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1. Úvod
Barborka nezisková organizácia zaregistrovaná dňa 23.09.2008 na Obvodnom úrade
v Košiciach, oddelení všeobecnej vnútornej správy v registri neziskových organizácií
poskytujúcich všeobecne prospešné služby pod č. OVVS/22/2008. IČO:35583339, DIČ:
2022690450 so sídlom: 04801 Rožňava, Špitálska 1, Telefón : 058/77 71 266, 058/77 71 572,
email: barborkano@gmail.com, www.barborkano.sk.
Zriaďovateľ NsP sv. Barbory Rožňava a.s. Špitálska 1, 048 01 Rožňava
Poskytované sociálne služby v zariadení podporovaného bývania- zápis do registra
poskytovateľov sociálnych služieb Košického samosprávneho kraja dňa 01.12.2009 pod č.
74/2009- OSV. V januári 2011 registrácia rozšírenia poskytovania sociálnej služby o domov
sociálnych služieb. Kapacita zariadenia 21 klientov

Náš cieľ
Sprevádzať ľudí so špecifickými potrebami životom tak, aby mohli dôstojne žiť integrovaní v
spoločnosti podľa svojich potrieb, prianí a možností.

Strategické ciele
 Poskytovať sociálne služby podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách.
 Posilňovať samostatnosť, nezávislosť a podporovať sebestačnosť klienta.
 Pomáhať klientovi pri zaistení jeho základných potrieb, ktoré nie je schopný si zaistiť
resp. zaistí si ich pod dohľadom.
 Zaisťovať komplex služieb podľa individuálnych potrieb klienta.
 Pomáhať im pri riešení ich sociálnych problémov tak, aby dokázali mobilizáciou
svojich možností a schopností tieto problémy riešiť a predchádzať im za pomoci
mobilizácie vnútorných a vonkajších zdrojov jeho prirodzeného prostredia.
 Umožniť klientom začleniť sa do bežného života v prirodzenom prostredí spoločnosti
vrátane možnosti uplatniť sa na trhu práce.
 Maximálne podporovať ich samostatnosť, individuálny rozvoj, nezávislosť a
poskytovať podporu iba v oblastiach, ktoré vlastnými silami nezvládajú.

Ciele na rok 2013





Vypracovať a realizovať program supervízie.
Zvýšenie kvality života klienta s dôrazom na potrebu sebarealizácie každého jedinca.
Vybudovanie relaxačno-rehabilitačnej miestnosti.
Rozšírenie spektra poskytovaných služieb.
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Realizačný tím
Štatutárny zástupca: PhDr. Ivana Antalová, riadi činnosť Barborka n. o. v súlade so
zriaďovacou listinou, zodpovedá za činnosť zriaďovateľovi.
Predseda správnej rady: MUDr. Jana Grešková, zloženie správnej a dozornej rady zostáva
rovnaké.

Organizačná štruktúra zariadenia
Riaditeľka: PhDr. Ivana Antalová
Zástupca riaditeľa, sociálny pracovník: Mgr. Miroslav Demján
Počet zamestnancov na trvalý pracovný pomer: 8
Z toho odborný : 8
Technik BOZP a PO: na dohodu o vykonaní činnosti.

