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Dom Seniorov Rudi, n.o., Odbojárov 3, 831 04 BRATISLAVA
Správa o činnosti za rok 2020
Dom Seniorov Rudi n.o. (ďalej len DSR, n.o.), vznikol 03.04.2013 s cieľom poskytovať
sociálnu pomoc a humanitárnu starostlivosť v súlade so zákonom č. 448/2008 v znení neskorších
predpisov.
Subjekt požiadal Bratislavský samosprávny kraj o vydanie registrácie, ktorý jeho žiadosti
následne vyhovel. Dňa 22.07.2013 vydal registračnú kartu číslo 200/2013-SP a zapísal ho do
registra poskytovateľov sociálnych služieb. Zariadenie bolo uvedené do prevádzky 30.08.2013.
Dom Seniorov Rudi n.o. vo svojom zariadení poskytuje od 01.01.2015 tieto druhy
sociálnych služieb:
Zariadenie pre seniorov (§ 35) – kapacita 40 miest,
Špecializované zariadenie (§ 39) – kapacita 18 miest.
Od 01.01.2020 do 31.12.2020 sme poskytli sociálne služby celkovo 48 prijímateľom
sociálnych služieb.
1. Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
Druhy služieb:
34 prijímateľov sociálnych služieb v Zariadení pre seniorov,
14 prijímateľov sociálnych služieb v Špecializovanom zariadení.
Prijímatelia sociálnych služieb, ktorým bola poskytovaná sociálna služba v zariadení pre
seniorov, boli zaradení do IV. - VI. stupňa odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby. Prijímatelia
sociálnych služieb, ktorí boli odkázaní na poskytovanie sociálnej služby v špecializovanom
zariadení, boli zaradení do V. a VI. stupňa odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, z toho 0
prijímateľ do V. stupňa odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby a 8 prijímateľov do VI. stupňa
odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby. Prijímatelia sociálnych služieb boli odkázaní pri
všetkých činnostiach sebaobsluhy, pri väčšine jednotlivých úkonov alebo pri niektorých činnostiach
na pomoc inej fyzickej osoby. Pri väčšine prijímateľov sociálnych služieb bol nevyhnutný
nepretržitý dohľad inou fyzickou osobou. Prijímatelia sociálnych služieb boli odkázaní na pomoc
inej fyzickej osoby pri každodenných aktivitách a úkonoch, a taktiež pri sprievode na lekárske
vyšetrenia a pri vybavovaní úradných záležitostí.
2. Základné sociálne poradenstvo
Odborní zamestnanci sociálneho úseku zariadenia sociálnych služieb Dom Seniorov Rudi,
n.o. poskytovali prijímateľom sociálnych služieb a ich rodinným príslušníkom pri riešení ich vážnej
životnej situácie základné sociálne poradenstvo. Odborní zamestnanci sociálneho úseku zariadenia
pomáhali a sprevádzali prijímateľov pri vybavovaní osobitných záležitostí na rôznych inštitúciách
na základe individuálnych požiadaviek prijímateľov sociálnych služieb.

3. Sociálna rehabilitácia
Zariadenie sociálnych služieb DSR, n.o. ponúkalo prijímateľom sociálnej služby možnosť
účasti na týždennom aktivizačnom programe, ktorý sa konal v pracovných dňoch v priestoroch
zariadenia, ako aj mimo neho. Uvedené aktivity smerovali k podpore klientov v procese adaptácie,
začlenenia sa do kolektívu. Taktiež v nemalej miere vedú k zlepšeniu schopností vykonávať
sebaobslužné úkony a k zlepšeniu celkového fyzického a psychického stavu prijímateľov
sociálnych služieb. Tematické náplne aktivít pripravili odborní zamestnanci sociálneho úseku
zariadenia DSR, n.o s ohľadom na celkový zdravotný stav, schopnosti a obmedzenia klientov.
Prijímatelia sociálnych služieb sa aktívne zapojili do obľúbených činností, medzi ktoré
patrili najmä muzikoterapia, biblioterapia, cvičenia na podporu kognitívnych funkcií, aktivity na
precvičovanie hornej časti tela posediačky pomocou slovnej motivácie. Zariadenie DSR, n.o.
ponúklo možnosť prechádzať sa samostatne alebo so sprievodom inej osoby v priestoroch areálu
zariadenia a v jeho blízkom okolí (napr. voľnočasový areál a park JAMA). Vybrané aktivity boli
zamerané na obdobia a sviatky v roku (besedy o zvykoch a tradíciách daného obdobia,
arteterapeutické aktivity zamerané na výrobu predmetov, napr. vyrábanie veľkonočných
a vianočných pohľadníc, ozdôb).
4. Ošetrovateľská starostlivosť
Prijímateľom sociálnych služieb bola poskytovaná potrebná ošetrovateľská starostlivosť. Na
základe odporúčania lekára sme pre prijímateľov sociálnych služieb zabezpečovali aj
ošetrovateľské služby ADOS alebo odborné rehabilitačné cvičenia, ktoré vykonávali skúsení
fyzioterapeuti. Všeobecný lekár pre dospelých, ako aj špecializovaní lekári podľa potreby,
navštevovali prijímateľov sociálnych služieb zariadenia DSR, n.o.. Na odborné vyšetrenia
sprevádzali prijímateľov sociálnych služieb väčšinou zamestnanci zariadenia DSR, n.o..

