
Charita Modra, n.o. 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

VÝROČNÁ    SPRÁVA  

ZA ROK 2014 

   

   

   

   

   

 

 

 



 2

1. Úvod 

Základné údaje: 

Názov :  
Registroval: 
Registračné číslo: 
Dátum zápisu: 

Charita Modra, n.o. 
Obvodný úrad Bratislava 
OVVS-31132/265/2008-NO 
31.10.2008 

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:  Vinohradská 57 
   Obec:  Šenkvice 
   Okres :  Pezinok 

 
Zakladateľ:                        Bc. Jaroslav Bilka 

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

       rod. Bilková 
Bc. Eva Vavrinčíková 

       
   Riaditeľ :  PhDr. Zuzana Bilková 
   

 

Správna rada prerokovala a jednohlasne schválila d ňa 1.7.2015 predloženú 
výro čnú správu za rok 2014. 
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2. Prehľad činností vykonávaných v kalendárnom roku 2014 s 
uvedením vzťahu k účelu založenia neziskovej organizácie. 

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. Naša činnosť umožňuje  žiť v kruhu svojej rodiny klientom so 
zdravotným problémom a seniorom. 
Naša činnosť: 

� Poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti podľa osobitného 
zákona: 

• opatrovateľská služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá je 
odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, je odkázaná na pomoc pri úkonoch 
sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych 
aktivitách,  

• prepravná služba poskytovaná fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím 
odkázanej na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo fyzickej 
osobe s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu po 
rovine alebo po schodoch a obmedzenou schopnosťou orientácie 

• denný stacionár poskytuje sociálnu službu fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na 
pomoc inej fyzickej osoby a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na 
určitý čas počas dňa poskytuje: pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej 
osoby, sociálne poradenstvo, sociálnu rehabilitáciu, stravovanie  
Zabezpečuje pracovnú terapiu a záujmovú činnosť 

• sociálne poradenstvo zamerané na pomoc fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej 
situácii, bude sa vykonávať na úrovni základného sociálneho poradenstva 
terénnou formou prostredníctvom terénnych programov 

• zapožičiavanie pomôcok- sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe s ťažkým 
zdravotným postihnutím a fyzickej osobe s nepriaznivým zdravotným stavom 
odkázaným na pomôcky 

� Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti 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 
• Starostlivosť o klientov terminálnom štádiu 

                Starostlivosť poskytovaná prostredníctvom Agentúry domácej ošetrovateľskej 
starostlivosti je hradená zo zdravotného poistenia na základe schválenia revíznym lekárom. 
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Činnosť Agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti. 
 
Počet sestier:  6 
Počet ošetrených pacientov:  364 
Počet návštev v domácnosti klienta: 13751 
Počet ošetrovateľských výkonov v domácnosti klienta: 44775 
Priemerný počet návštev na jednu sestru za deň: 12-15 klientov 
 
Zloženie ošetrovaných klientov:  
Podľa veku:  

•     0-19                      0 klientov 
•  19- 60                   54  klientov 
• nad 60 rokov        310 klientov 

 
Podľa mobility klientov: 

• mobilní klienti                                       21 klientov 
• klienti s obmedzenou mobilitou          177 klientov 
• imobilní klienti                                     115 klientov 
• klienti s psychiatrickou diagnózou          1 klienti 

 
Podľa najčastejších výkonov: 

• ošetrovateľská rehabilitácia                               6708 
• prevencia dekubitov                                          4 449 
• ošetrovanie rán                                                  5 514 
• ošetrovanie dekubitov                                       4079 
• ošetrovateľská hygiena                                      931 
• starostlivosť o stómie                                         796 
• podávanie infúzií                                                828 
• podávanie injekcií                                               2 120 
• starostlivosť o kaválny katéter  a i.v. kanylu      119 

 
Podľa najčastejších diagnóz: 

• pacienti s onkologickým ochorením 
• pacienti po náhlej cievnej príhode 
• pacienti po úrazoch – zlomeniny krčka stehnovej kosti 
• pacienti s ulcusom na predkolení 
• pacienti s dekubitmi 
• pacienti s ochorením chrbtice 

 
Pri ošetrovaní klientov v domácnosti sestry využívajú 2 motorové vozidlá značky Fiat Panda. 
Sestry najazdia  viac ako 100 km denne. Tretie auto je k dispozícii podľa potreby, inak slúži 
pre potreby prepravnej a opatrovateľskej služby. Ďalšie auto využívame v terénnej 
opatrovateľskej službe. V súčasnosti máme k dispozícii 4 autá. 
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Činnosť  sociálnych služieb. 
 