Rozdelenie pracovníkov podľa odbornosti
Magister sociálnej práce ( II. stupeň VŠ. štúdia v odbore sociálna práca)- 2 pracovníci
Asistent v zariadení sociálnych služieb ( úplné stredné odborné vzdelanie + akreditovaný
opatrovateľský kurz v rozsahu 230 hodín) -5 pracovníci, z toho 1 pracovníčka pomaturitné
špecializačné štúdium v odbore sociálno- právna starostlivosť
Inštruktor sociálnej rehabilitácie/ účtovníčka
(úplné stredné odborné vzdelanie+
certifikovaný kurz Sociálna rehabilitácia v praxi zariadení sociálnych služieb v rozsahu 150
hodín) 1 pracovníčka.
Riaditeľka: III. Stupeň VŠ štúdia v odbore sociálna práca, akreditované vzdelávanie
supervízia v pomáhajúcich profesiách
Percentuálny podiel odborných zamestnancov Barborka n. o. na celkovom počte
zamestnancov 100%. Aktivity v domove sociálnych služieb sú realizované aj zamestnancami
zariadenia podporovaného bývania (počet zamestnancov v domove sociálnych služieb 2,5 z
toho 1 sociálny pracovník, 1opatrovateľka, 0,5 úväzku sociálny inštruktor.) v nepretržitej
prevádzke pracujú 4 zamestnanci, v jednozmennej 4 zamestnanci. Každý klient má svojho
sociálneho pracovníka a opatrovateľku, pozná zodpovedných pracovníkov pre pracovnú
a záujmovú činnosť klientov. Klienti zariadenia podporovaného bývania sa zapájajú do aktivít
v domove sociálnych služieb, skupinové aktivity realizujeme spoločne aj za pomoci
dobrovoľníkov.
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2. Činnosť organizácie v roku 2013
2.1 Aktivity zamerané na zamestnancov v rámci celoživotného vzdelávania
organizované v spolupráci s inými subjektmi:
ÚPSVaR Rožňava
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného
v evidencii uchádzačov o zamestnanie. Od 1.9.2012 vykonáva absolventskú prax 1 absolventka
vysokej školy. Absolventskú prax ukončila vo februári 2013, máme ju v evidencii
dobrovoľníkov, v prípade potreby je ochotná vypomôcť i naďalej.
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu udržania v zamestnaní zamestnancov s nízkymi
mzdami podľa§50 zákona č.5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení
zákonov v znení neskorších predpisov. Na podporovaných pracovných miestach udržiavame
troch zamestnancov, ktorí boli vedení v evidencii uchádzačov o najmenej tri mesiace. Sú to
pracovné miesta asistent v zariadení sociálnych služieb KZAM a asistent KZAM 3221 do
apríla 2013, pracovníci sa osvedčili, sú prínosom pre poskytované služby boli prijatí do
pracovného pomeru na dobu neurčitú.

Vzdelávanie pracovníkov a prehlbovanie kvalifikácie
V roku 2013 v rámci prehlbovanie kvalifikácie PhDr. Ivana Antalová absolvovala akreditované
vzdelávanie č. 1678/2011/57/1 Asociácie supervízorov a sociálnych poradcov (ASSP),
Mokrohájska cesta 3, 845 12 Bratislava „Supervízia v pomáhajúcich profesiách“ v čase od
januára 2013 do novembra 2013 v rozsahu 240 vyučovacích hodín.
Účasť na seminároch s pasívnou účasťou:
Organizátor a odborný garant podujatia: územná sekcia zdravotníckych pracovníkov
nelekárskych odborov SSSaPA a SSLAZ o.z. SLS v Rožňave, Slovenskej spoločnosti sestier
a pôrodných asistentiek, Slovenskej spoločnosti laborantov a asistentov v zdravotníctve,
organizačných zložiek Slovenskej lekárskej spoločnosti, okresná úroveň: máj a december 2013
Deň ošetrovateľstva, organizátor Stredná zdravotnícka škola Rožňava, Slovenská komora sestier
a pôrodných asistentiek, máj 2013.

