
  Charita Modra, n.o. 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

VÝROČNÁ    SPRÁVA  

ZA ROK 2010 

   

   

   

   

   

 

 



Základné údaje: 

Názov :  Charita Modra, n.o. 
IČO :  45166390 
DIČ :  2022705652 
Bankové spojenie :  Tatrabanka 
   Pobočka Modra 
   Účet číslo: 2629061707 
                          
Sídlo :  Ulica, číslo:  Trlinská 38  
   Obec:  Šenkvice 
   Okres :  Pezinok 
 
                           

PSČ  900 81 
 
 

Prevádzka :  Ulica, číslo:  Vajanského 68  
   Obec:  Modra 
   Okres :  Pezinok 

 
Zakladateľ:                        Bc. Jaroslav Bilka 

PhDr. Zuzana Bilková 
  
  
Orgány organizácie:  Správna rada  Bc. Jaroslav Bilka 
      Kristína Bilková 

Bc. Eva Vavrinčíková 
       
   Riaditeľ :  PhDr. Zuzana Bilková 
   

 

 

 

 

 

 

 

 



Vážení priatelia,  

    Naša nezisková organizácia bola založená v októbri 2008. 31.10. 2008 bola 
zaregistrovaná v Registri neziskových organizácií vedenom  Obvodným úradom 
v Bratislave, odborom všeobecnej vnútornej správy. Svojou činnosťou sa snažíme 
pomáhať žiť v kruhu svojej rodiny klientom so zdravotným problémom a seniorom. 
Naša činnosť: 

 Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Modra zabezpečuje 
poskytovanie  odbornej ošetrovateľskej starostlivosti v domácnosti klienta 
podľa zákona č 576/2004 Z.z.    o zdravotnej  starostlivosti, službách 
súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti    v znení neskorších 
predpisov a zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch  zdravotnej 
starostlivosti, zdravotníckych pracovníkov, stavovských organizáciách v 
zdravotníctve znení neskorších predpisov. Ošetrovateľskú starostlivosť 
poskytujú kvalifikované zdravotné sestry 
Poskytujeme odbornú ošetrovateľskú starostlivosť: 

 Komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť o ležiacich pacientov 

 Ošetrovanie rán 

 Prevencia a ošetrovanie dekubitov 

 Ošetrovateľská rehabilitácia a mobilizácia pacientov 

 Podávanie injekcií a infúzií 

 Odber krvi v domácnosti 

 Starostlivosť o stómie 

 Meranie fyziologických funkcií 

 Strarostlivosť o klientov terminálnom štádiu 
                Starostlivosť poskytovaná prostredníctvom Agentúry domácej ošetrovateľskej 
starostlivosti je hradená zo zdravotného poistenia na základe schválenia revíznym 
lekárom. 

  Opatrovateľská služba sa poskytuje občanovi, ktorý pre svoj nepriaznivý   
zdravotný stav potrebuje pomoc inej osoby pri zabezpečovaní 

                     1. nevyhnutných životných úkonov, 
                     2. nevyhnutných prác v domácnosti alebo 
                     3. kontaktu so spoločenským prostredím, najmä sprievodom 

 Prepravnú  službu možno poskytovať občanovi s ťažkým zdravotným 
postihnutím, ktorý podľa posudku príslušného orgánu je odkázaný na 
individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom 

 Vytváranie podmienok na prácu uchádzačom o zamestnanie - 

 Činnosť chránenej dielne, ktorej zamestnanci  pre naše stredisko 
zabezpečujú pomocné kancelárske práce a pomocné prípravné práce 
pre sestry a opatrovateľky v teréne.  

 Zamestnávanie uchádzačov o zamestnanie prostredníctvom aktivačnej 
činnosti formou dobrovoľníckych  prác podľa § 52a zákon 5/2004 
o službách zamestnanosti. 

 Zamestnávanie  znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie podľa § 
50i zákon 5/2004 o službách zamestnanosti. 

 



 

Činnosť Agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti. 
 
Počet sestier:  5 
Počet ošetrených pacientov:  371 
Počet návštev v domácnosti klienta: 16 691  
Počet ošetrovateľských výkonov v domácnosti klienta: 43 131 
Priemerný počet návštev na jednu sestru za deň: 12-15 klientov 
 
Zloženie ošetrovaných klientov:  
Podľa veku:  

     0-19                      0 klientov 

  19- 60                    64 klientov 

 nad 60 rokov        307 klientov 
 
Podľa mobility klientov: 

 mobilní klienti                                       71 klientov 

 klienti s obmedzenou mobilitou         196  klientov 

 imobilní klienti                                    112 klientov 
 
Podľa najčastejších výkonov: 

 ošetrovateľská rehabilitácia                 10  582 

 prevencia dekubitov                               3  737 

 ošetrovanie rán                                      3  409 

 ošetrovanie dekubitov                            1  248 

 ošetrovateľská hygiena                          1  065 

 podávanie infúzií                                         964 

 podávanie injekcií                                    2 893 

 starostlivosť o permanentný katéter           137 
 
Podľa najčastejších diagnóz: 

 pacienti po náhlej cievnej príhode 

 pacienti po úrazoch – zlomeniny krčka stehnovej kosti, stavy po haváriach... 

 pacienti s ulcusom na predkolení 

 pacienti s dekubitmi 

 pacienti s ochorením chrbtice 

 pacienti s onkologickým ochorením 
 
Pri ošetrovaní klientov v domácnosti sestry využívajú 2 motorové vozidlá a najazdia  
spolu 32 761 km, čo je denne asi 128 km. Tretie auto je k dispozícii podľa potreby, inak 
slúži pre potreby prepravnej a opatrovateľskej služby.  
Klienti v domácnosti využívajú 3 elektrické polohovacie postele, 3 mechanické 
polohovacie postele, 1 nemocničnú posteľ, kyslíkový koncentrátor, viacero vozíkov, WC 
stoličiek, chodítok a antidekubitných matracov.  
 



