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Za celé moje pôsobenie v  Náruči môžem skonštatovať, že uplynulý rok bol vo 
viacerých smeroch skutočne iný. Pandémia zasiahla každú sféru a sociálne služby 
neboli výnimkou. Bol to rok nepoznaných, nečakaných, nepredvídateľných situácií, 
operatívnych rozhodnutí sprevádzaný každodenným stresom, či a ako ochránime 
tých najzraniteľnejších. Vraví sa, že odvážnemu šťastie praje. Z mojej riaditeľskej 
stoličky sa vždy snažím konať v prvom rade objektívne, rozhodne a efektívne. Roky 
nadobudnutej praxe a poznatkov padli na úrodnú pôdu. Naše zariadenia sme udr-
žali „covid-čisté“ a to aj počas prvej a druhej vlny pandémie.  
V každej situácií sa vždy snažím nájsť i pozitíva a rovnako som to robila aj v týchto 
„divných časoch“. Preukázalo sa, že sociálne služby sú aj v takejto celosvetovo 
zložitej situácií stabilným pilierom. My v sociálnych službách sme neprestali pra-
covať. Práve naopak. To nám do zariadenia prinieslo možnosť výberu a nie náboru 
nových zamestnancov. Po rokoch sme opäť v situácií, kedy si môžeme vyberať 
nových členov tímu, podľa nami zvolených kritérií a tak sa znova o kúsok posunúť 
k vyššej kvalite poskytovaných služieb odkázaným seniorom, ktorí si v našej Náru-
či vytvorili nový domov. V našej prvej prevádzke sme v roku 2020 obmenili perso-
nál. Náš opatrovateľsko – ošetrovateľský úsek sme okrem nového všeobecného 
lekára obohatili o dôsledného lekára špecialistu a tretieho lekára psychiatra. Do 
pozície vedúcej sestry v našej Dúbravskej prevádzke pribudla nová diplomovaná 
všeobecná sestra. Výrazne zefektívnila a skvalitnila poskytované služby. Efektívne 
realizuje politiku cukru a biča. Vysokú kvalitu si udržiava aj naša druhá prevádzka 
v Solčanoch. Za to vo veľkej miere vďačím mojej zástupkyni a  vedúcej sestre 
v tejto prevádzke.
Žiaľ, tento rok sme mali veľa mesiacov pre príbuzných a priateľov seniorov „pan-
demicky“ zatvorené. Hľadali sme však riešenia a  tie sa aj vďaka donorom stali 
skutočnosťou. Naši sociálni pracovníci sa za pomoci darovaných tabletov snažili 
byť čo najviac súčinní pri video hovoroch medzi seniorom a rodinnými príslušník-
mi. Zámerom bolo čo najviac zmierniť dopad opatrení v súvislosti s pandémiou. 
Verím, že v nadchádzajúcom období sa dostaneme do starých koľají v zmysle 
otvoreného zariadenia.
Želám všetkým veľa síl a zdravia do nadchádzajúcich dní, týždňov a mesiacov. 
 

Anna Ghannamová
Riaditeľka CSS NÁRUČ Senior & Junior

Štatutár o.z. NÁRUČ Senior & Junior

Správa o činnosti OZ NÁRUČ Senior & Junior  3

Ú
vo

dn
é 

sl
ov

o

Dakujeme za vaše

2 %

NÁRUČ Senior & Junior
občianske združenie

so sídlom: Fedákova 5, 841 02 Bratislava
zapísané: MV SR,

číslo.s.: VVS/1-900/90-187 97
IČO: 308 565 15

ˇ



Správa o činnosti OZ NÁRUČ Senior & Junior  54  Správa o činnosti OZ NÁRUČ Senior & Junior

Pandémia spôsobila pravidelné testovanie všetkých 
zamestnancov v oboch prevádzkach. Ďakujeme donorom a Bratislavskému samo-

správnemu kraju za darované osobné ochranné 
pracovné pomôcky, ktoré nám v týchto nároč-
ných a ťažkých časoch veľmi pomohli zabezpečiť 
ochranu zdravia pred vírusom Covid-19.



V  časti SENIOR ide o  riešenie ne-
priaznivej sociálnej situácie z dôvodu 
zdravotného postihnutia, nepriazni-
vého zdravotného stavu alebo z  dô-
vodu dovŕšenia dôchodkového veku, 
v zmysle zákona č.448/2008 o sociál- 
nych službách, v  znení neskorších 
predpisov pre občanov so zdravot-
ným postihnutím a  občanov odká-
zaných na sociálne služby, na ktoré 
má poskytovateľ oprávnenie. Sociál-
ne služby sú seniorom poskytované 
v súlade so Štandardami kvality soci-
álnych služieb v oboch prevádzkach.