2.2 Aktivity zamerané na klientov v zariadení podporovaného bývania a domove
sociálnych služieb
Počet klientov ku 31.12.2013 zostáva nezmenený, v zariadení podporovaného bývania 13
klientov v domove sociálnych služieb 5 klientov. Z toho ženy 3, muži 15. Invalidný dôchodok
poberajú 17 klienti a dávku v hmotnej núdzi 3 klienti Nikto nie je zapojení do pracovného
procesu. Piati sú zbavení spôsobilosti na právne úkony. Vekový priemer klientov v zariadení
podporovaného bývania je 51 rokov, v domove sociálnych služieb 58 rokov.
Pohyb v priebehu roka 1 klient odišiel zo zariadenia podporovaného bývania do domova
sociálnych služieb v Košiciach, 1 bol prijatý do zariadenia z evidencie čakateľov.
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Sociálna odkázanosť: pomoc pri zabezpečovaní nevyhnutných životných úkonov uvedených
v prílohe č. 4 zákona č. 448/2008 o sociálnych službách. Stupeň II. 6 klientov, stupeň III. 4
klienti, stupeň IV. 1 klient, stupeň VI. 2 klienti. Dohľad v zariadení podporovaného bývania je
usmerňovanie a monitorovanie klienta pri zabezpečovaní seba obslužných úkonov, úkonov
starostlivosti o svoju domácnosť v rámci zariadenia a základných sociálnych aktivít podľa už
citovanej prílohy č.4. úhrada klienta v zariadení podporovaného bývania je 2,50 Eur/deň.
V domove sociálnych služieb stupeň odkázanosti VI. piatim klientom poskytujeme pomoc pri
odkázanosti, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie, zabezpečujeme
ošetrovateľskú starostlivosť, pracovnú terapiu a záujmovú činnosť. Klient uhrádza v domove
sociálnych služieb 8,50 Eur/deň. Poskytovanie sociálneho poradenstva, sociálnej rehabilitácie
a odborných činností je pre klientov bezplatné.
Ubytovanie: ubytovanie je poskytované v jedno a dvojposteľových izbách. Kúpeľne a toalety
sú spoločné pre mužov a pre ženy. Priestory sú bezbariérové.
Stravovanie: V zariadení sú vytvorené podmienky na prípravu stravy. Klienti spoločne tvoria
jedálny lístok, nakupujú suroviny i pripravujú jedlá. Klienti zariadenia podporovaného bývania
majú možnosť zakúpenia a výberu stravy v rámci nadštandardných služieb, riešené zmluvou
podľa občianskeho zákonníka. Stravovanie domova sociálnych služieb a zariadenia
podporovaného bývania je riešené dodávateľsky z jedálne z NsP sv. Barbory Rožňava a.s.
formou zakúpených stravných lístkov.
Pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva: realizujú klienti v rámci sociálnej rehabilitácie.
Využívame i služby práčovne NsP sv. Barbory Rožňava a.s.
Sociálna rehabilitácia:
Barborka n. o. zariadenie podporovaného bývania a domov sociálnych služieb podporuje
samostatnosť klientov, stimuluje ich k zodpovednosti a k riešeniu drobných prekážok
každodenného života. Pracovníci vyvíjajú pozitívne sociálne roly, zvyšujú kompetencie
klientov, sú pre nich vzorom, v rámci možností hľadajú pre nich uplatnenie v komunite.
V priebehu roka boli realizované ergoterapeutické a záujmové aktivity. 4 mesiace sme
realizovali felinoterapiu s veľkým úspechom. U klientov boli evidentné zmeny v zmysle
zlepšenej komunikácie a celkovému zlepšeniu celkového stavu. O to horšie bolo vyrovnávanie
sa s tragickým koncom zvieratka. Z toho dôvodu plánujeme zaviesť inú formu animoterapie.
Rozsah činností, z ktorých si klienti môžu vybrať podľa svojich záujmov, možností a schopností
je nasledovný: pondelok až piatok od 10.00 do 12.00: ručné práce, šitie a údržba a drobné
opravy odevov, zodpovedná pracovníčka Eva Jacková, výrobky z druhotných surovín
zodpovedná pracovníčka Monika Švecová, výroba dekoračných predmetov, počítačový krúžok
a kondičné cvičenie zodpovedný pracovník Jozef Volgyák, drôtikovanie, korálkovanie,
vyrezávanie a vypaľovanie dreva zodpovedný pracovník Júlia Hricová. Pondelok až sobota od
13.00 do 17.00, varenie a pečenie, nakupovanie, hospodárenie s financiami zodpovedný
pracovníci Ľubica Butkovičová a Darina Bošelová, prírodovedný krúžok a návštevy knižnice
Jozef Volgyák. Tvorba plánov klientov, nácvik komunikácie a sociálnych zručností Mgr. Martin
Antal, muzikoterapia, biblioterapia, čítanie a rozbor textu spojené s tréningom pamäte,
zodpovedný pracovník Mgr. Demján Miroslav. Klienti udržiavajú areál pred zariadením
Barborka n. o a v priestoroch detskej polikliniky v areáli nemocnice, kosia trávu, vysádzajú
kvety a dopestujú si zeleninu, vysadili ozdobné a ovocné stromčeky. Raz mesačne realizujeme
