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ZÁVER

1. ÚVOD, ZÁKLADNÉ ÚDAJE

o

POSKYTOVATEĽOVI SOCIÁLNYCH

SLUŽIEB

Nezisková organizácia Združenie priateľov Domu svätého Juraja, so sídlom
985 11 Stará Halič, Hlavná 96/29, IČO: 1751758601'vypracováva výročnú
:

správu vzmysle zákona c. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciach
poskytujúcich Všeobecne prospešné služby V znení neskorších predpisov.
Obchodné meno:

Združenie priateľov Domu svätého Juraja

Sídlo

985 11 Stará Halič, Hlavná 96/29

:

51758601

IČO:
Číslo

účtu

SK74 0900 0000 0051 4541 3044

:

Stará Halič

Kontaktné centrum:
Predseda združenia
Kontakt

Mgr. Zuzana Zorkova

0910 852 124

:

Kontaktné miesto

:

:

985
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2. PREHĽAD o POSKYTOVANÍ SOCIÁLNEJ SLUŽBY
Záujmov združenie právnických osôb: Združenie priateľov Domu svätého
Juraja bolo zaregistrované dňa 29.05.2018 na Okresnom úrade V Banskej
Bystrici, odbor všeobecnej vnútornej správy, pod číslom OU-BB-OVVSl:

*

2018/019142-003.
Obdobie 2019 je druhým rokom výkonu činnosti združenia, ktorá je v zmysle

poslania a cieľov vymedzených v Stanovách zameraná na
a) pomoc

:

pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti

b) poskytovanie

sociálnych služieb,

poskytovanie opatrovateľskej služby V domácnostiach fyzických osôb
odkázaných na pomoc inej fyzickej osoby V rámci okresu Lučenec,

c)

a prevádzkovanie zariadenia sociálnych služieb, najmä
.
i': , .,
domov
zariadenie pre senlorov, zariadenie
soc1alnych
opatrovateľskej sluzby,
služieb, špecializované zariadenie a denný stacionár,
zriaďovanie

d)

.

e)

.

.

.

.

tvorba, rozvoj, ochrana, obnova aprezentácia duchových akultúrnych

hodnôt
f)

ochrana ľudských práv a slobôd,

g)

zabezpečenie aktivít na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti,

h) spolupráca s inými mimovládnymi organizáciami, združeniami, nadáciami

a inými právnickými ako aj fyzickými osobami v rôznych oblastiach,
spolupráca audržiavanie domácich imedzinárodných
s odborníkmi a inštitúciami pôsobiacimi v rôznych oblastiach.

i)

.,

kontaktov

Prevádzková činnosť bola plne zameraná na poskytovanie sociálnych služieb
pre občanov odkázaných na sociálnu pomoc, sociálne služby.
Výnosy z poskytovania sociálnej služby boli dosiahnuté priebežne vroku
2019. V sledovanom období boli sociálne služby poskytnuté 12 prijimateľom
opatrovateľskej služby a 24 klientom zariadenia pre seniorov.

CHARAKTERISTIKA ČINNOSTI

Združenie priateľov Domu svätého Juraja bolo V roku 2019 poskytovateľom
opatrovateľskej služby, ktorú vymedzuje zákon o sociálnych službách
č. 448 / 2008 Z. z. V znení neskorších predpisov. V zmysle tohto zákona, je
H
osobe,
ktorá:
sociálna služba poskytovaná fyzickej
a) je odkázaná na pomoc inej fyzickej osobe a jej stupeň odkázanosti
je najmenej II podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z. z. V znení
neskorších predpisov
b) je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch
starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych
aktivitách podľa prílohy č. 4 zákona č. 448/2008 Z. z. v znení
neskorších predpisov.
Opatrovateľskou službou sa poskytujú úkony sebaobsluhy, úkony
starostlivosti o domácnosť a základné sociálne aktivity; úkony starostlivosti
o svoju domácnosť; základné sociálne aktivity a dohľad pri _úkonoch
sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnost apri vykonávaní
základných sociálnych aktivít.
.

