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1 Informácie o Spoločnej úradovni samosprávy, n.o. 

1.1 Základné údaje o organizácii: 

Názov organizácie:  Spoločná úradovňa samosprávy n.o. 

Právna forma:  nezisková organizácia  

Sídlo: Hlavná budova, Hviezdoslavova 36, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 

 Zariadenie opatrovateľskej služby Moravské Lieskové, 916 42 Moravské 

Lieskové 22 

IČO: 45734445 

DIČ: 202328624 

registračné číslo: OVVS/NO/178-17/2010  

Od r. 2015 je SUS n.o. zaradená medzi neverejných poskytovateľov sociálnych služieb 

rozhodnutím z 4.9.2014 č. TSK/2014/05645-19, pod registračným číslom 189. 

čísla bankových účtov: SK54 5600 0000 0058 7851 0001  

 SK54 5600 0000 0058 7851 4002  

banka: Prima banka Slovensko a.s. 

kontakt: sus.nmnv@gmail.com 

telefón: 0961245582 

web: http://www. sus-no.sk/ 

číslo el. schránky: E0005686002 

1.2 Orgány vnútornej správy: 

Správna rada: 

Predseda správnej rady: Ing. Miloslav Malík, Nové Mesto nad Váhom. 

Členovia správnej rady: Róbert Palko, Moravské Lieskové 

 Mgr. Marie Macejková, Zemianske Podhradie 

Revízor: Ing. Tibor Danko, Nové Mesto nad Váhom 

Riaditeľ: Ing. Ján Koreň, Bošáca 337, 913 07 Bošáca 

1.3 Činnosti, na ktoré je SÚS n.o. zameraná: 

Poskytovanie všeobecne prospešných služieb za vopred určených a pre všetkých 

používateľov rovnakých podmienok v oblasti: 

a. Sociálnej pomoci a v tom najmä poskytovanie sociálnych služieb podľa zákona NR SR č. 

448/2008 Z.z. o sociálnych službách: 

mailto:sus.nmnv@gmail.com
http://www/
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a.1. - §36 Zariadenie opatrovateľskej služby, §41odst.(1) písm. c), - Opatrovateľská služba 

pre fyzické osoby odkázané na pomoc iných osôb pri úkonoch sebaobsluhy a starostlivosti o 

domácnosť pokiaľ spĺňajú stupeň odkázanosti min II prílohy č.3 podľa zákona NR SR č. 448/2008 

Z.z. o sociálnych službách, v zariadeniach opatrovateľskej služby,  

a.2. - §41 Opatrovateľská služba- osobám odkázaných na pomoc inej fyzickej osoby, ktorej 

stupeň odkázanosti je min. II podľa prílohy č.4 zákona NR SR č. 448/2008 Z.z. o sociálnych 

službách a je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy a starostlivosti o domácnosť. Služba sa 

poskytuje v bydlisku opatrovaného. 

b. Vzdelávanie v školstve, vypracovávaním informačno- metodických materiálov, prípravou 

odborných školení a vzdelávania pre pracovníkov zamestnaných v školstve podľa z.č. 245/2008 

Z.z. v platnom znení a súvisiacich predpisov, organizovaním metodických stretnutí pre riadiacich 

pracovníkov v školstve, príprava výberových konaní pre školy, organizovaním súťaží pre školskú 

mládež. 

V poradenských činnostiach pre školy a školské zariadenia min 1x mesačne sa zameriavame 

najmä na zabezpečenie školení a preškolení pre potreby škôl, informácie z oblasti legislatívy 

školstva a zákonov ktoré majú dosah na činnosti školy a jej prevádzku. Operatívne organizujeme 

stretnutia na základe požiadaviek školského úradu z Trenčína. 

c. Služieb na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti - zamestnávanie sociálne 

znevýhodnených občanov na všeobecne prospešných aktivitách v obciach regiónu podľa zákona o 

službách zamestnanosti č.5/2004 Z.z. v platnom znení.  

SÚS n.o svojou činnosťou napomáha aktívnej spolupráci starostov a primátorov regiónu pri 

hľadaní a riešení spoločných problémov. Z pohľadu odborných skúseností spolupracujeme pri 

návrhoch legislatívy z problematiky v ktorej pripravujeme odborné výstupy pre obce. V spolupráci 

so ZMOS pripomienkujeme návrhy na zmenu zákona o Obecnom zriadení z pohľadu Spoločných 

obecných úradov. 

d. Služby ŠFRB pre občanov, obce a právnické osoby 

1.4 Základné informácie o poskytovaní opatrovania v domácnostiach a v 

Zariadení opatrovateľskej služby: 