skupinové stretnutie zamestnancov a klientov s riaditeľkou. Klienti majú k dispozícii služby
kaderníka, manikérky a pedikérky. Skupinové aktivity sú spoločné pre klientov zariadenia
podporovaného bývania i domova sociálnych služieb.
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Klienti majú stanovený rozsah činností, do ktorých sa zapájajú individuálne v rámci plánov
klienta. Plán vychádza z aktuálnych možností a schopností klienta a je orientovaný smerom
k najväčšej samostatnosti. Naším cieľom je priaznivo ovplyvňovať ďalší priebeh ochorenia,
predchádzať prejavom príznakov ochorenia a napomôcť integrácii klienta do spoločnosti
formou rehabilitačnej činnosti a sociálneho poradenstva. Venujeme sa klientom podľa ich
potrieb s využitím metód práce s jednotlivcom a skupinou. V spolupráci s klientom formulujeme
ciele a plánujeme účasť v terapiách, voľno časových programoch alebo pracovných dielňach.
Individuálny plán vymedzuje i minimálnu frekvenciu vyššie spomenutej účasti. Každý klient
pozná svojho sociálneho pracovníka i svojho asistenta. Spoločenská miestnosť je upravená na
realizované činnosti, vybavená video a audiotechnikou, počítačom a hudobnými nástrojmi.
Z prostriedkov Slovenskej humanitnej rady a nadácie Tesco „Pomôžte spolu s nami“
z decembra 2012 výťažok zbierky sme investovali do realizácie projektu „ Rehabilitačnorelaxačná miestnosť“ kde realizujeme individuálne a skupinové cvičenia. Reagovali sme na
požiadavku klientov zlepšiť motoriku, koordináciu pohybov, držanie tela, pravidelným cvičením
predchádzať bolestiam chrbta a kĺbov. Pravidelne a aktívne využíva túto možnosť 90% klientov.
Úschova cenných vecí: zariadenie prevezme do úschovy cenné veci vrátane vkladných knižiek
a peňažnej hotovosti, ak o to klient alebo zákonný opatrovník požiada. Pri prevzatí sa
vyhotovuje zmluva o úschove cenných vecí.
Záujmová činnosť:
Záujmová činnosť, teda kultúrna, spoločenská, športová a rekreačná činnosť je realizovaná
hlavne za pomoci dobrovoľníkov. Dobrovoľnícka činnosť je realizovaná aktívnou účasťou
študentov humanitných odborov, fungujeme ako výučbové pracovisko. Počet stálych aktívnych
dobrovoľníkov 32. S pomocou dobrovoľníkov realizujeme voľno časové aktivity. Týždenne 1x
v nedeľu predčítanie Svätého písma, minimálne 3x týždenne vychádzky do prírody. Aktívne sa
zúčastňuje 80% klientov. Výlet na hvezdáreň v Rožňave s odborným výkladom sme realizovali
v priebehu roka 2013 2x. Klienti radi chodia na besedy a vernisáže organizované Gemerským
osvetovým strediskom a Gemerskou knižnicou v Rožňave. V januári 2013 sme videli výstavu
„Biblia na cestách“, v máji výstavu „ Najkrajšie kalendáre“. Klienti sa zúčastnili besedy
a autogramiády so spisovateľmi Rudolfom Schusterom o knihe „Kamčatka“ a Gustávom
Murínom autorom kníh Mafia na Slovensku, Gorily v podsvetí, v máji 2013. So slovenským
hercom a spisovateľom Andym Hrycom diskutovali o knihe „Inventúra“ a Jozefom Banášom
o knihe „Kód 1“ v októbri 2013. V novembri sme sa zúčastnili prednášky na tému:“ Kométy
ozdoby či hrozby z neba.“ V rámci medzinárodného dňa múzeí a galérií sa klienti
s dobrovoľníkmi zúčastnili akcie „Andrássyho deň“ v areáli Baníckeho múzea. Pozreli si nielen
výstavy ale aktívne sa zúčastnili na sprievodných programoch aj v tvorivých dielňach.
V decembri sme sa zúčastnili na Charitánii- charitatívnom koncerte v OKC Rožňava
a účinkujúcich sme odmenili výrobkami z tvorivej dielne. Klienti sa radi zúčastňujú na
koncertoch a podujatiach organizovaných združením saleziánskej mládeže Domka Rožňava,
i na verejných podujatiach mesta Rožňava. Vianočná zbierka „Pomôžte spolu s nami“ počas 4
adventných týždňov slúžila aj na prezentáciu výtvorov z kreatívnych dielní.
Zdravotná a ošetrovateľská starostlivosť: klienti môžu denne v dopoludňajších hodinách
navštíviť praktického lekára v ambulancii na poliklinickej časti NsP sv. Barbory Rožňava a.s..V
NsP sv. Barbory Rožňava a.s. sú realizované i ordinované odborné lekárske vyšetrenia.
Ošetrovateľská starostlivosť zabezpečená prostredníctvom siete ADOS.
Klienti si hradia sami z vlastného vreckového doplatky za lieky, zdravotné pomôcky a poplatky
za zdravotnú starostlivosť.
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Sociálne poradenstvo: realizované denne pre klientov zariadenia, 2x týždenne pre širokú
verejnosť, príbuzných klientov aj pre študentov.

