
                                                   

Výročná správa – „ MAGNÓLIA“, Zariadenie sociálnych služieb Hurbanovo, Športová 11,                 

947 01 Hurbanovo  
 

  

 

„MAGNÓLIA “ , Zariadenie sociálnych služieb Hurbanovo, 

  Športová 11, 947 01 HURBANOVO 
 

 

 
 

 

 

 

VÝROČNÁ  SPRÁVA 

o činnosti a hospodárení  poskytovateľa sociálnych služieb 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho 

kraja    
 

 

za rok 2019. 
 

 

 

 

                        



                                                   

Výročná správa – „ MAGNÓLIA“, Zariadenie sociálnych služieb Hurbanovo, Športová 11,                 

947 01 Hurbanovo  
 

                                                                          
 
 

Názov:  "MAGNÓLIA“, Zariadenie  sociálnych služieb Hurbanovo 

 

Sídlo: Športová 11,  947 01 Hurbanovo   

Vznik: Vzniklo v roku 1977   

Právna forma: rozpočtová organizácia 

IČO: 00352314 

DIČ: 2021029472  

Zriaďovateľ: Nitriansky  samosprávny kraj  

Zriaďovacia listina: NSK, zo dňa 01.09.2013 

 

Štatutárny zástupca:  Ing. Alžbeta Groheová, riaditeľka  

 

 

             „MAGNÓLIA“, Zariadenie sociálnych služieb Hurbanovo (ďalej len 

ZSS) poskytuje sociálnu službu fyzickým osobám,  odkázaným na pomoc inej 

fyzickej  osoby ,  v   zmysle   zákona   č.  448/2008  Z. z.  o sociálnych  službách  

a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní 

(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov ( ďalej len „ zákon 

o sociálnych službách“). 

Je to kombinované zariadenie, ktoré poskytuje sociálnu službu : 

 

- podľa § 35 –  v zariadení pre seniorov   /ZPS/ s kapacitou 30 lôžok 

- podľa § 38 –  v domove sociálnych služieb  /DSS/ s kapacitou 30 lôžok  

- podľa § 39 – v špecializovanom zariadení (ŠZ) s kapacitou 120 lôžok  
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            Prehľad prijímateľov sociálnych služieb ( ďalej len „PSS“ ) 

  v zariadení podľa veku k 31.12.2019:  

 

    40 r. -  60 r.     -       18      PSS         

   61 r. -  70 r.     -       44      PSS   

   71 r. -  80 r.     -       37      PSS  

             81 r. – 90 r.     -       59     PSS 

             nad 90 r.     -      14      PSS 

     

    Priemerný vek:   76,2  rokov 

 

                       Podľa mobility:   

    mobilní       -     85     PSS        

    čiast. mobilní     -    49     PSS                                                

    imobilní       -     38     PSS       

 

   Ukončený pobyt odchodom –        1 - PSS     

    Zomrelí k 31.12.2019  -                34  - PSS          

  

 

Činnosť zariadenia.  
 

  1) V zariadení poskytujeme prijímateľom sociálnych služieb odbornú     

  kvalifikovanú  starostlivosť  podľa individuálnych  potrieb  a  želaní prijímateľov   

  sociálnych  služieb, pri súčasnom zohľadňovaní zdravotného stavu a vyjadrených  

  očakávaných potrebách s cieľom permanentnej podpory samostatnosti  

  prijímateľov sociálnych služieb.  

  2) Prijímateľom sociálnych služieb poskytujeme objektívne a zreteľné informácie    

  o ponuke služieb  v rámci zariadenia. 

  3) Služby, ktoré poskytuje zariadenie sú čo najrozsiahlejšie a vychádzajú    

  z potrieb prijímateľov sociálnych služieb. 

  4) Kontrolujeme  kvalitu poskytovaných služieb a  sústavne  ich  prispôsobujeme 

              prianiam a požiadavkám prijímateľov sociálnych služieb.                                                 

5) Prijímateľom sociálnych služieb je poskytovaná komplexná sociálna 

starostlivosť podľa zákona o sociálnych službách a platného Všeobecného 

záväzného nariadenia Nitrianskeho samosprávneho kraja ( ďalej len „ platné VZN 

NSK“ ). 

    6) S vedením   zariadenia   spolupracuje  samospráva,  vytvorená  zo  zástupcov   

               z radov prijímateľov sociálnych služieb, ktorá napomáha skvalitňovať 

poskytované služby. Samospráva je poradným orgánom riaditeľa. 
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7) Prijímateľom sociálnych služieb sú poskytované sociálne služby v rozsahu 

odborných, obslužných a ďalších činností v súlade so zákonom o sociálnych 

službách. 

7.1) V zariadení pre seniorov  podľa § 35 ods. 2 zákona o sociálnych službách sa 

a) poskytuje 

    1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, 

    2. sociálne poradenstvo, 

    3. sociálna rehabilitácia, 

    4. ubytovanie, 

    5. stravovanie, 

    6. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva, 

    7. osobné vybavenie, 

b) utvárajú podmienky na úschovu cenných vecí, 

c) zabezpečuje záujmová činnosť 

7.2) V domove sociálnych služieb podľa § 38 ods. 2 zákona o sociálnych 

službách sa 

a) poskytuje 

    1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, 

    2. sociálne poradenstvo, 

    3. sociálna rehabilitácia, 

    4. ubytovanie, 

    5. stravovanie, 

    6. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva, 

    7. osobné vybavenie, 

b) zabezpečuje 

    1. rozvoj pracovných zručností, 

    2. záujmová činnosť, 

c) utvárajú podmienky na 

    1. vzdelávanie, 

    2. úschovu cenných vecí. 

