
 

SOCIA 
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SOCIA za rok 2021  

 

Názov organizácie: SOCIA 

Právna forma: občianske združenie 
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Činnosť občianskeho združenia Socia je dlhodobo zameraná na oblasť poskytovania sociálnych 

služieb a sociálneho poradenstva v DSS pre deti a mladých dospelých s ťažkým, často 

kombinovaným postihnutím s ambulantnou formou služby, s kapacitou 18 prijímateľov. 

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 31.12.2021 sme aktuálne v Domove sociálnych služieb poskytovali sociálne služby 18 

prijímateľom, 7 dievčatám/ženám a 11 chlapcom/mužom, čo znamená, že kapacita zariadenia 

je aktuálne naplnená. Desať prijímateľov je vo veku povinnej školskej dochádzky a osem je po 

dovŕšení 18 rokov veku. 

 

Štruktúra zamestnancov DSS v roku 2021 

riaditeľka  

ekonómka (zastupuje riaditeľku) 

vedúca zamestnankyňa opatrovateľského úseku 

- 5 opatrovateliek 

vedúca zamestnankyňa sociálno-rehabilitačného úseku (soc. pracovníčka) 

- vychovávateľka 

- fyzioterapeutka 

- ISR (MD) 

 

Čo sme dosiahli pri plnení operatívnych cieľov  na roky 2020-2022 v súlade 

s celkovou víziou organizácie ?  

1. 

V roku 2021 sa nám darilo zlepšovať prístup k rozvoju jednotlivých prijímateľov sociálnych  

služieb na princípoch Bobath konceptu, a to prostredníctvom priebežného interného 

vzdelávania a motivačných opatrení voči odborným zamestnancom. V praxi to znamená, že 



sme posilnili transdisciplinárne hľadanie oblastí života každého jednotlivca, ktoré im možno 

skvalitniť a ktoré sú pre každého prijímateľa iné – môže ísť o komunikáciu, mobilitu, 

sebaobsluhu, hru a záujmové činnosti a tak ďalej. Garantom práce podľa tohto konceptu 

v našom zariadení je certifikovaná zamestnankyňa, pracujúca na pozícií fyzioterapeutka. Jej 

zodpovednosťou je  supervidovať ostatných  členov odborného personálu, aby sa stotožnili s 

významom princípov konceptu a ich prínosom pri uplatňovaní pre konkrétnych prijímateľov. 

Využívané sú totiž nielen pri liečebnej telesnej výchove, ale aj pri polohovaní, podávaní stravy 

a nápojov, aktivizačných činnostiach, ako aj pri bežných každodenných činnostiach v oblasti 

opatrovateľských úkonov.  

2.  

Zmenili sme spôsob hodnotenia zamestnancov. Už nie iba riaditeľka, ale vedúci zamestnanci 

úsekov hodnotia kolegov, ktorým prideľujú úlohy, zaškoľujú ich, supervidujú ich. Deje sa to 

teda v trojici spoločným rozborom samohodnotiaceho dotazníka. Je to konkrétnejšie, adresné, 

motivujúce a napomáha nám to nastavovať vysoký štandard uplatňovania etických zásad. 

3. 

Vzdelávanie zamestnancov aktívne pokračuje. V októbri 2021v našom zariadení prebehol 

základný kurz Bazálnej stimulácie pre celý odborný kolektív. Vnímali sme to ako obrovský 

prínos, lebo zážitková metóda vzdelávania je v tomto smere neoceniteľná. Ihneď sme začali  

tieto získané  poznatky  zapracovávať do individualizovaných aktivít jednotlivých prijímateľov, 

a chceme ich používať ako štandard  prístupu ku našim prijímateľom zo strany každého 

odborného zamestnanca. 

Úrad komisára pre deti organizoval pracovné stretnutia zástupcov zariadení s odborníkmi na 

AAK komunikáciu – pre skvalitnenie prístupu ku deťom, ktoré nekomunikujú verbálne. 

Zúčastnili sme sa všetkých troch stretnutí a dostali sme impulz, ako to zaviesť do praxe. 

Výsledkom je, že sme sa od komunikačnej tabule posunuli ku softvéru Grid 3 a ku očnému 

komunikátoru – Toby Eye.  



4. 

Operatívny cieľ hľadanie nových priestorov sa uberal smerom ku zapojeniu sa do čerpania 

prostriedkov z Plánu obnovy. V spolupráci s Mestom Nitra robíme konkrétne kroky, aby stavba 

novej modernej budovy pre ambulantné služby ťažko postihnutým deťom prispela ku 

modernizácií a inovácií tejto služby a ku veľmi potrebnému zvýšeniu kapacity služby, pretože 

ku 31.12.2021 sme mali v evidencii 6 žiadateľov o službu.. Plánom je, aby bola na dnešnom 

pozemku vedľa starého DSS. Rok 2022 bude rozhodujúci, či sa tento cieľ podarí dosiahnuť – 

či budeme úspešnými žiadateľmi na financovanie tohto stavebného projektu .  