Vyhodnotenie plnenia cieľov za rok 2013
 Vypracovať a realizovať program supervízie- cieľ splnený.
 Zvýšenie kvality života klienta s dôrazom na potrebu sebarealizácie každého jedincacieľ splnený.
 Vybudovanie relaxačno-rehabilitačnej miestnosti- cieľ splnený.
 Rozšírenie spektra poskytovaných služieb- cieľ čiastočne splnený, pokračujeme v plnení.

SWOT analýza Barborka n. o.
Silné stránky:
 kvalifikovanosť a odbornosť zamestnancov,
 široké spektrum aktívnych dobrovoľníkov
 pružný kolektív
 sebarealizácia klientov
 bývanie v jedno a dvojposteľových izbách
 bezbariérovosť prostredia
 účasť na komunitnom plánovaní v meste Rožňava
Slabé stránky:
 závislosť na finančných zdrojoch
 slabé finančné ohodnotenie zamestnancov
 priestory nemocnice
 nespolupráca zo strany príbuzných klientov
 nízke dôchodky klientov
Príležitosti:
 finančné zdroje EÚ podaním projektu na inštitucionálny rozvoj organizácie
 rozšírenie spektra poskytovaných služieb
 vytváranie partnerstiev
Ohrozenie:
 silná konkurencia zariadení
 legislatívne zmeny
 zhoršovanie zdravotného stavu klientov

Ciele na rok 2014
 Rozšírenie spektra poskytovaných služieb - animoterapia
 Získanie finančných prostriedkov na vybudovanie parkovacej plochy pre 4 autá pri
prístupovej ceste.
 Rekonštrukcia kuchynky a jedálne
 Úprava balkóna a návštevnej miestnosti.
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3. Ročná účtovná uzávierka
Hospodárenie neziskovej organizácie a vedenie účtovníctva v roku 2013 sme dali auditovať
v súlade s § 33 ods.3 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.
Výrok audítora k ročnej závierke tvorí prílohu tejto výročnej správy.
Účtovné obdobie 01.01.2013 – 31.12.2013
Finančná správa za rok 2013

Zhodnotenie plnenia príjmov a výdavkov
V tabuľke príjmov je rozpis príjmov zariadenia za príslušný kalendárny rok podľa zdrojov.

