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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.  

 
 
Orgány spoločností 
 

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

1. Prehľad o činností  
 

Kamjana, nezisková organizácia, Medzilaborce je verejným poskytovateľom 
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 2016 došlo k istým zmenám v štruktúre poskytovania sociálnych služieb. 
V pobytovej forme sociálnych služieb došlo k pretransformovaniu lôžok domova sociálnych 
služieb v počte 4 lôžka na lôžka zariadenia pre seniorov k 1.7.2016. Týmto krokom sa 
kapacita zariadenia pre seniorov od 1.7.2016 navýšila na 34 lôžok. Kapacita denného 
stacionára sa navýšila na 30 klientov. Zároveň došlo k zmene súpisného čísla na číslo 151/18 
a adresy poskytovania sociálnej služby denný stacionár na adresu Komenského 151/18. 

 
a.)Celoročné pobytové sociálne služby     
 

Druh:domov sociálnych služieb, §38 zákona č.448/2008 
Forma:celoročná pobytová sociálna služba  
Počet lôžok: 4 

 

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 . 
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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 ktoré dovŕšili dôchodkový vek a sú  
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 ktoré sú odkázané 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: 30 

 

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    Neurčitý 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 
pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby cez ubytovanie, stravovanie, upratovanie až po 
záujmovú činnosť.  
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Ubytovanie 
 
Ubytovanie je poskytované v 2 a 3 posteľových izbách , ktoré sú situované v prízemí 

a na 1.podlaží trojpodlažnej budovy . 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. Ďalej na 
prízemí je výdajňa stravy,  jedáleň a spoločenská miestnosť, ktorá sa využíva pre záujmové 
činností. V suteréne je umiestnená práčovňa a dielňa. 
 
 
Stravovanie  
 

V roku 2016 sme pokračovali v zabezpečovaní stravy od externého dodávateľa 
(Reedukačné centrum sv.Nikolaja ) s tým , že raňajky boli pripravované vo vlastnej réžií. 
 

V rámci celodennej stravy sa klientom poskytovali raňajky, desiata, obed, olovrant a 
večera.  Klientom, ktorí sa nedokázali sami najesť, podával pripravenú potravu odborný 
personál. Stravu pre denný stacionár zabezpečuje ZŠ na ul.Komenského. 
 

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

 
 
Záujmová činnosť 
 

Okrem základnej opatrovateľskej a ošetrovateľskej starostlivosti bola v roku 2016 
venovaná pozornosť aj spoločenskému vyžitiu obyvateľov zariadenia a to organizovaním 
spoločensko-kultúrnych akcií buď priamo v priestoroch Kamjana,n.o., alebo účasťou na  
podujatiach v Meste Medzilaborce alebo blízkom okolí. Z akcií priamo v zariadení to boli 
tradičné akcie posedenia pri harmonike, rôzne vystúpenia detí zo základných škôl 
a materských škôl z príležitostí MDŽ a deň matiek, veľkonočné vystúpenie detí ZŠ, vianočné 
vystúpenie detí, Mikuláš. Ďalej to bola  „grilovačka“ a „varenie guľášu“ . Veľkonočné sviatky 
a Nový rok sme taktiež privítali v kruhu našich klientov . 
 
 
Personálne zabezpečenie 
 
K 31. 12.2016 zabezpečovalo odbornú prevádzku Kamjany n.o. : 

1  zdravotná sestra 
1 ergoterapeut 
14 opatrovateliek  
1 sociálna pracovníčka  

 
Na celkovom zabezpečení sociálnej služby sa taktiež podieľali nasledovní zamestnanci:  

riaditeľ 
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ekonómka 
2 upratovačky  
1 údržbár 
 

Celkove zamestnávala Kamjana,n.o. v r.2016 22 zamestnancov a jednu dobrovoľníčku, ktorá 
pracovala v zariadení v spolupráci s ÚPSVaR ako občan v hmotnej núdzi.   
 

Lekárska starostlivosť bola zabezpečovaná lekármi z polikliniky a obvodnými lekármi 
jednotlivých klientov. 
 

Počty klientov 
 

Vývoj počtu klientov v jednotlivých mesiacoch roku 2016 bol nasledovný: 
 

pobytová forma: 

 

Mesiac 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

DSS 4 4 4 4 4 4       

ZPS 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 
ZOS 30 30 30 30 30 30 34 34 34 34 34 34 

∑ 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 
 
ambulantná forma: 

 

Mesiac 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

DS 29 29 29 30 29 29 29 29 29 30 30 30 
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2. Ročná účtovná závierka a zhodnotenie základných údajov 
 

Účtovníctvo spoločnosti Kamjana,n.o. bolo spracovávané v sústave podvojného 
účtovníctva. Hospodárenie spoločností za rok 2016 preveril nezávislý audítor. Účtovná 
závierka pre rok 2016 je súčasťou prílohy tejto správy , a je zverejnená v registri účtovných 
závierok. 

 

Ďalšie informácie 

Nezisková organizácia nemá zriadené iné účtovné jednotky. Účtovná jednotka v roku 
2016 neúčtovala o dlhodobom nehmotnom majetku. Neeviduje významné položky 
pohľadávok. Eviduje nevýznamné pohľadávky a to preplatok za zemný plyn za rok 2016 vo 
výške 3103,54 €, pohľadávky z titulu úhrad za sociálnu službu vo výške 1618,13 €. 

Účtovná jednotka eviduje na účte 602 – Tržby za služby od klientov vo výške 126 
030,98 Eur ako predpis na rok 2016.. 

Účtovná jednotka účtovala v roku 2016 ostatné výnosy a to za služby spojené 
s prenájmom vo výške 1 903,20 € . 