7.3) V špecializovanom zariadení  podľa § 39 ods. 2 zákona o sociálnych 

službách sa 

a) poskytuje 

    1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, 

    2. sociálne poradenstvo, 

    3. sociálna rehabilitácia, 

    4. ubytovanie, 

    5. stravovanie, 

    6. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva, 

    7. osobné vybavenie, 
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b) zabezpečuje 

    1. rozvoj pracovných zručností, 

    2. záujmová činnosť, 

c) utvárajú podmienky na 

    1. vzdelávanie, 

    2. úschovu cenných vecí. 

 

 

 A -  Odborné činnosti 

 

1) Zariadenie sociálnych služieb poskytuje prijímateľovi sociálnej služby odborné 

činnosti,  ktorými sú najmä: základné sociálne poradenstvo, pomoc pri 

odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 

zákona o sociálnych službách v rozsahu podľa prílohy č. 4 zákona o sociálnych 

službách, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, sociálna 

rehabilitácia, ošetrovateľská a opatrovateľská starostlivosť v zariadení, rozvoj 

pracovných zručností. 

 

a) základné sociálne poradenstvo 

Základné sociálne poradenstvo je posúdenie povahy problému fyzickej osoby, 

rodiny alebo komunity, poskytnutie základných informácií o možnostiach 

riešenia problému a podľa potreby aj odporúčanie a sprostredkovanie ďalšej 

odbornej pomoci.   

 

b) pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov 

Pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov je odborná činnosť, 

ktorá sa vykonáva so súhlasom plnoletej fyzickej osoby a je zameraná najmä na 

poradenstvo pri vybavovaní úradných záležitostí, pomoc pri vybavovaní 

osobných dokladov, pri spisovaní a podávaní písomných podaní, vypisovaní 

tlačív,  pri  písomnej  komunikácii  v úradnom  styku  a  vybavovaní  iných  vecí  

v záujme fyzickej osoby.  

 

 c) sociálna rehabilitácia 

 Sociálna rehabilitácia je odborná činnosť na podporu samostatnosti,    

 nezávislosti, sebestačnosti fyzickej osoby rozvojom a nácvikom zručností alebo    

 aktivizovaním schopností a posilňovaním návykov pri sebaobsluhe, pri úkonoch  

 starostlivosti o domácnosť a pri základných sociálnych aktivitách s  

 maximálnym využitím prirodzených zdrojov v rodine a komunite. 

 Ak je fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, sociálna  

 rehabilitácia je najmä nácvik používania pomôcky, nácvik prác v domácnosti,  

 nácvik priestorovej orientácie a samostatného pohybu, výučba písania a čítania  

 Braillovho písma, nácvik zrakového vnímania a sociálna komunikácia.   
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d) ošetrovateľská a opatrovateľská starostlivosť 

Je zabezpečovaná ošetrovateľským a opatrovateľským tímom.  

 

e) rozvoj pracovných zručností 

Rozvoj pracovných zručností je odborná činnosť na osvojenie pracovných 

návykov a zručností fyzickej osoby pri vykonávaní pracovných aktivít pod 

odborným vedením na účel obnovy, udržania alebo rozvoja jej fyzických 

schopností, mentálnych schopností a pracovných schopností a jej začlenenia do 

spoločnosti. 

                   

B – Obslužné činnosti    

  

a)  stravovanie 

1) Za stravovanie sa považuje poskytovanie stravy v súlade so zásadami správnej 

výživy s prihliadnutím na vek, zdravotný stav stravníkov a podľa určených 

stravných jednotiek, v súlade s platnými právnymi normami a platným VZN 

NSK.      

2) Týždenne je vypracovaný jedálny lístok, ktorý je k dispozícii v jedálni. Jedálny 

lístok zostavuje vedúca oddelenia stravovania. Pri oddelení stravovania je 

zriadená stravovacia komisia, v ktorej sú aj zástupcovia prijímateľov sociálnej 

služby, ktorým  prijímatelia sociálnej služby hlásia svoje pripomienky. 

Prijímateľov sociálnej služby do stravovacej komisie  určuje samospráva 

prijímateľov sociálnej služby.  

 

b)  ubytovanie 

1) Za bývanie sa považuje užívanie podlahovej plochy obytnej miestnosti a 

príslušenstva obytnej miestnosti. Poskytovanie služieb s tým spojených a užívanie 

základného prevádzkového zariadenia a vybavenia obytnej miestnosti 

a príslušenstva.  

 

c)  upratovanie, pranie, žehlenie, údržba bielizne a šatstva  

1) Za obslužné činnosti sa považuje najmä: upratovanie, pranie, žehlenie               

a mangľovanie posteľnej bielizne a iného textilu, pranie, čistenie a žehlenie 

osobného šatstva. 
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 C – Ďalšie činnosti 

 

a) poskytnutie osobného vybavenia 

Osobným vybavením je šatstvo, obuv, hygienické potreby a iné veci 

osobnej potreby. Osobné vybavenie sa poskytuje fyzickej osobe, ktorej sa 

poskytuje celoročná pobytová sociálna služba, ak táto fyzická osoba si osobné 

vybavenie nemôže zabezpečiť sama. 

