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1. Úvod
Barborka hypericum nezisková organizácia zaregistrovaná dňa 14.01.2019 na Obvodnom
úrade v Košiciach, oddelení všeobecnej vnútornej správy v registri neziskových organizácií
poskytujúcich všeobecne prospešné služby pod č. OVVS 25/2018. Miesto poskytovania
sociálnych služieb Špitálska 1 Rožňava, kapacita zariadenia 21 prijímateľov sociálnych
služieb (ďalej iba 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 2020


Výmena podlahových krytín na izbách.
 Vytvorenie vonkajšieho posedenia pri ohnisku

Realizačný tím
Štatutárny zástupca: PhDr. Ivana Antalová, riadi činnosť Barborka hypericum n. o. v súlade
so zriaďovacou listinou, zodpovedá za činnosť zriaďovateľovi.
Predseda správnej rady: Ing. Veronika Antalová, členovia Ing. Martin Antal a Bc. Lenka
Hricová Jančová
Členovia dozornej rady: PhDr. Beáta Chladná, Monika Sústriková, Mgr. Martin Antal

Organizačná štruktúra zariadenia
Riaditeľka: PhDr. Ivana Antalová
Zástupca riaditeľa: Mgr. Martin Antal
Počet zamestnancov na trvalý pracovný pomer: 9
Z toho odborný : 9

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
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toho 1 sociálny pracovník, 1 opatrovateľka, 0,5 úväzku sociálny inštruktor.) v nepretržitej
prevádzke pracujú 6 zamestnanci, v jednozmennej 3 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.
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2. Činnosť organizácie v roku 2020
Vzdelávanie pracovníkov a prehlbovanie kvalifikácie
Realizované on line aktivitami.

Účasť na seminároch s pasívnou účasťou:
Nerealizované pre celkovú epidemickú situáciu

Kľúčové aktivity organizácie v roku 2020:





Administratívne a manažérske zabezpečenie prevádzky zariadenia sociálnych služieb
Aktivácia prijímateľov sociálnych služieb
Zlepšovanie kvality a podmienok poskytovania sociálnych služieb
Zabezpečenie viac zdrojového financovania prevádzky zariadenia sociálnych služieb

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 on line priestore, aktualizácia webovej
stránky www.barborkano.sk, zavedenie skype komunikácie
 Príprava plánu činností a rozpočtu na rok 2021