 

Činnosť  opatrovateľskej služby. 
 
Počet sociálnych pracovníkov: 1 
Počet opatrovateľov:  7 
Počet opatrovateľov - projekty s Úradom práce a soc. vecí a rodiny:  

 §50i – 3 zamestnanci 

 §52a – priemerne 10 uchádzačov za mesiac 
Rozvoz obedov -zamestnanci: 1 
 
Počet opatrených klientov:   

 Opatrovateľská služba Modra: 125 klientov 

 Opatrovateľská služba Častá:      3 klienti 

 Opatrovateľská služba Dubová:   3 klienti 
 
Zloženie ošetrovaných klientov:  
Podľa veku:  

     0-19                      0 klientov 

 20 - 39                      1 klient 

 40 –59                      5 klientov 

 60 -74                     16 klientov 

 75 -89                     93 klientov 

 nad 90 rokov           10 klientov 
 

 
  

 Počet rozvezených obedov: denne –priemerne 70  
                                                            
                                                             
 
Poskytovanie opatrovateľskej služby je zložité pre nedostatok finančných prostriedkov. 
Hodinové náklady na poskytnutú starostlivosť sú vyššie ako platby od klientov, pretože 
reálne náklady sú pre opatrovaných vysoké a obce musia pristupovať k poskytovaniu 
sociálnych služieb v rámci svojich finančných možností. 
Túto situáciu sa snažíme riešiť pomocou projektov cez úrad práce a sociálnych vecí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Prepravná   služba 
 
Šofér : 1 
 
Počet klientov prepravnej služby: 
Pravidelný  klient  : 1 
Nepravidelní klienti : 8  
 
 
Prepravnú  službu využívajú najmä naši klienti, ktorým sa poskytuje domáca 
ošetrovateľská a opatrovateľská starostlivosť a prepravná služba umožňuje skvalitniť 
poskytovanú starostlivosť. 
Úlohou šoféra prepravnej služby je rozvoz liekov a zdravotných pomôcok našim 
klientom. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Projekty cez Úrad práce, sociálnych vecí  a rodiny v Pezinku 
 
 Chránená dielňa  - svoju činnosť začala 1.7.2009.Jej zamestnanci poskytujú 

pomocné kancelárske práce a prípravné práce pre ADOS a opatrovateľskú 
službu. 

 
Počet zamestnancov:  5 
 
Činnosť:  

 zadávanie údajov do počítača – nahadzovanie výkonov ADOS 

 administratívne práce pre ADOS -príprava návrhov na poskytovanie DOS 

 príprava materiálnu pre sestry – výroba štvorcov, tampónov... 
 
 Zamestnávanie  znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie podľa § 50i 

zákon 5/2004 o službách zamestnanosti. 
 

Počet zamestnancov:  1 projekt   od 1.7.2010 – 31.3.2011 
 
Činnosť:  

 Opatrovateľská služba v domácnosti  
 

 Zamestnávanie uchádzačov o zamestnanie prostredníctvom aktivačnej 
činnosti formou dobrovoľníckych  prác podľa § 52a zákon 5/2004 
o službách zamestnanosti  

 
Počet zamestnancov:   

 1 projekt 1.1.2010 - 30.6.2010 - 9 uchádzačov o zamestnanie 

 2 projekt 1.7.2010 – 31.12.2010 - 10 uchádzačov o zamestnanie 
 
Činnosť:  

 Opatrovateľská služba v domácnosti  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   Ekonomické ukazovatele 

 
Príjmy:  

 ADOS                                                 88 512,- 

 Opatrovateľská služba                     24 420,10 .-  

 Obecné rady                                      11 790, 71.-  

 Úrad práce, soc. vec a rodiny          21 093,68.- 

 

      Spolu                                                145 816,49.-                

 

                                                    

Výdaje 

 Celková cena práce                             126 287, 11.- 

 Prevádzkové náklady                            12 637, 88.-  

 Benzín                                                      5  726, 77.-  

 

Spolu                                                     144 651,76.- 

 

 

 

 
Všetky naše aktivity chceme zachovať a naďalej poskytovať kvalitnú domácu 

starostlivosť. V roku 2010 medzi našich klientov pribudlo aj zopár klientov z okresu 
Senec. Dúfam, že naša činnosť sa bude naďalej rozvíjať a bude prospešná pre 
obyvateľov okresov Pezinok a Senec. 
 
 
Šenkvice, 13. 5. 2011 
Vypracovala  PhDr. Zuzana Bilková, riaditeľka neziskovej organizácie Charita Modra  
 

   

        

                                                                         

   

  

   