Účtovná jednotka obdŕžala v roku 2016 finančný príspevok z mesta Medzilaborce vo 
výške 220 320 €, z toho bolo vrátených 9 246,78 € z titulu neobsadených miest a rozdielu 
medzi zdrojmi a ekonomicky oprávnenými nákladmi. Z ÚPSVaR Stropkov obdŕžala finančný 
príspevok vo výške 15 023,05 € v rámci projektov. Účtovná jednotka neúčtovala o položkách 

finančných výnosov.  V roku 2016 účtovala o spotrebe materiálu / včetne potravín/ vo výške 
47 239,68 €,o spotrebe energie vo výške 22 637,84€, o mzdách zamestnancov vo výške      
151 157,06 €, o odvodoch vo výške 48 655,97 €, o službách / včetne stravy, nájmu/ vo výške 
70 675,57 €, o odpisoch vo výške 2 628,00 €. Ostatné náklady predstavujú zákonné sociálne 
náklady, opravy, úroky, ostatné dane a poplatky a iné ostatné a osobitné náklady.  Účtovná 
jednotka nebola v roku 2016 registrovaná ako prijímateľ podielových daní. Neúčtovala 
o položkách finančných nákladov. 

Účtovná jednotka účtovala na podsúvahových účtoch prenajatý hnuteľný a nehnuteľný 
majetok. Prenajatý hnuteľný majetok – auto 200,00 €, prenajatý nehnuteľný majetok – 903 
409,35 €, prenajatý hnuteľný majetok – ostatný – 13 528,29 €, drobný hmotný majetok do 
100 € vo výške 18 264,00 €, drobný hmotný majetok nad 100 € vo výške 35 008,92 €. 
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Výročná správa o činnosti a hospodárení Kamjana,n.o.jana,n.o. 

7 

 

 



Výročná správa o činnosti a hospodárení Kamjana,n.o. 

 

8 

 

4. Prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch 

 

 

SÚ Názov položky     čiastka 
501 Výdavky na materiálu spolu  47 239,68 
502 Výdavky na energie spolu  22 637,84 
511 Výdavky na opravy a udržiavanie spolu 2 412,66 
    
518 Výdavky na ostatné služby spolu 70 675,57 
521 Mzdové výdavky -spolu  151 157,06 
524 Zákonné soc.poistenie spolu  48 655,97 
527 Zákonné sociálne výdavky-strava zam. 3 934,08 
531 Daň z motorových vozidiel  166,50 
538 Ostatné dane a poplatky  404,97 
544 Úroky – Dacia   324,60 
547 Osobitné výdavky-DPH Dacia 64,90 
549 Ine ostatné výdavky(popl.učtov, poistky-felicia,dobrovol) 1 117,65 
551 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku 2 628,00 
591 Daň z 

príjmu 
   1,25 

Výdavky spolu:     351 419,48 
        
   
     
602 Príjmy z predaja služieb-klienti  126 030,98 
649 Iné ostatné príjmy   1961,98 
   Príspevok - mesto(MPSVaR)  211 073,22  
   Príspevok-UPSVaR   15 023,05 
691 Dotácie spolu    226 096,27 
Príjmy spolu:       354 089,23 
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5. Prehľad rozsahu príjmov (výnosov) v členení podľa zdrojov 

 
Štruktúra príjmov podľa zdrojov bola nasledovná: 
 
-príspevok z MPSVaR        211 073,22 € 
-príjem z platieb klientov        126 030,98 € 
-príspevok-ÚPSVaR           15 023,05 € 
-ostatné výnosy             1 955,16 € 
-úroky                      6,82 €
  
___________________________________________________________________________ 
Výnosy spolu                            354 089,23 € 
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6.Stav a pohyb majetku a záväzkov 

Výlučným vlastníkom dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku je 
Mesto Medzilaborce . Stav majetku Kamjana,n.o. je nasledovný: 

 
1. Prenajatý hnuteľný majetok – automobil Felícia                          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/ 

       4. DHM v používaní do 100 €          18 264,00 € 
       5. DHM v používaní nad 100 €          35 008,92 € 
 
 

 

Tabuľka záväzkov 

Krátkodobé záväzky sa týkajú neuhradených faktúr za 12/2016 , miezd a poistného za 
12/2016 , záväzkov z dôvodu zúčtovania finančného príspevku z MPSVaR za rok 2016 a  
záväzku z prenájmu finančného lízingu motorového vozidla.  

  

Druh záväzkov 

Stav na konci 

bežného účtovného 
obdobia 

bezprostredne 
predchádzajúceho 
účtovného obdobia 

Záväzky po lehote splatnosti   

Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do 
jedného  roka 

38900,91 56933,40 

Krátkodobé záväzky spolu 38900,91 56933,40 

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od  jedného  do piatich  
rokov  vrátane  

4364,15 7855,43 

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov    

Dlhodobé záväzky spolu 794,76 467,64 

Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu 44059,82 65256,47 
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7.Zmeny a nové zloženie orgánov neziskovej organizácie, ku ktorým došlo   
v priebehu roka. 

V roku 2016 došlo k transformácií 4 lôžok domova sociálnych služieb na lôžka 
zariadenia pre seniorov a to od 1.7.2016. Týmto Kamjana,n.o. od 1.7.2016 prestala 
poskytovať sociálne služby v domove sociálnych služieb. 

V orgánoch Kamjana,n.o. v roku 2016 nedošlo k žiadnym zmenám. 

 

 

Medzilaborce, 26.3.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prílohy: 

-účtovná závierka 

-súvaha 

-výkaz ziskov a strát 

-poznámky z účtovnej závierke 

 