Združenie priateľov Domu svätého Juraja sa v roku 2019 stalo aj
poskytovateľom celoročnej pobytovej sociálnej služby na neurčitý čas, podľa
5 35 zákona č. 448/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov, s kapacitou 28
klientov.
Názov zariadenia: Dom svätého Juraja

Miesto poskytovania: Obchodná 257 / 2A, 985
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Druh sociálnej služby: zariadenie pre seniorov.
Dátum zápisu služby: 25. 3. 2019; deň začatia poskytovania sociálnej služby:
10. 6. 2019.
1) V zariadení pre seniorov sa poskytuje sociálna služba
a] fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc
inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy
č. 3, alebo

ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej
služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.
V zariadení pre seniorov sa
b] fyzickej osobe,

2)

a)

poskytuje
pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
sociálne poradenstvo,

sociálna rehabilitácia,
ubytovanie,
stravovanie,
upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,
osobné vybavenie,
utvárajú podmienky na úschovu cenných vecí,
.\].Olšnřřůřoľ“

b)

zabezpečuje záujmová činnosť.
V zariadení pre seniorov sa zabezpečuje aj ošetrovateľská starostlivosť.
Pri zabezpečovaní rozsahu úkonov sa vychádza z posudku o odkázanosti
fyzickej osoby na poskytovanie sociálnych služieb, ktoré je prílohou
rozhodnutia o odkázanosti fyzickej osoby na poskytnutie sociálnej služby
a z individuálnych potrieb klienta.
O umiestnenie v zariadení pre seniorov môže požiadať klient sám, alebo
c)

3)
4)

.

5]

6)

prostredníctvom mesta/obce.
Umiestnenie prijímateľa V zariadení pre seniorov sa poskytuje na základe
zmluvy uzatvorenej so Združením priateľov Domu svätého Juraja
a prijímateľom sociálnej služby (žiadateľom), ktorej predchádza žiadosť
o poskytnutie sociálnej služby.

Zariadenie pre seniorov Dom svätého Juraja predstavuje projekt, ktorý
vznikol z reálnej potreby ľudí v dôchodkovom veku, ktorí z dôvodu
nepriaznivého zdravotného stavu a následne ich odkázanosti na pomoc inej
fyzickej osoby, hľadali pomoc vo farnosti, medzi veriacimi, či u farára farnosti.
Táto reálna potreba sa stala základom, impulzom pre vytvorenie Domu sv.
Juraja - najprv opatrovateľskej služby V domácnosti a neskôr pri neustále sa
zvyšujúcom dopyte (najmä opatery 24 hod. / 7 dní V týždni) sa stala zrodom
zariadenia pre seniorov Dom sv. Juraja.
Dom svätého Juraja je zariadením, ktorého cieľom je poskytnúť kvalitné
sociálne služby klientom, rešpektujúc pritom ich individuálne potreby,
individuálne schopnosti a možnosti participácie na riešení ich nepriaznivého
stavu.

Filozofiou (poslaním) celého zariadenia je poskytovanie starostlivosti
vychádzajúcej zkrest'anskej lásky kblížnemu. Preto klienti izamestnanci

majú možnosť zúčastňovať sa duchovného programu, ktoré zariadenie
poskytuje. Vidiac ťažkosti adaptácie u klientov pri prechode z rodinného
prostredia do inštitucionálneho sa Dom sv.“ Juraja v podobe svojho denného
programu, vláskavom prístupe zo strany zamestnancov, snaží, čo do
najväčšej miery stierat tieto rozdiely, poskytujúc starostlivosť akoby
vrodinnom prostredí. Výhodou je lokalita zariadenia, klienti sú častokrát
z danej dediny, alebo veľmi blízkej .

