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1. Úvod
Barborka hypericum nezisková organizácia zaregistrovaná dňa 14.1.2019 na Obvodnom
úrade v Košiciach, oddelení všeobecnej vnútornej správy v registri neziskových organizácií
poskytujúcich všeobecne prospešné služby pod č. OVVS/25/2018.
Sme nástupníckou organizáciou Barborka n.o. Rožňava, rozhodnutím správnych rád oboch
neziskových organizácií došlo k zlúčeniu ku dňu 1.7.2019.
Kapacita zariadenia 21 prijímateľov sociálnych služieb (ďalej PSS), v zariadení
podporovaného bývania 15 PSS v domove sociálnych služieb 6 PSS.
Náš cieľ
Sprevádzať ľudí so špecifickými potrebami životom tak, by 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
v zariadení podporovaného bývania a v domove sociálnych služieb
 Vytváranie organizačnej platformy, kde je jednotlivcovi poskytovaná sociálna podpora
alebo ju sám poskytuje iným najmä na dobrovoľníckej báze.
Ciele na rok 2019
 Zlúčenie s neziskovou organizáciou Barborka n.o.
 Rekonštrukcia kuchynky zariadenia podporovaného bývania
 Výmena podlahových krytín na izbách.
 Vytvorenie vonkajšieho posedenia pri ohnisku
Realizačný tím
Štatutárny zástupca: PhDr. Ivana Antalová, riadi činnosť Barborka hypericum n.o., odborný
garant
Predseda správnej rady: Ing. Veronika Antalová, členovia Ing. Martin Antal a Bc. Arch.
Lenka Hricová Jančová
Členovia dozornej rady: PhDr. Beáta Chladná, Monika Sústriková, Adriana Hricová Jančová
do 16.11.2019 a Mgr. Martin Antal od 16.11.2019 člen dozornej rady.
Organizačná štruktúra zariadenia
Riaditeľka: PhDr. Ivana Antalová
Zástupca riaditeľa: Mgr. Martin Antal
Počet zamestnancov na trvalý pracovný pomer: 9
Z toho odborný : 9
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Rozdelenie pracovníkov podľa odbornosti
Magister sociálnej práce: 3
Opatrovateľka: 5
Inštruktor sociálnej rehabilitácie: 1
Percentuálny podiel odborných zamestnancov Barborka hypericum 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 5 zamestnanci, v jednozmennej 4 zamestnanci. Každý PSS má svojho
sociálneho pracovníka a opatrovateľku, pozná zodpovedných pracovníkov pre pracovnú
a záujmovú činnosť. Prijímatelia sociálnej služby zariadenia podporovaného bývania sa
zapájajú do voľno časových aktivít v domove sociálnych služieb, skupinové aktivity
realizujeme spoločne.
2. Činnosť organizácie v roku 2019
Vzdelávanie pracovníkov a prehlbovanie kvalifikácie
Od roku 2018 i v roku 2019 v rámci prehlbovanie kvalifikácie zamestnancov sme sa zamerali
na komplexný rozvoj osobnosti.
PSG Consulting, s.r.o. Košice, projekt „ Rozvoj kompetencií dospelých pre trh práce“
realizujeme vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho
rozvoja a v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. Účasť siedmych zamestnancov
a projekte 5 opatrovateliek, jedna inštruktorka sociálnej rehabilitácie a jeden sociálny
pracovník.
Máme vypracovaný plán supervízie, realizujeme individuálnu a skupinovú supervíziu.
Zamestnanci sa zúčastňujú školení zameraných na činnosti s PSS, ktoré realizuje Košický
samosprávny kraj, iní poskytovatelia sociálnych služieb, akreditované subjekty vzdelávania.
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
2019, dve opatrovateľky v zariadení sociálnych služieb.,
XVI. valné zhromaždenie Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb v Bratislave dňa 16 a
17.10.2019, účasť na odbornej konferencii „Ako s kým a za čo zvyšovať kvalitu sociálnych
služieb ?“ dňa 17.10.2019, dvaja zamestnanci.
Kľúčové aktivity organizácie v roku 2019:
 Administratívne a manažérske zabezpečenie zlúčenia neziskových organizácií
 Personálne zabezpečenie prevádzky- zabezpečenie potrebného počtu zamestnancov
a ich profesionálneho rastu
 Zlepšovanie kvality a podmienok poskytovania sociálnych služieb
 Zabezpečenie viac zdrojového financovania prevádzky zariadenia sociálnych služieb
 Analýza možností zvyšovania kapacít a rozšírenia poskytovaných sociálnych služieb
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Ďalšie aktivity organizácie:
 Zabezpečenie úkonov vo vzťahu k štátnej správe a samospráve súvisiace so
zabezpečením prevádzky zariadenia sociálnych služieb
 Propagácia aktivít Barborka hypericum n.o. v regionálnych denníkoch, prevádzka
a aktualizácia webovej stránky www.barborkano.sk
 Príprava plánu činností a rozpočtu na rok 2020
