252,55
2 111,16
4 607,51
342,87
23 783,78
583 738,99
194 507,47
12 724,61
569,68
17 006,78
1 595,79
2 996,74
38 943,92
1 148 552,32

PČ
2 307,35

Celkom
2 307,35
256 500,40 503 120,71
2 156,06
13 639,47
1,00
719,82
3 048,65
51 973,65 639 365,07
312 937,46
1162 202,077

Hospodárenie organizácie za hlavnú činnosť - sociálne služby - za rok 2019
Náklady
Výnosy
z toho: vlastné príjmy
dotácie
Hospodársky výsledok:

849 780,08 €
849 264,61 €
261 873,19 €
587 391,42 €
- 515,47 €

Príspevok bol poskytnutý ÚPSK v zmysle Zmluvy č. 63/2019/DFaR 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
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službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
v znení neskorších predpisov
a § 51 Občianskeho zákonníka v čiastke 183 903,67 €.
Príspevok z MPSVaR v zmysle Zmluvy č. 1297/2019-M_ODFSS na poskytovanie sociálnej
služby podľa § 78a zákona 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení
zákona 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v čiastke 377 856,00 €.
Z ÚPSVaR bol poskytnutý príspevok na zamestnanosť vo výške 2 987,90 €.
Na účte dotácie je zaúčtovaná aj čiastka odpisov – rozpustenie dotácie
kapitálové výdavky v predchádzajúcich rokoch vo výške 22 643,85 €.

použitá na

Hospodárenie organizácie za podnikateľskú činnosť za rok 2019

Náklady
Výnosy
z toho: vlastné príjmy
dotácie

298 772,24 €
312 937,46 €
260 963,81 €
51 973,65 €

Hospodársky výsledok pred zdanením:

+ 14 165,22 €

Z ÚPSVaR bol poskytnutý príspevok na chránené dielne vo výške 51 973,65 €.
Integračné zariadenie KOR-GYM, n. o. v Hertníku je platcom dane z pridanej hodnoty
mesačným spôsobom.

4. STAV MAJETKU A ZÁVÄZKOV
Súvaha k 31.12.2019
AKTIVA
DHM
Zásoby
pohľadávky z obch. styku
finančný majetok
náklady budúcich období

PASIVA
551 405,43fond základ. Imania
7 622,55ostatné fondy
19 638,71HV v schvaľ. konaní
199 941,07nerozdelená strata min. rokov
1 500,27rezervy zákonné
záväzky zo soc. fondu
záväzky z nájmu
záväzky z obch. styku
záväzky zamestnancov
záväzky inšt. soc. zabezpečenia
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73 409,24
22 421,03

-

13 649,75
70 637,45
38 461,62
1 564,46
16 568,27
7 897,51
58 434,50
34 866,13

ostatné priame dane
ostatné záväzky
časové rozlíšenie
780 108,03PASIVA CELKOM

AKTIVA CELKOM

11 322,56
104 836,11
467 314,30
780 108,03

5. Ekonomicky oprávnené náklady na 63 prijímateľov sociálnej služby v roku 2019
sú 824 583,07€; na jedného prijímateľa na rok 13 088,62 €, na mesiac 1 090,72€.

6. VÝROK AUDÍTORA

Správa nezávislého audítora – v prílohe.

7. ĎALŠIE ÚDAJE URČENÉ SPRÁVNOU RADOU
V priebehu roka 2019 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:
– výkon štátneho zdravotného dozoru – stravovacia prevádzka
– výkon štátneho zdravotného dozoru - práčovňa
– kontrola podľa § 54 a § 55 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji
verejného zdravia
– kontrola potravín podľa zákona č. 152/1995 Z. z.

Regionálna veterinárna a potravinová správa v Bardejove:
- kontrola zameraná na dodržiavanie požiadaviek zákona NR SR č. 152/1995 Z. z.
o potravinách v znení neskorších predpisov
- mikrobiologické vyšetrenie pekárenskej vzorky

Revízie:
1. Elektrických zariadení
2. Plynových zariadení
3. Tlakových zariadení
4. EPS
V priebehu kalendárneho roka 2019 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.
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V Hertníku 3.4.2020.

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