Opatrovateľská služba sa poskytuje podľa zákona NR SR č. 448/2008 Z.z. o sociálnych 

službách v platnom znení (ďalej len „zákon“), ako jedna z foriem pomoci odkázaným osobám, 

ktoré spĺňajú podmienky na jej poskytovanie. Môže byť poskytovaná ako domáca opatrovateľská 

služba, alebo služba v Zariadení opatrovateľskej služby (ZOS). 

a. opatrovateľskú službu poskytujeme jednotlivcom, aj obciam, regiónu ako terénnu službu 

v domácnosti a  môže byť poskytovaná osobe, ktorá je: 

a.1 odkázaná na pomoc inej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II. Podľa prílohy č.3 

zákona. Stupeň odkázanosti sa určuje posúdením podľa stanovených kritérií na základe 

zdravotného posudku. 

a.2 odkázaná na pomoc inej osoby pri úkonoch sebaobsluhy ( hygiena, stravovanie a pod.), 

pri starostlivosti o svoju domácnosť a pod. podľa prílohy č.4 zákona. 

Rozsah opatrovateľskej služby sa určuje v hodinách podľa posúdenia. Zákon určuje aj 

dôvody neposkytnutia opatrovateľskej služby. Opatrovateľská služba sa poskytuje v byte 
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opatrovaného. Rozsah a druh služby sa poskytuje na základe posúdenie klienta a jeho požiadaviek. 

b. ZOS poskytuje sociálnu službu na určitý čas plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na 

pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona, ak jej nemožno poskytnúť terénnu 

opatrovateľskú službu. 

V Zariadení opatrovateľskej služby sa poskytuje : 

1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, 

2. sociálne poradenstvo, 

3. sociálna rehabilitácia, 

4. ošetrovateľská starostlivosť, 

5. ubytovanie, 

6. stravovanie, 

7. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba 

Služba je poskytovaná aj občanom, ktorí nie sú posúdený v zmysle zákona o sociálnych 

službách.  

Ošetrovateľská starostlivosť: 

je vykonávaná prostredníctvom všeobecných, odborných lekárov a agentúrou domácej 

ošetrovateľskej starostlivosti. Prijímateľom zostáva zachovaná slobodná voľba lekára. Komplexnú 

dvadsaťštyri hodinovú opatrovateľskú starostlivosť vykonáva odborne vzdelaný zdravotný a ďalší 

personál zariadenia, ktorý vykonáva najmä dozor nad liekmi a ich podávanie, podľa predpisu 

lekára, podávanie injekcií, ošetrenie rán, dekubitov, sledovanie fyziologických hodnôt, hodnôt 

cukru v krvi, objednanie k odborným lekárom, zabezpečenie liekov, kompenzačných pomôcok, 

zdravotných pomôcok a ich doručenie.  

V roku 2019 sme absolvovali v ZOS tieto školenia na zlepšenie činnosti a kvality 

poskytovaných služieb: 

Marec: Ochrana zdravia pred rizikom z expozície s biologickými faktormi 

 Sanitačný a dezinfekčný program 

  Školiteľ: Mgr. Veronika Kyjacová 

  Hartman Rico 

Jún: Poruchy osobnosti 

 Špecifické psychické poruchy u seniorov 

  Školiteľ: MUDr. Silvia Lúčna 

  Psychiater Nové Mesto nad Váhom 

September: Bolesť, príčiny bolesti 

 Citlivosť na bolesť, liečba 

  Školiteľ: MUDr. Fedor Rubaninský 

November: Ošetrovateľský proces v ZOS 

 Kompetencie zdravotnej sestry, podávanie liekov 

 Manipulácia s liekmi a evidencia, prevencia zneužitia 

 Správna aplikácia inzulínu 

  Školiteľ: sr. Viera Záhradská, Hlavná sestra 

Záujmová činnosť:  

obsahuje zábavnú aj terapeutickú časť a je zameraná najmä na rozvoj telesných, psychických 

a sociálnych zručností ako aj na podporu tvorivej činnosti. Vychádza z potrieb záujmu klientov a 

sú ponúkané denne v dopoludňajších aj popoludňajších hodinách. klienti majú právo slobodného 
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rozhodnutia o účasti na aktivitách a právo výberu z ich ponuky. 

Zariadenie opatrovateľskej služby poskytuje sociálne služby pre 34 klientov. 

Štruktúra klientov ZOS podľa stupňa odkázanosti k 31. decembru 2019 

II.  st. odkázanosti: 2 klienti 

III. st. odkázanosti: 1 klient 

IV. st. odkázanosti: 2 klienti 

V.  st. odkázanosti: 5 klientov 

VI. st. odkázanosti: 23 klientov 

Z celkového počtu klientov bolo 26 žien a 7 mužov. Jeden klient je nesvojprávny na právne 

úkony. 