5. Ubytovanie
Prijímatelia sociálnych služieb mali k dispozícii dvadsaťosem 2- posteľových izieb a dve
jednoposteľové izby, z ktorých každá izba má samostatnú kúpeľňu so sprchovacím kútom, WC a
umývadlom. Zariadenie izieb pozostáva z postelí, nočných stolíkov, skríň, stoličiek, nočných
lampičiek, signalizačných zariadení, požiarnych signalizácií, vešiakových stien, lámp a televíznych
prijímačov. Zariadenie sociálnych služieb DSR, n.o. disponovalo moderne vybavenou jedálňou,
oddychovými miestnosťami situovanými na prvom a treťom poschodí zariadenia, spoločenskou
miestnosťou na druhom poschodí a kaplnkou. Na treťom poschodí sa nachádza miestnosť na
izoláciu chorých s potrebným vybavením.

6. Stravovanie
Prijímateľom sociálnych služieb bola v zmysle odporúčania lekára objednávaná strava typu
racionálna, diabetická alebo šetriaca, ktorá bola prispôsobená aj aktuálnemu zdravotnému stavu
klientov (celá, krájaná, mletá alebo mixovaná). Racionálna a šetriaca strava bola podávaná 5x
denne, diabetická 6x denne. Celodennú stravu pre prijímateľov sociálnych služieb zabezpečoval
dodávateľ CITYGASTRO s.r.o.

7. Upratovanie, údržba bielizne a ošatenia, žehlenie
Prijímateľom sociálnych služieb boli poskytované denne služby upratovania, údržby
bielizne, ošatenia a žehlenie (podľa ich individuálnych potrieb). Posteľná bielizeň sa vymieňa raz za
týždeň, v odôvodnených prípadoch aj častejšie. Pranie a žehlenie boli zabezpečované 1x týždenne,
údržba šatstva podľa potreby. V celej budove DRS, n.o. – izby prijímateľov, chodby, spoločenské
miestnosti, jedáleň, kancelárie, dvor, sa dodržiavala hygiena a čistota – upratovanie priestorov
prebiehalo na dennej báze. V skriniach a nočných stolíkoch si udržiavajú poriadok, pokiaľ sú toho
schopní, sami prijímatelia. V ostatných prípadoch poriadok udržiavali a pri upratovaní pomáhali
opatrovateľky. Dbali na to, aby na izbách prijímateľov neboli potraviny podliehajúce skaze, špinavá
bielizeň, použité inkontinenčné pomôcky a podobne. Čistota všetkých izieb a sociálnych zariadení
bola kontrolovaná denne.
8. Manikúra, pedikúra a kadernícke služby
Na základe osobitných požiadaviek a potrieb prijímateľov sociálnych služieb poskytoval/a v
zariadení svoje služby kaderníčka a manikér(ka)/pedikér(ka).
9. Duchovné služby
Zariadenie sociálnych služieb DRS, n.o. na základe individuálnych potrieb a želaní
prijímateľov sociálnych služieb ponúkalo duchovné služby zabezpečované Rímskokatolíckou
cirkvou, farnosť Bratislava - Blumentál. Prijímatelia sociálnych služieb využívali možnosť
zúčastniť sa svätej omše v kaplnke zariadenia, individuálnych svätých spovedí, ako aj
individuálnych duchovných rozhovorov. Raz týždenne pravidelne navštevoval zariadenie DSR, n.o.
mimoriadny rozdávateľ svätého prijímania z radov laikov zo Združenia kresťanských seniorov
Slovenska, ktorý na základe želaní klientov rozdával sväté prijímanie a zároveň viedol s nimi
individuálne duchovné rozhovory v súkromí ich izieb.
10
Celá činnosť v DSR, n.o. bola realizovaná v zmysle platnej legislatívy s ohľadom na
schopnosti, možnosti, obmedzenia a celkový zdravotný stav prijímateľov sociálnych služieb,
odporúčania lekárov a v neposlednom rade s ohľadom na potreby a priania prijímateľov sociálnych
služieb. Našou snahou bolo zabezpečiť našim prijímateľom sociálnych služieb čo najvyššiu možnú
mieru kvality života a subjektívnej spokojnosti.
Priestory, ktoré využívame, prechádzali aj v minulom roku rekonštrukciou, všetko
vybavenie a zariadenie je nové. Ústretový, ochotný a odborne vyškolený personál pristupuje ku
prijímateľom sociálnych služieb individuálne, s ohľadom na ich potreby a jedinečnosť.
V čase od 12.03.2020 bol vyhlásený slovenskou vládou núdový stav pre zariadenia sociálnych
služieb až do odvolania-