V  časti JUNIOR ide o  intenzívnu 
pomoc pre matky s  deťmi v  núdzi 
v  Útulku, pričom hlavným cieľom je 
adresná a cielená pomoc matke k ro-
dičovským zručnostiam, sebadisciplí-
ne, rozvoju pracovných návykov. Po-
prednou úlohou je naučiť mamičky 
k  samostatnosti, vedieť sa postarať 
o seba i svoje dieťa.
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Sociálne a iné služby poskytujeme 
v dvoch prevádzkach:

CSS NÁRUČ Senior & Junior - Dúbravka, 
Fedákova 5, 841 02 Bratislava

CSS NÁRUČ Senior & Junior - Solčany, 
1. mája 47/42, 956 17 Solčany
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Správa o činnosti v Občianskom združení 
NÁRUČ Senior & Junior, 

Fedákova 5, Bratislava – Dúbravka 
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V roku 2020 sme poskytovali sociálne služby v týchto druhoch služieb:

. v Špecializovanom zariadení (ŠZ) podľa paragrafu 39 Zákona/kapacita 36

. v Zariadení pre seniorov (ZPS) podľa paragrafu 35 Zákona/kapacita 10

. v Útulku podľa paragrafu 62 Zákona/kapacita 5

Avšak, vzhľadom k  pandémii na ochorenia COVID-19, sme sa rozhodli matkám v  našom útulku 
zabezpečiť starostlivosť v  iných zariadeniach. Izby vyhradené pre juniorskú časť boli operatívne 
zmenené na potrebné karanténne izby pre našich seniorov. Týmto krokom sme zabezpečili väčšiu 
ochranu zdravia tým najzraniteľnejším.

V roku 2020 sme poskytli sociálnu službu nižšie uvedenému počtu klientov

Celkový počet prijímateľov za rok 2020                     71
Počet prijatých prijímateľov sociálnej služby            25 
Počet ukončených pobytov                                        30
Počet prijímateľov sociálnej služby k 31.12. 2020     41

Nevyhnutná sociálna starostlivosť 
v časti SENIOR zahŕňa:
. stravovanie
. ubytovanie
. sociálne poradenstvo
. upratovanie, pranie, žehlenie posteľnej   
  bielizne a osobného šatstva
. aktivačné práce, záujmovú činnosť, 
  kultúrnu činnosť

Iné služby, vrátane služieb zdravotného 
fondu:
. sú poskytované profesionálnym 
  a zaškoleným zdravotníckym personálom

Doplnkové nadštandardné služby:
. sú poskytované podľa dohody a oprávnenia 
  prijímateľa (pedikúra, manikúra, kaderníčka 
  a iné)

Prostredníctvom aktivizačných prác, záujmovej a kultúrnej činnosti sme 
pri práci so seniormi využívali terapeutické postupy a  sociálne rehabili-
tácie, ktoré mali účel spestriť život seniorom žijúcim v našom zariadení, 
hlavne tým, ktorí trpia ochorením na demenciu a inými vážnymi psychiat-
rickými diagnózami. Zameriavali sme sa hlavne na rozvoj ich schopností, 
udržiavať ich aj naďalej aktívnymi a podporovať pasívnejších seniorov. Tré-
novať pamäťovú stránku a jemnú motoriku. 

Najčastejšie využívané 
aktivity pre seniorov: 
. Pamäťové tréningy
. Sebaobslužné tréningy
. Tréning zameraný na 
  realitu
. Reminissenčná terapia 
  (vyvolávanie spomienok)
. Pohybové aktivity
. Tanečná terapia
. Arteterapia
. Muzikoterapia
. Biblioterapia

Fedákova 5, Bratislava – Dúbravka 



Krátky náhľad k niekoľkým aktivitám a činnostiam 
z mnohých, ktoré vypĺňajú a obohacujú život našim 
klientom v CSS NÁRUČ Senior & Junior

Začiatkom kalendárneho roka, v čase, keď boli mamičky ešte našou súčasťou sme 
v rámci sociálnej rehabilitácie – starostlivosť o rodinu, sa aj za účasti ochotného 
pána kuchára uskutočnil niekoľko hodinový tréning varenia a mnohých rád, ktorý mal 
mamičkách napomôcť ľahšie sa zorientovať pri každodennej príprave jedál. 

12  Správa o činnosti OZ NÁRUČ Senior & Junior Správa o činnosti OZ NÁRUČ Senior & Junior  13

V období Fašiangoch sme zorganizovali oslavu, čomu predchá-
dzali aj náležité prípravy v podaní seniorov a mamičiek s deťmi. 
K dobrej nálade im zahrala hudobná skupina Omachel a pripravili 
si pestrý humorno-zábavný program, pri ktorom sa všetci pooblie-
kaní v pestrých karnevalových šatách a maskách dobre zabavili.

Spoločné aktivizačné cvičenia – v poobedňajších hodinách prebiehali v dielničke 
zariadenia spoločné práce seniorov a matiek s deťmi a to hranie hier, maľovanie alebo 
reminiscenčné aktivity – rozprávanie, rozhovory a iné.