 

b) záujmová činnosť 

Neoddeliteľnou súčasťou komplexnej starostlivosti o prijímateľov sociálnych 

služieb je poskytovanie možností i pre kultúrne vyžitie a rozvíjanie záujmových 

činností v zariadení. Záujmovú činnosť chápeme ako súčasť vnútorného života a 

jednu z foriem trávenia voľného času prijímateľov sociálnych služieb. Hlavným 

cieľom je zmysluplne, s ohľadom na vek, postihnutie, potreby a záujmy 

prijímateľov sociálnych služieb napĺňať a organizovať ich voľný čas, formovať 

ich správanie, rozširovať okruh poznatkov o okolitom svete. Záujmová činnosť 

sa realizuje formou individuálnou alebo skupinovou a riadi sa plánom, ktorý je 

spracovaný spravidla na jeden  rok. Plán vychádza z vlastných podmienok 

zariadenia sociálnych služieb. Je zameraný na sledovanie televíznych 

programov, premietanie videofilmov, čítanie kníh a časopisov a organizovanie 

rôznych prednášok, kultúrnych a športových podujatí. ZSS 2 x mesačne 

navštevuje kňaz. Jeho návšteva je spojená so svätou spoveďou, svätým 

prijímaním, individuálnou návštevou ležiacich prijímateľov sociálnych služieb 

alebo odslúžením svätej omše.  

       

c) úschova cenných vecí 

Ak prijímateľ sociálnych služieb pri prijímaní do zariadenia, alebo počas 

poskytovania sociálnej služby požiada o úschovu cenných vecí, zariadenie cenné 

veci prevezme na základe zmluvy do úschovy.  Peňažné hotovosti prijímateľa 

sociálnych služieb sú prevzaté na základe potvrdenia o prijatí finančnej hotovosti. 

 

d) ďalšie činnosti  
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D -  Individuálne  plány 

 

Zariadenie vedie u každého prijímateľa sociálnych služieb „ Individuálny   

plán„ v spolupráci s prijímateľom sociálnej služby, ktorý je rozpracovaný podľa 

možností a jeho schopností zapájania sa do rôznych aktivít. Cieľom tohto 

individuálneho plánu je napomáhať vhodnými terapeutickými, opatrovateľskými 

a rehabilitačnými metódami udržiavať psychické a fyzické schopnosti 

prijímateľa sociálnych služieb. 

Individuálny plán je koordinovaný pracovníkom, ktorý podporuje a sprevádza 

prijímateľa sociálnej služby v procese individuálneho plánovania (ďalej len 

kľúčový pracovník). 

Individuálny  plán hodnotí  interdisciplinárny  tím  pracovníkov  zložený 

z odborných zamestnancov (sociálny pracovník, vedúca ošetrovateľsko-

opatrovateľského oddelenia, inštruktor sociálnej rehabilitácie, masér – 

rehabilitačný pracovník, kľúčový pracovník ) v spolupráci s prijímateľom 

sociálnych služieb.  

 

 

 

Prehľad aktivít, na ktorých sa zúčastnili naši prijímatelia sociálnych 

služieb:  

 

  

❖ „ Fašiangová slávnosť“  

- vystúpenie speváckeho súboru Őszirózsa a hudobnej skupiny Nostalgia 

Vokál, vystúpenie našich klientov s pesničkami aj básňami, nakoniec 

spoločný spev a tanec  

 

❖ „ Deň žien“  

 - uctenie si všetkých žien v ZSS malým pohostením a obdarovaním 

zamestnancami ZSS, program pripravený zamestnancami zariadenia, 

klientmi a hosťami zo základných, materských škôl a umeleckej školy 
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❖ „ Vítanie jari“  

spoločenské podujatie bolo zamerané na ľudové piesne a tance v podaní  

detského folklórneho súboru Lúčik z Duloviec,  po vystúpení detí naši 

klienti a klienti z ostatných zariadení spoločne zdobili vajíčka, vytvárali 

dekoračné predmety s veľkonočnými motívmi a zdobili pripravené jarné 

konáriky vlastnou tvorbou -  kvietkami na jarný motív, pozvaný 

dobrovoľníci mali ukážky pletenia košíkov, vyšívania a iné ukážky, do  

ručnej umeleckej tvorby sa zapojili naši klienti a pozvaný klienti ako aj 

vystupujúci hostia  

 

❖ „ 101. výročie narodenia pani Júlie Ilonovej“ klientky nášho zariadenia 

– za prítomnosti primátora mesta Hurbanovo, viceprimátorky mesta 

Hurbanovo, členov osobitnej sociálnej komisie, pani riaditeľky, vedúcich 

oddelení, členky samosprávy prijímateľov sociálnych služieb a ostatných 

klientov sa  jej  zablahoželalo, nechýbalo malé občerstvenie  a  spomienky  

na mladosť a prežité časy. Pani Júliu prišla pozdraviť aj pani vedúca odboru 

sociálnych vecí NSK pani Mgr. Erika Róžová a pani poslankyňa NSK pani 

PhDr. Anna Šmehilová, PhD. 

 

❖ „ Deň matiek“  

– vystúpenie detí zo ZŠ Námestie Konkolyho Thege  Hurbanovo 

s folklórnym programom. Spievali ľudové piesne za sprievodu harmoniky 

a ľudovými tancami osviežili program a náladu klientov 

 

❖ „ Deň Zeme“ 

 – klienti spoločne so zamestnancami upravovali kvetinové záhony v areáli 

ZSS, upravovali malé stromčeky a kry, zametali a upravovali okolie 

v parku zariadenia. 
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❖ „ Spoznaj náš kraj“  

– Kolárovo - prehliadka Kolárova, návšteva Vodného mlynu a Ľudového 

domu, prednáška na tému výroby múky novými technologickými postupmi 

a následne názorná ukážka v spoločnosti VITAFLÓRA, spoločný obed 

a posedenie v zariadení s pozvanými klientmi s okolitých zariadení  

 