V Bratislave 30.04.2021

Rudolf Richter
Riaditeľ n.o.

Ročná účtovná závierka a zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnutých
Ročná účtovná závierka bola vypracovaná podľa zákona o účtovníctve, z účtovníctva uvádzame
základné údaje za rok 2020 údaje sú v Eurách, kompletná účtovná závierka spolu s výrokom
audítora bude zverejnená v registri účtovných závierok.
Účtovnú závierku auditovala : Audítorská spoločnosť DCA Audit s. r. o
Tajovského 222/5, 018 41 Dubnica nad Váhom
Účtovnú závierku zostavila účtovná firma: EmAccount s.r.o. , Mierová 351/3, Kanianka 972 17

Prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch za rok 2020
Príjmy spolu:

Z toho :
Služby ZPS
Služby ŠZ
Prijaté finančné dary a príspevky
Príjem podielu 2% dane
Dotácia MPSVaR na ZPS
Dotácia MPSVaR na ŠZ
Dotácia na odmeny pre zamestnancov z dôvodu Covid 19
Dotácia na nákup vitamínov
Príjem za stravné lístky od zamestnancov
Splátky pohľadávky za klienta
Príjem na účty klientov zostatok z úhrad za služby

Výdavky spolu:
Z toho:
Nákup materiálu
Nákup vitamínov
Dodávka energií
Opravy a údržba
Služby
Mzdy, odvody, PN ,ost. sociálne náklady
leasingové splátky+úroky+poistenie
vratka dotácie MPSVaR
nákup stravných lístkov pre zamestnancov
Úhrada pôžičky Červenková
Úhrada pôžičky Richter

900 934,13

Eur

329 875,86 Euro
154 526,6 Euro
3 986,9 Euro
3 213,92 Euro
262 399,85 Euro
117 936,- Euro
13 124,- Eur
1 380,- Eur
4 568,63 Euro
134,- Euro
9 788,37 Eur

845 890,79 Euro

20 767,69 Euro
1 380,- Eur
22 261,25 Euro
1 016,5 Euro
358 525,73 Euro
356 828,75 Euro
7 785,66 Euro
20 596,09 Euro
14 163,34 Eur
16 000,-Euro
10 000,-

Tabuľka transakcií medzi závislými osobami
Dom Seniorov Rudi n o, Odbojárov 3 Bratislava
závislá osoba: Rudolf Richter ml.
vzťah: syn
Dátum