Na začiatku nového mesiaca marec sme navštívili Centrum rodiny. Stretnutia 
seniorov a matiek s deťmi z Centra rodiny v Dúbravke každú stredu patrilo k spes-
treniu programu našich seniorov. Stretli sa tu s mamičkami z miestnej komunity 
a spoločne debatovali, vytvárali príležitostné ozdoby pre interiér miestneho komu-
nitného zriadenia alebo sa hrali rôzne vedomostné hry.

Fedákova 5, Bratislava – Dúbravka 
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Pobyty v záhrade patrili počas pekných slnečných dní k tým 
najobľúbenejším aktivitám našich seniorov, počúvanie hitov z 50 
až 60 rokov im pripomínalo ich mladosť a podnietilo ich to k spo-
mínaniu, rozprávaniu a k bohatej diskusii.

V období nasledujúcich mesiacoch, ako apríl, máj a jún sme realizovali výlet do Devínskej 
Novej Vsi a na Devín. Tento druh výletu sa zopakoval niekoľko krát a patril u starkých medzi 
veľmi obľúbený. Na záver výletu sme sa vždy zastavili v miestnom lesnom parku Tarzánia, 
kde sme sa občerstvili a vychutnali sme si krásne prírodné prostredie. 

Fedákova 5, Bratislava – Dúbravka 

Správa o činnosti OZ NÁRUČ Senior & Junior  15



16  Správa o činnosti OZ NÁRUČ Senior & Junior

V júni, po prvej vlne pandémie, nás navštívila komorná hudobná skupina Viva musica. 
Sme vďačný, že prijali naše pozvanie. V priestoroch exteriéru zahrali krásne operné i ope-
retné melódie svetoznámych hudobných skladateľov, čo bolo pre seniorov neskutočným 
zážitkom a oživením po náročných chvíľach bez kontaktu svojich blízkych.

Maľovanie podľa vlastných predstáv. Počas pravidelných 
stretnutí v rámci Arteterapie sa seniori venovali maľbe. Na-
kreslili mnoho obrazov, ktoré odzrkadľovali ich bezprostredné 
okolie a vnútorné myšlienky a nadchnutia.

Počas letných dní v rámci reminiscencie sme si so seniormi zaspomínali z ich mladosti na zvyky 
v tradičnej rodine, medzi ktoré nesporne patria aj rôzne domáce prípravy jedla. Dobrý chlebík náš 
každodenný, ktorý sme si niekoľkokrát spoločne pripravili, aj dochutili dobrou kačacou paštétou 
a cibuľkou nakoniec schuti zjedli nielen seniori, ale aj niektorí ich rodinní príslušníci, ktorí naše zaria-
denie poctili svojou návštevou po uvoľnení prísnych epidemiologických opatrení.

Fedákova 5, Bratislava – Dúbravka 
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Oškvarkovanie bolo jednou z veľmi obľúbených reminiscenčných, ale aj ergoterapeu-
tických aktivít našich seniorov, ktorí si zopakovali celú technológiu prípravy oškvarkov. 
Krájanie bravčovej slaniny a následne jej vytápanie v kotlíku. Ak sa k tomu pripravil ešte 
aj čerstvý domáci chlebík a nakrájala sa cibuľka požitok bol zavŕšený. 

S ubúdajúcimi letnými dňami bolo treba rozumne zužitkovať prekrásne rozkvitnutú levanduľu. A tak 
sme si počas Biblioterapie vyhľadali a naštudovali starý recept na prípravu sirupu z tejto voňavej 
rastlinky a v rámci Ergoterapie sme tento dobrý prírodný a voňavý levanduľový sirup aj pripravili. 
Ten potom naši seniori popíjali príjemne chladený počas posedenia na slniečku v záhrade. 

Melón a jeho blahodárne účinky. Počas aktivít Biblioterapie 
a Ergoterapie sme sa zaoberali štúdiom poznatkov o melóne 
a jeho liečebnom vplyve na zdravie. Na záver sme si urobili aj 
jeho sladkú a šťavnatú ochutnávku. 

Fedákova 5, Bratislava – Dúbravka 
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V našom zariadení sa nám podarilo zorganizovať aj tento rok športový deň. 
Naši seniori prekonávali rôzne prekážky, hádzali loptičkami a guľou, dokonca 
aj šípkami do terča. Pri jednotlivch kategóriach sme sa nielen zabavili, prišli 
na iné myšlienky, ale trénovali aj ich motoriku. Víťazmi boli všetci a zaslúžene! 