ZPB

Prijatý finančný
príspevok z KSK

Nadácia
Tržby z predaja
Úroky
služieb od klientov z bankových Tesco
v€
účtov v €

80873,06

34240,91

Dary

288,30
DSS

32170,65

15043,8
746,36

spolu

113043,71

1034,66 49284,71

1,14

1290,74

40 ,-

Celové príjmy: 164694,96 €
Pre zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb a chod prevádzky zariadenia Barborka n. o.
podľa zákona č.448/2008 Z. z. o sociálnych službách, bol poskytnutý finančný príspevok
z Košického samosprávneho kraja v celkovej výške 113043,71 €. Z toho na zariadenie
podporovaného bývania vo výške 80873,06 € a na domov sociálnych služieb vo výške
32170,65 €, podľa skutočného počtu FO v zariadení a skutočného stupňa odkázanosti FO.
Po ročnom zúčtovaní za rok 2013 s KSK vznikla zariadeniu pohľadávka vo výške 746,36 €
ktorú KSK uhradí až v roku 2014. Za rok 2012 nám KSK uhradili pohľadávku vo výške
288,30 €. Záväzky voči Košickému samosprávnemu kraju sme splnili, neevidujeme dlh.
Klienti uhradili za poskytnuté sociálne služby, nájom a stravu spolu 49284,71€. Z toho v ZPB
34240,91 € a v DSS 15043,80 €.
Úroky z bankových účtov boli vo výške 1,14 €.
Z vianočnej zbierky Nadácie Tesco, prostredníctvom Slovenskej humanitnej rady sa
vyzbieralo 1290,74 €. Zo zbierky sa zriadila relaxačno rehabilitačná miestnosť.
Firma SCA HYGIENE PRODUCTS SLOVAKIA, s.r.o. v Gemerskej Hôrke darovala
zariadeniu hygienické potreby pre klientov. Cena daru - 40,- €
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Z celkového objemu príjmov 164694,96 € boli hradené výdavky na mzdy v celkovej
výške 68179,54 € a odvody do poisťovní vo výške 22835,58 €. ÚPSVaR na základe zmluvy
refundoval odvody za troch zamestnancov v celkovej výške 506,47 €, čím sa ušetrili
prostriedky na mzdy a odvody.
Zákonná tvorba sociálneho fondu /527/ sa tvorí ako 1% z HM. Povinný prídel do sociálneho
fondu za rok 2013 bol 715,59 €. Príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov bol
vo výške 3926,49 € a zo soc. fondu 681,10 €.
/hodnota stravného lístka -3 €, príspevok zamestnávateľa - 1,65 €, príspevok zamestnanca 1€, príspevok zo SF – 0,35 €/.
Klienti uhrádzajú za sociálnu službu v zariadení podporovaného bývania denne 2,50 €
a využívajú možnosť zakúpenia a výberu stravy v rámci nadštandardných služieb. V domove
sociálnych služieb uhrádzajú klienti 8,50 € na deň - úhrada za 30 dní 255.- €. Klientom je
poskytovaná celodenná strava v hodnote 4,40- €. Stravný lístok z NsP sv. Barbory Rožňava
a.s. pre klientov je v hodnote 2,50 €. Pre klientov sa zakúpilo spolu 6384 ks stravných lístkov
v hodnote 15932,08 €. K 31.12.2013 bol zostatok hodnoty stravných lístkov vo výške 1620,€ /648 ks/ preúčtovaný do cenín /213/. Potraviny na prípravu raňajok a večere pre klientov
boli zakúpené z úhrad klientov v celkovej výške 9067,25 €.
K 31.12.2013 evidujeme dlhodobé pohľadávky od klientov za poskytnuté a neuhradené
služby vo výške 3652,02€. Oproti roku 2012 sa pohľadávky za sociálnu službu znížili
o 364,19 €.
Prácu s klientmi a rehabilitačné činnosti sme realizovali z vlastných zdrojov vo výške
582,78 €.
Relaxačná miestnosť sa zriadila z prostriedkov zbierky Slovenskej humanitnej rady vo výške
1290,74 € a z vlastných prostriedkov vo výške 376,56 € /televízor a koberec/ .
Výdavky na ostatný materiál /účet 501/
- kancelárske potreby – 860,67 €
- ostatný spotrebný materiál – 342,44 €
- čistiace a dezinfekčné prostriedky - 1213,61 €
- hygienické potreby – 174,92 €
- pracovná obuv a odev – 47,02 €
- tričká pre dobrovoľníkov – 280,99 €
- náradie – 12,20 €
- noviny a časopisy – 173,70 €
- napájací zdroj k PC a USB kľúč – 38,25 €
- vybavenie zariadenia kuchyňa, izby, kancelárie/ - 244,47 €
- PHM do krovinorezu – 73,63 €
Ostatné výdavky za služby /účty 512, 513, 518, 538, 541, 544, 549 /
- služby technika PO a BOZP a revízie zariadení PO – 300,- €
- údržba a oprava kancelárskej techniky – 493,46 €
- poistné zodpovednosť za škody 202,36– €
- všeobecné služby/overovanie, notárske ,doména na internete/ - 274,11€
- školenia pre zamestnancov – 665,- €
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poštovné – 116,56 €
cestovné – 1371,13 €
koncesionárske poplatky – 55,68 €
poplatok za vývoz TKO - 1479,09 €
audítorské služby – 400,-€
poplatky banke, úroky, penále, daň z úrokov – 203,62 €
ostatné služby – 650,47 €
Mesačné náklady zariadenia na prenájom nebytových priestorov a nájom za energie od
NsP sv. Barbory boli vo výške 1443,62 € , čo za rok predstavuje náklad vo výške
21823,43 €.

