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Občianske združenie Socia je nezisková organizácia zameraná na činnosť v oblasti sociálnej 

pomoci, základného sociálneho poradenstva a prevencie  rodinám s ťažko zdravotne 

postihnutým členom. V súlade s týmto zameraním prevádzkuje od roku 2002 Domov 

sociálnych služieb  pre ťažko zdravotne postihnutých s ambulantnou formou služieb.  

Sídlo organizácie a zároveň prevádzka  Domova sociálnych služieb je na Topoľovej č.6 

v Nitre – v budove vo vlastníctve Mesta Nitra, ktorú  organizácia má v nájme za symbolické 1 



euro do 31.08.2023.  Ku 31.12.2019 sme aktuálne v Domove sociálnych služieb  poskytovali 

sociálne služby 18 klientom, 8 dievčatám / ženám a 10 chlapcom/mužom, čo znamená, že 

kapacita zariadenia je naplnená. 

Práca s každým klientom je individualizovaná nielen vzhľadom na rôznorodosť ich stavu ale 

aj veku, keďže najmladší klient mal 4 roky a najstaršia klientka 34 rokov. Snažili sme sa 

zamerať na podporu sociálneho statusu každého jednotlivca, čo si vyžaduje udržiavať 

partnerské vzťahy nielen  s klientom a jeho rodinou, ale aj s ďalšími subjektami –materská 

škola, špeciálna základná škola, lekár v odbore fyziatria. 

V minulom roku sme sa začali zameriavať na holistický prístup k rozvoju klienta na 

princípoch Bobath konceptu. V praxi to znamená hľadať oblasť života, ktorú možno 

skvalitniť a ktorá je pre každého klienta inde – komunikácia, mobilita, sebaobsluha, hra 

a záujmové činnosti a tak ďalej. Garantom tejto metódy v našom zariadení je vyškolený 

fyzioterapeut, ktorý pravidelne zaškoľuje členov personálu, aby pochopili a uplatňovali tieto 

princípy. Využívané sú totiž nielen pri LTV, ale aj pri polohovaní, podávaní stravy, 

aktivizáciách a bežných denných činnostiach v oblasti opatrovania. Tento prístup chceme 

zlepšovať prostredníctvom vzdelávania a motivačných opatrení zamestnancov. 

V roku 2019 sme zo strany Rotary klubu Nitra Harmony dostali pre nás veľmi významný 

nefinančný dar – kyslíkový koncentrátor, germicídny žiarič a motomed Motren Duo. 

Koncentrátor sme začali využívať u viacerých klientov ako doplnkovú terapiu na podporu 

mozgovej činnosti a okysličenia buniek v organizme, čo prináša benefity. Prístroj motomed je 

každodenne využívaný na aktívny alebo pasívny cyklický pohyb horných alebo dolných 

končatín, podľa potrieb jednotlivých klientov. Už prvé mesiace používania priniesli viditeľné 

posuny u niektorých – napríklad zacielené pohyby rúk, iniciatívne vyhľadávanie činnosti 

hrou, zníženie spasticity v oblasti šije, koordinácia ruka – oko, dosah do strednej línie, ... 



V roku 2019 inštruktorka sociálnej rehabilitácie absolvovala základný kurz Bazálnej 

stimulácie, čo je veľmi prínosná metóda predovšetkým pre trvale imobilných klientov. 

Následne zaškoľovala ďalších zamestnancov, aby prvky tejto metódy začleňovali pri práci s 

klientom. Inštruktorka sociálnej rehabilitácie spolu so špeciálnou pedagogičkou sa zamerali 

na vytváranie príjemného a podnetného prostredia a to zabezpečením ale aj výrobou nových 

edukačných pomôcok a na vytváranie podmienok pre aktivizáciu a samostatnosť a aj pre 

relaxáciu a minimalizovanie  nežiadúcich prejavov správania – prvky snoezelen, 

aromaterapie, biblioterapie, muzikoterapie.  

Zariadenie sociálnych služieb naďalej spolupracuje s:  

- Materská škola Topoľová č.6,  jeden klient – predškolák mal možnosť pravidelne 

navštevovať triedu detí v MŠ počas ich výchovno-vzdelávacích aktivít. Tento typ spolupráce 

je určený predovšetkým tým klientom, ktorí budú na výkon povinnej školskej dochádzky 

integrovaní v bežných základných školách. Ďalšia spolupráca je na úrovni niekoľkých 

spoločných kultúrnych, spoločenských a športových podujatí počas roka, keď niektoré deti 

s DSS majú aktivity spolu s deťmi z MŠ. 

