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1. Úvod
Nezisková organizácia Dúbrayská oáza pokoja a oddychu n. o. ( d'alej len „Nezisková organizácia"
alebo „DOPO n. o. ") so sídlom Plachého 3640/1D, 841 02 Bratislava — Dúbravka vznikla 29.07.2015,
bola zaregistrovaná Okresným úradom Bratislava pod registračným číslom OVVS-67750/468/2016-N0.
Výročná správa poskytuje komplexnú informáciu o stave, štruktúre, činnosti a prehPad o hospodárení
neziskovej organizácie.
Dúbrayská oáza pokoja a oddychu n. o. poskytuje nasledovné všeobecne prospešné služby:
v oblasti tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt:

a)
-

služby organizovania kultúrnych, spoločenských pod ujatí, výstav, prezentácií, osvetových podujatí
a stretnutí
a d'alšie služby v oblasti výskumu, vývoja, vedecko-technických služieb a informačných služieb so
zameraním na informačné služby:

b)

analýzy, rozbory, prieskumy, spracovanie a realizácia projektov,
informačné služby.

-

c) poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosti podPa osobitného zákona:
-

zariadenie pre seniorov poskytuje sociálnu službu fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový
vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek
alebo poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov
poskytuje:
- pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
- sociálne poradenstvo,
- sociálnu rehabilitáciu,
- ubytovanie,
- stravovanie,
- upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,
- osobné vybavenie,
- ošetrovatePská starostlivosf,
- utvára podmienky na úschovu cenných vecí,
- zabezpečuje záujmovú činnosf,

-

zariadenie opatrovatel'skej služby poskytuje sociálnu službu na určitý čas pinoletej fyzickej
osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, ak jej nemožno poskytnúf
opatrovatel'skú službu,
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poskytuje:
- pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
- sociálne poradenstvo,
- sociálnu rehabilitáciu,
- ubytovanie,
- stravovanie,
- upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva,
- ošetrovatePská starostlivosf,
- utvára podmienky na úschovu cenných vecí,
-

špecializované zariadenie - poskytuje sociálnu službu fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na
pomoc inej fyzickej osoby, má zdravotné postihnutie, ktory'm je najmä Parkinsonova choroba,
Alzheimerova choroba, pervazívna vývinová porucha, skléroza multiplex, schizofrénia,
demencia rôzneho typu etiológie, hluchoslepota, AIDS alebo organický psychosyndróm
fažkého stupňa
poskytuje:
- pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
- sociálne poradenstvo,
- sociálnu rehabilitáciu,
- ubytovanie,
- stravovanie,
- upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,
- osobné vybavenie,
zabezpečuje:
- rozvoj pracovných zručností a záujmovú činnosf,
- utvára podmienky na úschovu cenných vecí,
denný stacionár poskytuje sociálnu službu fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej
fyzickej osoby a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa
poskytuje:
- pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
- sociálne poradenstvo,
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- sociálnu rehabilitáciu,
- stravovanie,
zabezpečuje:
- rozvoj pracovných zručností a záujmovú činnosf,
d) a d'alšie služby v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti podPa osobitného predpisu:
- agentúra domácej ošetrovatel'skej starostlivosti poskytuje ambulantnú starostlivosf
osobe, ktorej zdravotný stay nevyžaduje nepretržité poskytovanie zdravotnej starostlivosti.
Dňa 28.8.2020 vstúpilo do právoplatnosti rozhodnutie Bratislayského samosprávneho kraja
na prevádzkovanie Agentúry domácej ošetrovatePskej starostlivosti v rámci DOPO.
Orgánmi neziskovej organizácie sú:
a) správna rada,
b) riaditeP,
c) dozorná rada.
Správna rada prerokovala a uznesením zo dňa 28.06.2021 schválila predloženú Výročnú správu za
rok 2020.
Dopo no. je neziskovou organizáciou, ktorá poskytuje vysoký štandard sociálnych a iných dopinkových
služieb klientom.