Aktivity a plnenie cieľov v zariadení podporovaného bývania a domove sociálnych
služieb
Cieľ č. 1 splnený, k zlúčeniu Barborka n.o a Barborka hypericum došlo k 1.7.2019, zmeny
boli zapísané vo všetkých registroch štátnej správy a samosprávy.
Cieľ č. 2 splnený a rekonštrukciu kuchynky podporovaného bývania sme zrealizovali
svojpomocne, nepodarilo sa získať podporu projektu z prostriedkov štátneho rozpočtu ani
grantových programov nadácií
Cieľ č. 3 nesplnený, nepodarilo sa nám získať prostriedky na naplnenie tohto cieľa
Cieľ č. 4 nesplnený, nepodarilo sa nám získať prostriedky na naplnenie tohto cieľa, pokúsime
sa zrealizovať v budúcom roku
Počet prijímateľov sociálnych služieb (ďalej budem uvádzať PSS) ku 31.12.2019, v zariadení
podporovaného bývania 15 PSS( tri ženy a dvanásti muži) v domove sociálnych služieb 6 PSS(
piati muži a jedna žena). Invalidný dôchodok (ID)poberajú 15 PSS, starobný dôchodok 3 PSS
a dávku v hmotnej núdzi (DHN) 2 PSS, 2 PSS poberajú ID aj DHN. Nie sú zapojení do
pracovného procesu. Jedna žena je v evidencii uchádzačov o zamestnanie. Siedmi sú zbavení
spôsobilosti na právne úkony úplne a dvaja čiastočne. Vekový priemer klientov v zariadení
podporovaného bývania je 56 rokov, v domove sociálnych služieb 59 rokov.
V poradovníku čakateľov na sociálnu službu v zariadení podporovaného bývania máme
v evidencii 6 žien a 1 muža. V poradovníku čakateľov na sociálnu službu v domove sociálnych
služieb nemáme čakateľov. Ostaní vedení v evidencii vyradení v priebehu roku 2019
z poradovníka na základe ich žiadosti KSK o zmenu poskytovateľa.
Pri poskytovaní služieb kladieme dôraz na holistický, multidisciplinárny prístup, tímovú prácu.
Sociálna odkázanosť: pomoc pri zabezpečovaní nevyhnutných životných úkonov uvedených
v prílohe č. 4 zákona č. 448/2008 o sociálnych službách. Stupeň II. 5 PSS, stupeň III. 3 PSS,
stupeň IV. 5 PSS, stupeň VI. 2 PSS. Dohľad v zariadení podporovaného bývania je
usmerňovanie a monitorovanie PSS pri zabezpečovaní seba obslužných úkonov, úkonov
starostlivosti o svoju domácnosť v rámci zariadenia a základných sociálnych aktivít podľa už
citovanej prílohy č.4. úhrada PSS v zariadení podporovaného bývania je 2,50 Eur/deň.
V domove sociálnych služieb stupeň odkázanosti V. 1 PSS, VI. 5 PSS poskytujeme pomoc pri
odkázanosti, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie, zabezpečujeme
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ošetrovateľskú starostlivosť, pracovnú terapiu a záujmovú činnosť. PSS uhrádza v domove
sociálnych služieb 8,60 Eur/deň. Poskytovanie sociálneho poradenstva, sociálnej rehabilitácie
a odborných činností je pre klientov bezplatné.
Voľnočasové aktivity:
Záujmová činnosť, v rámci voľnej činnosti ponechávame PSS možnosť voľného výberu.
Kultúrna, spoločenská, športová a rekreačná činnosť je realizovaná hlavne za pomoci
dobrovoľníkov.
Premietanie videofilmov, spoločenské hry, športové dopoludnia formou stolnotenisových
turnajov, stolný futbal, posilňovacie cvičenia, pravidelné cvičenia a masáže, vychádzky do
prírody.
Dobrovoľnícka činnosť je realizovaná aktívnou účasťou študentov humanitných odborov,
fungujeme ako výučbové pracovisko. Počet stálych aktívnych dobrovoľníkov v tomto roku 34
dobrovoľníkov. S pomocou dobrovoľníkov realizujeme takmer všetky voľno časové aktivity.
Jasanima domov sociálnych služieb Rožňava organizovala Boccia turnaj 7.6.2019, kde sa
zúčastnili naše trojčlenné tímy zariadenia podporovaného bývania i domova sociálnych
služieb.
Radi sa zúčastňujeme sa na besedách a vernisážach organizovaných Gemerským osvetovým
strediskom a Gemerskou knižnicou v Rožňave.
V októbri sme v Gemerskom osvetovom stredisku sme už tradične so záujmom pozreli Rok na
Gemeri, slávnosti zvykov a obyčají Gemera a Malohontu.
21.10.2019 sme boli na výlete v Betliari, pozreli sme si s odborným výkladom kaštieľ,
poprechádzali sa v parku.
V decembri sme sa zúčastnili predajnej výstavy v priestoroch Košického samosprávneho kraja.
Pripravovali sme sa na vianočné sviatky, chystali darčeky pre blízkych aj pre radosť. Vianočné
sviatky u svojich rodín strávilo päť PSS.
Ciele na rok 2020
 Výmena podlahových krytín na izbách.
 Vytvorenie vonkajšieho posedenia pri ohnisku
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3. R OČNÁ ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