 

 
 

 

 

❖ „ Deň zdravia“  

– prednáška zrealizovaná ošetrovateľsko - opatrovateľským úsekom  

zameraná na zásady zdravej výživy, jej vplyv na krvný tlak a ukážka prvej 

pomoci pre klientov 

 

❖ „ Divadelné predstavenie – Lúčik“ 

 -  vystúpenie divadelného súboru detí zo ZŠ Dulovce -  divadelná hra „ 

Ženský zákon“ 

 

 

 

 



       

  

11 

Výročná správa – „ MAGNÓLIA“, Zariadenie sociálnych služieb Hurbanovo, Športová 11, 947 01 

Hurbanovo  
 

 

❖ „ Country deň“  

– veľmi obľúbená akcia pre klientov konajúca sa už po štvrtý rok. Od 

prvotných - pôvodných  estrádnych ukážok koní  v prvom roku, po ďalšie  

roky klienti radšej využili prehliadku okolia mesta Hurbanovo na 

vyzdobenom konskom koči v jednotlivých turnusoch pre všetkých 

klientov, pre veľký prejavený záujem zo strany klientov a ich príbuzných, 

na akcii sa zúčastnili rôznych  hier a súťaží, atmosféra akcie je vždy 

vynikajúca. 

                                                          

 

❖ „ Pirátska cesta – hľadanie pokladu“    

- priateľská akcia pre našich klientov a klientov so zariadení sociálnych 

služieb z Komárna, s účasťou dobrovoľníkov. Súťaž zameraná na 

orientáciu a logiku pri hľadaní ukrytého pokladu v parku zariadenia, 

posedenie a rozhovory s priateľmi z iných zariadení v rámci okresu. 

 

❖ „ Kvízovo – športové predpoludnie “  

–  stretnutie klientov, ktorí mali chuť si zasúťažiť v disciplínach ako určiť 

druh tanca, protiklady, hľadať čísla a zakrúžkovať ich, kedy čo robíme 

alebo čo rastie, čo vidia na obrázku, stolný tenis, hádzanie kolkov, hod 

šípkami a hod loptou do diery. Klientom sa to veľmi páčilo, vládla medzi 

nimi príjemná súťaživá atmosféra a navzájom sa povzbudzovali. 
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❖ „ Ľudský život je krehký “  

- na základe úspešného projektu, v ktorom sme uspeli a získali sme 

automatický externý defibrilátor bola zorganizovaná prednáška a ukážka 

jeho používania pre klientov a žiakov Základnej školy z Hurbanova. Všetci 

si mohli vyskúšať na figuríne spôsob podania umelého dýchania a použitie 

tohto defibrilátora. Stretnutie generácie detí a seniorov spojený 

s praktickými ukážkami používania prístroja bol pre nich veľkým 

zážitkom. 

 

❖ „ Varenie leča “  

– v parku nášho zariadenia si klienti mohli pripraviť chutné lečo, kde si 

sami pripravili ingrediencie a varili podľa vlastných skúseností. Každý sa 

snažil uvariť čo najchutnejšie lečo, čo sa im aj podarilo. Všetky vzorky leča 

boli veľmi chutné a zjedlo sa všetko, čo bolo navarené. Klienti si túto akciu 

veľmi pochvaľovali. 

 

❖ „ Európsky týždeň športu “  

– v rámci spolupráce nášho zariadenia a Základnej školy Thége Konkolyho 

v Hurbanove sme si pripomenuli týždeň športu. Žiačky základnej školy 

klientom predviedli zostavu zumby, gymnastické prvky pozostávajúce 

z kotúľov a sált. Klienti si s deťmi spoločne zacvičili  jednoduché prvky 

z cvičenia a zatancovali si. Tí klienti, ktorí nemali odvahu sa pripojiť, 

potleskom povzbudzovali ostatných.  
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❖ „ Kvízové dopoludnie “ – spoločenské podujatie pri ktorom sa stretli naši 

klienti za účelom riešenia tajničiek, rôznych logických úloh 

a doplňovačiek. Úlohy boli zostavené tak, aby klienti pri ich riešení 

spolupracovali v skupine a počas ich riešenia sa aj zabavili. Počas kvízu 

vládla príjemná atmosféra, súťaživosť a radosť. 
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❖ „ Oberačka “  - oberačka sa konala v záhrade zariadenia a oberalo sa 

hrozno aj  jabĺčka. Klienti boli rozdelení do dvoch skupín, kde jedna 

skupina oberala hrozno a spomínala na staré časy vinobrania a druhá 

skupina zase jabĺčka. Obraté jablká sa potom pretriedili a pritom si ostatní 

rozprávali svoje zážitky z mladosti. Na druhý deň sa konala prednáška na 

tému oberačka, ktorú viedol pán František Czifra, syn našej klientky, ktorý 

rozprával o vinohradníctve a o výrobe vína. Klienti sa počas prednášky 

zapájali do debaty. Prednáška bola obohatená o ukážku a ochutnávku 9 

odrôd hrozna. 
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❖ „ Mesiac úcty k starším “ – vystúpenie detí zo Základnej školy Námestie 

Konkolyho Thege  Hurbanovo a Základnej školy Hurbanovo s vyučovacím 

jazykom maďarským s folklórnym programom a malým divadelným 

predstavením. Detičky spievali ľudové piesne a ľudovými tancami 

osviežili program a náladu klientov. 

 

 

❖ „ Hviezdy nad nami “ – návšteva hvezdárne aj s pozvanými hosťami 

z ostatných zariadení, premietanie nočnej oblohy v planetáriu a  prednáška 

spojená s exkurziou inštitúcie, diskusia so zamestnancami hvezdárne. 