 

Čo sme robili pre komunitnú integráciu našich prijímateľov napriek situácií súvisiacej 

s pandémiou, ktorá obmedzovala naše verejné aktivity ? 

Zorganizovali sme športové a spoločenské akcie u nás. Zašportovali sme si počas letných 

prázdnin s postavičkami Mickey a Minnie, bola to veľmi príjemná spolupráca. Počas jesene 

sme si užili Tekvicovú stredu v maskách a spoločné vyrezávanie obrovskej tekvice. V decembri 

nás v zariadení navštívil Mikuláš a priniesol deťom sladkosti. Zorganizovali sme vianočné 

prekvapenie pre rodičov v podobe pohľadníc s fotografiami ich detí. Popritom sme si 

spestrovali chvíle malými výletmi v rámci nášho mesta. Cestovali sme autobusom, prešli sme 

sa novým Kalvárskym mostom, kŕmili sme zvieratká v mestskom parku a na záver roka sme 

neraz boli obdivovať obrovský vianočný stromček na námestí.  

Novinky v oblasti našej informačnej stratégie : 

Začali sme s propagáciou nášho zariadenia pomocou Facebooku, kde pridávame aktuality zo 

života v zariadení aj mimo neho. Vytvorili sme priestor na komunikáciu medzi rodičmi 

v podobe facebookovej uzavretej skupiny.  

Informačnými letákmi sme oslovili pediatrov v meste, aby mali obraz o možnostiach 

sociálnych služieb pre deti s ťažkým zdravotným stavom v našom zariadení. 

  



Ročná účtovná závierka občianskeho združenia Socia za 2021  

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  27 915,43 

 Technické zhodnotenie 

stavby 

25 598,57 

 Hnuteľný majetok 2 316,86 

Obežný majetok  73 896,55 

 Pokladňa 1 491,48 

 Účty 72 405,07 

Časové rozlíšenie  1 396,29 

 Náklady budúcich období 396,29 

 Príjmy budúcich období 1 000,00 

MAJETOK SPOLU  103 208,27 

 

Komentár k aktívam 

Pokladňa obsahuje hotovosť vo výške 1491,48 €. Ceniny účtovná jednotka neeviduje. 

V položke náklady budúcich období sú zahrnuté platby poistného hnuteľného, nehnuteľného 

majetku a zodpovednosti za škodu vzťahujúce sa na časť roka 2022, licencia účtovného 

softvéru POHODA na rok 2022, licencia antivírusového programu ESET Internet Security na 

rok 2022 a 2023. Na bankovom účte sú finančné prostriedky určené na mzdy a odvody 

zamestnancov za mesiac december 2021, asignovaná daň prijatá v roku 2020 a 2021 určená na 

použitie v roku 2022 a finančná rezerva organizácie z minulých období. V položke príjmy 

budúcich období je uvedený finančný dar organizácie Privatbanka a.s. v hodnote 1 000,00€. 



Darovacia zmluva bola uzavretá v decembri 2021. Finančné prostriedky boli prijaté až v januári 

2022. 

 

Súvaha, strana pasív 

Vlastné zdroje krytia  18 118,99 

 Základné imanie 15 435,36 

 Výsledok hospodárenia 2 683,63 

Cudzie zdroje krytia  49 981,50 

 Krátkodobé rezervy 2 418,07 

 Záväzky zo SF 119,15 

 Záväzky z obch. styku 724,20        

 Záväzky voči zamestnancom 10 320,65 

 Zúčtovanie s poisťovňami 6 124,00 

 Daňové záväzky 1 426,38 

Časové rozlíšenie  35 107,78 

 Výnosy budúcich období 35 107,78 

ZDROJE SPOLU  103 208,27 

 

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 2021 a rezerva na overenie účtovnej závierky 

audítorom. Záväzky z obchodného styku sú neuhradené faktúry za dodávky v mesiaci 

december 2021, všetky do lehoty splatnosti. Záväzky voči zamestnancom, poisťovniam 

a daňové záväzky sú mzdy, odvody a preddavky dane za mesiac december 2021. Výnosy 



budúcich období zahŕňajú 2 084,94 € asignovaná daň prijatá na účet v roku 2020, prenesená do 

roku 2022, 5 107,41 € asignovaná daň prijatá na účet v roku 2021, prenesená do roku 2022, 