Dom sv. Juraja poskytuje odborné, obslužné ako i ďalšie činnosti.
ODBORNÉ ČINNOSTI

Sociálne poradenstvo

vykonáva na úrovni základného
a špecializovaného sociálneho poradenstva kvalifikovaný sociálny pracovník
s vysokoškolským vzdelaním II. stupňa v odbore sociálna práca. Sociálne
poradenstvo realizuje sociálny pracovník v podobe l. kontaktúiids klientom,
resp. jeho rodinou, ktorej poskytne základné informácie o možnostiach
riešenia ich problému. Informuje ich o podmienkach, postupe prijatia klienta
do zariadenia. Následne zisťuje charakter, rozsah problému konkrétnej osoby,
resp. rodiny a navrhuje im konkrétne riešenie, v podobe umiestnenia klienta
do zariadenia, resp. sprostredkovanie. ďalšej odbornej pomoci. Sociálny
v zariadení

pracovník za spolupráce klienta, rodiny a ďalších členov multidisciplinárneho
tímu stanovuje ciele “prijímateľa sociálnej služby podľa jeho individuálnych
potrieb a schopností, ktoré popiše avyhodnocuje v individuálnom pláne
klienta. Sociálny pracovník permanentne poskytuje sociálne poradenstvo
klientom v čase ich pobytu v zariadení.
Pri zabezpečení pomoci pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby sa
vychádza z posudku o odkázanosti fyzickej osoby odvolávajúc sa na úkony
podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov,
V oblasti stravovania a pitného režimu, vyprázdňovania močového mechúra
a hrubého čreva, v oblasti osobnej hygieny, celkového kúpeľa, v oblasti
obliekania, vyzliekania, v oblasti zmeny polohy, sedenia, státia, pohybu po
schodoch, pohybu po rovine, v oblasti orientácie v prostredí, V oblasti
dodržiavania liečebného režimu a potrebe dohľadu; predstavuje prispôsobenie

starostlivosti, denného programu, potrebám a možnostiam klienta.
V zariadení Dom sv. Juraja sa snažíme poskytovať nadštandardnú
starostlivosť, opateru v podobe vyššieho počtu pracovníkov na 1 klienta, aby
bolo možné zohľadňovať a spĺňať adekvátne nároky prijímateľov sociálnych
služieb. V praxi to znamená individuálnyrpristup, *čas na klienta, možnosť
klienta vybrať si zúčastňovať sa jednotlivých ponúkaných aktivít. Súčasťou
individuálneho plánu je aj program sociálnej rehabilitácie, ktorým sa
sociálny pracovník snaží podporiť samostatnosť, nezávislosť, sebestačnosť
klienta rozvojom a nácvikom jeho zručností alebo aktivizovaním jeho
schopnosti. Pritom sa V zariadeni vychádza z názoru, „čo vie klient urobiť sám,
nechaj ho to urobiť“, prakticky to znamená nájsť si dostatok času na klienta,
dostatok pracovníkov. Týmto prístupom opäť chceme potvrdiť kvalitu
poskytovaných sociálnych služieb.
Ošetrovateľská starostlivosť V zariadení v prípade potreby zabezpečovaná
agentúrou domácej ošetrovateľskej starostlivosti
_

OBSLUŽNÉ ČINNOSTI

Ubytovanie sa poskytuje V jedno alebo dvojlôžkovej izbe s vlastnou
kúpeľnou s vlastným WC, za ubytovanie sa ďalej považuje užívanie
spoločných
priestorov a poskytovanie vecných plnení spojených
s ubytovaním. Zariadenie pre seniorov disponuje izbami, ktoré sú
prispôsobené rôznemu zdravotnému stavu, resp. zdravotnému postihnutiu
klientov. Zariadenie pre seniorov je navrhnuté v súlade s platnou legislatívou:
Vyhláška MZ SR č. 210/2016. Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa Vyhláška MZ SR
č. 259/2008 Z. z. o podrobnostiach apožiadavkách na vnútorné prostredie
budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na
ubytovacie zariadenia; Vyhláška MŽP SR č. 532/2002 Z. z. všeobecné
technické požiadavky na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou
pohybu a orientácie. Podľa závažnosti zdravotného stavu, zdravotného
postihnutia, obmedzenosti schopnosti pohybu a orientácie je možné
ponúknuť dvojlôžkovú izbu so samostatným hygienickým zariadením
spĺňajúcu požiadavky pre osoby na invalidnom vozíku, 4 dvojlôžkové izby so
samostatným hygienickým zariadením pre osoby so zhoršenou schopnosťou
pohybu, 2 dvojlôžkové izby pre osoby pripútané na lôžko, ktoré majú spoločnú