  

 

 

 

    

         

 

 

 

 

 

 

 

❖  „ Zapálenie prvej adventnej sviečky “ – účasť rímsko-katolíckeho farára 

spojená s omšou, posedenie v príjemnej atmosfére s malým občerstvením 

 

❖ „ Vianočný program “ – vystúpenie žiakov Základnej umeleckej školy 

v Hurbanove, hra na hudobných nástrojoch a spev spoločne s klientami, po 

skončení programu  vianočná večera.  
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      Podporené aktivity: 

 

❖ „ Maškarný ples“ v „IPEĽ“ ZSS Lelá – klienti z nášho zariadenia sa 

zúčastnili na spoločenskom podujatí a predstavili sa v maskách malým 

tančekom, poobede pokračovali v tanečnej zábave a posedení s klientmi 

ostatných zariadení. Za odmenu dostali ozdobený pohár. Priniesli si domov 

veľa pekných zážitkov a dobrú náladu. 

 

❖ „ Športový deň“ v ZSS Horné Obdokovce – naši klienti sa zúčastnili 

súťaží v rôznych disciplínach ako napríklad hod na cieľ, hod loptičkou do 

diery a pingpong. 

 

❖ „ Zábavný deň pod slivkou“ v ZSS „ PERLA“ kde sa naši klienti 

zúčastnili zábavno  - súťažných disciplín. 

 

 

 

❖ „ Prednáška o cukrovke a riziká s ňou spojené “  

– naši klienti sa zúčastnili odbornej prednášky o cukrovke a rizikách s ňou 

spojených, ktorú viedla dipl. sestra Melinda Rančó v ZPS Smaragd 

v Hurbanove. Obsahom prednášky bolo vhodné stravovanie, dodržiavanie 

predpísanej liečby a pitného režimu. Klienti sa mohli zapojiť do diskusie 

a pýtať sa na vhodnosť konzumácie jednotlivých potravín.  
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❖ „ Krškanská vareška “ v ZSS „DOMUM“  Krškany  

– klienti z nášho zariadenia sa zúčastnili súťaže vo varení gulášu, sami si 

povyberali suroviny ako mäso, zeleninu, koreniny a potom uvarili guláš 

podľa vlastnej chuti. Naše zariadenie dostalo ocenenie za „ najkrajší 

ohník“, pri varení im hrala živá hudba a strávili príjemné chvíle 

v spoločnosti klientov z ostatných zariadení. 
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❖ „ Domov baví domov “  

– spoločenské podujatie konané pod záštitou predsedu NSK, na ktorom sa 

aktívne zúčastnili aj naši klienti svojim tancom a prednesom básne. 

Vystúpenie našich klientov malo úspech a boli odmenený potleskom, na čo 

boli veľmi hrdý. Na akcii vládla veľmi príjemná atmosféra.   

                                   

 

❖ „ Krížovkársky turnaj “  

– konaný v ZSS „ Dunaj“ Kováčov, ktorého sa zúčastnili aj naši klienti 

a zmerali si sily v lúštení švédskych krížoviek a osemsmeroviek. Jeden 

z našich klientov vyhral prvé miesto a bol odmenený vecným darom 

a diplomom. Klientom sa na akcii veľmi páčilo. 
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❖ „ Vianoce ako doma “  

– konané v ZSS „ Nitrava“ v Nitre – zdobenie medovníčkov a výroba 

vianočných svietnikov, ktorej sa aj tento rok naši klienti zúčastnili ako  

posledných pár rokov.   

                              

 

❖ „ Výstava vianočných výrobkov klientov zo zariadení sociálnych 

služieb “  

– priestory Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre – kde sa naši klienti 

zúčastnili  na výstave s výrobkami, ktoré pripravujú veľmi radi a sú na 

svoje nápady veľmi hrdý.  
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           Priemerný počet zamestnancov k sledovanému obdobiu bol - 106  

pracovníkov.  

Z toho:  

-  na ošetrovateľsko-opatrovateľskom úseku a priameho styku s klientom - 70 

-  ostatní zamestnanci  (THP, údržba, kuchyňa , atď)    -     36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 Hurbanovo
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           Organizačná štruktúra „MAGNÓLIA“, Zariadenie sociálnych služieb  Hurbanovo 

 

Celkom 120  miest 

       

 

 

 

 

           

 

 

   
                                         vedúca ošetr.-opa. úseku           ved. soc. úseku      ved. úseku prev.- ekon. podpory 
                                                  Hlavná sestra   1                                                  Sociálny pracovník    1                        Ekonómka    1 

 

 

 

 
Vedúca odd. I.-II. :     1                  Vedúca odd. III.A.:    1          Vedúca odd. III.B   1 

                                                                                                                                                                                                                                                                                Vedúca  1 

         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ošetrovateľsko-opatrovateľský 

úsek 

 
SOCIÁLNY ÚSEK 

ÚSEK PREVÁDZKOVO- 

EKONOMICKEJ PODPORY  

Oddelenie I.-II.  

