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Výročná správa za rok 2016 
 

 
1. Úvod 
1.1. Opis organizácie 
Margarétka, ako organizácia združujúca občanov zo spoločným záujmom dňa 28.7.2003 vznikla ako občianske 
združenie  na základe právoplatného rozhodnutia o registrácii Ministerstvom  vnútra SR  pod číslom spisu 
VVS/1-900/90-22208 , ktoré vydalo v zmysle zákona číslo 83/1990 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej 
len „zákon“) zákona o združovaní občanov.  
 
Občianske združenie Margarétka v roku 2012 požiadalo o registráciu na základe rozšírenia svojej činnosti 
o poskytovanie sociálnej služby. Dňa 07.08.2012 na základe právoplatného rozhodnutia Banskobystrického 
samosprávneho kraja pod registračným číslom 245.1. bola vydaná registračná karta poskytovateľa sociálnych 
služieb. Od 07.01.2013 MARGARÉTKA začala prevádzkovať Denný stacionár. Ide o zariadenie ambulantnou 
formou počas pracovných dní od 7.00 hod. do 16.30 hod., ktoré ako jediné svojho druhu v okrese poskytuje túto 
sociálnu službu pre zdravotne a sociálne znevýhodnených, pre celý banskobystrický samosprávny kraj. 

Margarétka sídli na Ul. Bratská 1482/9, 969 01 Banská Štiavnica v prenajatých priestoroch patriacich mestu 
Banská Štiavnica. Kapacita denného stacionára Margarétka je 16 klientov, prihlásených je 19, vo veku od 18  do 
60 rokov. Zariadenie navštevujú aj traja vozičkári. Zariadenie môže klient navštevovať ambulantnou formou 
maximálne osem hodín  denne. Platba za pobyt v zariadení je jednotná na deň pobytu klienta. 

Ako prevádzkovateľ Denného stacionára – Margarétka (ďalej len „DS“) svoju činnosť vykonáva už tretí rok , po 
celý čas sa snaží stále zvyšovať kvalitu sociálnych služieb, či už svojou činnosťou alebo aj zamestnávaním 
kvalitných a vyškolených zamestnancov. Každý klient má vypracovaný individuálny plán, ktorý pomôže splniť 
jeho predstavu a túžbu. V roku 2016 denný stacionár navštívilo denne v priemere 13 klientov.  

Margarétka na základe právoplatného rozhodnutia Banskobystrického samosprávneho kraja pod registračným 
číslom 245.2. bola vydaná registračná karta pre opatrovateľskú službu (ďalej len „OS“). V roku 2016 sa OZ 
zapojila do Národného projektu „Podpora opatrovateľskej služby“. Od júla  poskytujeme opatrovateľskú službu 
v domácom prostredí siedmim klientom, prostredníctvom kvalifikovaných opatrovateliek. 

Margarétka OZ má od svojho vzniku tieto orgány: 
• Valné zhromaždenie  je najvyšším orgánom združenia a je tvorené všetkými členmi združenia. 
• Správna rada je výkonným orgánom združenia, za svoju činnosť je zodpovedná valnému zhromaždeniu.  
• Riadi činnosť združenia v období medzi zasadnutiami valného zhromaždenia. 
• Predseda štatutárny orgán, ktorý riadi činnosť Margarétky a koná v jej mene a je nadriadeným orgánom 

sociálnych zariadení, zriadených v pôsobnosti združenia. 
• Dozorná rada je kontrolným orgánom združenia, za svoju činnosť zodpovedá valnému zhromaždeniu. 
 
1.2. Strategický zámer organizácie 
Poskytovať sociálne služby podľa zákona č.448/2008 Z. z. o sociálnych službách. 
 
1.3. Náš zámer  
1. Princíp normalizácie – vytváranie obvyklých domácich podmienok pre mládež a dospelých s   
postihnutím, a snahu normalizovať ich životné podmienky v zariadení. 
2. Princíp integrácie – nadväzuje na princíp normalizácie. Cieľom je aby osoby s postihnutím nežili 
segregovane, ale aby mali denné činnosti, aktivity, návyky, čo najpodobnejšie zdravým ľuďom.  
Takýmto spôsobom pomáha zariadenie skvalitniť život aj rodičom a rodinným príslušníkom  
 nakoľko pocit, že je o ich blízkych dobre postarané im umožňuje venovať sa aktivitám, na ktoré  
 nemajú čas počas starostlivosti o znevýhodneného. 
 