Opatrovateľská služba. 
 
Počet sociálnych pracovníkov: 1 
Počet opatrovateľov stredisko Šenkvice :  10 
Počet opatrovateľov stredisko Dubová :  1 
Počet opatrovateľov stredisko Svätý Jur :  8 
Počet opatrovateľov - projekty s Úradom práce a soc. vecí a rodiny:  

•  §52a – priemerne 12 uchádzačov za mesiac 
•  §50a – projekt do 2/2014 – 1 zamestnanec 

Rozvoz obedov -zamestnanci: 1 
 
Počet opatrených klientov:   

• Opatrovateľská služba Modra:       65 klientov| 
• Opatrovateľská služba Častá:           2 klienti 
• Opatrovateľská služba Dubová:       2 klienti 
• Opatrovateľská služba Svätý Jur:  18 klientov 
 

 Počet rozvezených obedov: denne –priemerne 28 
                                                            
    V roku 2014 začalo svoju činnosť viacero pobytových sociálnych zariadení v okrese, 
v dôsledku čoho nastal dosť výrazný  pokles klientov v domácej opatrovateľskej starostlivosti. 
Podľa nás je problémom aj to, že opatrovateľská služba nemá priamu dotáciu  pre klienta, tak 
ako  ju majú pobytové zariadenia. Veľakrát sa stalo, že klientovi začneme poskytovať 
opatrovateľskú službu ihneď pri zhoršení stavu a keď klient prejde cez posudkové konanie, 
prechádza do opatrovateľskej starostlivosti príslušnej obce. 
    V poskytovaní opatrovateľskej starostlivosti pretrváva stály problém s financiami. 
Hodinové náklady na poskytnutú starostlivosť sú vyššie ako platby od klientov.  
    Túto situáciu sa snažíme riešiť pomocou projektov cez úrad práce a sociálnych vecí. 
 
 
 
Prepravná   služba 
 
Šofér : 1 
Počet klientov prepravnej služby 
Počet  klientov  : 23 
 
 
Prepravnú  službu využívajú najmä naši klienti, ktorým sa poskytuje domáca 
ošetrovateľská a opatrovateľská starostlivosť a prepravná služba umožňuje skvalitniť 
poskytovanú starostlivosť. 
Prepravná služba má mierny nárast v poskytovaní tejto sociálnej služby. 
Úlohou šoféra prepravnej služby je rozvoz liekov a zdravotných pomôcok našim klientom. 
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Denný stacionár. 
 
Počet zamestnancov: 1 
Počet  klientov:  3 
 
     Denný stacionár začal svoju prevádzku v júny 2014 v priestoroch, ktoré nám prenajal 
obecný úrad Vištuk na Hlavnej ulici. Činnosť sme začali v spolupráci s Nadáciou Orange. 
Klub má svoju činnosť 2x týždenne a priemerne ho navštevovali 3 klienti. Počas stretnutia si 
vytvorili príjemné prostredie, uvarili kávu,  čaj,   venovali sa ručným prácam, aranžovaniu 
kvetov k pamiatke zosnulých a na Vianoce. 
     Grant vo výške 1150 € bol poskytnutý na rozbeh činnosti klubu- na nákup kreatívnych 
potrieb,vyšívacích potrieb,na občerstvenie a benzín na zvoz nemobilných klientov.Finančné 
prostriedky boli poskytnuté na pol roka,činnosť klubu naďalej pokračuje z našich 
prostriedkov a do budúcna môžeme požiadať o štátnu dotáciu.Naša organizácia.chce takýmito 
aktivitami rozširovať a skvalitňovať svoje služby.  
 
 
Zapožičiavanie pomôcok 
 
    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.  
Celkovo sme poskytli pomôcky 23 klientom. 
 
Základné sociálne poradenstvo 
 
Celou našou činnosťou sa prelína základné sociálne poradenstvo, týkajúce sa vybavovania 
kompenzačných pomôcok, nároku na sociálnu službu a postup pri vybavovaní. 
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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:  6, z toho je jedna pracovná asistentka 
 
Činnosť:  

• zadávanie údajov do počítača – nahadzovanie výkonov ADOS 
• administratívne práce pre ADOS -príprava návrhov na poskytovanie DOS 
• príprava materiálnu pre sestry – výroba štvorcov, tampónov... 
• upratovanie kancelárie, dokladanie materiálu, starostlivosť o kvety 

 
 
 

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

 
Počet zamestnancov:   

•  projekt 1.3.2012- 28.2.2014 – 1 zamestnanec 
Činnosť:  

• Opatrovateľská služba v domácnosti  
• Pomocné práce v kancelárii 

 
 