 
Oddelenie III.A Oddelenie III.B  Odd. obslužných  

činností 

 

Odd. soc. rehabil. a 

terapie 

Ekonomické 

oddelenie  
Odd. stravovania  

Opatrov. team 

Sanit./Opatr.:     18 

Ošetr.team 

Sestry/praktické 

sestry:                7  

 

 

 

 

Opatrov. team 

Sanit./Opatr.:13 

Ošetr.team 

Sestry/Praktické 

sestry:             4 

Masér:            1  

 

 

 

Masér/Rehab.pr.1  

 

 

Opatrov. team 

Sanit./Opatr.:  17 

Ošetr.team 

Ses./Praktické 

sestry:              8  

Masér:             1 

 

 

Upratovačka:   8 

Pracovník 

údržby šatstva 

a bielizne v 

práčovni:        5 

Informátor:     3 

 

 

 

 

 

Soc.prac.:           5     

Inštr.soc.reh.:     4  

 

 

 

 

   

Odb.účt. ev. zásob a 

maj:                     1 

Personalistka :     1 

Admin. prac.:       1 

 

 

          1 

Administr.prac.: 1 

 

PREVÁDZK.ODD. 

Ved.prev.odd.:1 

Údržba:           2 

 

Kuchár 

a pom.kuch.:   11 

Skladníčka:       1 

 

 

 

 

 

Riaditeľka   1 Riaditeľka     1 
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1.  Odborné vzdelávanie zamestnancov a odborných zamestnancov v ZSS: 

 

 

Organizátor Názov vzdelávania Počet  

    zamestnancov 

ÚNSK, Nitra  

Aktuálna právna úprava výkonu práce vo 

verejnom záujme – zákon č. 553/2003 Z. z. 

a nariadenie vlády SR č. 341/2004 Z. z. 

2 

TATRA AKADÉMIA 
Telesné, netelesné obmedzenia a špeciálne 

úchopy 
3 

Marek Špeťko - IMEX  
Školenie o správnom používaní čistiacich 

a dezinfekčných prostriedkov 
54 

Červený kríž Školenie 1. pomoci  15 

Akadémia vzdelávania a výskumu 

v sociálnych službách 
Maratón sociálnej rehabilitácie IV. 2 

Mestský úrad v Nitre 
Deň s komisárkou pre osoby so zdravotným 

postihnutím 
2 

Implementačná agentúra MPSVaR 

SR 

Informačný seminár k národnému projektu 

Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb 
3 

Asociácia správcov registratúry Moderná správa registratúry 1 

Asociácia poskytovateľov sociálnych 

služieb v SR 

Odborná konferencia – Ako, s kým a za čo 

zvyšovať kvalitu sociálnych služieb 
2 

ÚNSK, Nitra 

Rola stredného a vyššieho manažmentu pri 

zvládaní stresových a rizikových situácií pri práci 

s klientmi 

4 

ÚNSK, Nitra 

Rola výkonného personálu  pri zvládaní 

stresových a rizikových situácií pri práci  

s klientmi 

7 

Komora sestier, MSM 
Praktické postupy pri aplikácii inkontinenčných 

pomôcok 
2 

Nemocnica Komárno Hygiena rúk 6 

Nemocnica Komárno 
Sestry: Hlas v popredí - zdravie pre všetkých 

 
2 

MSM 
Transportné pomôcky a ich využitie v ZSS 

 
24 

„MAGNÓLIA“ ZSS 
Hygiena rúk 

 
32 
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Organizátor Názov vzdelávania 
Počet 

zamestnancov 

Nemocnica Komárno 

Manažment dlhodobej ošetrovateľskej 

starostlivosti o pacientov z pohľadu 

ošetrovateľstva a sociálnej práce 

 

2 

Nemocnica Komárno 
Multidisciplinárna starostlivosť o onkologického 

pacienta 

 
4 

Regionálna komora sestier v 

Komárne 

Hygiena rúk 

 
3 
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Hospodárenie s rozpočtovými prostriedkami . 

 

                                                                         

 A. BEŽNÉ  VÝDAVKY 

 

                 Čerpanie rozpočtových prostriedkov:   

 

 Schválený rozpočet na rok 2019 –      2 115 841,-  EUR  

          Upravený rozpočet  na rok 2019 -      2 298 946,-  EUR 

          Čerpanie k 31.12.2019                                    2 252 164,26 EUR 
 

 

                                                

 

 

Čerpanie podľa kategórií a položiek:  v € 

 

 

Mzdy 

 Kategória - 610 

 Celkom čerpanie za kategóriu  610   

                                        UR                        čerpanie1 

     1 227 502,-                1 194 502,-      t.j. 97,31  % 

 

-nevyčerpané finančné prostriedky 33 000,€ , z dôvodu neobsadených 

pracovných miest.  

 

 

 

Poistné fondy 

Kategória – 620   

Celkom čerpanie za kategóriu 620 

                                       UR                         čerpanie 

                                       427 489,21         415 989,21        t.j. 97,31 % 

-ušetrené finančné prostriedky z dôvodu neobsadených pracovných pozícií 
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Tovary a ďalšie služby - Kategória  - 630   

Celkom čerpanie za kategóriu 630 

   UR           čerpanie 

         623 389,02             621 107,16          t.j. 99,63 % 

 

-čerpanie v tejto kategórii, je najvyššie na položke 635, kde  bola ukončená 

rekonštrukcia  výťahov v zariadení .   

 

     Kategória - 640 

       UR                    čerpanie  

    13 361,09           13 361,09         t.j. 100 % 

 

Z bežných výdavkov nám rozpočtovým opatrením bola preklasifikovaná suma vo 

výške 7 204,80 € na kapitálové výdavky . Finančné prostriedky boli použité na 

nákup:  

- varný kotol        – 4 264,80 € 

- umývačka riadu – 2 940 €  

 

 

Výdavky celkom:     UR                      čerpanie                                    

                      2 298 946,12           2 252 164,26       t.j. 97,97  % 

 

 

 

 

 

PRÍJMY 

 

Nedaňové príjmy- 200 

   UR   plnenie  

              664 585,18      665 462,95                  t.j. 100,13 % 

 

Z toho : -  úhrady prijímateľov sociálnych služieb = 650 895,46 € 
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POHĽADÁVKY A ZÁVÄZKY.   