Aktivity a plnenie cieľov v zariadení podporovaného bývania a domove
sociálnych služieb
Cieľ č. 1 nesplnený, nepodarilo sa nám získať prostriedky na naplnenie tohto cieľa
Cieľ č. 2 nesplnený, nepodarilo sa nám získať prostriedky na naplnenie tohto cieľa
Počet prijímateľov sociálnych služieb ku 31.12.2020, 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 roku 2020 jeden PSS v domove sociálnych služieb služieb zomrel, nebolo to na Covid 19,
jeden nový PSS bol prijatý na uvoľnené miesto. V zariadení podporovaného bývania sú stále tí
istí PSS ako v roku 2019.
V poradovníku čakateľov na sociálnu službu v zariadení podporovaného bývania máme
v evidencii 7 žien a 2 mužov. V poradovníku čakateľov na sociálnu službu v domove sociálnych
služieb máme jedného čakateľa. Ostaní vedení v evidencii vyradení v priebehu roku 2020
z poradovníka na základe ich žiadosti KSK o zmenu poskytovateľa.
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Pri poskytovaní služieb kladieme dôraz na holistický, multidisciplinárny prístup, tímovú prácu.
Chceme pre prijímateľov nenásilnou formou vytvárať nové možnosti pre aktívne spoločenské
uplatnenie v živote, sebarealizáciu prostredníctvom cieľavedomého ovplyvňovania a
organizácie spôsobu odpočinku, rekreácie a zábavy, dobrovoľného vzdelávania a záujmových
činností. Rozvrhy činností jednotlivých dní v týždni tvoria týždenný harmonogram, ktorý
vychádza z ročného plánu. Hlavný dôraz kladieme na rozvoj PSS podľa jeho potrieb,
zdravotných možností a schopností.
Odborné činnosti: sociálne poradenstvo, pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej
fyzickej osoby, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, sociálna
rehabilitácia, pracovná terapia.
Obslužné činnosti: ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne
a šatstva.
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. 2 PSS, VI. 4 PSS poskytujeme pomoc pri
odkázanosti, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie, zabezpečujeme
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.
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. Prijímatelia sociálnych
služieb spoločne tvoria jedálny lístok, nakupujú suroviny i pripravujú jedlá. Dodržiavajú sa
zásady zdravej výživy s prihliadnutím na zdravotný stav a vek prijímateľov sociálnych služieb.
Prijímatelia sociálnych služieb zariadenia podporovaného bývania majú možnosť zakúpenia a
výberu stravy v rámci nadštandardných služieb. Stravovanie domova sociálnych služieb
a zariadenia podporovaného bývania je riešené dodávateľsky z jedálne z NsP sv. Barbory
Rožňava a.s. formou zakúpených stravných lístkov mali možnosť výberu z dvoch druhov jedál.
Pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva: realizujú si prijímatelia sociálnych služieb
v zariadení podporovaného bývania v rámci sociálnej rehabilitácie.
PSS v domove sociálnych majú komplex služieb zabezpečený kvalifikovaným personálom.
Sociálna rehabilitácia: je odborná činnosť na podporu samostatnosti, nezávislosti,
sebestačnosti fyzickej osoby, rozvojom a nácvikom zručností, alebo aktivizovaním schopností
a posilňovaním návykov pri sebaobsluhe. Pre každého PSS je vypracovaný individuálny plán,
ktorého realizácia je priebežne vyhodnocovaná PSS a zamestnancami zariadenia.
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Stolonotenisové turnaje nerealizované pre celkovú epidemickú situáciu.
Rehabilitácia je poskytovaná s cieľom maximálnej podpory, zachovania alebo zlepšenia
telesných, duševných, sociálnych, pohybových a pracovných schopností. Vzhľadom na celkovú
epidemickú situáciu spolupráca zo SZŠ Rožňava prerušená.
Úschova cenných vecí: zariadenie prevezme do úschovy cenné veci vrátane vkladných knižiek
a peňažnej hotovosti, ak o to prijímateľ alebo zákonný opatrovník požiada. Pri prevzatí sa
vyhotovuje zmluva o úschove cenných vecí.
Záujmová činnosť:
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, tento
rok vo veľmi obmedzenom režime. Počet stálych aktívnych dobrovoľníkov v roku 2020 je 25
dobrovoľníkov. Dobrovoľníci odpracovali spolu 810 hodín.
Zdravotná a ošetrovateľská starostlivosť: pozostáva z komplexu služieb, ktoré PSS
poskytujú poskytovatelia zdravotnej starostlivosti: praktický lekár- PSS môžu denne
v dopoludňajších hodinách navštíviť praktického lekára na Jarnej ul., lekári jednotlivých
špecializačných odborov (neurológ, psychiater, internista, gynekológ...) v NsP sv. Barbory
Rožňava a.s. , ošetrovateľská starostlivosť zabezpečená prostredníctvom ADOS, neodkladná
zdravotná starostlivosť prostredníctvom RZP a lekárskej pohotovostnej služby.
Realizácia a zabezpečenie komplexnej starostlivosti o PSS v karanténe bola možná iba za
pomoci dobrovoľníkov, zapojenia členov správnej a dozornej Barborka hypericum n.o., ktorí
nám pomohli hlavne v predvianočnom období, keď bolo 70% zamestnancov v karanténe
a potom i v januári nasledujúceho roka vypomohli pri zabezpečovaní poskytovania sociálnych
služieb. Nebola potrebná hospitalizácia v zdravotníckom zariadení z dôvodu pandémie.
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3. Ročná účtovná uzávierka
Účtovné obdobie 01.01.2020 – 31.12.2020
Dokumenty tvoria prílohu výročnej správy za rok 2020.
Ekonomicky oprávnený náklad v roku 2020 na jedného PSS za rok
- v zariadení podporovaného bývania: 10183 €
-

v domove sociálnych služieb: 13380 €

HOSPODÁRENIE
Stav majetku (aktív) a zdrojov krytia majetku (pasív) k 31.12.2020
STRANA AKTÍV (v Eur)