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

 
Počet zamestnancov:   

• 1 projekt  1.9.2013 - 28.2.2014 – celkovo 10 uchádzačov o zamestnanie 
• 2 projekt  1.3.2014 - 31.8.2014  –celkovo 15 uchádzačov o zamestnanie 
• 3 projekt  1.9.2014 - 28.2.2015  –celkovo 15 uchádzačov o zamestnanie 

 
Činnosť:  

• Opatrovateľská služba v domácnosti  
 
 
Cieľ projektov  

� Umožniť uchádzačom o zamestnanie, ktorí sú dlhodobo  nezamestnaní, nájsť 
uplatnenie a možnosť získať aspoň minimálne finančné prostriedky pre život.  

� Umožniť zamestnávateľovi vytvoriť nové pracovné miesta 
� Umožniť uchádzačom o zamestnanie zamestnať sa a udržať sa v zamestnaní 
� Riešenie nepriaznivej sociálnej situácie fyzickej osoby, ktorá je ohrozená sociálnym 

vylúčením 
� Pomoc pri riešení problémov fyzických osôb, ktoré majú obmedzené schopnosti 

spoločensky sa začleniť a samostatne riešiť svoje problémy  
� Poskytovanie kvalitnej opatrovateľskej  starostlivosti chorým a starším obyvateľom 

v ich domácnosti  
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� Zabezpečiť poskytovanie sociálnych služieb sociálne znevýhodneným skupinám – 
rozvoz obedov, nákupy starším, chorým  a imobilným občanom 

� Zabezpečenie kontaktu so spoločenským prostredím  - prechádzky, doprovod pri 
vybavovaní, nákupoch, návštevách 

� Skvalitnenie života chorých občanov - pomoc pri vybavovaní pomôcok, starostlivosť 
o pomôcky 

� Organizovanie humanitárnej starostlivosti – zber odevov, nábytku, potrieb do 
domácnosti... 

Z uchádzačov o zamestnanie, ktorí sa zúčastnili týchto projektov sa 9 uchádzačov zamestnalo, 
niektorí sa prihlásili na opatrovateľský kurz a robia opatrovateľky v iných zariadeniach.  
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Naša ďalšia činnosť  
 

� Medzi naše činnosti patrí aj trvalá zbierka ošatenia a potrieb pre domácnosť 
v spolupráci so Službami Božieho Milosrdenstva Lackov. V minulom roku sme 
naložili 1 kamion, nakoľko v obciach pribudli kontajnery na použité odevy. 
 

� Predaj výrobkov Chránenej dielne Komárno v priestoroch našej kancelárie počas 
celého roka. Účasť na vianočných trhoch vo Vištuku a v Šenkviciach. 

 
� Zúčastnili sme sa Potravinovej zbierky, ktorá konala sa od 10.11.-15.11.2014 v HM 

Tesco Pezinok. Spoluorganizátori boli Slov.katolícka charita, Tesco, Unilever 
a Depaul Slovensko. Bol to už náš druhý ročník a celkovo bol istejší, nebolo treba 
veľa vysvetľovať, mnohí takéto zbierky poznali už zo zahraničia, kde je to už bežná 
tradícia. Výnos bol aj preto oveľa väčší. Dôvodom úspechu bol aj fakt, že aktivistami 
zbierky boli samotní zamestnanci Charity, ktorí sú v okr.Pezinok známi už 13 rokov 
a dobrovoľníci z úradu práce ,ktorí sú momentálne u nás na aktivačných 
prácach.Výnos z r.2014 bol 1.904,57€  a obdarovaných bolo 93 rodín, konkrétne 
v týchto mestách a obciach: Šenkvice 21,Budmerice 4,Pezinok 17,Grinava 1,Modra 
8,Kráľová 2,Vištuk 5,Dubová 8,Viničné 1,Vinosady 1,Častá 9,Píla 1,Jablonec 1,Sv.Jur 
8,Limbach 2,Igram 2,Nitra 1,Malacky azyl.dom 1. 

            Typy na potencionálnych darcov sme dostávali hlavne od našich vnímavých   
            zamestnankýň, ľudí z obcí,lekárov,zamestnancov sociálnych odborov na obecných      

úradoch a vyzývali sme aj samotných ľudí na zbierke,ktorí väčšinou nevedeli o  
ľuďoch,ktorí by potrebovali takúto pomoc. 
  

� Druhým úspešným projektom,tiež z nadácie Orange bolo vianočné posedenie pre 
našich klientov a vianočný balíček pre všetkých našich klientov -34-rom sa vozia 
denne v Modre obedy, 45-tim sa poskytuje opatrovateľská služba a 81 klientom sa 
poskytuje ošetrovateľská služba. Grant bol vo výške 400€. Na posedení sa zúčastnilo 
10 klientov. 