kúpeľňu slúžiacu pre osoby pripútané na lôžko. Na 3. NP zariadenie disponuje
15 miestami pre klientov, ktorí sú mobilní, resp. so zhoršenou schopnosťou
pohybu, a to V jednolôžkových, v dvojlôžkových izbách so samostatným
hygienickým zariadením a v kombinácii dve dvojlôžkové izby so samostatným
hygienickým zariadením. Klienti zariadeniamôžu využívať i spoločné priestory
ako je jedáleň, spoločenská miestnosť, kuchynka pre klientov, sklad pre
predmety občasnej potreby pre odloženie svojich sezónnych odevov, átrium,
kaplnka sv. Jozefa, park V blízkosti areálu Domu sv. Juraja.

Stravovanie
zariadení sa poskytuje celodenné stravovanie v súlade so zásadami zdravej
Výživy a s prihliadnutím na vek a zdravotný stav fyzických osôb. Za celodenné
stravovanie sa považujú raňajky, obed, večera adve vedľajšie jedlá; pri
diabetickej diéte, pri bielkovinovej diéte a pri výživnej diéte tri vedľajšie jedlá.
Prijímateľ sociálnej služby s celoročnou pobytovou sociálnou službou je
povinný odobrať v rámci tejto sociálnej služby aspoň dve zjedlá denne,
zktorých jedno musí byť obed alebo večera. Raňajky, desiata, olovrant
avečera sa pripravujú priamo v zariadení v kuchynke avo výdajni stravy.
Obed je zabezpečovaný zmluvne externou dodávateľskou spoločnosťou.

V

Upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva
Všetky tieto činnosti sú zabezpečené personálom vzariadeni pre seniorov,
ktoré disponuje vlastnou práčovňou, sušiarňou ažehliarňou. Zariadenie
disponuje nákladným výťahom zvlášť pre čistú a zvlášť pre špinavú bielizeň.
ĎALŠIE ČINNOSTI

Poskytovanie osobného vybavenia

-

vprípade, ak si ho klient nemôže

zabezpečiť sám.

Utváranie podmienok na úschovu cenných veci - ak o úschovu cenných
vecí prijímateľ sociálnej služby požiada.

Vychádzajúc z povinnosti poskytovateľa sociálnej služby prihliadať na
individuálne potreby prijímateľa sociálnej služby, aktivizovať ho podľa jeho
schopnosti a možností vypracúva sociálny pracovník individuálny plán, ktorý

okrem iného obsahu i ciele prijímateľa sociálnej služby. Na základe
individuálnych plánov klientov sociálny pracovník volí, plánuje, organizuje,

pripravuje, zabezpečuje záujmovú činnosť pre prijímateľov sociálnej služby
a to V spolupráci s materskou školou, obecným úradom, dobrovoľníkmi
a apoštolskými sestrami Rodiny Panny Márie, ktoré v danej obci pôsobia.
Klienti Domu sv. Juraja majú na výber z viacerých možnosti v podobe
kultúrnej, spoločenskej, športovej či rekreačnej činnosti:
- duchovné (možnosť poklony, modlitby v kaplnke sv. Jozefa, modlitba sv.
ruženca, sv. omša)
- kultúrne (vystúpenie detí z materskej školy, hudobný program pre klientov
zariadenia v spolupráci s dobrovoľníkmi, spievanie doprevádzané hudobnými
nástrojmi)
- športové (prechádzky klientov, skupinové tančeky pre seniorov, sledovanie
športu v TV)
- rekreačné (starostlivosť o záhradku, kvety v areáli Domu sv. Juraja, šitie,...)
V rámci denného programu prijímatelia sociálnych služieb majú možnosť
zúčastniť sa dopoludňajších individuálnych alebo skupinových aktivizačných
a záujmových programov:
- Pohybové, relaxačné, tanečno-pohybové aktivity
- Pracovné aktivity (vytváranie jednoduchých dekoratívnych predmetov)
- Koncentračné cvičenia, tréning pamäti, kognitívna rehabilitácia
Spomienkové terapie
Duchovné, kultúrne aktivity (balzam pre dušu - modlitba, bohatstvo
v knihách, knižnica priamo v zariadení)
Zariadenie pre seniorov Dom sv. Juraja zabezpečuje i zdravotnú starostlivosť
-