2. Štruktúra organizácie 
2.1. Správna rada 
Zloženie správnej a dozornej rady občianskeho združenia  je trojčlenné. Členovia oboch týchto orgánov 

občianskeho združenia sú volení na Valnom zhromaždení platiacimi členmi združenia. 
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2.2. Štatutárny orgán 
Predseda, ktorý je štatutárnym orgánom občianskeho združenia je volený s členov  správnej rady  
Jeho funkčné obdobie je päťročné.  
2.3. Zamestnanci 
V priebehu roka 2016 občianske združenie Margarétka zamestnávala 14 zamestnancov 10 kmeňový zamestnanci, 1 

dohoda o pracovnej činnosti  a 3 na zmluvu o spoluprácu.: 
Kmeňový zamestnanci denného stacionára: 
• Vedúca DS – OS:  
• Sociálny pracovník DS – OS:   
• Inštruktor sociálnej rehabilitácie DS:  
• Pomocný personál DS: Zlatica Kopnícá 
• Pracovník pre rozvoj pracovných zručností v DS:  
Dohodár a zmluvný pracovníci: 
• Garant DS:    Dohoda o pracovnej činnosti 
• Fyzioterapeut v DS: Zmluva o spoluprácu 
• Sociálna rehabilitácia v DS:  Zmluva o spoluprácu 
• Inštruktor Jogy v DS:   Zmluva o spoluprácu 
Kmeňový zamestnanci opatrovateľská služba: 
• 5 opatrovateliek  :                                     
Zamestnanci denného stacionára sa počas celého roka venovali klientom po stránke výchovno-vzdelávacej, 

kultúrnej, záujmovej a rekreačno-rehabilitačnej. Aj tento rok sa zamestnanci vzdelávali a absolvovali  
akreditované kurzy a semináre. Zamestnanci opatrovateľskej služby opatrovali pridelených klientov 
v ich  domácom prostredí.    

2.4. Aktivačná činnosť formou dobrovoľníckej služby v rámci UPSVaR 
V spolupráci s UPSVaR sa v priebehu roka 2016 podarilo v našej organizácii vytvoriť podmienky 
na účely vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby dvom UoZ , ktoré boli vedené v evidencii 

uchádzačov o zamestnanie. 
3. Činnosti organizácie 
3.1. Sociálne služby 
Sociálne služby poskytované zdravotne a sociálne znevýhodneným ľuďom v priestoroch DS Margarétka boli v 

roku 2016 zamerané predovšetkým na rozvoj a upevňovanie sebaobslužných, hygienických, stravovacích a 
stolovacích návykov ako aj na poskytovanie pomoci pri zabezpečení nevyhnutných životných úkonov pri 
nepriaznivom zdravotnom stave klienta. Pozornosť počas roka bola venovaná aj záujmovej a výchovno-
vzdelávacej činnosti, taktiež kultúrnej, rekreačno-rehabilitačnej činnosti 

a voľno-časovým aktivitám a to všetko v rámci miery adaptability klienta nielen v zariadení, ale aj mimo neho. V 
roku 2016 bola klientom v DS – Margarétka počas pobytu ambulantnou formou poskytovaná sociálna služba v 
tomto rozsahu: 

• pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby ambulantnou formou, 
• sociálne poradenstvo – základné sociálne poradenstvo, 
• sociálna rehabilitácia, 
• liečebná rehabilitácia fyzioterapeutom priamo v zariadení, 
• pracovná terapia, 
• záujmové a terapeutické  činnosti, 
• stravovanie (rozvoj a upevňovanie sebaobslužných, stolovacích a hygienických návykov u klientov). 
 
Počet klientov v dennom stacionári počas roka 2016 
 Celkový počet    19 klientov:   9 mužov,    10 žien. 
 Chodiaci: 16 klienti,  vozičkári  3 klienti. 
 
