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ŠTATÚT ORGANIZÁCIE  
 

Kamjana,  n. o. Medzilaborce  je nezisková organizácia, ktorú svojim uznesením č. 2 
zo dňa 03.08.2012 založilo Mesto Medzilaborce podľa zákona č. 213/1997 Z. z. o 
neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby za účelom 
poskytovania sociálnych služieb pre seniorov a zdravotne postihnutých občanov. Do registra 
neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby bola rozhodnutím 
Obvodného úradu v Prešove č. 2012/07003/02/KI zapísaná dňa 17.8.2012 . Svoju činnosť 
začala Kamjana,n.o. od 1.10.2012 a to v dôsledku ukončenia činností Vranovskej 
nemocnice,n.o., ktorá svoju činnosť v Medzilaborciach ukončila k 30.9.2012. 
 
ORGÁNY SPOLOČNOSTI 
 

Orgánmi Kamjany, n. o., Medzilaborce bola 3 – členná správna rada, 3-členná dozorná 
rada a riaditeľ.  

Na základe uznesenie MsZ  č.2 zo dňa 03.08.2012 boli za členov správnej rady 
schválení: Ing. Michal Repčík, Ing. Anton Sabo, p Ľuba Papiaková a za členov dozornej rady:  
Ing. Mária Onufráková, Ing. Michal Buchovecký, Ing. Vladimír Bejda. Predsedom správnej 
rady bol Ing.Michal Repčík. Riaditeľom Kamjana,n.o. bol  Ing.Andrej Dribňak. 

 
1.1 PREHĽAD ČINNOSTÍ  
 

Kamjana, nezisková organizácia, Medzilaborce je v registri poskytovateľov sociálnych 
služieb Prešovského samosprávneho kraja registrovaná ako verejný poskytovateľ sociálnych 
služieb.  

Hlavným účelom zariadenia je poskytovanie sociálnych služieb na riešenie 
nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého 
zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku, ako odbornej činnosti, 
obslužnej činnosti, alebo ďalšej činnosti, alebo súboru týchto činností podľa 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 soc. službách“, alebo „zákon číslo 448/2008 Z. z.“). 

V roku 2014 došlo k zmene v oblastí štruktúry poskytovania sociálnych služieb. 
V dôsledku zmeny legislatívy sme pristúpili k rozšírenie druhov poskytovaných sociálnych 
služieb ako aj úprave počtu miest s tým, že maximálna registrovaná kapacita zariadenia 40 
miest pri celoročnej pobytovej forme zostala zachovaná. 

 
 

a.)Celoročné pobytové sociálne služby     
 

Druh:domov sociálnych služieb, §38 zákona č.448/2008 

Forma:celoročná pobytová sociálna služba  

Počet lôžok: 4 
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Cieľová skupina Fyzické osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby       

a jej stupeň odkázaností v zmysle §38  zákon č. 
448/2008 Z. z. je najmenej V podľa prílohy č.3, alebo 

fyzická osoba, ktorá je nevidiaca alebo prakticky 

nevidiaca a jej stupeň odkázaností je najmenej III . 

 

Rozsah sociálnej služby   Neurčitý čas 

 

 

 

 Druh:zariadenie pre seniorov, §35 zákona č.448/2008 

             Forma:celoročná pobytová sociálna služba  

             Počet lôžok: 30 

 

Cieľová skupina  Fyzické osoby ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je  

odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň 

odkázaností je najmenej IV podľa prílohy č.3 , alebo 

fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek 

a poskytovanie sociálnej služby potrebuje u iných 

vážnych dôvodov v zmysle §35 zákon č. 448/2008 . 

Rozsah sociálnej služby   Neurčitý čas 

 Druh:zariadenie opatrovateľskej služby, §36 zákona č.448/2008 

             Forma: pobytová sociálna služba  

             Počet lôžok: 6 

 

Cieľová skupina  Fyzické osoby ktorá je odkázaná na pomoc inej 

fyzickej osoby podľa prílohy č.3 ak jej nemožno 

poskytovať opatrovateľskú službu 

Rozsah sociálnej služby   Určitý čas 

 

b.)Ambulantné sociálne služby 

 

 Druh:denný stacionár, §40 zákona č.448/2008 

             Forma: ambulantná sociálna služba  

             Kapacita: 20 

 

Cieľová skupina  Fyzická osoba ktorá je odkázaná na pomoc inej 

fyzickej osoby podľa prílohy č.3 len na určitý čas 

počas dňa 

Rozsah sociálnej služby   Určitý čas 

 

V zmysle zákona o sociálnych službách sa klientom poskytovali odborné, obslužné a 
ďalšie činnosti. V praxi to znamená všetku starostlivosť od sociálneho poradenstva a pomoci 
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pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby cez ubytovanie, stravovanie, upratovanie až po 
záujmovú činnosť.  
 