Po ukončení leta sme vo veľkom začali s vypekaním sladkých dobrôt ako sú 
Bábovkový koláč, Tiramisu, Krupicové guľky. Najobľúbenejšou aktivitou 
v rámci Ergoterapie, ale i Reminiscencie patrí nesporne príprava pečených 
a nepečených koláčov či zákuskov. Pre veľký záujem klientov sme druh tých-
to aktivít vsunuli do týždňových plánov frekventovanejšie.

Fedákova 5, Bratislava – Dúbravka 
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V roku 2020 a s príchodom pandémie boli oslavy úplne iné ako sme 
boli všetci zvyknutí. Neubralo to ale na tom, aby sme si pri týchto 
príležitostiach nezaspomínali, nezaspievali, nezatancovali, ale naopak! 
Oslavy sa konali za účasti klientov a zamestnancov, plné radosti a pria-
ní. Výnimku netvorila oslava pani Frídy, ktorá oslávila krásnych 101 
rokov a jej oslava bola najväčšou v tomto roku. 

Po roku plnom stresu, neistoty, negatívnych myšlienok a strachu prišiel čas 
pokoja, sviatkov a aj napriek tomu, že naši klienti nemohli opustiť zaria-
denie z bezpečnostných a zdravotných dôvodov spravili sme si Vianoce 
po svojom. Advent sme prežívali s dôrazom na tradície, aby sme si ich 
pripomenuli, podelili sa s celou komunitou, chystali sme výzdobu, piekli 
medovníčky (ktoré sa vlastne hneď degustovali, ale veď hlavne že chutili). 
22.12.2020 sa v našom zariadení konali komunitné Vianoce, kde si každý 
našiel darček pri stromčeku, spievali sa koledy, rozprávalo sa a smialo.

Dňa 24.12.2020 sa už tradične varila kapustnica, ktorá rozvoniavala, 
pripravovali sa ryby, šalát. No skrátka boli tu Vianoce. Každý z nás 
sme prijali tento deň s pokorou. Pani Frída poznamenala, že aj Ježiško 
sa narodil v tichosti a skromnosti a praje si hlavne to, aby bol každý 
zdravý. S čím môžeme iba súhlasiť a priať si to isté. 

Fedákova 5, Bratislava – Dúbravka 
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V predvianočný čas nám darova-
li veci z drogérie (sprchové gély, 
šampóny, pracie prostriedky, 
zubné pasty, čistiace prostriedky 
a iné) DM drogerie markt, s. r. o. 
a  HENKEL SLOVENSKO, spol. 
s  r.o. za čo im srdečne ďakuje-
me. Zapojili sme sa aj do krásnej 
celoslovenskej zbierky s názvom 
Koľko lásky sa zmestí do krabice 
od topánok, kde prišli vianočné 
darčeky pre každého klienta v na-
šom zariadení. 

Cez projekt „Spolu s  vami“ nás 
IKEA vybavila nábytkom za 10 
tisíc eur. Za to im patrí veľká vďa-
ka tak, ako aj našim priaznivcom, 
ktorí hlasovali za náš projekt. 
Mohli sme si vynoviť priestory 
Náruče v  znamení nových ku-
chynských liniek v  jedálni a spo-
ločenských priestoroch, zriadenej 
knižnice a filmového kútiku v jed-
nom a niektorí klienti aj nové skri-
ne. Veľkú zásluhu na chode zaria-
denia nesú opatrovatelia a sestry. 
Za ich vynaloženú snahu sme im 
obnovili priestory ich pracoviska 
a zabezpečili nové vybavenie.

Sponzorstvo

Fedákova 5, Bratislava – Dúbravka 

Správa o činnosti OZ NÁRUČ Senior & Junior  25



26  Správa o činnosti OZ NÁRUČ Senior & Junior

Arteterapia – obľúbená pravi-
delná činnosť v rámci doobed-
ňajších a poobedných aktivít. 
Na Arteterapii sa venujeme rôz-
nym tvorivým ručným prácam.

Ukážky pravidelných a špeciálnych aktivít
Biblioterapia – čítanie s Nikolou.Pamäťové tréningy – 

piatkové cvičenie pamäti, 
podpora kognitívnych funkcií.                                                                        

Linka Hniezda záchrany

Fedákova 5, Bratislava – Dúbravka 
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1. Mája 47/42, 956 17 Solčany

Správa o činnosti v Občianskom združení 
NÁRUČ Senior & Junior, 

1. Mája 47/42, 956 17 Solčany

Seniorom poskytujeme 
tieto sociálne služby:

Občianske združenie NÁRUČ Senior & Junior Solčany, 
zahájilo svoju činnosť vo februári 2012. 

Komplexné sociálne služby 
V časti SENIOR na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu zdravot-
ného znevýhodnenia, nepriaznivého stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchod-
kového veku, v zmysle zákona 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, v znení 
neskorších predpisov pre občanov so zdravotným znevýhodnením a občanov 
odkázaných na sociálne služby, na ktoré má poskytovateľ oprávnenie. Sociál-
ne služby sú seniorom poskytované formou celoročného poskytovania soci-
álnej služby na dobu dožitia.