Účtovné obdobie 01.07.2019 – 31.12.2019
Subjekt vznikol zlúčením s predchodkyňou Barborka n.o. ku dňu 1.7.2019
Dokumenty tvoria prílohu výročnej správy za rok 2019.
Ekonomicky oprávnený náklad v roku 2019 na jedného PSS za rok
- v zariadení podporovaného bývania: 6 241.- Eur
- v domove sociálnych služieb: 11 178.- Eur
HOSPODÁRENIE
Stav majetku (aktív) a zdrojov krytia majetku (pasív) k 31.12.2019
STRANA AKTÍV (vEur)
A. DLHODOBÝ
MAJETOK
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Finančné investície
B. OBEŽNÝ MAJETOK
Zásoby
Tovar
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančný majetok
C. PRECHODNÉ ÚČTY
AKTÍVNE
AKTÍVA CELKOM

STRANA PASÍV (v Eur)
A. VLASTNÉ ZDROJE
KRYTIA
Základné imanie
Nevysporiadaný HV

2019

12 661

1 737
10 924
62
12 723

2019
11 293
83
22 081
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-10 871

B. CUDZIE ZDROJE
Rezervy zákonné
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové výpomoci a pôžičky
C. PRECHODNÉ ÚČTY
AKTÍVNE
AKTÍVA CELKOM

1 430
140
1 290

12 723

Výsledok hospodárenia:
NÁKLADY
Spotreba materiálu
- z toho na potraviny
PSS
- z toho na strav lístky
PSS
Spotreba energie
Opravy a údržby
Cestovné
Ostatné služby
Mzdové náklady
Sociálne a zdravotné
poistenie
Zákonné sociálne
náklady
Ostatné dane a poplatky
Iné ostatné náklady
Odpisy
Tvorba a zúčtovanie
opravnej položky

