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Výročná správa o činnosti a hospodárení občianskeho 

združenia SOCIA za rok  2011 
 

 

 

Činnosť občianskeho združenia je 

zameraná na oblasť sociálnych 

služieb, základného sociálneho 

poradenstva a prevencie  rodinám 

s ťažko zdravotne postihnutým 

členom. Na tento účel prevádzkuje 

Domov sociálnych služieb  pre ťažko zdravotne postihnutých s ambulantnou 

formou služieb. Cieľom činnosti je smerovanie k ucelenosti rehabilitačnej 

starostlivosti predovšetkým o deti a mladých ľudí s ťažkým kombinovaným 

postihnutím, ktoré sú osobami s ŤZP od narodenia. Sídlo organizácie a prevádzka  

Domova sociálnych služieb je na Topoľovej 6 v Nitre – v budove vo vlastníctve 

Mesta, ktorej výpožička je bezodplatná. Občianske združenie má navyše s Mestom 

Nitra uzavretú Zmluvu o partnerstve a spolupráci, na základe ktorej časť 

nákladov na energie hradí majiteľ budovy, teda Mesto Nitra. Týmto veľmi 

významne prispieva  rozvoju služieb v prospech rodín, ktoré sa starajú o svojho 

člena s ťažkým zdravotným postihnutím.  

 



Prevádzka Domova sociálnych služieb  :    

 
Pracovné dni   :                           7,30   –     15,30      hod 

Kapacita  :                                   18   klientov 

Forma poskytovania   služieb  : ambulantne 

Cieľová skupina                        : ťažko zdravotne postihnutí 

Ucelenú rehabilitáciu poskytuje klientom v DSS šesť zamestnancov- sociálna 

pracovníčka, vychovávateľka, fyzioterapeutka, opatrovateľky. Klientom sú služby 

poskytované individuálne v závislosti od veku, zdravotného postihnutia a 

špecifických potrieb v súlade s IRP.  

V roku 2011 boli služby poskytované priemerne mesačne 14,3 klientom, pričom 

stav ku 31.12.2011 bol 18 klientov, z toho 9 chlapcov, 9 dievčat, 5 klientov 

plnoletých 13 neplnoletých.  

Na základe Zmluvy č. 26/2011 o poskytovaní príspevku a zabezpečení 

poskytovania sociálnej služby... sme dostali z NSK  finančnú čiastku 42 332,12 

eura, štátnu dotáciu vo výške 11 076,38 eura na prevádzku DSS pre mesiace 7.-

12.2011 v prospech klientov, ktorých služba nebola zmluvne objednaná zo strany 

NSK, na základe Zmluvy o partnerstve sme zo strany Mesta Nitra dostali finančný 

príspevok na náklady za energiu v DSS vo výške 3 668,38 eura. 

V prospech činnosti DSS sme získali finančnú podporu v dvoch projektoch – 

540,00 eur z Nitrianskej komunitnej nadácie na vyhotovenie krytov na radiátory 

v arteterapeutickej miestnosti a 979,00 eur Nadácie VUB na nákup polohovacích 

pomôcok a pomôcok do keramickej dielničky. Dar 102,62 eura na kurz 

fyzioterapeutky reflexná terapia podľa Vojtu sme preniesli do nasledujúceho 

účtovného obdobia, kedy zamestnankyňa kurz absolvuje. 

Príjem asignovanej dane vo výške 1 571,64 sme preniesli do účtovného roka 2012 

a príjem z roku 2010 vo výške 1 525,09 eura sme použili do 31.12.2011 na mzdy 

a sociálne odvody zamestnancov DSS.  

Účtovná jednotka vedie podvojné účtovníctvo, hospodársky výsledok za rok 2011 

je strata  287,21 eur. Keďže DSS zúčtováva verejné prostriedky, prinášame vo 

výročnej správe nielen prehľad nákladov a výnosov ale aj prehľad príjmov 

a výdavkov a to v členení podľa zdrojov. Celá činnosť organizácie je plne 

zameraná na prevádzku DSS, inú činnosť nevykonávala, členovia štatutárneho 

orgánu združenia nepoberajú finančnú odmenu za výkon funkcie, preto 



v účtovníctve za rok 2011 vyčleňujeme v nákladoch na správu  iba poplatok na 

notársku registráciu poberateľa 2% asignovanej dane vo výške 62,56 eura.  

Právnická osoba zriadená občianskym združením Socia – Súkromná špeciálna 

materská škola – bola v roku 2011 zrušená. 

 

 

Správa o hospodárení občianskeho združenia Socia v roku 

2011 
 

 

  Náklady v roku 2011  v členení prevádzka DSS a správa   združenia 
  

   PREVÁDZKA   DSS  Z TOHO SPRÁVA   

Mzdové náklady    36 246  

Zákonné poistenie    11 280  

Odpisy dlhodobého majetku      5 771  

Spotreba materiálu     3 034  

Spotreba energie     5 895  

Ostatné služby     3 459 63 

Iné ostatné náklady        503  

Ostatné sociálne náklady     3 386  

Dane a poplatky        323  

SPOLU 69 960 63 

 

   

 Výnosy v roku 2011  v členení podľa zdrojov 
 

Dotácie  57 077 

Prijaté príspevky    2 576 

Služby    2 721 

Iné ostatné výnosy (odpisy)    7 299 

SPOLU 69 673 
 

  

 

  

 Ďalšie údaje v roku 2011 v eurách 
 

Hospodársky výsledok     – 287 
 

 

 

 



POĎAKOVANIE ZA SPOLUPRÁCU 
 

Naše poďakovanie v roku 2011 patrí : 

 

Nitrianskemu samosprávnemu kraju 

Mestu Nitra 

darcom 2% asignovanej dane 

Materskej škole na Topoľovej ulici č. 6 v Nitra 

Nadácií VUB 

Nitrianskej komunitnej nadácií 

 

 

 