Nevyhnutná sociálna starostlivosť zahŕňa:
. stravovanie 
. bývanie
. zaopatrenie
. sociálne poradenstvo
. upratovanie, pranie, žehlenie posteľnej bielizne a osobného šatstva
. aktivačné práce, záujmovú činnosť, kultúrnu činnosť,

Zdravotnícke služby 
Sú vnímané ako nadštandardné a poskytované profesionálnym zdravotníc-
kym personálom. 

Doplnkové nadštandardné služby
Podľa dohody a oprávnenia poskytovateľa.
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V roku 2020 sme poskytli sociálnu službu nižšie uvedenému počtu klientov

Celkový počet prijímateľov za rok 2020                     72
Počet prijatých prijímateľov sociálnej služby            19 
Počet ukončených pobytov                                        19
Počet prijímateľov sociálnej služby k 31.12. 2020     39

Činnosť OZ:
Pri našej práci so seniormi využívame terape-
utické postupy a rehabilitácie, ktoré umožňu-
jú robiť život seniorom, aj ľudí s  demenciou 
a inými zložitými diagnózami bohatším. Sú za-
merané na rozvoj schopnosti, udržiavanie ak-
tivity a nezávislosti tak dlho ako sa len dá. Je 
možné i učenie – používame nástroje a pod-
porné komunikačné techniky, ktorými sa dajú 
využívať zvyšky pamäte a schopnosti seniora. 
Nie všetko je však vhodné pre všetkých. Preto 
dôkladne a osobitne pristupujeme k seniorom 
pri výbere ich aktivít a rehabilitácie.

Spoločné komunity: 
Seniori a matky s deťmi.

Najčastejšie využívané aktivity 
pre seniorov: 
. Pamäťové tréningy
. Sebaobslužné tréningy
. Tréning zameraný na 
  realitu
. Reminissenčná terapia 
  (vyvolávanie spomienok)
. Pohybové aktivity, dychové 
  cvičenia
. Tanečná terapia
. Arteterapia (terapia umením)
. Muzikoterapia (terapia hudbou)
. Biblioterapia
. Dotykové terapie 
. Aminoterapia (liečenie 
  pomocou zvierat)

V  rámci tvorivosti – aktivačných prác seniori 
vytvárajú príležitostné ozdoby, výzdoba in-
teriéru, výroba darčekových predmetov pre 
príbuzných a účinkujúcich, vyšívanie, zdobe-
nie medovníkov, výroba ozdôb na vianočný 
stromček.

V úvode roka sa naši seniori počas januára pripravovali na karneval, kde 
si vyrábali karnevalové masky. 

Fašiangy 18. 2. 2020: Fašiangovú atmosféru priniesli do nášho zariadenia 
skupina DISK. 

1. Mája 47/42, 956 17 Solčany
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V mesiaci máj seniori vyrábali z farebného papiera kvet, ktorý sme si 
potom zavesili na stenu. Vyrábali sme aj papierové srdiečka.

Vo februári sme sa taktiež venovali aj sviatku svätého Valentína. Vyrábali 
sme Valentínske karty aj obrázky. Začali sme aj s tvorbou jarného venca.

Počas marca sme so seniormi vyrábali prívesky a srdiečka 
zo strukovín. 

V mesiaci apríl sme maľovali baburiatka vo váze a počas krásneho počasia 
sme boli vonku a vyrábali sme korbáč, pripravovali sme sa na Veľkú noc. 

1. Mája 47/42, 956 17 Solčany
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Počas júna sme so seniormi vyrábali obrázky kvetov, kde sme krepový  
papier vytvarovali do guľôčok a lepili na vytlačenú predlohu.

16. júna 2020 sme oslávili 8. narodeniny Náruče v Solčanoch. Pre seniorov bolo 
pripravené taktiež občerstvenie v podobe zákuskov, koláčov, pagáčov a nealkoholic-
kého piva. Do tanca nám zahrala hudobná skupina DISK.

Začiatkom leta seniori vyrábali aj ruže z krepového papiera a šili aj vre-
cúška, ktoré potom napĺňali usušenou levanduľou. Počas teplých letných 
dní seniori trávili čas v altánku, kde prebiehalo čítanie povestí a spievanie 
známych ľudových piesní. Počas leta sa seniori starali aj o záhradku. 

1. Mája 47/42, 956 17 Solčany
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Podaril sa nám vyrobiť aj levanduľový sirup, 
ktorý seniorom veľmi chutil.

Počas mesiaca august sme mali besedu na tému „zdravý životný štýl“, kde sa 
seniori dozvedeli veľa o správnej výžive. Vyrábali sme aj rôzne obrázky, kde sme 
vyrábali labute, váza s kvetmi, rybičky v akváriu. Hrali sme aj hry: človeče nehne-
vaj sa... vyrábali sme aj veselé sovičky.  