Odpisy DNM /účet 551/
- Odpis softweru – 331,46 €

Celkové výdavky: 153436,51 €
Celkové ekonomické oprávnené náklady v roku 2013 na jedného klienta - 8524,25 €
Vlastné imanie zariadenia
411 – vlastné imanie – 16,60 €
423 – fond tvorený zo zisku z predchádzajúcich rokov - 2771,77 €
V roku 2013 sme fond tvorený zo zisku vo výške 2771,77 €
použili na vysporiadanie straty z minulých období /strata z roku 2011- 2861,24€/ a rozdiel vo
výške 89,47 € ostal ako nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
710 – účet výsledku hospodárenia 2013 – zisk vo výške 11258,38 €
Tvorba rezervy /účet 323/– krátkodobá
- na auditorské služby – 400,- €
- na nájom energie – 4500,- €
Majetok
Zakúpený drobný hmotný majetok sa účtuje na podsúvahových účtoch /771 a 779/
-prírastky za rok 2013 – 1578,- €
Finančný majetok
Zostatok k 31.12.2013
Pokladnica / účet 211/ - 374,70 €
Ceniny /účet 213/- 5294,25 €
z toho: poštové známky – 2,25 €
stravné lístky pre zamestnancov – 3672 €
stravné lístky pre klientov – 1620 €
Bankové účty /221/ - 5932,54 €
z toho: VÚB banka – 8,65 €
SLSP banka – 5923,89 €
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Záväzky /účty 321,472/
dlhodobé - zo sociálneho fondu – 70,81 €
krátkodobé – dodávatelia
K 31.12.2013 evidujeme krátkodobé záväzky voči 1.Rožňavskej s.r.o. – 12,14 €
Pohľadávky /účet 315/
K 31.12.2013 evidujeme dlhodobé pohľadávky od klientov za poskytnuté a neuhradené
služby vo výške 3652,02 €. Oproti roku 2012 sa pohľadávky za sociálnu službu znížili
o 364,19 €.
Účet Barborka n. o. vedený v Slovenskej sporiteľni č.0512309247/0900
Samostatný účet Barborka n. o. vedený vo VÚB č. 2677047651/0200 zriadený na účely
poskytnutia finančného príspevku Košického samosprávneho kraja.

