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a.) Činnosti, na ktoré je SÚS n.o. zameraná:
Poskytovanie všeobecne prospešných služieb za vopred určených a pre všetkých
používateľov rovnakých podmienok v oblasti:
1. sociálnej pomoci a v tom najmä poskytovanie sociálnych služieb podľa zákona NR SR č.
448/2008 Z.z. o sociálnych službách, §36 Zariadenie opatrovateľskej služby, §41odst.(1)
písm.c, -Opatrovateľská služba pre fyzické osoby odkázané na pomoc
iných osôb pri úkonoch sebaobsluhy a starostlivosti o domácnosť pokiaľ spĺňajú stupeň
odkázanosti min II prílohy č.3 zákona
2.podľa zákona NR SR č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách, §36 v zariadeniach
opatrovateľskej služby, §41 Opatrovateľská služba- osobám odkázaných na pomoc inej
fyzickej osoby, ktorej stupeň odkázanosti je min. II podľa prílohy č.3 zákona a je
odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy a starostlivosti o domácnosť. Služba sa

poskytuje v bydlisku opatrovaného.
3.Vzdelávanie, vypracovávaním informačno- metodických materiálov, prípravou
odborných školení a vzdelávania pre pracovníkov zamestnaných v školstve podľa z.č.
245/2008 Z.z v platnom znení a súvisiacich predpisov, organizovaním metodických
stretnutí pre riadiacich pracovníkov v školstve, príprava výberových konaní pre školy,
organizovaním súťaží pre školskú mládež
4.služieb na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti - zamestnávanie sociálne
znevýhodnených občanov na všeobecne prospešných aktivitách v obciach regiónu podľa
zákona o službách zamestnanosti č.5/2004 Z.z. v platnom znení
Činnosť neziskovej organizácie začala od januára 2011.
Základné informácie o poskytovaní opatrovania v domácnostiach a v zariadení
opatrovateľskej služby:
Opatrovateľská služba sa poskytuje podľa zákona o sociálnych službách ( - ďalej len
zákon-Z.č.448/2008Z.z. v platnom znení.), ako jedna z foriem pomoci odkázaným osobám, ktoré
spĺňajú podmienky na jej poskytovanie. Môže byť poskytovaná ako domáca opatrovateľská
služba, alebo služba v Zariadení opatrovateľskej služby (ZOS).
Opatrovateľskú službu a služby v ZOS sa poskytujú jednotlivcom, ako aj obciam,
prostredníctvom Spoločnej úradovne samosprávy n.o. v Novom Meste nad Váhom.
Terénna opatrovateľská služba v domácnosti môže byť poskytovaná osobe, ktorá je:
1.odkázaná na pomoc inej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II. Podľa prílohy č.3
zákona. Stupeň odkázanosti sa určuje posúdením podľa stanovených kritérií na základe
zdravotného posudku.
2.odkázaná na pomoc inej osoby pri úkonoch sebaobsluhy ( hygiena, stravovanie a pod.),
pri starostlivosti o svoju domácnosť a pod. podľa prílohy č.4 zákona.
Rozsah opatrovateľskej služby sa určuje v hodinách podľa posúdenia. Zákon určuje aj
dôvody neposkytnutia opatrovateľskej služby.
V ZOS sa poskytuje sociálna služba na určitý čas plnoletej fyzickej osobe, ktorá je

odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona, ak jej nemožno
poskytnúť terénnu opatrovateľskú službu.
Vzariadení opatrovateľskej služby sa poskytuje :
1.pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
2.sociálne poradenstvo,
3.sociálna rehabilitácia,
4.ošetrovateľská starostlivosť,
5.ubytovanie,
6.stravovanie,
7.upratovanie, pranie, žehlenie a údržba
Služba je poskytovaná aj občanom, ktorí nie sú posúdený v zmysle zákona o sociálnych
službách. Zariadenie opatrovateľskej služby poskytuje sociálne služby pre 33 klientov.
Pre rok 2016 sme spracovali projekt podpory vybavenia ZOS bezpečnostnými madlami
pre zvýšenie bezpečnosti klientov a dostali dotáciu na auto, s ktorým by sa v spolupráci s
mestom Nové Mesto nad Váhom zabezpečovali rozvoz stravy pre opatrovaných.
V poradenských činnostiach pre školy a školské zariadenia min 1x mesačne sa
zameriavame najmä na zabezpečenie školení a preškolení pre potreby škôl, informácie z oblasti
legislatívy školstva a zákonov ktoré majú dosah na činnosti školy a jej prevádzku. Operatívne
organizujeme stretnutia na základe požiadaviek školského úradu z Trenčína.
SÚS n.o svojou činnosťou napomáha aktívnej spolupráci starostova a primátorov regiónu

pri hľadaní a riešení spoločných problémov. Z pohľadu odborných skúseností spolupracujeme
pri návrhoch legislatívy z problematiky v ktorej pripravujeme odborné výstupy pre obce. V
spolupráci so ZMOS pripomienkujeme návrhy na zmenu zákona o Obecnom zriadení z
pohľadu Spoločných obecných úradov.
5.Ročná účtovná závierka