2 316,86 € eur neodpísaný hnuteľný majetok – rehabilitačný stroj Motren Duo 3 a 25 598,57 € 

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 16 975,88   

Služby 15 130,83   

Osobné náklady 181 749,86   

Dane a poplatky 809,24   

Ostatné náklady 718,60   

Odpisy 3 355,75   

SPOLU 218 740,16 0,00 0,00 

 

Výkaz ziskov a strát - výnosy  

Predaj služieb DSS 7 080,46 

Prijaté dary 54,20 

ostatné výnosy  3 355,75 

Prijaté príspevky od iných 

organizácií 

3 162,90 

Členské 21,00 

Dotácie - verejné prostriedky 207 749,48 

SPOLU 221 423,79 

 

 

  

Výsledok hospodárenia pred zdanením 2 683,63 

Výsledok hospodárenia po zdanení 2 683,63 



Prehľad finančných príjmov v členení podľa zdrojov 

Zdroj Príjem v roku 2021 

Nitriansky samosprávny kraj 117 069,42 

MPSVaR 78 322,63 

Predaj služieb DSS 7 080,46 

Dotácia na vitamíny MPSVaR 580,00 

Dotácia na odmeny cez UPSVR 4 909,80 

Dotácia na odmeny MPSVR 4 241,30 

Bezodplatne prijaté ochranné 

pomôcky a materiál zo ŠHR 

2626,33 

iné 2238,10 

 

Stav a pohyb majetku a záväzkov 

1. Dlhodobý hmotný majetok 

Majetok obstarávacia 

cena 

Oprávky ku 

31.12.2021 

Oprávky ku 

31.12.2020 

Zostatok 

ku 31.12.2021 

Stavby   

Tech. zhodnotenie 

83 660                                                                                              58 061,33 55 969,33 25 598,57 

Samost. Veci     19 150,05 16 833,19 15 569,44 2 316,66 

 

 

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

obdobia sa majetok-technické zhodnotenie, odpisuje. Organizácia nemala v roku 2021 žiaden 

novoobstaraný nehnuteľný majetok. Samostatné hnuteľné veci zaradené do dlhodobého 

hmotného majetku v roku 2021 neboli obstarané. 

 

2. Krátkodobý finančný majetok 

 Stav ku 31.12.2021 stav ku 31.12.2020 rozdiel 

Peniaze 1 491,48 382,90 1108,58 

Ceniny   0 2 601,00 -2 601,00 

Bankové účty 72 405,07 61 089,40 11 315,67 

 



V roku 2021 je zostatkom na bankovom účte suma na mzdy a odvody zamestnancov za 

12/2021, nepoužité 2% a finančná rezerva organizácie. 

 

3. Krátkodobé záväzky 

Záväzok Ku 31.12.2021 Ku 31.12.2020 rozdiel 

dodávatelia 724,20 721,46 2,74 

rezervy 2418,07 2 159,87 258,20 

zamestnanci 10 320,65 5 440,61 4880,04 

Daňové záv. 1 426,38 448,12 978,26 

Voči poisťovniam 6 124,00 3 210,69 2913,31 

 

 

 

 

EON (Ekonomicky oprávnené náklady) 

(skutočne vynaložené výdavky vynaložené počas roka 2021 v Domove sociálnych služieb 

na bežné osobné a prevádzkové náklady boli 213 259,06 €, priemerný počet prijímateľov 

sociálnej služby v DSS ambulantná forma prepočítaný na mesiac bol 18 klientov) 

 

EON na jedného prijímateľa sociálnej služby v DSS pre ŤZP ambulantná forma, SOCIA 

za kalendárny rok:  11 847,73 € 

za kalendárny mesiac: 987,31 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



POĎAKOVANIE ZA SPOLUPRÁCU  

 

Naše poďakovanie v roku 2021 patrí : 

 

Nitrianskemu samosprávnemu kraju 

- za ústretovú spoluprácu pri podpore prevádzky DSS 

Mestu Nitra  

- za aktívnu  spoluprácu pri riešení otázky zvýšenia kapacity ambulantných služieb 

MPSVR SR 

- popri príspevku na mzdy aj za mimoriadne odmeny za prácu počas pandémie 

Nadácií SPP 

- financovanie vzdelávania zamestnancov 

Privatbanke  

- za finančný dar 

darcom 2% asignovanej dane 

Materskej škole na Topoľovej ulici č. 6 v Nitra 

Špeciálnej škole internátnej, Červeňova 32, Nitra 

 

 

 

V Nitre, dňa 28.02.2022 

 

 