Pre klientov ZOS sme v roku 2019 pripravili tieto aktivity  

Pravidelné denné aktivity: 

telesná: precvičovanie horných a dolných končatín, masáže 

nácvik pamäte: rôzne techniky, napr. spoločná hra meno, mesto , zviera..., opakovanie 

vyslovenej vety, popisovanie činností z predchádzajúceho dňa, lúštenie 

krížoviek 

rozvoj jemnej motoriky: vykresľovanie omaľovánok, nácvik držania ceruzky, precvičovanie 

písania 

nácvik komunikácie: rozhovory, precvičovanie výslovnosti u klientov po NCMP 

náboženské aktivity: popoludňajšia modlitba Hodiny milosrdenstva, ruženec 

Nepravidelné aktivity: týždenne alebo mesačne príležitostne podľa ročného obdobia alebo 

sviatkov 

Január: Trojkráľové posedenie, spievanie kolied, posedenie pri čaji, káve  

 návšteva dobrovoľníkov - študentov z Gymnázia Nové Mesto nad 

Váhom spojená s hrou na gitaru 

Február: Fašiangové posedenie pri smažení šišiek, káva , čaj 

 Spomínanie na ľudové zvyky, návšteva dobrovoľníkov z Gymnázia 

Marec: Pôstne obdobie, duchovná príprava na Veľkú noc 

 Chystanie veľkonočných ozdôb, zdobenie vajíčok, pletenie šibákov 

 Modlitby Krížovej cesty , Bohoslužby 

Apríl: Veľkonočná spoveď, Kat. sv. omša a Evanjelické služby Božie 

 Spoločné prežívanie veľkonočných sviatkov vrátane návštevy šibačov 

z jednoty dôchodcov v Moravskom Lieskovom 

 Posedenie pri káve a čaji, 

Máj: Stavanie mája v obci Moravské Lieskové a návšteva členov folklórnej 

skupiny Kasanky. 

 Oslava Dňa matiek, návšteva kultúrneho podujatia v KD v Moravskom 

Lieskovom 

 Výsadba muškátov a kvetín v okolí zariadenia 

Júl: Posedenie vonku v altánku pri harmonike a ľudovej piesni 

September: Deň jablka - pečenie jablčných štrúdiel, posedenie pri čaji, káve 

a ľudovej piesni  

Október: Mesiac úcty k starším – slávnostné posedenie obohatené o kultúrny 
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program, ktorý pripravili členovia folklórnej skupiny Kasanka 

z Moravského Lieskového 

 Pripomenutie 10-tého výročia otvorenie zariadenia za účasti 

zriaďovateľa, vedenia obce Moravské Lieskové, sponzorov, priateľov, 

dobrovoľníkov, bývalých a súčasných zamestnancov zariadenia 

December: Adventné obdobie, výroba adventných vencov  

 Pečenie a zdobenie  medovníkov 

 Mikuláš - návšteva Mikuláša z obce 

 Príprava na Vianoce, zdobenie priestorov zariadenia a vianočných 

stromčekov 

 Vianočná spoveď a bohoslužby -sv. omša a evanjelické služby božie 

 Prekvapenie, ktoré si pripravili aktivisti z Moravského Lieskového 

v rámci akcie „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“ – 

odovzdanie darčekov od neznámych darcov 

 Spoločná Štedrá večera s klientmi, ktorí zostali v zariadení,  

V roku 2019 sme spracovali žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na „Dotáciu na 

podporu rozvoja sociálnych služieb § 3 ods. 1 písm. e) bod 4“ z rozpočtovej kapitoly MPSVR SR. 

O výsledku žiadosti sme ku dňu spracovávanie výročnej správy neboli zo strany MPSVR SR zatiaľ 

informovaný. 

2 Personálne podmienky, organizačná štruktúra poskytovateľa sociálnych 

služieb 

Počas roka bolo v organizácii zamestnaných na kratší čas viacero zamestnancov. Celkovo 

bolo zamestnaných: 

2.1 Zariadenie opatrovateľskej služby: 

1 riaditeľ 

1 vedúca zariadenia 

1 sociálny pracovník 

1 lekár 

4 zdravotných pracovníkov 

6 opatrovateliek 

2 upratovačky 

1 údržbár 

2.2 Opatrovateľská služba: 

1 vedúca opatrovateľskej služby 

24 opatrovateliek 

2.3 Školský úrad 

1 metodik 

1 mzdy a personalistika 
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2.4 ŠFRB 

1 odborný pracovník 

2.5 Vedenie, administratíva, personalistika, mzdy a ekonomika 

1 riaditeľ 

1 personalistka 

1 účtovníčka 

1 administratívna pracovníčka 

Všetci zamestnanci spĺňajú kvalifikačné predpoklady v zmysle platnej legislatívy a v 

priebehu zamestnania si naďalej dopĺňajú a zvyšujú svoje vzdelanie. Zamestnanci prechádzajú 

rozličnými školeniami v závislosti od aktuálnych potrieb organizácie a legislatívnych zmien. 