 
Počet klientov opatrovateľská služba od 1.júla 2016 
  Celkový počet    7 klientov:   2 muži,    5 žien. 
  Chodiaci: 5 klienti,       ležiaci  2 klienti. 
  Opatrovateľská služba je poskytovaná terénnou formou  v domácom prostredí opatrovaného klienta, 

zamestnancami s opatrovateľským kurzom. 
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4. ROČNÁ ÚČTOVNÁ  ZÁVIERKA  A  ZHODNOTENIE  ZÁKLADNÝCH  ÚDAJOV 

Občianske združenie MARGARÉTKA, ako nezisková organizácia, vedie jednoduché účtovníctvo 
v zmysle  Zákona č431/2002 Zz.   § 9, ods. 2 písmeno  c.. 

Účtovníctvo viedol p. J. Koťo v programe B.W. Soft  Bratislava, ktorý zostavil aj účtovnú závierku. 

Občianske združenie MARGARÉTKA vykonalo k 31.12.2016 inventarizáciu peňažných prostriedkov a 
hmotného majetku.   

V rámci účtovnej závierky boli vypracované:  

a, Výkaz o príjmoch a výdavkoch 
b, Výkaz o majetku a záväzkoch    
Príjmy spolu v roku 2016 ..................79 184 Eur 
Výdavky spolu                   .................77 608  Eur 

Rozdiel príjmov a výdavkov OZ  roku 2016 je kladný a predstavuje 1 577 Eur. 

 

              4.1. PRÍJMY A VÝDAVKY V ČLENENÍ PODĽA ZDROJOV  

 

 
 
Zmluvou o poskytnutí finančného príspevku na sociálne služby podľa § 78 a , Zák. č. 448/2008 Zz, získalo OZ od 

MPSVaR  SR  a IA pri ministerstve 44 452 Eur,  čo predstavuje 56 % príjmov z príjmov  79 184 Eur.  
 Mesto Banská Štiavnica poskytlo zo svojho rozpočtu Margarétke  na rozbeh opatrovateľskej služby sumu 3 000 

Eur. 

Z podielových daní  bolo získané                12 492,99 Eur 

ÚPSVaR  pracovisko Banská Štiavnica poskytol príspevok na 2 pracovníčky  10 533,60 Eur.  

 Z členských príspevkov OZ bolo prijaté    80 Eur.  

Od klientov denného stacionára a opatrovateľskej služby  bolo spolu prijaté 2 529,50 Eur.  
Výška úhrady za službu v dennom stacionári klient/ deň je 0,50 Eur.      Suma     879,50 Eur 

Príjmy v Eur     Výdavky v Eur 
z dotácií MPSVaR 35 328,00     Mzdy a poistné 57 177,76 

Spolufinancovanie NpPos 3 000,00     Finanč. podpora 1 000,00 
z dotácie IA NpPos 9 124,00     drobný majetok 3 858,39 
príspevky ÚPSVaR 10 533,60     voda. kúrenie, elektrina 1 384,63 

členské príspevky 80,00     réžia 5 379,05 
z podiel. daní 12 492,99     projekt VÚB 1 492,00 

z dotácii 4 632,00     projekt VÚC 500,00 
z darov 325,00     projekt mesto BS 2 640,00 

príjem z DS - OS 2 529,50     školenie, seminár 1 265,00 
vrátená záloha 130,00     Materiálové vybavenie 2 910,79 

kreditný úrok 0,53     SPOLU      77 607,62 
Vrátenie daň. bonus 21,41     

Zdravotná  poisťov. vyúčtovanie 986,95     
SPOLU 79 183,98     
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Výška úhrady za opatrovateľskú službu – klient/ hod.  je 0,50 Eur.         Suma  1 650,00 Eur 

Všetky výdavky  boli vynaložené na činnosť denného stacionára a opatrovateľskej služby.  

Mzdy a poistné vyplatené zamestnancom, ktorí vykonávali sociálne služby klientom DS a OS tvorili 74  % 
z celkových výdavkov 77 608 Eur.  