- Špeciálna škola internátna,  Červeňová č.32,  Nitra, klienti vo veku povinnej školskej 

dochádzky, ktorí majú vzdelávací variant C, majú vytvorené podmienky pre vzdelávanie 

priamo počas pobytu v sociálnom zariadení, v ktorom sú vytvorené dve alokované triedy tejto 

školy. Špeciálni pedagógovia, zamestnanci ŠŠI, denne dochádzajú do Domova sociálnych 

služieb a poskytujú klientom vzdelávanie, pričom zamestnanci sociálneho zariadenia 

nepretržite poskytujú pomoc pri odkázanosti, sociálne poradenstvo, rehabilitáciu a výchovu 

v čase mimo vzdelávania a počas neho.  

- Lekár v odbore fyziatria, v rámci sociálnej rehabilitácie ako odbornej činnosti,  pracuje 

v zariadení fyzioterapeutka pod dohľadom lekára, ktorej práca je zameraná na 

aktivizovanie, posilňovanie  alebo udržiavanie schopností a návykov v oblasti orientácie a 



pohybu v priestore a sebaobsluhy. Práca s klientom je individualizovaná, zameraná na 

maximálnu možnú mieru samostatnosti, nezávislosti a sebestačnosti. 

Štruktúra odborných zamestnancov :  riaditeľka – sociálna pracovníčka 

vychovávateľka (špeciálna pedagogička)  

fyzioterapeutka 

inštruktorka sociálnej rehabilitácie  

opatrovateľky 4 

Prevádzkoví zamestnanci :   ekonóm ( od 9/2019) 

      prevádzkový technik ( do 12/2019)  

 
Ročná účtovná závierka občianskeho združenia Socia za 2019  

Účtovná jednotka nevykonávala žiadnu zdaňovanú ( podnikateľskú ) činnosť. Poskytovala 

výlučne sociálne služby v Domove sociálnych služieb pre ťažko zdravotne postihnutých , čo 

je jej hlavná, nezdaňovaná činnosť. Členovia štatutárneho orgánu organizácie – prezident 

a viceprezident občianskeho združenia, nepoberajú žiadnu odmenu za výkon funkcie. 

Účtovná jednotka účtuje v podvojnom účtovníctve. Uvádzame Súvahu v členení aktíva 

a pasíva a Výkaz ziskov a strát  tak, ako sú uvedené v prílohe Účtovnej závierky neziskovej  

účtovnej jednotky v sústave podvojného účtovníctva. 

 

Súvaha, strana aktív 

Neobežný majetok  34 626,93 

 Technické zhodnotenie 

stavby 

29 782,57 

 Hnuteľný majetok 4 844,36 

Obežný majetok  36 213,06 

 Pokladňa 1 056,91 

 Účty 35 156,15 

Časové rozlíšenie Náklady budúcich období 359,42 

MAJETOK SPOLU  71 199,41 

 

  



Súvaha, strana pasív 

Vlastné zdroje krytia  14 636,39 

 Základné imanie 14 061,35 

 Výsledok hospodárenia 575,04 

Cudzie zdroje krytia  16 192,42 

 Krátkodobé rezervy 570,25 

 Záväzky zo SF 253,66 

 Záväzky z obch. styku 353,01       

 Záväzky voči zamestnancom 6 799,99 

 Zúčtovanie s poisťovňami 4 192,65 

 Daňové záväzky 815,16 

Časové rozlíšenie  40 370,60 

 Výnosy budúcich období 40 370,60 

ZDROJE SPOLU  71 199,41 

 

Komentár k aktívam 

Pokladňa obsahuje hotovosť vo výške 737,71 eura a ceniny, stravné lístky DOXX v cene 4,20 

eura kus v počte 76 kusov na zabezpečenie stravovania zamestnancov. V položke náklady 

budúcich období sú zahrnuté platby poistného hnuteľného, nehnuteľného majetku 

a zodpovednosti za škodu vzťahujúce sa na časť roka 2020 , licencia účtovného softvéru 

POHODA na rok 2020. Na bankovom účte sú finančné prostriedky určené na mzdy a odvody 

zamestnancov za mesiac december 2019, asignovaná daň prijatá v roku 2019 a určená na 

použitie na rok 2020 a finančná rezerva organizácie z minulých období. 

 

Komentár k pasívam 

V položke základné imanie sa od prechodu organizácie z jednoduchého účtovníctva na 

podvojné účtuje finančný majetok združenia, ktorý je utvorený z finančných darov minulých 

období, ktoré nemali presne vymedzený účel ani termín použitia. Tieto zdroje sa používajú na 

preklenutie obdobia od začiatku účtovného roka do prijatia finančných prostriedkov na 



poskytovanie služby v DSS zo strany objednávateľa služby – Nitrianskeho samosprávneho 

kraja, tvoria teda finančnú rezervu na prevádzku domova. Krátkodobá rezerva je rezerva na 

nevyčerpané dovolenky zamestnancov z roku 2019. Záväzky z obchodného styku sú 

neuhradené faktúry za dodávky v mesiaci december 2019, všetky do lehoty splatnosti. 