Organizácia pravidelne vykonáva školenie zamestnancov v oblasti BOZP, PO, CO a rôzne odborné 

školenia z oblasti sociálnych služieb, personalistiky či daní a účtovníctva. 

3 Ročná účtovná závierka 

Organizácia účtuje v podvojnom účtovníctve a účtovnú závierku zostavila k 31.12.2019. 

V r. 2019 sme zamestnali 53 zamestnancov, z toho v opatrovateľskej službe bolo 24, 

v Zariadení opatrovateľskej služby 16 a odborno-administratívne činnosti 13. 

Stav zamestnancov k 31.12.2019 bol 53. 

Ročná účtovná závierka a zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnutých je v prílohe 

Výročnej správy. 

3.1 Výrok audítora 

Vzhľadom na to, že príjmy neziskovej organizácie prekročili 165 969 € bola v Spoločnej 

úradovni samosprávy n.o účtovná závierka overená audítorom v zmysle §33 ods. (3) písm. .b) . 

zákona 213/1997 Z.z. v platnom znení. 

Správa nezávislého audítora je prílohou Výročnej správy. 

4 Prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch v členení podľa zdrojov  

4.1 Výnosy: 655 858,10 €. 

Hlavnú časť príjmov predstavovali príjmy z tržieb a fakturované služby obciam za výkon 

opatrovateľskej služby vo výške 150 049,93 € a poplatky od opatrovaných vo výške 44 420,21.€. 

Ďalšiu časť príjmov tvorili poplatky za opatrovateľskú službu od opatrovaných v zariadení ZOS 

Moravské Lieskové vo výške 175731,17 € a dotácia zo ŠR na zariadenie ZOS Moravské Lieskové 

vo výške 178 848,00 €. 

Ostatné výnosy vo výške 106 808,79 € boli za služby školám, služby pre Mesto NMnV, 

príspevky z Úradu práce, faktúry za posudky a dotácie zo štátneho rozpočtu. 
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4.2 Náklady: 648 176,88 € 

Hlavnú časť výdavkov SÚS n.o tvorili náklady na mzdy a odvody zamestnancov vo výške 

506 780,47 €. Ďalšie výdavky sú najmä na spotrebný materiál, opravy a údržba a náklady na 

ostatnú réžiu. 

5 Stav a pohyb majetku a záväzkov SÚS n.o. 

Majetok SÚS n.o je v prevažnej miere zapožičaný, vozidlo Citroen Berlingo bolo zakúpené 

z prostriedkov MPSVaR SR Účtovné odpisy sú rovné daňovým. 

Základné imanie je 44 750,65 € 

Pohľadávky ku konci roka boli 23 766,09 €. 

Z toho sú v  termíne splatnosti:  

Fa za opatrovateľskú službu vo výške 14 436,41€ 

Fa za posudky vo výške 413,28 € 

Poplatky za OS vo výške 208,94 € 

Fa za služby pre mesto Nové Mesto n/V vo výške  7 814,97 € 

Poplatky ZOS ML vo výške 892,49 € 

Záväzky v termíne splatnosti: dodávatelia: 5 269,71 €, mzdy a odvody 38 441,19€ 

Celkový hospodársky výsledok je 7 681,22 €, ktorý bude použitý na obnovu a doplnenie 

zariadenia v  ZOS, na zvýšenie bezpečnosti klientov, nákup ochranných prostriedkov pre 

opatrovateľky , náklady na prepravu a na mzdové prostriedky pre opatrovateľskú službu . 

6 Zmeny v orgánoch SÚS n.o 

V r. 2019 došlo v SÚS n.o. k zmene orgánov neziskovej organizácie. Zmena orgánov 

neziskovej organizácie bola schválená na zasadnutí Správnej rady SÚS n.o., ktoré sa konalo dňa 

11.04.2019. Došlo k zmene riaditeľa SÚS n.o. Novým riaditeľom sa stal Ing. Ján Koreň, bytom 

Bošáca 337, 913 07 Bošáca. Došlo aj k zmene členov správnej rady. Správnu radu tvoria: Ing. 

Miloslav Malík, Nové Mesto nad Váhom, Róbert Palko, Moravské Lieskové a Mgr. Marie 

Macejková, Zemianske Podhradie. Zmenil sa aj kontrolný orgán neziskovej organizácie z dozornej 

rady na revízora. Za revízora bol zvolený Ing. Tibor Danko, bytom Považská 4, 915 01 Nové 

Mesto nad Váhom. 

 

 

 

 

Vypracoval:                                                         Ing. Ján Koreň, riaditeľ SÚS n.o. 