—

o svojich klientov.

Zariadenie-navštevuje pravidelne 2X do týždňa obvodný
lekár klientov, resp. lekár zariadenia, ktorý prezrie klientov zariadenia, raz do
mesiaca podľa pripraveného zoznamu od vrchnej sestry predpĺše chýbajúce
lieky pre klientov. V prípade náhleho zhoršenia zdravotného stavu je možné
lekára zariadenia kontaktovať a konzultovať zdravotný stav aj V ostatných
dňoch, v akútnych prípadoch sa zhoršenie zdravotného stavu rieši privolaním
záchrannej zdravotnej služby.

Združenie priateľov Domu svätého Juraja zamestnávalo k 31. 12. 2019 na
trvalý pracovný pomer 20 zamestnancov, v štruktúre:
riaditeľka,
sociálna pracovníčka,
- opatrovateľský personál — 10 opatrovateliek a 32 opatrovatelia,
- pomocný personál - 3 zamestnanci,
- správca budovy,
- pomocní robotníci — 2 zamestnanci.
Zodpovednou osobou za poskytované sociálne služby je riaditeľka Domu
svätého Juraja Mgr. Lucia Paľagová.
V novembri 2019 sa celý opatrovateľský tím zúčastnil vzdelávania Demencia
a inkontinencia, ktoré bolo súčasťou Programu podpory kontinencie pod
záštitou švédskej spoločnosti Essity. Zariadenie získalo ocenenie TENA
AMBASÁDOR za:
-

efektívny postup podpory kontinencie
efektívnu starostlivosť

účasť na e-learning Demencia a inkontinencia
- účasť na produktových školeniach TENA
účasť na odborných vzdelávacích seminároch.
Združenie priateľov Domu svätého Juraja informuje o svojej činnosti aj
prostredníctvom internetovej stránky. Špolupracuje s apoštolskými sestrami
-

—

duchovné sprevádzanie, podpora, voľnočasové
aktivity, s materskými, základnými školami v blízkom okolí v rámci
zabezpečenia kultúrneho programu. Raz za rok — v apríli — na sviatok svätého
Juraja organizuje deň otvorených dverí.
Rok 2019 bol špecifický; po 2,5 roku stavebných prác 1. júna 2019 požehnal
a slávnostne otvoril nové zariadenie pre seniorov Dom svätého Juraja
rožňavský biskup Mons. Stanislav Stolárik za prítomnosti mnohých domácich
a zahraničných hostí. Na otvorenie zariadenia počas sviatočného víkendu (1.
a 2. júna) bolo pozvaných vyše 500 hostí, ktorým sa Združenie aj
z Rodiny Panny Márie

—

prostredníctvom slávnostnej svätej omši, výnimočného pohostenia chcelo
poďakovať za akúkoľvek pomoc a umožniť každému návštevníkovi vidieť celý
areál so zariadením, ešte predtým, než v ňom budú umiestnení klienti.