Záväzky voči zamestnancom, poisťovniam a daňové záväzky sú mzdy, odvody a preddavky 

dane za mesiac december 2019. Výnosy budúcich období zahŕňajú 5 746,67 eur prijatá 

asignovaná daň prijatá na účet v roku 2019, prenesená do roku 2020, 4 844,36 eur neodpísaný 

hnuteľný majetok – rehabilitačný stroj Motren Duo 3 a 29 782,57 eura neodpísaná časť 

technického zhodnotenia budovy financovaného z grantu zo štátneho rozpočtu a z nadácie. 

 

Výkaz ziskov a strát - náklady  

Náklady Nezdaňovaná činnosť zdaňovaná Správa 

Spotrebované nákupy 13 843,85   

Služby 12 076,84   

Osobné náklady 152 515,24   

Dane a poplatky 427,32   

Ostatné náklady 653,71   

Odpisy 2302,62   

SPOLU 181 889,18 0,00 0,00 

 

Výkaz ziskov a strát - výnosy  

Predaj služieb DSS 9 356,61 

členské 21,00 

ostatné výnosy  4 100,12 

Podiel zaplatenej dane 6 630,99 

Dotácie - verejné prostriedky 162 355,50 

SPOLU 182 464,22 

 

 

Výsledok hospodárenia pred zdanením 575,04 

Výsledok hospodárenia po zdanení 575,04 



Prehľad finančných príjmov v členení podľa zdrojov 

Zdroj Príjem v roku 2019 

Nitriansky samosprávny kraj 96 039,84 

MPSVaR 65 511,66 

Predaj služieb DSS 9 356,61 

Nefinančné dary 5352,48 

Grant SPP 1500 

2 % 6 630,99 

iné 825 

 

Stav a pohyb majetku a záväzkov 

1. Dlhodobý hmotný majetok 

Majetok obstarávacia 

cena 

Oprávky ku 

31.12.2019 

Oprávky ku 

31.12.2018 

Zostatok 

ku 31.12.2019 

Stavby   

Tech. zhodnotenie 

83 660                                                                                             53 877,33 51 785 29 782,57 

Samost. Veci     19 150,05 14 305,69 14 095,07 4 844,36 

 

 

Technické zhodnotenie budovy DSS bolo obstarané v rokoch 2004-2005 z grantov. Od tohto 

obdobia sa majetok-technické zhodnotenie, odpisuje. Organizácia nemala v roku 2019 žiaden 

novoobstaraný nehnuteľný majetok. Samostatné hnuteľné veci zaradené do dlhodobého 

hmotného majetku v roku 2019: rehabilitačný prístroj Motren Duo 3, obstaraný cez grant SPP 

1500€ a nefinančný dar v hodnote 3554,98€ od Rotary klub Nitra Harmony.  

 

2. Krátkodobý finančný majetok 

 Stav ku 31.12.2019 stav ku 31.12.2018 rozdiel 

Peniaze 737,71 49,19 688,52 

Ceniny   319,20 1705,20 -1 386,00 

Bankové účty 35 156,15 30 058,05 5 098,10 

 

V roku 2019 je zostatkom na bankovom účte suma na mzdy a odvody zamestnancov za 

12/2019 a finančná rezerva organizácie. 



3. Krátkodobé záväzky 

Záväzok Ku 31.12.2019 Ku 31.12.2018 rozdiel 

dodávatelia 14,16 676,63 -662,47 

rezervy 570,25 960,00 -389,75 

zamestnanci 6 799,99 5505,58 1 294,41 

Daňové záv. 815,16 722,64 92,52 

Voči poisťovniam 4 192,65 3566,94 625,71 

 

 EON (Ekonomicky oprávnené náklady ) 

 (skutočne vynaložené výdavky vynaložené počas roka 2019 v Domove sociálnych služieb 

na bežné náklady osobné a prevádzkové boli 180 348,42 eura, priemerný počet 

prijímateľov sociálnej služby v DSS ambulantná forma prepočítaný na mesiac bol 17,58 

klienta )  

 

EON na jedného prijímateľa sociálnej služby v DSS SOCIA 

za kalendárny rok  :          10 258,73 eur 

za kalendárny mesiac:         854,89  eur 

 

POĎAKOVANIE ZA SPOLUPRÁCU 

 

Naše poďakovanie v roku 2019 patrí : 

 

Nitrianskemu samosprávnemu kraju  

Mestu Nitra 

Rotary klubu Nitra Harmony 

Nadácií SPP 

darcom 2% asignovanej dane 

Materskej škole na Topoľovej ulici č. 6 v Nitra 

Špeciálnej škole internátnej, Červeňova 32, Nitra 

 

 

 

V Nitre, dňa 26.02.2020 