Na rozvíjanie tvorivých činností a aktivít klientov stacionára,  na rozvíjanie motorických,  poznávacích 
a komunikatívnych zručností, bol zakúpený drobný hmotný majetok – predmety, spolu v hodnote 3 858 Eur.   

Režijné náklady predstavovali výdavky na energie denného stacionára – elektrina, kúrenie, voda a ďalšie bežné 
nevyhnutné výdavky – kancel. potreby – hlavne pre tvorivú činnosť klientov, internet, mobily a pod.  

Zdaniteľné príjmy nemalo Občianske združenie MARGARÉTKA v roku 2016 žiadne.  

 

5. EKONOMICKY OPRÁVNENÉ NÁKLADY POSKYTOVATEĽA 
SOCIÁLNEJ SLUŽBY v ROKU 2016 
 
podľa  Zák. č. 448/2008 Zz. § 72 ods. 5 v znení Zák. č. 485/2013 Zz. 
 
 
 
5.1. Denný Stacionár 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na jedného prijímateľa sociálnej služby v dennom stacionári predstavovali mesačné výdavky 
v roku 2016    340 Eur 
 
 
 
 
 

Zariadenie sociálnej služby Margarétka 
Poskytovaná služba  Denný stacionár 
Forma sociálnej pomoci ambulantná 

  
Počet prijímateľov sociálnej služby v r. 2016 16 

  
  

Ekonomicky oprávnené náklady 2016  
 Mzdy a poistné sociálne, zdravotné 38 003,00 
 Nájomné, elektrina, kúrenie, voda 1 385,00 
 Prevádzková réžia 9 422,00 
 Drobné predmety pre činnosť DS 5 454,00 
 Školenia a semináre 1 265,00 
 Cestovné náklady 1 464,00 
Ekonomicky oprávnené náklady 2016 56 993,00 
Prijaté úhrady od prijímateľov sociálnej služby 879,50 
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5.2. Opatrovateľská služba 
 

Zariadenie sociálnej služby  Margarétka 

Poskytovaná služba  Opatrovateľská služba 

Forma sociálnej pomoci terénna 

  

Počet prijímateľov sociálnej služby v r. 2016 7 

  

  

Ekonomicky oprávnené náklady 2016  

Mzdy a poistné sociálne, zdravotné              19 175,00 

Prevádzková réžia 1 200,00 

Cestovné náklady 240,00 

Ekonomicky oprávnené na rok 2016 20 615,00 
Prijaté úhrady od prijímateľov opatrovateľskej 
služby 1 650,00 

 
Na jedného prijímateľa opatrovateľskej služby predstavovali mesačné výdavky 
v roku 2016    492 Eur 
 

6. STAV A POHYB MAJETKU A  ZÁVÄZKOV 

Na základe inventarizácie hmotného a peňažného majetku k 31.12.2016  zistila Margarétka stav 
hmotného majetku :  

• dlhodobý hmotný majetok  4 999 Eur, predstavuje  rehabilitačný prístroj Motomed VIVA 2  darovaný  v r.2015,  
po odpise 2016 je jeho zostatková hodnota 3 229 Eur 

• drobný majetok  3 858 Eur, predstavujú hlavne drobné predmety pre činnosť denného stacionára a réžiu OZ.  
• materiálové vybavenie  v roku 2016 bolo zakúpené v hodnote 2  911 Eur 
• Zostatok peňažnej hotovosti v pokladni predstavoval 156 Eur,   
• zostatky na 2 účtoch v Slovenskej sporiteľni  4 529 Eur.  
• Pohľadávky za neuhradené poplatky za december voči klientom denného stacionára a opatrovateľskej služby 

boli 422 Eur.  
•  
Spolu tak majetok OZ k 31.12.2016 predstavoval  8 336 Eur.  
  
Záväzky  k 31.12.2016  predstavujú neuhradené  dodávateľské faktúry za mobilné telefóny, spolu vo výške 84 Eur. 

Ročná účtovná závierka za rok 2016 bola overená audítorom, podľa Zák.č.431/2002 Zb. § 19,ods.4.  

Správa audítora v Prílohe.  
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