3. ROČNÁ ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA A ZHODNOTENIE ZÁKLADNýCH
ÚDAJOV v NEJ OBSIAHNUTýCH

Združenie priateľov Domu svätého Juraja účtuje V sústave podvojného
účtovníctva. Účtovná závierka za účtovné Obdobie 2019 bola schválená na
zasadnutí Združenia domu svätého Juraja, konaného dňa 21.02.2020 0 18,00
hodine v sídle združenia.
Účtovná závierka je výsledným produktom účtovnej uzávierky.
Účtovná uzávierka predstavuje sústavu výstupných informácii z bežného
účtovníctva. Na základe účtovnej závierky Združenie priateľov Domu svätého
Juraja, zostavuje Účtovnú závierku neziskovej účtovnej jednotky v sústave
podvojného účtovníctva (Úč NUJ), ktorej súčasťou je Súvaha (Úč NUJ 1—01),
Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01), Poznámky (Ú4 NUJ 3-01) a sú súčasťou
daňového priznania dani z príjmov právnickej osoby.

4. STAV A POHYB MAJETKU A ZÁVAZKOV
Majetok organizácie tvoria peňažné prostriedky v pokladni a na bežnom účte
organizácie, a pohľadávky uvedené v súvahe k 31.12.2019.

31.12.2019 Majetok združenia predstavuje suma 16 571,18 EUR, ktorú
tvoria nasledovné položky
K

:

Krátkodobé pohľadávky

8 952 05 EUR

Finančné účty

7 619,13 EUR

K

pohľadávkam neboli k 31.12.2019 tvorené Opravné položky.

K31.12.2019 Zdroje krytia majetku predstavuje suma 16 571,18 EUR
tvorená
:

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov

-

2 273, 1 1 EUR

Výsledok hospodárenia za účtovné Obdobie

-

19 522,99 EUR

Cudzie zdroje

38 367,28 EUR

PREHĽAD VýNOSOV za rok 2019
Por. č. Predmet
Tržby — služby platené opatrovanými
2 . Dary od FO, iných org.
3 . Členské prispevky
1.

4 . ÚPSVaR
Výnosy spolu

:

Suma v EUR
123 664,23 EUR
71

1

16,67 EUR

9 000,00 EUR

29 786,30 EUR
233 567,20 EUR

PREHĽAD NÁKLADOV za rok 2019
Por. č.

Predmet

Suma v EUR

Spotreba materiálu

44 706,48 EUR

Služby
Osobné naklady
Dane a poplatky

19 995,03 EUR

188 210,93 EUR

Ostatné náklady
Náklady spolu :

136,90 EUR
253 090,19 EUR

PPP!“

5.

4_O,85 EUR

Združenie priateľov Domu svätého Juraja dodržiava všetky zasady pre časové
rozlišovanie nákladov a výnosov, ako aj časovú a vecnú súvislosť účtovaného
obdobia.
Výnosy združenia k 31 . 12.20 19 predstavovali sumu predstavovali 233 567,20
EUR, ztoho vlastné príjmy za služby platené opatrovanými predstavovali

dary od FO a iných organizácii 71 116,67 EUR, členské
príspevky 9 000,00 EUR a finančné príspevky z ÚPSVaR k projektom „Cesta
na trh práce“ objem 29 786,30 EUR.
123 664,23 EUR,

Združenie priateľov Domu svätého Juraja 2019 dosiahlo príjmy z činnosti, na
účely ktorých bolo zriadené.

5. EKONOMICKY
PRIJÍMATEĽA

OPRÁVNENÉ

NA

JEDNÉHO

PODĽA

DRUHU

NÁKLADY SPOLU

SOCIÁLNEJ

SLUŽBY

POSKYTOVANEJ SOCIÁLNEJ SLUŽBY ZA KALENDÁRNY ROK

Druh poskytovanej sociálnej služby

:

Zariadenie pre
Opatrovateľská
.
služba (obdobie 01- seniorov 06(obdobie
05/2019) V €
12/2019) v (=:

Položka

Ekonomicky oprávnené náklady

A.

Mzdové náklady (mzdy, platy, ostatné
osobné vyrovnania vo výške, ktorá
zodpovedá výške platu a ostatných
osobných vyrovnaní)

B.