V septembri sme vyrábali jesenné vence, 
čistili a ozdobovali tekvice a vyrábali 
šarkanov z papiera, ktoré sme si potom 
zavesili na stenu.

Ako ukončenie leta mali seniori športový deň, kde si seniori medzi sebou 
zmerali sily v disciplínach ako je: hod šípkami, chytanie rybičiek, zhadzo-
vanie kolkov. Všetci zúčastnení dostali medaile a sladkú odmenu. 

1. Mája 47/42, 956 17 Solčany
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Beseda na tému: október mesiac Úcty k starším, 
a vyrábali sme aj jesenné listy z farebného papiera. 

V mesiaci november sme si lisovali listy, ktoré sme potom lepili do rámikov.

Počas decembra sme vyrábali anjelov, vianočné karty. Piekli sme so seniormi aj 
vianočné pečivo - perníčky, linecké pečivo. Vyrábali sme aj Mikulášov z roliek toa-
letného papiera a vianočný stromček z baliaceho papiera 

1. Mája 47/42, 956 17 Solčany

Správa o činnosti OZ NÁRUČ Senior & Junior  39



40  Správa o činnosti OZ NÁRUČ Senior & Junior

Vianoce. Projekt Koľko 
lásky sa zmestí do kra-
bice od topánok. Seniori 
boli šťastní, že sú ľudia, 
ktorí myslia na nich – se-
niorov a dokážu im rozdať 
milé darčeky, ktoré si našli 
v krabiciach od topánok.

Zapojili sme sa do nového 
projektu „Vianočný zázrak“ 
kde naši seniori taktiež dostali 
darčeky od láskavých ľudí.

Vianočná večera. 24. 12. 2020. Pri krásne prestretých stoloch 
seniori strávili vianočnú večeru v našom zariadení.

1. Mája 47/42, 956 17 Solčany
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1. Mája 47/42, 956 17 Solčany

V časti Junior útulok v zmysle zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych služ-
bách, v znení neskorších predpisov sme v roku 2020 poskytovali sociálnu 
službu jednej mamičke a  jej dcére. Riešili sme 7 žiadostí matiek, ktoré 
sa ocitli v núdzi. Poskytli sme im poradenstvo kde a koho  v jednotlivých 
inštitúciách majú kontaktovať v prípade riešenia ich nepriaznivej situácie.

Poskytovanie sociálnej služby pre:
Mamička: Erika Grežďová
Dieťa: Denisa Grežďová

. Ergoterapia – zametanie dvora, trhanie buriny, umývanie a zametanie schodov

. pomoc pri hospodárení s finančnými prostriedkami

. pomoc pri nákupe potravín

. účasť na aktiváciách so seniormi

. kontrola starostlivosti o maloleté dieťa 

. pomoc pri zabezpečovaní vzdelávania počas koronakrízy – komunikácia s pedagógmi
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Finančná časť výročnej správy

Správa o činnosti OZ NÁRUČ Senior & Junior  45

Finančné zdroje

Hlavným zdrojom aktivít združenia (prevádzok CSS Náruč záchrany SENIOR&JUNIOR) sú verejné zdroje zo štát-
neho rozpočtu, vyplácané prostredníctvom Vyšších územných celkov. Tieto zdroje však pokrývajú len nevyhnut-
né potreby našich klientov ako je ubytovanie, strava, sociálna starostlivosť, opatrovanie a ošetrovanie.
Naším cieľom je však zabezpečenie nielen životných potrieb našich klientov. Preto každoročne realizujeme nie-
koľko projektov, ktoré pomáhajú našim klientom o trochu ľahšie žiť a na ktoré hľadáme zdroje u donorov a z gran-
tov, vrátane darov od príbuzných našich seniorských klientov, ako aj u individuálnych darcov.

PROJEKTY
NÁZOV PROJEKTU/ÚČEL POUŽITIA Účet v účt. osnove SUMA
Dary od PO 662,1100 11000,00 €
SPOLU 11000,00 €

DOTÁCIE VÚC, Magistrátu hl. mesta 
a MPSVaR

Účet v účt. osnove SUMA

Rozpustenie dotácie BSK na statiku 691,1000 8217,24 €
Dotácie BSK SENIORI 691,2000 249465,68 €
Dotácie BSK Útulok 691,3000 4902,38 €
Dotácie Magistrát BA 691,4000 43553,70 €
Dotácie NSK Útulok 691,4100 5446,08 €
Dotácia ZOS Seniori MPSVaR 691,5000 53079,50 €
Dotácia ZPS SENIORI MPSVaR 691,6000 196872,00 €
Dotácia ŠZ SENIORI MPSVaR 691,6100 270855,60 €
Rozpustenie dotácie COVID 691,7000 38302,00 €
SPOLU 870694,08 €