Organizácia účtuje v podvojnom účtovníctve a účtovnú závierku zostavila k 31.12.2016.
V r. 2016 sme zamestnali 58 zamestnancov, z toho v opatrovateľskej službe bolo 32, v
ZOSe 18 a administratíva 8 Stav zamestnancov k 31.12.2016 bol 54.
Ročná účtovná závierka a zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnutých je v prílohe
Výročnej správy.
6.Výrok audítora

Vzhľadom na to, že príjmy neziskovej organizácie prekročili 165 969€ bola v Spoločnej
úradovni samosprávy n.o účtovná závierka overená audítorom v zmysle §33 odst(3) písm.b) .
zákona 213/197Z.z. v platnom znení.
Správa nezávislého audítora je prílohou Výročnej správy.
7.Prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch v členení podľa zdrojov

Výnosy: 569 981,20€.
Hlavnú časť príjmov predstavovali príjmy z tržieb a fakturované služby obciam za
výkon opatrovateľskej služby vo výške 158 594,45 € a poplatky od opatrovaných vo výške
53 894,74 €. Ďalšiu časť príjmov tvorili poplatky za opatrovateľskú službu od opatrovaných
v zariadení ZOS Moravské Lieskové vo výške 155 592,69 € a dotácia zo ŠR na zariadenie ZOS
Moravské Lieskové vo výške 126 720,00 €. Ostatné výnosy vo výške 75 179,32 € boli za
služby školám, služby pre Mesto NMnV, príspevky z UP, faktúry za posudky a dotácie zo ŠR.
Náklady: 548 943,13 €
Hlavnú časť výdavkov SUS n.o tvorili náklady na mzdy a odvody zamestnancov vo
výške 390 989,64 €. Ďalšie výdavky sú najmä na spotrebný materiál, opravy a údržba a náklady
na ostatnú réžiu.
8.Stav a pohyb majetku a záväzkov SÚS n.o.

Majetok SÚS n.o je v prevažnej miere zapožičaný, vozidlo KIA bolo v zmysle zákona o
neziskových organizáciách prevedené zo zaniknutej neziskovej organizácie - Spoločného úradu
samosprávy n.o. bolo v roku 2014 účtovne odpísané. Účtovné odpisy sú rovné daňovým.
Základné imanie je 57.170 €
Pohľadávky ku konci roka boli 31 557,16 €.
Z toho sú v termíne splatnosti:
Fa za opatrovateľskú službu vo výške 12021,82
Fa za posudky vo výške 619,60 €
Poplatky za OS vo výške 490,79 €
Iné vo výške 709,35 €

Fa za služby pre Mesto NMnV vo výške 2347,52 €
Poplatky ZOS ML vo výške 7679,08 €
Z toho po termíne splatnosti:
Fa obciam za rok 2012 vo výške 24,00 €
Javorina – Bezovec,n.o. vo výške 7665,00 €
Záväzky v termíne splatnosti: dodávatelia: 5516,37 €, mzdy a odvody 28 821,21€
Celkový hospodársky výsledok je 21 038,07 €, ktorý bude použitý na dovybavenie ZOS,
na zvýšenie bezpečnosti klientov, nákup ochranných prostriedkov pre opatrovateľky a na
mzdové prostriedky pre opatrovateľskú službu .
9.Zmeny v orgánoch SÚS n.o

Počas činnosti v r. 2016 SÚS n.o sa orgány neziskovej organizácie schválenej zasadnutím
Správnej rady SUS n.o, ktoré sa konalo dňa 30.09.2014 nezmenili.
Od r. 2015 je SUS n.o. zaradená medzi neverejných poskytovateľov sociálnych služieb
rozhodnutím z 4.9.2014 č. TSK/2014/05645-19, pod registračným číslom 189.

Vypracoval Ing Miloslav Malík, riaditeľ SÚS n.o.