Zákonné odvody (poistné na sociálne
poistenie, poistenie na verejné poistenie a
príspevky na starobné dôchodkové

C.

sporenie)
Cestovné náhrady (tuzemské cestovné
náklady)

D.

vodu, komunikácie)

Spotreba materiálu (materiál okrem
reprezentačného a vybavenia nových

F.

Dopravné

G.

Údržba

H.

J.

K.

za
poskytovateľa SS
za príslušné
obdobie
EON za
prijímateľa SS za
príslušné obdobie
EON za
prijímateľa SS za
príslušné obdobie
Imesiac
EON

9083823

14515,52

30938,73

Spotreba energie (výdavky na energie,

interiérov)

1.

4213297

1

679,15

neschopnosti)
Odpisy (odpisy hmotného a nehmotného
majetku podľa účtovných predpisov, o
ktorom poskytovateľ socialnej služby
účtuje a odpisuje ho)

13259,04

625,36

.

Nájomné (nájomné za prenájom okrem
dopravných prostriedkov a špeciálnych
strojov, prístrojov, zariadení, techniky,
náradia a materiálu)

Výdavky na služby
Bežné transfery (výdavky na bežné
transfery v rozsahu vreckového,
odstupného, odchodného a náhrady
príjmu pri dočasnej pracovnej

560525

10517

221929

6246,99

172,21

638,43

60719,14

158669,03

6071,91

9916,81

1214,38

1416,69

6. VYV'OJ ÚČTOVNEJ JEDNOTKY, STAV A VýZNAMNÉ RIZIKÁ

Združenie priateľov Domu svätého Juraja bolo zaregistrované dňa 29.05.2018
na Okresnom úrade V Banskej Bystrici, odbor všeobecnej vnútornej správy,
pod Číslom OU—BB—OVVS1—2018/019142-003.
:

Obdobie 2019 je druhým rokom Výkonu účtovnej jednotky, avýznaInný
zhľadiska povedomia poskytovania sociálnych služieb pre klientov

odkázaných na sociálnu pomoc.
Riziká:
Za riziko Vďalšom poskytovani opatrovateľskej služby je možné pokladať

nedostatok očakávaných finančných zdrojov na pokrytie nákladov.
Združenie priateľov Domu svätého Juraja i naďalej plánuje vykonávať činnosť
V rozsahu a V predmete, V ktorý má V stanovách.

7. NÁVRH NA ROZDELENIE ZISKU ALEBO STRATY

Združenie priateľov Domu svätého Juraja ukončilo účtovné obdobie 2019 so
stratou, V objeme 19 522,99 EUR. Valné zhromaždenie na svojom zasadnutí
21.02.2020 schválilo účtovnú závierku .za rok 2019, účtovnú stratu v objeme
19 522,99 EUR, á prijalo uznesenie účtovnú stratu zaúčtovať na účet,
nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

8. UDALOSTI OSOBITNÉHO VýZNAMU, KTORÉ NASTALI PO
SKONČENÍ ÚČTOVNÉHO OBDOBIA, ZA KTORÉ SA VYHOTOVUJE

VýRočNA SPRÁVA, ZMENY V ZASTÚPENÍ ZDRUŽENIA
Správna rada Združenia priateľov Domu svätého Juraja na svojom zasadnutí
Rady Združenia konaného dňa 25.03.2020 sa uzniesla na zmene osoby
oprávnenej konať V mene Združenia.
Mgr. Udvardy Alexander
Mgr. Zuzana Zorková

- odvolaný predseda Združenia

- vymenovaná predsedníčka Združenia

9. ZÁVER
Združenie priateľov Domu svätého Juraja v priebehu roku 2019 plnilo Všetky
úlohy stanovené zákonom o sociálnych sĺužbách & zákonom o neziskových
organizáciách, poskytujúcich všeobecne prospešné služby a má predpoklady
na poskytovanie kvalitnej sociálnej služby 31ij ďalšomľobdobí.
Združenie priateľov
Domu svätého Juraja
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