2. Prehl'ad činností vykonávaných v kalendárnom roku 2020 s uvedením
vzt"ahu k účelu založenia neziskovej organizácie.
Nezisková organizácia počas roka 2020 vykonávala nasledovné činnosti:
Počas roku 2020 boll v zariadení poskytované služby: zariadenie pre seniorov, zariadenie
opatrovatel'skej služby, špecializované zariadenie, denný stacionár
-

12.08.2020 bol vykonaný výmaz poskytovania sociálnej služby v zariadení opatrovatePskej
služby v zariadení opatrovatePskej služby na adrese Plachého 3637/1A, 841 02 BratislavaDúbravka (do 14.08.2020), zápis poskytovania sociálnej služby v špecializovanom zariadení na
adrese Plachého 3437/1A, 841 02 Bratislava — Dúbravka (od 15.08.2020), bola vystavená
Registračná karta Bratislayským samosprávnym krajom

-

28.08.2020 nadobudlo právoplatnosti rozhodnutie Bratislayského samosprávneho kraja zo
dňa 10.08.2020, ktorým povolil neziskovej organizácii prevádzkovanie zdravotníckeho
zariadenia a to: Agentúry domácej ošetrovatel'skej starostlivosti v odbore ošetrovatel'stvo
v mieste prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia: Plachého 3640/1D, 841 02 Bratislava —
Dúbravka
22.10.2020 bola vykonaná registrácia Dúbrayskej oázy pokoja a oddychu no. do centrálneho
registra prijímatePov podielu zaplatenej dane podl'a § 50 Zákona o dani z príjmov
č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov na Notárskom úrade JUDr. Miriam Bukovčákovej
v Bratislave.
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V priebehu roka 2020 pravidelne vykonávala nezisková organizácia školenia personálu pre
účely poskytovania sociálnych služieb. Nezisková organizácia v tejto súvislosti vykonávala
najmä tieto činnosti:
■ Oboznamovanie zamestnancov s činnosfou, postupmi a prevádzkou DOPO n. o.
■ Výberové konania na zamestnancov
■ Vypracovanie smerníc pre jednotlivé úseky
■ Vypracovanie prevádzkového poriadku
■ Vypracovanie hygienických predpisov a noriem prevádzky HCCP
■ Výberové konania a vyhl'adávanie subdodávatel'ov: kuchyňa, lekári, zdravotný materiál
a lieky, fyzioterapia...
■ Priebežné sledovanie a kontrola dostavby zariadenia, hl'adanie a návrhy na
odstraňovanie nedostatkov, reklamácie
■ školenia BOZP,
■ Zaškolenie obsluhy kotolne, elektro-rozvodne s agregátom, prečerpávacej stanice
vody a kanalizácie,
■ A postupné zavádzanie všetkých technických a technologických zariadení do pinej
prevádzky
■ Organizovanie opatrovatel'ských kurzov pre nových zamestnancov
Od počiatku uvedenia zariadenia do prevádzky sa robili pre klientov sociálne, spoločenské a
kultúrne aktivity: ergo terapia, reminiscenčná terapia, tréningy pamäte, skupinové motorické
cvičenia, biblio terapia, duchovné programy, pravidelné omše, prednášky pre klientov,
koncerty a iné podujatia, spoločné obedy a večere pri sviatkoch (Vel'ká noc, Deň matiek
a otcov, Deň úcty k starším, Mikuláš, Vianoce, Silvester...).
Taktiež sa zabezpečovala fyzioterapeutická starostlivosf pre klientov či už individuálna, alebo
skupinová (polohovanie, rozcvičky, masáže a cvičenia, rozhýbavanie končatín a tela, nácviky
chôdze....)