 
1.1 UBYTOVANIE 

 
Ubytovanie je poskytované v 2 a 3 posteľových izbách , ktoré sú situované v prízemí 

a na 1.podlaží trojpodlažnej budovy (bývala Nemocnice s poliklinikou Medzilaborce). Časť 
izieb tvorí bunkový systém kde pre dve izby je jedno sociálne zariadenie. Niektoré izby sú so 
samostatným sociálnym zariadením. Okrem toho na poschodí je centrálna kúpeľňa kde je 
možná hygiena ležiacich klientov. Okrem toho je na prízemí výdajňa stravy a jedáleň 
a spoločenská miestnosť pre spoločenské akcie. 
 
 
1.2 STRAVOVANIE  
 

V roku 2014 bola strava zabezpečovaná od externého dodávateľa s tým , že raňajky sú 
pripravované vo vlastnej réžií. 
 

V rámci celodennej stravy sa klientom poskytovali raňajky, obed, olovrant, večera a 
pre diabetikov ešte aj druhá večera.  Klientom, ktorí sa nedokázali sami najesť, podával 
pripravenú potravu odborný personál.  
 

Výška a spôsob úhrady za poskytovanie sociálnej služby v zariadení je dané VZN 
Mesta Medzilaborce č.2/2014 . 

 
 
1.3 ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ  
 

Okrem základnej opatrovateľskej a ošetrovateľskej starostlivosti bola v roku 2014 
venovaná pozornosť aj spoločenskému vyžitiu obyvateľov zariadenia a to organizovaním 
spoločensko-kultúrnych akcií buď priamo v priestoroch Kamjana,n.o., alebo účasťou na 
takýchto podujatiach v Meste Medzilaborce. Z akcií priamo v zariadení zaujali posedenia pri 
harmonike , vystúpenie detí zo základných škôl a materských škôl z príležitostí MDŽ a deň 
matiek. Veľmi pozitívne boli prijaté podujatia ako „grilovačka“ a „varenie guľášu“ . 
Veľkonočné sviatky a Nový rok sme taktiež privítali v kruhu našich klientov za účasti veľkej 
častí  zamestnancov Kamjana,n.o. 
 
 
1.4 PERSONÁLNE  ZABEZPEČENIE PREVÁDZKY 
 
K 31. 12.2014 zabezpečovalo odbornú prevádzku Kamjany n.o. : 

1 zdravotná sestra 
8 opatrovateliek  
1 sociálna pracovníčka  
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Na celkovom zabezpečení sociálnej služby sa taktiež podieľali nasledovní zamestnanci:  

riaditeľ 
ekonomka-extérne 
3 upratovačky  
1 údržbár 
 

Celkove zamestnávala Kamjana,n.o. v r.2014 16 zamestnancov a dvoch dobrovoľníkov, ktorí 
pracovali v zariadení v spolupráci s ÚPSVaR ako občania v hmotnej núdzi.   
 

Vzhľadom na to, že v objektoch Kamjana,n.o. je aj denný stacionár Humenskej 
nemocnice a LSPP( lekárska služba prvej pomoci) a budova zariadenia je prepojená chodbou 
s budovou polikliniky , lekárska starostlivosť bola zabezpečovaná lekármi z polikliniky 
a lekármi Humenskej nemocnice. 
 