Text

Čiastka v Eur

Doklad

prenájom priestorov DS

12.02.2020 BP200211

20 000,00

prenájom priestorov DS

14.02.2020 BP200227

20 000,00

prenájom priestorov DS

16.03.2020 BP200375

20 000,00

prenájom priestorov DS

15.04.2020 BP200488

20 000,00

prenájom priestorov DS

25.05.2020 BP200637

10 000,00

prenájom priestorov DS

16.06.2020 BP200758

10 000,00

prenájom priestorov DS

13.07.2020 BP200832

15 000,00

prenájom priestorov DS

10.08.2020 BP200958

15 000,00

prenájom priestorov DS

05.10.2020 BP201207

15 000,00

prenájom priestorov DS

26.10.2020 BP201286

20 000,00

prenájom priestorov DS

05.11.2020 BP201326

20 000,00

prenájom priestorov DS

17.12.2020 BP201520

15 000,00

spolu za rok 200 000,- Eur

Príjmy neziskovej organizácie boli v roku 2020 vyššie o 55 043,34 Euro ako výdavky
/zostatok na bankových účtoch a pokladni neziskovej organizácie/, tieto finančné prostriedky
sú určené na úhradu miezd a odvodov za 12/2020-platené v 1/2021, úhrady faktúr za 12/2021,
ktoré budú hradené v 1/2021, a preplatky klientov po vyúčtovaní, ktoré im budú vrátené,
prípadne použité na úhrady za služby v roku 2021

Dary: V roku 2020 zariadeniu poskytli na základe darovacích zmlúv finančné dary
Firma Hartmann Rico s. r.o
Hana Kiáts
Ľubica Repáková
Vecné dary
Nadácia EPH
Peter Kolesár

1200,- Eur
579,- Eur
8,50 Eur

testy na Sars Cov 2
posteľ+ stolík

v hodnote 1056,- Eur
v hodnote 500,- Eur

Vianočné stromčeky v hodnote
2 ks mikrovlnná rura v hodnote
Obrusy,taniere,
v hodnote
Prikrývky, boxy
v hodnote

147,93 Eur
130,- Eur
131,69 Eur
66,69 Eur

Organizácia v roku 2020 získala z podielu zaplatenej dane celkom sumu 3 213,92 Euro, táto
suma pola použitá na zakúpenie :, vankúše, paplóny, posteľné prádlo, práčka, , a iné . V dôsledku
pandémie Covid 19 a núdzového stavu finančné prostriedky nabiehali na účet organizácie
oneskorene a preto na čerpanie v roku 2021 zostalo 1421,95 Eur

Prehľad výnosov a nákladov a porovnanie výnosov a nákladov za rok 2020
Celkové výnosy neziskovej organizácie za rok 2020 boli vo výške
Z toho:
Úhrady za služby od klientov ZPS s nárokom na dotáciu
Úhrady za služby ŠZ s nárokom na dotáciu
Úhrady za služby od klientov samoplatci ZPS
Úhrady za služby od klientov samoplatci ŠZ

326 901,96,- Eur
120 836,10,- Eur
2 973,90,- Eur
1224,30 ,- Eur

Príspevky od iných organizácií
Dary príbuzní klientov
Príjem z podielu 2% dane
Ostatné výnosy
Dotácia MPSVaR

2 256,- Eur
1 563,78 Eur
3 213,92 Eur
50 285,56 Eur
374 243,79 Euro

Celkové náklady neziskovej organizácie za rok 2020 boli vo výške
Z toho:
Spotreba materiálu
Dodávka energií
Opravy a údržba
Služby
Mzdy, odvody ,ost. sociálne náklady
Ostatné náklady
Poplatky,poistné, leasingový úrok
Odpisy hmotného majetku

883 499,31 Euro

872 733,3 Eur
22 147,68 Euro
22 261 25 Euro
1 016,50 Euro
423 804,36 Euro
387 769,87 Euro
204,37Euro
2 815,27Euro
12 714,- Euro

Nezisková organizácia dosiahla účtovný zisk 10 766,01 eur, ktorý bol použitý na úhradu strát
minulých období.
Spracované podľa výkazu ziskov a strát /v prílohe/

Stav a pohyb majetku a záväzkov.
Nezisková organizácia eviduje k 31.12.2020
Neobežný Majetok:
V roku 2017 bol formou leasingu zakúpený osobný automobil Peugeot expert Travelier v celkovej
obstarávacej cene 34 030,50 Euro,v roku 2018 bolo obstarané oceľové protipožiarne schodisko
v hodnote 18 678,97 Eur a vzduchotechnika budovy v hodnote 6 546,77 Eur
Zostatková cena tohto majetku je k 31.12.2020