Podnikateľská činnosť

Každá nezisková účtovná jednotka je povinná pre 
potreby zákona o  dani z  príjmov rozdeľovať svoju 
činnosť na hlavnú zdaňovanú a  nezdaňovanú. Za 
hlavnú nezdaňovanú činnosť sa považuje tá činnosť, 
za akým účelom bola nezisková účtovná jednotka 
založená a ktorá je definovaná v stanovách. Hlavnou 
zdaňovanou činnosťou sú v našom účtovníctve príj-
my, ktorými dosahujeme zisk, alebo ktorými sa dá 
zisk dosiahnuť. V účtovníctve máme na analytických 
účtoch členené príjmy z predaja majetku, z nájom-
ného, z reklamy, z priznaných rabatov a bonusov, zo 
stravovacích služieb a prijatých úrokov. Základ dane 
pred zdanením zo zdaňovanej činnosti sme v  do-
siahli vo výške 2241,62 €, čo po úprave na základ 
dane predstavuje 1585,89 € € daň z príjmov právnic-
kých osôb.

Vybrané finančné ukazovatele sú prezentované v prílo-
he Výročnej správy. Účtovná závierka za rok 2020 do 
zostavenia výročnej správy zatiaľ nebola schválená.

V roku 2019 neboli vynaložené prostriedky na výskum 
a vývoj. Činnosťou zariadení nie je poškodzov-ané ži-
votné prostredie. V  roku 2019 neboli voči organizácii 
uplatnené žiadne sankcie orgánmi štátnej správy v ob-
lasti životného prostredia. Organizácia nie je vystavená 
žiadnym významným rizikám a neistotám.

Koncom roka 2019 sa prvýkrát objavili správy z Číny 
o koronavíruse. V prvých mesiacoch roku 2020 sa vírus 
rozšíril do celého sveta a  jeho negatívny vplyv nado-
budol veľké rozmery. Aj keď v  čase zverejnenia tejto 
účtovnej závierky vedenie účtovnej jednotky nezazna-
menalo významný pokles v prijímaní seniorov, avšak, 
nemožno predvídať budúce dopady.

Manažment bude pokračovať v monitorovaní vzniknu-
tej situácie a podnikne všetky možné kroky na zmier-
nenie akýchkoľvek negatívnych účinkov na spoločnosť 
a jej zamestnancov.

Pod vplyvom mimoriadnej situácie v SR vyvolanej ví-
rusom COVID19 sme prehodnotili všetky informácie 
súvisiace COVID 19, ktoré sme mali k  dispozícii ku 
dnešnému dňu. Nakoľko sa situácia stále vyvíja, vede-
nie nášho združenia nedokáže poskytnúť kvantitatív-
ne odhady potenciálneho vplyvu súčasnej situácie na 
naše združenie.

Sme naďalej presvedčení, že z dlhodobej perspektívy 
je združenie schopné nepretržite pokračovať v činnosti 
počas roku 2021.

Akýkoľvek negatívny vplyv resp. straty v dôsledku ak-
tuálnej situácie zahrnie účtovná jednotka do účtovníc-
tva a účtovnej závierky v roku 2021.
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Audit účtovnej závierky

Podľa zákon o sociálnych službách č.448/2008 Z. z. par.67a, keďže naše príjmy z neverejných prostriedkov za 
poskytovanie sociálnych služieb prekročili sumu 165 969 € a z verejných prostriedkov sumu 33 193 €, sme po-
vinní našu ročnú účtovnú závierku overiť audítorom. Výrok audítora spolu s účtovnou závierkou nie je súčasťou 
výročnej správy. Bude vydaný do konca roka 2021.

Prehľad o majetku a záväzkoch (stav a pohyb majetku a zdrojov majetku)

SÚVAHA rok 2020

STRANA AKTÍV

Majetok spoločnosti 869369,68
Neobežný majetok z toho: 704978,50
Dlhodobý hmotný majetok 704978,50
Obežný majetok z toho: 163732,29
Zásoby 4972,49
Krátkodobé pohľadávky 27372,23
Finančný majetok 131387,57
Časové rozlíšenie 658,89
AKTÍVA CELKOM 869369,68

STRANA PASÍV

Vlastné zdroje z toho: 43781,89
Výsledok hospodárenie za účtovné obdobie 41914,40
Nevysporiadaný výsledok hosp.min.rokov 1867,49
Cudzie zdroje z toho: 294846,01
Dlhodobé záväzky 54926,97
Krátkodobé záväzky 177353,98
Rezervy 62565,06
Bankové výpomoci a pôžičky 0,00
Časové rozlíšenie 530741,78
PASÍVA CELKOM 869369,68