 
 

Pohľadávky, opravné položky  

  

                                     Účet   Suma v € 

315- ostatné pohľadávky           5 727,02 

318- pohľadávky z nedaňových príjmov obcí,VÚC 

a RO zriadených obcou a VÚC  

   

      117 746,18 

391- opravná položka k pohľadávkam           67 673,39 

Netto pohľadávky z nedaňových príjmov obcí, VÚC 

a RO  

        50 072,79 

 

 

Krátkodobé záväzky 

 

                                 Účet   Suma v €  

321- dodávatelia            5 322,16 

331- zamestnanci           80 316,66 

333- ostatné záväzky voči zamestnancom             1 999,50 

335- pohľadávky voči zamestnancom                     0,- 

336- zúčtovanie s orgánmi soc.poistenia 

a zdravot.poist. 

         52 014,60 

342- ostatné prieme dane           11 529,10 

372-transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami 

mimo verejnej správy  

           5 881,18 

379-iné záväzky            1 740,14 

 

S p o l u   

 

       158 803,34 

 

 Neuhradené faktúry po lehote splatnosti neevidujeme.  
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1.      Spracované a predložené projekty na získanie FP pre skvalitnenie 

poskytovania  sociálnych služieb, ktoré boli úspešné: 
 

1.1 - Názov projektu : „ Ľudský život je krátky“ - Automatický externý defibrilátor  

- prístroj, ktorý pomáha pri poskytovaní prvej pomoci tým, že pomocou elektrického výboja 

je schopný obnoviť správny srdcový rytmus, následné vyškolenie zdravotníckeho 

personálu, v priebehu roka 2019 boli zorganizované prednášky pre študentov ZŠ a SŠ mesta 

Hurbanovo v rámci spolupráce s mestom Hurbanovo - Nitrianska komunitná nadácia TU 

SME DOMA          

      Požadovaná suma: 2.160,- € 

 

      - Úspešný projekt  

 

Spolu získané finančné prostriedky z projektov v objeme  2 160,- € 

 

 2.   Spracované a predložené projekty na získanie FP pre skvalitnenie poskytovania                     

       sociálnych služieb, ktoré neboli úspešné alebo sú zatiaľ nevyhodnotené: 

 

2.1 Názov projektu: Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu rozvoja sociálnych služieb  

      a dotácie na podporu vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej  

      kurately  

        – 12 ks elektricky polohovateľné lôžko – BURMEIER ARMINA a 12 ks pasívny  

        antidekubitárny matrac ERGONOMIC – ktoré zabezpečia vyšší komfort poskytovaných  

        sociálnych služieb pre klientov a to vďaka výškovému nastaveniu postiel, pri ktorých sa  

        dá nastaviť poloha, uľahčí manipuláciu s klientom, vstávanie, polohovanie aj líhanie.  

        Antidekubitárne matrace zabezpečia zmenu tlaku na jednotlivé miesta tela a tým aj masáž  

        svalov, čím sa zlepší krvný obeh a zabráni sa tvorbe preležanín.  

   

        Požadovaná suma: 7 009,20- € 

        - Nevyhodnotený projekt 
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2.2  Názov projektu : Zachovanie kultúrnych hodnôt - „ Spevňovanie spoločenských                            

          väzieb“ 

          - zakúpenie materiálno - technického vybavenia na kultúrne a spoločenské podujatia  

          organizované  zariadením a to „ ozvučovacieho setu“, ktorí by slúžil na skvalitnenie  

          spoločenských a hudobných podujatí, pri ktorých sa stretávajú rôzne generácie aj hostia  

          z ostatných zariadení. Výsledkom je spevňovanie medziľudských vzťahov  

          a spoločenských väzieb.   

 

          Požadovaná suma: 1.000,- € 

         - Nevyhodnotený projekt 

 

 

2.1 - Názov projektu: „ Bezpečnosť seniorov a ľudí so zvýšenou zraniteľnosťou“ 

      - cieľom je zabezpečiť a zlepšiť kvalitu života a rozvoja osobnosti u seniorov a ľudí                         

      s duševným a iným postihnutím v zariadení. Zabezpečiť bezpečnosť klientov, ochranu  

      majetku a vytvoriť bezpečné pracovné prostredie - MV SR Prevencia kriminality na  

      financovanie projektu (nová výzva). 

      Požadovaná suma: 22.235,- € 

      - Neúspešný projekt 

 

2.2 - Názov projektu: „Zdvihák pre imobilných pacientov“ 

      - celkovým cieľom je odbúranie prekážok k dôležitým životným úkonom imobilného  

      klienta či už po fyzickej, alebo psychickej stránke. Splnenie očakávania pre pohodlné     

      premiestnenie sa PSS, prekonávanie bariér a byť čo najviac sebestačný    – BRIDGE –  

      Grantový program OPORA 2019 SPP 

      Požadovaná suma: 898,42 € 

      - Neúspešný projekt 

 

2.3 - Názov projektu: „ Obohatenie vnímacieho procesu pre seniorov“ 

      - pre prospešnosť aktivít, zlepšenie rozvoja a posilnenie osobnosti seniorov ako aj  

      spestrenie kvality života a optimistický pohľad na svet v jeseni života – nadácia VÚB 

 

      Požadovaná suma: 2.400,- € 

      - Neúspešný projekt 
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2.4 - Názov projektu: „ Špeciálne motorové vozidlo so zdvíhacou plošinou pre invalidný     

                                      vozík“ 

       - zabezpečiť špeciálne 9 miestne motorové vozidlo s hydraulickou zdvíhacou plošinou         

       a kotviacim systémom pre invalidný vozík na zabezpečenie prepravy invalidných osôb. 