-

Starostlivosf o klientov, individuálne plány klientov, skladové hospodárstvo chod kuchyne sú
v pinej miere evidované v systéme Cygnus s príslušnými výstupmi pre manažérov DOPO no.
Nezisková organizácia zamestnávala k 31.12.2020 celkom 63 zamestnancov v pozíciách:
riaditel', vedúci prevádzkového, klientskeho a sociálneho úseku, vrchná sestra, ekonomickoadministratívny pracovník, upratovačka, správa a údržba, pracovníci kuchyne, sociálny
pracovník, staničná sestra, sestra, zdravotný asistent a opatrovatel'ka.
Nezisková organizácia Dúbrayská oáza pokoja a oddychu zabezpečuje pre svojich prijímatel'ov
a zamestnancov stravu priamo z vlastnej kuchyne.
K 31. 12. 2020 bolo v zariadení DOPO no. 78 klientov v jednotlivých sociálnych službách
(zariadenie pre seniorov, zariadenie opatrovatel'skej služby, špecializované zariadenie denný
stacionár, agentúra domácej ošetrovatel'skej starostlivosti ).
Z dôvodu nedostatku zamestnancov v tomto sektore potrebných pre zabezpečenie v oblasti
poskytovania sociálnych služieb sa zariadenie snažilo získaf záujemcov o pracovné pozície aj
z iných regiónov Slovenska a aj iných štátov (Ukrajina, Srbsko) v tejto súvislosti tiež bolo
potrebné zabezpečif ubytovacie kapacity pre zamestnancov.
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Na základe Zmluvy o spolupráci je pre prijímatePov sociálnych služieb zabezpečená aj
zdravotná starostiivosf lekárov v rozsahu podPa potreby klientov zariadenia a to najmä
všeobecný lekár, interný lekár, psychiater, urológ, diabetológ.
-

Medzi dopinkové služby, ktoré zabezpečujeme klientom v priestoroch zariadenia patria
strihanie a úprava vlasov., manikúra a pedikúra.
Koncom roka 2019 sa začabi objavovaf informácie o COVID 19, infekčnom ochorení,
vyvolanom koronavírusom , ktoré bob o identifikované u pacientov so závažným respiračným
ochorením v čínskom meste Wu-chan. Na území Sbovenskej republiky bob prvý prípad
identifikovaný v 6. marca 2020. Zariadenie DOPO n.o. vePmi ry'chlo refbektovabo na prijatie
potrebných protipandemických opatrení v dôsbedku čoho bobi vePmi rýchbo prijaté
a adaptované účinné opatrenia na zabezpečenie ochrany klientov a zamestnancov zariadenia,
a to najmä: nosenie rúšok, zvýšená hygiena a dezinfekcia rúk, dodržiavanie odstupov,
obmedzenie a regubácia návštev, uzavretím zariadenia pre vstup cudzích osôb....
Rok 2020 bob náročný s ohPadom na vývoj pandémie ochorenia COVID 19, čo sa odzrkadlilo aj
na každodennom fungovaní zariadenia v sprísnenom a regubovanom režime, ale aj na
nákladových pobožkách (hygienické a dezinfekčné potreby, drogistický tovar, zvýšená
starostlivosti o čistotu a hygienu zariadenia, zamestnancov a klientov. Prvú vinu pandémie
COVID 19 naše zariadenie absolvovalo bez jediného prípadu ochorenia na túto chorobu. Pri
druhej vine v priebehu novembra a decembra 2020 bolo infikovaných len niekoPko
zamestnancov a klientov v našom zariadení, ale našfastie v zariadení nebobo potvrdené úmrtie
na COVID 19.

3. Ročná účtovná závierka a zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnutých
V súbade s ust. § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení Dúbrayská oáza pokoja
a oddychu n.o. účtuje v sústave podvojného účtovníctva. Účtovná uzávierka predstavuje sústavu
výstupných informácií z bežného účtovníctva. Na základe účtovnej závierky Inštitút strategických
politík n. o. zostavuje súvahu, výkaz ziskov a strát a poznámky účtovnej závierky. Tieto výkazy tvoria
účtovnú závierku v účtovníctve a sú súčastiou daňového priznania dani z príjmov. Ročná účtovná
závierka ( Výkaz ziskov a strát a súvaha) tvorí príbohu výročnej správy (Príloha č. 1).
Hospodárenie neziskovej organizácie v roku 2020 je dané skutočnosťou, že nezisková organizácia
získala v auguste 2020 povobenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia a to: agentúry domácej
ošetrovatePskej starostlivosti v odbore ošetrovatePstvo.
Dosiahnutý hospodársky výsledok je nasbedovný:
Náklady spolu:

2 290 147,91 EUR

Výnosy spolu:

1 644 629,14 EUR

Výsledok hospodárenia:

- 645 518,77 EUR
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Nákladové položky sú tvorené:
Mzdové náklady

786 003,90 FUR

Zákonné sociálne a zdravotné poistenie
a zákonné soc. náklady
Nájomné za priestory

298 053,54 EUR

spotreba materiálu

186 748,18 EUR

spotreba energie
Právne, účtovné, vzdelávacie,
telekomunikačné a iné služby
Úroky z pôžičiek
náklady na reprezentáciu
Ostatné dane a poplatky
opravy a udržiavanie
Ostatné sociálne náklady
Daň z motorových vozidiel
Manká a škody
Iné ostatné náklady

764 814,00 FUR

73 566,16 FUR
139 591,60 FUR
18 329,56 EUR
169,43 EUR
6 841,74 EUR
11440,04 EUR
632,32 FUR
0,00 FUR
508,00 FUR
3 449,44 EUR

Najväčšiu výnosovú položku tvorili :
Prijaté úhrady za služby od klientov
Prijaté dotácie z BSK a Hlavné mesto
Bratislava
Poskytovanie stravy zamestnancov
Iné ostatné výnosy

1 009 506,84 EUR
603 212,28 FUR
23 875,60 FUR
8 034,42 EUR

Hospodárenie organizácie v roku 2020 bolo ukončené stratou v sume 645 518,77 EUR. Mínusový
hospodársky výsledok bude vyúčtovaný z kladných výsledkov hospodárenia z bud úcich rokov.

4. Výrok audítora k ročnej účtovnej závierke
Ročná účtovná závierka n. o. za rok 2020 bola zostavená ku dňu 31.12.2020 a overená audítorom
31.05.2021. Audit bob vykonaný spoločnosfou DOMINANT AUDIT s.r.o., audítorská spoločnosf zapísaná
v zozname SKAU, licencia č. 319, IČO: 43 869 653, DIČ: 2022512338, IČ DPH: SK2022512338, zapísaná
v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, vbožka č.: 19867/R, v mene ktorej koná
Ing. Jana Tomšíková, konatePka, zapísaná v zozname štatutárnych audítorov SKAU s čísbom licencie 454.
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5. Prehl'ad o peňažných príjmoch a výdavkoch za rok 2020
Počiatočný stay k 01.01.2020

Príjem z vlastnej činnosti:
Poskytovanie sociálnych služieb
Príjmy z dotácií
Prijaté pôžičky
Prijaté kaucie
Príjem z podielu zaplatenej dane

2 082,78 EUR

2 068 531,46 EUR
1039 048,24 EUR
871 332,75 EUR
5 000,00 FUR
121 787,90 EUR
1041,38 FUR

Príjem z Darov
Príjmy inde nezaradené

Výdavky na poskytovanie sociálnych a zdravotných služieb:
Personálne výdavky

0, FUR
30 321,19 EUR

2 012 064,07 EUR
1 048 211,27 FUR

Ostatné

799 311,33 FUR

Výdavky na nákup materiálu

164 541,47 EUR

Konečný stay k 31.12.2020

58 550,17 EUR

6. Prehl'ad rozsahu príjmov(výnosov) v členení podl'a zdrojov.
Prehrad tvorí prílohu k výročnej správy (Príloha č. 2)

7. Stay a pohyb majetku a záväzkov neziskovej organizácie
Nezisková organizácia vedie k 31.12.2020
neobežný majetok :

0,00 EUR

spolu v takomto
čienení:

0,00 FUR
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obežný majetok spolu:
zásoby
dlhodobé pohPadávky