1.5 KAPACITA ZARIADENIA A STAV KLIENTOV 
 

K 1.1.2014 bolo v Kamjana,n.o. 29 klientov. Z toho 9 klientov bolo v DSS 
zazmluvnených VÚC a 20 klientov bolo v ZPS. Od októbra 2014 Kamjana,n.o. rozšírila 
štruktúru sociálnych služieb o zariadenie opatrovateľskej služby. Vývoj stavu klientov 
v jednotlivých mesiacoch roku 2014 bol nasledovný: 
 

 
Mesiac 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
DSS 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 
ZPS 20 21 20 21 21 21 21 21 22 25 26 26 
ZOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 
∑ 29 31 29 30 30 30 30 30 31 34 36 36 
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2. NÁZOR AUDITORA 

 
 

Podľa nášho názoru, účtovná závierka poskytuje vo všetkých významných 
súvislostiach pravdivý a verný obraz finančnej situácie neziskovej organizácie KAMJANA, n. 
o., k 31. decembru 2014 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci k uvedenému dátumu v 
súlade so zákonom o účtovníctve. 
 
Prešov 10. apríl 2015 
 

 

 
 
3. ROČNÁ ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA A ZHODNOTENIE ZÁKLADNÝCH ÚDAJOV 

 

Účtovníctvo spoločnosti Kamjana,n.o. bolo robené v sústave podvojného účtovníctva. 
Hospodárenie spoločností za rok 2014 preveril nezávislý audítor. Účtovná závierka pre rok 
2014 je súčasťou prílohy tejto správy ,viď príloha č.1 a je zverejnená v registri účtovných 
závierok.. 
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4. PREHĽAD NÁKLADOV A VÝNOSOV 

4.1 Náklady 

Štruktúra významných položiek nákladov: 
 
Spotreba materiálu             7 548,01 €                                     
Spotreba energie                                       29 052,52 €                                   
Cestovné                                                         1 359,70  €                                     
Opravy a udržiavanie                                            10,00 €                                           
Mzdové náklady                                        80 013,61 €                                   
Zákonné sociálne poistenie                        28 007,01 €                                   
Strava klienti                                             32 335,70 €                                    
Potraviny – klienti                                           7 240,97 €                                    
Ostatné služby                                                 7 061,54 €                                      
Zákonné sociálne náklady                               2 107,41 €                                      
Ostatné dane a poplatky                                        170,00  €                                          
Iné ostatné náklady                                                  641,11 €                                         
Zmluvné pokuty a penále          -                                                       
Ostatné pokuty a penále                                   -                                                     
Daň z príjmov                                                                      2,51 €                                           

Náklady spolu                195 547,58       € 

4.2 Výnosy 

 
Štruktúra príjmov bola nasledovná: 
 
-príspevok z MPSVaR pre sociálnu službu podľa §35 zákona 488/2008 Z.z. 76 778,96 € 
-príspevok z MPSVaR pre sociálnu službu podľa §38 zákona 488/2008 Z.z. 35 640,00 € 
-príjem z platieb klientov §35 a §38 zákona 488/2008 Z.z.    89 863,52 € 
-dotácia-ÚPSVaR           3 655,76 € 
-ostatné výnosy           2 404,92 € 
-úroky                  14,39 €
  
___________________________________________________________________________ 
Výnosy spolu                           208 357,55 € 
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5.STAV A POHYB MAJETKU A ZÁVAZKOV 

Nakoľko výlučným vlastníkom dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku je 
mesto Medzilaborce vykazujeme iba prenajatý majetok: 

 

1. Prenajatý hnuteľný majetok – automobil Fábia                           200,00 € 

2. Prenajatý nehnuteľný majetok                          903 409,35 € 

/Admin.budova, kotolňa,lôžkový pavilón,vrátnica/ 

3. Prenajatý hnuteľný majetok – ostatný                13 528,29 € 

                  / Vnútorné vybavenie/ 

 

Tabuľka záväzkov 

Druh záväzkov 

Stav na konci 

bežného účtovného obdobia 
bezprostredne 

predchádzajúceho účtovného 
obdobia 

Záväzky po lehote splatnosti 
(Pharmacy-LP) 

10 045,02 13 597,71 

Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou 
dobou splatnosti do jedného  roka 

14 541,50 15 042,90 

Krátkodobé záväzky spolu 24 586,52 28 640,61 

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od  
jedného  do piatich  rokov  vrátane  

  

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac 
ako päť rokov  

  

Dlhodobé záväzky spolu (sociálny fond) 480,16 303,15 

Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu 25 066,68 28 943,76 
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