 
 

� Naša činnosť sa dostáva  do povedomia obyvateľov okresu. Už druhým rokom nás 
podporili  rod.Fitzová a Petríková,  ktorí zorganizovali predaj vianočného 
charitatívneho punču. Výnos  bol 420€ na našu činnosť. 
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3. Ročná účtovná závierka a zhodnotenie základných údajov v nej 
obsiahnutých. 

 
Súčasťou tejto správy je 

� Výkaz ziskov a strát  
� Súvaha 
� Prehľad o daroch, príspevkoch a príjmoch za rok 2012 
 

 

4.Výrok audítora k ročnej účtovnej závierke. 
 
Vzhľadom nato, že daňové priznanie bolo podané 30.6.2015,  audit stále prebieha. Výrok 
o výsledku auditu bude v zákonnej lehote zverejnený. 

 

5.Prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch. 

Prijmy: 

Z vlastnej činnosti:  223 226 .- 

Dary: 420.-€ 

Granty – Nadácia Orange : Workshopy troch generácii -  1 150.- 

                                             Darujte Vianoce – 400.- 

2% z daní : 1 162.- € 

Príspevky z ÚPSVaR na jednotlivé projekty:  29 521.-€ 

Výdavky : 

      Výdavky podľa druhu  služieb : 

      ADOS:  111 900.- 

      Opatrovateľská služba: 137 019.- 

       Prepravná služba: 1 722.- 

       Požičiavanie pomôcok: 1747.- 

       Základná sociálne poradenstvo: 1034.- 
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      Výdavky spolu:  253 422.- 

Konečný zostatok v pokladni k 31.12.2014 :  215.- 

Konečný zostatok na účte k 31.12.2014: 160.- 

Konečný zostatok spolu k 31.12.2014: 55.- 

 

 6. Prehľad rozsahu prínosov (výnosov) v členení podľa 
zdrojov 

Prehľad v prílohe k výročnej správe 

7. Stav a pohyb majetku a záväzkov neziskovej organizácie. 

 

Nezisková organizácia nemá nehnuteľný majetok. Vlastní 4 motorové vozidlá – 2 z nich 
zakúpila v roku 2011 a 2 ojazdené sme kúpili v roku 2013. Majetkom neziskovej 
organizácie je zariadenie kancelárie. 

Majetok neziskovej organizácie:  

Konečný zostatok spolu k 31.12.2014:  19 217.- 

Záväzky k 31.12.2014 : 

dlhodobé záväzky  - záväzky zo sociálneho fondu   3 220.-€ 

       krátkodobé záväzky – z obchodného styku                                                      125.- 

                                  - záväzky voči zamestnancom /mzdy 12/2014/         10 429.- 

                                  -Zúčtovanie s poisťovňami /12/2014/                          6 258.- 

                                  - daňové záväzky   /12/2014/                                            72.- 

8. Zmeny a nové zloženie orgánov neziskovej organizácie, ku 
ktorým prišlo v priebehu roka. 

V roku 2014 neprišlo k zmene štatútu.  

9. Ďalšie údaje určené správnou radou. 

Správna rada neurčila žiadne ďalšie údaje na zverejnenie vo výročnej správe. 
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10. Vyjadrenie revízora 

Revízor preskúmal hospodárenie neziskovej organizácie a nemá pripomienky. 

Revízor: Mária Melišková ............................................................................... 

 
 
 
Všetky naše aktivity chceme zachovať, prípadne rozvíjať. Naďalej chceme poskytovať 
kvalitnú domácu starostlivosť a rozvíjať ďalšiu sociálnu starostlivosť. Dúfame, že naša 
činnosť sa bude naďalej rozvíjať a bude prospešná pre obyvateľov. 
 
 
 
Šenkvice, 1.7. 2015 
Vypracovala  PhDr. Zuzana Bilková, riaditeľka neziskovej organizácie Charita Modra  
 
Za správnu radu predseda správnej rady: Bc. Jaroslav Bilka 
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PREHĽAD 
o daroch, príspevkoch a príjmoch za rok 2014 

 
Názov: 
 
P.č. Zdroj Dar Príspevo

k 
Príjem Pozn. 

1. 
2. 
3. 
4. 

Nadácia Orange 
Nadácia Orange 
Varenie kapustnice – rodina Fitz a Petríková 
2% z daní 

 
 
420.- 

1150.- 
  400.- 
 
1 162.- 

  

 