78 638,96 EUR
2 658,48 EUR
0,00 EUR

Krátkodobé pohPadávky

16 803,99 EUR

finančné účty

58 550,17 FUR

náklady budúcich období
Majetok spolu:

626,32 FUR
78 638,96 EUR

Zásoby predstavujú zaplatené preddavky na zásoby, finančné účty predstavujú hotovosti na bankových
účtoch a v pokiadni. Suma nákladov budúcich období predstavuje zaúčtovanie nákladov, ktoré sa
týkajú obdobia r. 2021, a to zaplatené domény od spoločnosti Websupport, s.r.o. a poistenie vePkých
rizík od spoločnosti Generali Poisfovňa, a.s.
Nezisková organizácia disponuje prostriedkami vo výške 58 012,44 FUR na účtoch v banke,
a prostriedkami vo výške 537,73 EUR v pokladni Neziskovej organizácie. Konečný zostatok na účte
a pokladni spolu v stave k 31.12.2020 tak predstavuje sumu 58 550,17 EUR.
Nezisková organizácia má v stave k 31.12.2020 záväzok na vrátenie úveru voči spoločnosti Griffin, s.r.o.
vo výške 235 172,67 FUR a záväzok na vrátenie úveru voči Ing. Jaroslavovi Jakubčíkovi vo výške
320 EUR. Konečný stay záväzkov k uvedenému dátumu teda predstavoval 235 492,67 EUR.
Zdroje krytia majetku:
vlastné zdroje spolu:

-1366 686,19 EUR

nevysp. výsledok min. období

- 721 167,42 FUR

výsl. hosp. za bežné obdobie

- 645 518,77 FUR

cudzie zdroje spolu:

1445 325,15 EUR

Rezervy
Dlhodobé záväzky
krátkodobé záväzky

Zdroje krytia majetku celkom:

172,61 FUR
239 781,37 EUR
1 205 371,17 FUR

78 638,96 EUR
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Nezisková organizácia evidovala k 31.12.2020 krátkodobé záväzky v súhrnnej hodnote
1205 371,17 EUR, pozostávajúce z týchto položiek:
záväzky z obchodného styku

904 171,41 FUR

voči zamestnancom

49 617,00 FUR

voči poistovniam

33 815,59 EUR

daňové záväzky

9 435,04 EUR

ostatné záväzky

208 332,13 FUR

8. Zmeny a nové zloženie orgánov neziskovej organizácie, ku ktorým došlo
v priebehu roka, orgány neziskovej organizácie
Zloženie orRánov neziskovej organizácie pre rok 2020
Členmi správnej rady sú:
p. Stanislava Rumanová — predsedníčka
Ing. Peter Zachariáš — člen
Ing. Janka Pirohová — člen
Správna rada v roku 2020 zasadala dvakrát.
Revízor:
Ing. Henrieta Jankovičová
Štatutárny orgán — riaditel' n. o. je : Ing. Jaroslav Jakubčík

9. Ďalšie údaje určené správnou radou
Správna rada neurčila žiadne d'alšie údaje na zverejnenie vo Výročnej správe.

10. Vyjadrenie revízora
Revízor preskúmal hospodárenie neziskovej organizácie a nemá pripomienky.

11. Záver
Výročná správa neziskovej organizácie bola prerokovaná správnou radou dňa 28.06.2021. Výročná
správa neziskovej organizácie bude uložená v centrálnom registri účtovných závierok, v mieste
prevádzkovania zariadenia sociálnych služieb — Plachého 3640/1D, 84102 Bratislava — Dúbravka a na
webovej stránke n. o. — www.dubrayskaoaza.sk.
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Prílohy:
1. Auditovaná ročná účtovná závierka
2. PREHL"AD o daroch, príspevkoch a príjmoch za rok 2020
V Bratislave 15.06.2021

Výročnú správcu vypracoval:

Pod pis za revízora:

Ing. Mikuláš Hajtáš
revízor
Pod pis za Správnu radu:

Ing. Ivan Holub
predseda správnej rady
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