2019
19 820
5 723
9 170
5 222
135
12 514
57 322
20 175
4 255
121
398
0
0
119 962

NÁKLADY CELKOM

náklady
120000
100000

96418

materiál
energie
89500

87866

80000
60000
40000
20000
0
2018

2017

2016

cestovné
ostat.služby
mzdy
odvody
soc.naklady
ostat.popl.
oprav. polož.
Lineárny (mzdy)
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2019

Tržby z vlastnej
činnosti
Dary PO
Dary FO
Dotácie
Iné výnosy zo zbierok
Úroky
Ostatné výnosy

29 077

80 014

109 091

VÝNOSY CELKOM
Daň z príjmu
VÝSLEDOK
HOSPODÁRENIA

-10 871

výnosy
100%

1%

1%

1%

70%

68%

68%

80%
60%

úroky
ostat.výnosy

40%
20%

dotácie
29%

31%

31%

2018

2017

2016

tržby od PSS

0%

Prehľad príjmov a výdavkov
Príjmy 2019
Výdaje 2019
Rozdiel

EUR
109 091
119 962
-10 871
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Prehľad nákladov a výnosov podľa zdrojov 2019
Výnosy

Zdroj
Spolu
Poplatky PSS
Dotácia z KSK
Dotácia z MF SR
Zákonné poplatky
Prijaté dary
Opravná položka k
pohľadávkam
Úroky

Náklady
109 091
29 077
41 984
38 030

119 962
39 984
41 984
38 030

Výnosy 2019 (zdroje)

240
57145

68269

príjem od PSS
dotácia z MPSVaR
dotácia z KSK
Výsek 5

69948

Náklady 2019 (zdroje )

5000

53514

68269

výdaj od PSS
náklady z MPSVaR
náklady z KSK
oprav.pol.

69948

V roku 2019 bol dosiahnutý záporný hospodársky výsledok, ktorý bude preúčtovaný ako
nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.
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4. Partneri
Košický samosprávny kraj
Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Diecézna charita Rožňava
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n. o. v Bratislave
Detašované pracovisko Bl. Sáry Salkaházi v Rožňava
PSG Consulting, s.r.o. Košice
SCA HYGIENE PRODUCTS SLOVAKIA, s.r.o. Gemerská Hôrka
SocioCentrum Rožňava
Stredná zdravotnícka škola - Egéségugyi Kozépiskola, Rožňava
5. Záver
Ciele neziskovej organizácie v roku 2019 bolo realizované a čiastočne splnené. Pokračujeme
v aktivitách realizovaných Barborkou n.o., udržať stav nadobudnutých schopností a zručností
PSS na dosiahnutej úrovni, prípadne zabrániť jeho regresu.
Aj touto cestou chcem vyjadriť poďakovanie všetkým dobrovoľníkom, ktorí sa aktívne
zúčastňovali dobrovoľníckej činnosti, najmä pri vyplňovaní voľného času PSS zmysluplnými
aktivitami.
Poďakovanie patrí i všetkým partnerom. Poskytovanie sociálnych služieb bolo i v roku 2019
spolufinancované Košickým samosprávnym krajom a Ministerstvom práce, sociálnych vecí
a rodiny SR.
Ďakujeme aj hore uvedeným vzdelávacím inštitúciám a akreditovaným subjektom za pomoc
ich študentov pri poskytovaní sociálnych služieb.
Informácie o činnosti neziskovej organizácie a našich aktivitách publikujeme priebežne i na
našej webovej stránke www.barborkano.sk
V roku 2020 budeme pokračovať v rozširovaní spektra aktivít pre PSS.

Vypracovala :
PhDr. Ivana Antalová, riaditeľka Barborka hypericum n. o.
Rožňave dňa 01.02.2020

Schválená správnou radou dňa 06.02.2020.
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