Pohľadávky a záväzky za rok 2013, nadobudnutý finančný majetok

Dlhodobý nehmotný majetok
Časové rozlíšenie
Pohľadávky voči klientom
Finančný majetok: hotovosť
Finančný majetok: ceniny
Finančný majetok: bankové účty
Aktíva spolu

0
914,95
3652,02
374,70
5294,25
5932,54
16168,46

Základné imanie
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia
Výsledok hospodárenia
Krátkodobé rezervy
Záväzky z obchodného styku
Ostatné záväzky dlhodobé
Časové rozlíšenie
Pasíva spolu

16,60
-89,47
11258,38
4900,12,14
70,81
0
16168,46
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4. Partneri
Košický samosprávny kraj
Nemocnica s poliklinikou svätej Barbory Rožňava a.s.
Diecézna charita Rožňava
Arcidiecézna charita Košice
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n. o. v Bratislave
Detašované pracovisko Bl. Sáry Salkaházi v Rožňave
Ústav sociálnych vied a zdravotníctva Bl. P.P. Gojdiča v Prešove
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Roman Ocelník www.ocelník.sk, www.informátor.sk,
Slovenská Humanitná rada
Nadácia Tesco
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5. Záver
Ciele neziskovej organizácie v roku 2013 bolo realizované a splnené. Cieľ o rozširovaní
spektra poskytovaných služieb naďalej budeme napĺňať. Niektoré aktivity sme pre nezáujem
klientov zrušili a doplnili o aktivity o ktoré prejavili záujem. Tento rok sme sa pokúsili
o animoterapiu, v budúcom roku plánujeme terapiu za pomoci akvarijných rybičiek. Bol
vypracovaný plán supervízie na rok 2013, zrealizovali sme 2 skupinové supervízie
a individuálne supervízie v rámci výcviku. Práca s klientom v oboch typoch zariadenia je
zahrnutá v mesačných a týždenných plánoch, ktoré tvoríme za aktívnej účasti klienta na
základe jeho potrieb, možností a schopností. Realizácia mnohých najmä voľno časových
aktivít je závislá i od pomoci dobrovoľníkov a finančných prostriedkov. Aj touto cestou
chcem vyjadriť poďakovanie všetkým dobrovoľníkom, ktorí sa aktívne zúčastňovali
dobrovoľníckej činnosti aj v roku 2013. Pracujúcim, ktorí vo svojom voľnom čase, v nedeľu
spríjemňujú klientom nedeľné popoludnie najmä čítaním Svätého písma, študentom, bez
ktorých niektoré aktivity mimo zariadenia Barborka n. o. boli ťažko realizovateľné.
Poďakovanie patrí i všetkým partnerom uvedeným na predchádzajúcej strane.
Poskytovanie sociálnych služieb je spolufinancované Košickým samosprávnym krajom.
Informácie o činnosti neziskovej organizácie a našich aktivitách publikujeme priebežne i na
našej webovej stránke www.barborkano.sk a na stránkach mediálnych partnerov
www.inforoznava.sk a www.ocelník.sk.
Poslanie a hlavný cieľ neziskovej organizácie budeme napĺňať i v roku 2014, stále vidíme
priestor na rozširovanie spektra ponúkaných aktivít a zvyšovanie kvality služieb..
Vypracovala : PhDr. Antalová Ivana, riaditeľka Barborka n. o.
V Rožňave dňa 18.03.2014
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