2020

A. DLHODOBÝ MAJETOK
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Finančné investície

239,38

B. OBEŽNÝ MAJETOK
Zásoby
Tovar
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančný majetok
C. PRECHODNÉ ÚČTY
AKTÍVNE
AKTÍVA CELKOM

3096,52
4959,03

8294,93
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2020

82,60
-11449,43

-6476,39

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

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
NÁKLADY CELKOM

-105,64

8294,93

2020
42188,23
13946,67
20036
12044,81
120,66
22876,78
110591,87
39026,67
4887,55
991,04

233021,67
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VÝNOSY
Tržby z vlastnej činnosti
Dary PO
Dary FO
Dotácie
Iné výnosy zo zbierok
Úroky
Ostatné výnosy
VÝNOSY CELKOM
Daň z príjmu
VÝSLEDOK
HOSPODÁRENIA

2020
60270,56

166274,72

226545,28

-6476,39

Výnosy
180000
160000
140000
120000
100000
80000
60000
40000
20000
0

166274,72
Tržby z vlastnej
činnosti
Dotácie
60270,56
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Prehľad nákladov a výnosov podľa zdrojov 2020
Výnosy

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

Náklady
226545
60271
74175
92100

233022

V roku 2020 bol dosiahnutý záporný hospodársky výsledok, ktorý bude preúčtovaný ako
nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

Prehľad príjmov a výdavkov
Príjmy 2020
Výdaje 2020
Rozdiel

EUR
226545
233022
-6477
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4. Partneri a donori
Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb
Košický samosprávny kraj
Philip Morris Slovakia s.r.o (PMSK) Bratislava
Kto pomôže Slovensku
Dexis Slovakia s.r.o Vráble
DM drogérie
Danone
Nadácia Pontis
Tatrasvit Svit-Socks,a.s.
Gemtex a.s. Rožňava
Cleaning s.r.o Banská Bystrica
Lekáreň na Juhu Rožňava
Nemocnica s poliklinikou svätej Barbory Rožňava a.s
Diecézna charita Rožňava
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n. o. v Bratislave
Detašované pracovisko Bl. Sáry Salkaházi v Rožňave
Stredná zdravotnícka škola - Egéségugyi Kozépiskola, Rožňava
STRABAG s.r.o
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5. Záver
Ciele neziskovej organizácie v roku 2020 bolo realizované a čiastočne splnené.
Ťažisko našej činnosti je zamerané na budovanie osobnostnej a profesijnej hodnoty PSS
zariadenia podporovaného bývania, na jeho integráciu do spoločnosti. Komplexne
poskytujeme služby i v domove sociálnych služieb. Plánovanie a realizácia činností je
zahrnutá v mesačných a týždenných plánoch, ktoré tvoríme za aktívnej účasti prijímateľa
sociálnych služieb na základe jeho potrieb, možností a schopností. Pokúšame sa 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 a v neľahkej epidemickej situácii nám pomáhali
pri poskytovaní sociálnych služieb.
.
Poďakovanie patrí i všetkým partnerom. Poskytovanie sociálnych služieb bolo i v roku 2020
spolufinancované Košickým samosprávnym krajom a Ministerstvom práce, sociálnych vecí
a rodiny SR.
Informácie o činnosti neziskovej organizácie a našich aktivitách publikujeme priebežne i na
našej webovej stránke www.barborkano.sk
Vypracovala : PhDr. Ivana Antalová, riaditeľka Barborka hypericum n. o.
V Rožňave dňa 22.03.2021
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