18 246,24 Euro

Obežný majetok:
Finančný majetok :
Pohľadávky krátkodobé

55 043,34 Euro
- 7 813,86 Euro

/ na účte 315 účtované platby klientov na anal.účtoch , pričom pohľadávky voči klientom sú vo
výške 1974,51 eur a evidované záväzky voči klientom vo výške 9 788,37 Eur/
Pohľadávky krátkodobé zamestnanec
Obežný a neobežný majetok spolu:

0,26 Euro
65 475,98 Euro

Nezisková organizácia eviduje k 31.12.2020 Záväzky /zdroje krytia/
Vlastné zdroje krytia

-57 243,46 Euro

Zákonné rezervy
Dlhodobé záväzky celkom:
-Z toho: Záväzky zo sociálneho fondu
- záväzky voči leasingovej spoločnosti

13 745,75 Euro
9 462,96 Euro
1 474,08 Euro
7 988,88 Euro

Krátkodobé záväzky celkom:
Z toho:
-Záväzky voči dodávateľom
-Záväzky voči zamestnancom 12/2020
-Záväzky voči SP, ZP, DU zo miezd 12/2020
-Záväzky z poskytnutej finančnej výpomoci zakladateľmi
-Účtovný zisk za rok 2020
Vlastné zdroje a cudzie zdroje spolu

65 475,98 Eur

Spracované podľa výkazu: Súvaha k 31.12.2020 /v prílohe/

62 350,73 Euro
13 155,32 Euro
28 998,8 Euro
20 196,61 Eur
37 160,- Euro
10 766,01 Eur

Výška ekonomicky oprávnených nákladov za rok 2020
Špecializované zariadenie:
Kapacita
Skutočná obsadenosť prepočítaná 1/mes
Prepočítané EON na ŠZ rok
EON podľa kapacity
EON na klienta podľa skutočnej obsadenosti 1 mes.

18 klientov
11,13 klientov
246819,99 Euro
1142,69 Euro
1 848.-Eur Euro

Zariadenie pre Seniorov
Kapacita
Skutočná obsadenosť prepočítaná 1/mes
Prepočítané EON na ZPS rok
EON podľa kapacity
EON na klienta podľa skutočnej obsadenosti 1/mes

40 klientov
31,78 klientov
575 913,31 Euro
1 199,82 Euro
1510,16 Euro

Personálne podmienky činnosti:

Činnosť neziskovej organizácie bola zabezpečovaná vlastnými pracovníkmi v uvedených
pracovných pozíciách:
Pracovné zaradenie
Štatutárny riaditeľ
Výkonný riaditeľ
Sociálny pracovník
Vedúci manažér opatr. starostlivosti
Manažér opatrovateľskej starostlivosti
opatrovateľ
Pomocná sila v kuchyni
upratovačka
Spolu

Počet zamestnancov
1
1
2
1
2
16
2
2
27

V roku 2020 bola starostlivosť o klientov a chod zariadenia zabezpečovaná aj pracovníkmi na
dohodu o vykonaní práce,dohoda o pracovnej činnosti a skrátený úväzok, títo vypomáhali počas
PN a dovoleniek kmeňových zamestnancov.

Zmeny a nové zloženie orgánov neziskovej organizácie.
V roku 2020 v štruktúre a v obsadení funkcií orgánov v neziskovej organizácií Dom Seniorov Rudi
n. o. nebola žiadna zmena.
Túto výročnú správu –ekonomickú časť, vypracovala EmAccount s r o, Mierová 351/3 Kanianka
972 17 na základe zmluvy o poskytovaní účtovných služieb zo dňa 1.1.2019

V Kanianke 3.5.2021
Príloha:
Správa nezávislého audítora, Výkaz ziskov a strát , Súvaha a poznámky k účtovnej závierke za rok
2020

Výročnú správu za rok 2020 predložil na preskúmanie a schválenie Správnej rade organizácie Dom
Seniorov Rudi n. o. pán Rudolf Richter – štatutárny riaditeľ n o

Výročná správa bola preskúmaná a skontrolovaná Správnou radou n. o. a zároveň bola Správnou
radou n. o. schválená dňa ............................

Správna rada:
Ján Richter – predseda správnej rady

....................................................

Lilla Richterová –člen správnej rady

......................................................

Katarína Sprušanská – člen správnej rady

.....................................................

Marcela Červenková – revízor

.......................................................

Rudolf Richter, štatutárny riaditeľ n o

.........................................................