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT rok 2020
Hlavná nezdaňovaná činnosť
Spotreba - materiálu 218806,21
- energie 53472,48
Opravy a udržiavanie 51699,86
Cestovné 1669,80
Náklady na reprezentáciu 1900,85
Ostatné služby 261734,76
Mzdové náklady 816888,45
Zákonné sociálne poistenie 
a zdravotné poistenie 279145,05
Zákonné sociálne náklady 23864,39
Ostatné sociálne náklady 9974,05
Ostatné dane a poplatky 8433,40
Ostatné pokuty a penále 209,00
Úroky 0,07
Manká a škody 6429,94
Iné ostatné náklady 11388,69
Odpisy 61076,01
Poskytnuté príspevky iným účt. 
jednotkám

3969,20

Poskytnuté príspevky fyzickým 
osobám

4246,99

ÚČTOVNÁ TRIEDA 5 SPOLU 1814909,20
Tržby z predaja služieb 119506,92
Aktivácia vnútroorganizačných služieb 15218,69

Prehľad o nákladoch a výnosoch Úroky 0,08
Prijaté dary 500,00
Zákonné poplatky 6312,54
Iné ostatné výnosy 47406,82
Prijaté príspevky od iných organizácií 11000,00
Prijaté príspevky od fyzických osôb 785528,74
Dotácie 870694,08
ÚČTOVNÁ TRIEDA 6 SPOLU 1856167,87
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA PRED 
ZDANENÍM 41258,67
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA PO 
ZDANENÍ 39672,78

ZDAňOVANÁ ČINNOSť rok 2020
Spotreba materiálu 4843,91
Spotreba energie 363,84
Ostatné služby 3117,60
Mzdové náklady 1522,91
Zákonné sociálne a zdravotné 
poistenie 536,097
ÚČTOVNÁ TRIEDA 5 SPOLU 10384,33
Tržby z predaja služieb 12600,95
Tržby z predaja tovaru 25,00
ÚČTOVNÁ TRIEDA 6 SPOLU 12625,95
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA PRED 
ZDANENÍM 2241,62
Daň z príjmu 1585,89
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA PO 
ZDANENÍ 655,73

46  Správa o činnosti OZ NÁRUČ Senior & Junior



Správa o činnosti OZ NÁRUČ Senior & Junior  4948  Správa o činnosti OZ NÁRUČ Senior & Junior



Správa o činnosti OZ NÁRUČ Senior & Junior  5150  Správa o činnosti OZ NÁRUČ Senior & Junior



Správa o činnosti OZ NÁRUČ Senior & Junior  5352  Správa o činnosti OZ NÁRUČ Senior & Junior



Správa o činnosti OZ NÁRUČ Senior & Junior  5554  Správa o činnosti OZ NÁRUČ Senior & Junior



Správa o činnosti OZ NÁRUČ Senior & Junior  5756  Správa o činnosti OZ NÁRUČ Senior & Junior



Správa o činnosti OZ NÁRUČ Senior & Junior  5958  Správa o činnosti OZ NÁRUČ Senior & Junior



60  Správa o činnosti OZ NÁRUČ Senior & Junior Správa o činnosti OZ NÁRUČ Senior & Junior  61



62  Správa o činnosti OZ NÁRUČ Senior & Junior Správa o činnosti OZ NÁRUČ Senior & Junior  63



64  Správa o činnosti OZ NÁRUČ Senior & Junior Správa o činnosti OZ NÁRUČ Senior & Junior  65



66  Správa o činnosti OZ NÁRUČ Senior & Junior Správa o činnosti OZ NÁRUČ Senior & Junior  67



68  Správa o činnosti OZ NÁRUČ Senior & Junior

Všetkým 
zamestnancom

dakujeme!´



Občianske združenie 
NÁRUČ Senior & Junior 

Fedákova 5, 841 02 Bratislava, 
IČO 30856515 

www.cssnaruc.sk 

Prevádzka Solčany:  
1. Mája 47/42 956 17 Solčany

NÁRUČ Senior&Junior

Domov s trojgeneračnou 
rodinnou atmosférou

Občianske združenie
NÁRUČ Senior&Junior
Fedákova 5
841 02 Bratislava
registrované MV SR pod č. s. VVS/1-900/90-18797,
IČO 30856515, DIČ 2021900650

Na foto: Personál a obyvatelia NÁRUČ Senior&Junior s príbuznymi
Foto: archív NÁRUČ Senior&Junior a Barbara Gindlová

Príjemný 
a bezpečný 
domov

KONTAKT DÚBRAVKA:
CSS NÁRUČ Senior&Junior - Dúbravka
Fedákova 5
841 02 Bratislava
mobil: 0905 390 926 
zastupkyna@naruczachrany.sk

KONTAKT SOLČANY:
CSS NÁRUČ Senior&Junior - Solčany
ul. 1. mája 47
956 17 Solčany
okres Topoľčany, Nitriansky samosprávny kraj
mobil: 0917 40 40 66
zastupkyna.solcany@naruczachrany.sk
www.cssnaruc.sk
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