       Je dôležité a potrebné zabezpečiť vhodné podmienky a celkovú ochranu a bezpečnosť    

       klientov počas prepravy  -  MPSVaR SR - dotácia na podporu rozvoja sociálnych služieb  

 

      Požadovaná suma: 33.040,- € 

       - Neúspešný projekt 

 

2.5 - Názov projektu: „ Bezpečnosť seniorov so zvýšenou zraniteľnosťou“ – kamerový  

                                    systém 

      - eliminácia a monitorovanie nežiaducich situácií, faktorov, incidentov a nedorozumení            

        pre včasné a správne odkrytie daného problému – MV SR 

                                     

       Požadovaná suma: 23.601,- € 

        - Neúspešný projekt 

 

2.6 - Názov projektu: „Volkswagen to je zážitok“  

      - vozidlo zapožičané na určité obdobie a využité na prepravu klientov v zariadení v rámci                   

      aktivít mesta Hurbanovo ako aj do iných miest na rôzne kultúrne a športové podujatia   

      a taktiež za účelom úradných záležitostí. V nekonečnom rade a hlavne pre  

      nezabudnuteľný zážitok z jazdy nakoľko Volkswagen to je zážitok – nadácia      

      Volkswagen Slovakia 

 

       - Neúspešný projekt   

 

2.7 - Názov projektu: „Soľná izba “   

      - zdravšie žiť a dýchať, prírodné liečebné metódy na podporu zdravia, zdravá a liečivá   

      atmosféra, nadýchané soľné kryštály napomáhajú očisteniu dýchacích ciest - Oporný bod             

      Znevýhodnené skupiny -Nadácia EPH 

                                               

      Požadovaná suma: 2.995,- € 

      - Neúspešný projekt    
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2.3  Názov projektu: „Chráňme si srdce správnym postupom“ 

      - cieľom je zabezpečiť školenie a kurzy prvej pomoci – špecializované na používanie AED        

      prístroja – defibrilátor v praxi pre zlepšenie kvality života, podmienky v zariadení ako aj  

      celkovú ochranu zdravia u seniorov a ľudí s duševným a iným postihnutím.  AED - 

      Automatický externý defibrilátor je prístroj, ktorý možno rýchlo a účinne využiť pri  

      záchrane ľudského života. 

 

       Požadovaná suma: 600,- € 

      - Neúspešný projekt 

 

3. Získanie sponzorského príspevku alebo daru  a v akej výške: 
 

„MAGNÓLIA“, Zariadenie sociálnych služieb Hurbanovo v prvom polroku 2019 získalo 

sponzorské dary v nasledovnej štruktúre  

spolu v objeme  5.072,00 € 

 

Por.č. Darca Predmet darovania 

Celková finančná 

hodnota (€) 

3.1 Jolana K. ( FO rezident) Posteľná bielizeň 50,00 

3.2 Katarína T. ( FO rezident) utierky, vaty, peny 142,00 

3.3 Ľudovít N. ( FO rezident) jednorazové hygienické plienky 200,00 

3.4 PO rezident masky jednorazové, moč. poháre 92,40 

3.5 PO rezident     čistiaca pena  576,00 

3.6 Judita T. ( FO rezident) dámske oblečenie, návliečky 50,00 

3.7 Ladislav C. ( FO rezident) posteľná bielizeň 100,00 

3.8 Veronika H. ( FO rezident) plienkové nohavičky jednorazové 72,00 

3.9 Juraj C. ( FO rezident) uteráky a utierky 20,00 

3.10 Mária Č. ( FO rezident) dámske oblečenie 50,00 

3.11 PO rezident     zdvihák elektrický s príslušenstvom 3 489,60 

3.12 Ladislav C. ( FO rezident) návliečky na paplón a vankúš 30,00 

3.13 

PaedDr. Marta K. ( FO 

rezident) 

jednorazové plienky, hygienické 

vložky 200,00 

SPOLU     5 072,00 
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- a v druhom polroku 2019 získalo sponzorské dary v nasledovnej štruktúre  

spolu v objeme 4.758,95  € 

Por.č. Darca Predmet darovania 

Celková finančná 

hodnota (€) 

3.14 PO rezident čistiaca pena          345,60 

3.15 Ján B. ( FO rezident) 

montáž vodovodnej a kanalizačnej 

prípojky 200,00 

3.16 Marta K. ( FO rezident) repas. invalidný vozík a ošatenie 200,00 

3.17 Monika G. ( FO rezident) jednorázové inkontinečné pomôcky 487,20 

3.18 Marta M. ( FO rezident) paprika a tekvica 116,68 

3.19 PO rezident zdravotnícky spotr. materiál 292,12 

3.20 PO rezident incidin plus – dezinf. roztok 246,48 

3.21 PO rezident čistiaca pena 57,60 

3.22 PO rezident zdravotnícky materiál 1 400,00 

3.23 PO rezident zásobník uterákov – 15ks 301,63 

3.24 PO rezident tlakomery 279,00 

3.25 PO rezident sprchový gél 153,08 

3.26 PO rezident sprchové gély, vitamíny, sladkosti 125,16 

3.27 PO rezident vitamín C – 300 ks 554,40 

SPOLU     4 758,95 

 
 
 
Za všetky materiálne a finančné dary úprimne ďakujeme ! 

 

 

V Hurbanove, 27.3.2020 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


