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Výročná správa neziskovej organizácie Štíbor – Mestské centrum sociálnych služieb, 

n. o., Skalica za rok 2017 je obsahovo štruktúrovaná v súlade so zákonom č. 213/1997 Z. z. o 

neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších 

predpisov a spracovaná v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení 

neskorších predpisov. Nezisková organizácia účtuje od 01.01.2016 v sústave podvojného 

účtovníctva. 
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ÚVOD     
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Kontakt  Email: patkova.gabriela@mesto.skalica.sk 

IČO    37986775 

Číslo účtu   SK72 5600 0000 0027 2429 2001 

Web   www.stiborsi.sk 

 

Orgány neziskovej organizácie 

Správna rada  MUDr. Peter Košík  

   MUDr. Juraj Čunderlík 

   PaedDr. Alexander Tóth   

   Jolana Straková  

   Michaela Havelková 

Revízor  Bc. Božena Novomestská 

Riaditeľka   Mgr. Gabriela Patková 

 

Zamestnanci   

1 Vedúca zariadenia a sociálny pracovník (RD)  

1 Sociálny pracovník, vedenie personálnej, mzdovej a účtovnej agendy 

1 Referent pre prevádzkovú a záujmovú činnosť  

1 Sociálny pracovník  na dohodu o pracovnej činnosti   

 

Predmet činnosti 

Poskytovanie všeobecne prospešných služieb. 

Sociálne služby:  Zariadenie sociálnych služieb Útulok 

   Zariadenie sociálnych služieb Nocľaháreň  

   Podporná sociálna služba Denné centrum  

   Podporná sociálna služba Stredisko osobnej hygieny  

   Podporná sociálna služba Práčovňa  

  

Humanitárna starostlivosť: Organizovanie zbierok potravín, šatstva, bytového zariadenia. 

mailto:patkova.gabriela@mesto.skalica.sk
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1 PREHĽAD ČINNOSTÍ NEZISKOVEJ ORGANIZÁCIE  

 

 Štíbor – Mestské  centrum sociálnych služieb n. o., Skalica je nezisková 

organizácia v zakladateľskej pôsobnosti Mesta Skalica, ktorá prevádzkuje zariadenie 

sociálnych služieb s celoročnou pobytovou formou – Útulok Cesta, Nocľaháreň a podporné 

sociálne služby – Denné centrum, Stredisko osobnej hygieny a Práčovňu. Nezisková 

organizácia má ambíciu rozvíjať svoje služby a zariadenia sociálnych služieb ako moderné 

a konkurencieschopné zariadenia poskytujúce sociálne služby, vytvárajúce priaznivé 

podmienky pre plnohodnotný a harmonický život a rozvoj každého klienta so zreteľom na 

ľudskú dôstojnosť, základné ľudské práva, individualitu a autonómiu klienta.  

  

Politika a ciele kvality  

 Účelom zariadení a podporných služieb je poskytovanie sociálnych služieb v zmysle 

zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov. Sociálna služba 

je definovaná ako odborná, obslužná alebo ďalšia činnosť alebo súbor týchto činností, 

zameraných na prevenciu vzniku, riešenie alebo zmiernenie nepriaznivej sociálnej situácie 

fyzickej osoby, rodiny alebo komunity, zachovanie, obnovu alebo rozvoj schopnosti fyzickej 

osoby viesť samostatný život a na podporu jej začlenenia do spoločnosti, zabezpečenie 

nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb fyzickej osoby, 

riešenie krízovej sociálnej situácie fyzickej osoby a rodiny, prevenciu sociálneho vylúčenia  

fyzickej osoby a rodiny. 

  

 Víziou organizácie je stať sa všeobecne uznávanou organizáciou s výnimočnou 

reputáciou, ktorá poskytuje kvalitné a dostupné sociálne služby, ktoré napĺňajú individuálne 

potreby prijímateľov a zohľadňujú a rešpektujú ich požiadavky. Vytvárame podmienky pre 

druhú šancu, pre pocit bezpečia a dôvery, zázemia a zapájania klientov do spoločnosti.  

 

 Poslaním našej neziskovej organizácie ako poskytovateľa sociálnych služieb je 

usilovať sa o to, aby poskytované sociálne služby:  

 v čo najväčšej  možnej miere akceptovali a uspokojovali priania a potreby každého 

klienta, 

 podporovali klienta v udržaní čo najvyššej kvality života, 

 viedli klienta k samostatnosti, nezávislosti a zodpovednosti za svoje rozhodnutia, 
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 napomáhali k sociálnej integrácii klienta, aby mohol participovať v spoločnosti, 

 boli pre klienta bezpečné a odborne poskytované. 

 Primárnym cieľom je prispôsobiť štruktúru a rozsah služieb potrebám klientov, 

zvyšovať kvalitu života klientov a smerovať poskytovanie služieb k individualite klienta s 

dôrazom na dodržiavanie ľudských práv a slobôd každého prijímateľa sociálnych služieb. 

Našou snahou je napĺňať ciele, ktoré sú zakotvené v štatúte organizácie.  

 

 Zamestnanci a zástupcovia neziskovej organizácie sa usilujú o vytvorenie 

atmosféry dôvery, disponujú potrebným odborným vzdelaním a v sociálnej práci s 

klientom preferujú  týchto  päť zásad: 

 podať pomocnú ruku v núdzi, 

 neodsudzovať za minulosť, 

 motivovať k zmene, 

 podporovať k samostatnosti, 

 sprevádzať v sieti úradov a inštitúcií. 

 

 Nezisková organizácia Štíbor – Mestské centrum sociálnych služieb n. o., Skalica 

poskytuje tieto druhy sociálnych služieb:  

 Nocľaháreň, 

 Útulok, 

 Stredisko osobnej hygieny, 

 Práčovňa, 

 Denné centrum. 
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1. 1  Zariadenie sociálnych služieb NOCĽAHÁREŇ 

 

 Nocľaháreň je sociálna služba poskytovaná v zmysle § 25 zákona o sociálnych 

službách v znení neskorších predpisov: „V nocľahárni sa fyzickej osobe v nepriaznivej 

sociálnej situácii, ktorá nemá zabezpečené ubytovanie alebo nemôže doterajšie bývanie 

užívať:  

a) poskytuje:  

1. ubytovanie poskytnutím prístrešia na účel prenocovania,  

2. sociálne poradenstvo, 

3. nevyhnutné ošatenie a obuv, 

b) utvárajú podmienky na:  

1. prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín, 

2. vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny.“ 

 Nocľaháreň prevádzkujeme na Nádražnej ulici 33/B. Kapacita zariadenia je 10 

miest. V chladných mesiacoch bola sociálna služba v nocľahárni využívaná nepretržite. 

Sociálna služba v Nocľahárni bola poskytovaná za úhradu 0,90 EUR/noc, podmienkou je 

dodržiavanie prevádzkového poriadku. Jeho dodržiavanie a kontrolu vykonáva SBS služba. 

Kapacita dostatočne pokrývala záujem občanov bez domova. Vekový priemer klientov 

nocľahárne je 50 rokov. Bežné prevádzkové výdavky boli hradené z dotácie Ministerstva 

práce, sociálnych vecí a rodiny SR vo výške 120 Eur/1 miesto/mesačne a z úhrad klientov. 

Tieto zdroje postačovali pokryť všetky bežné výdavky. Podmienky bývania v nocľahárni sa 

výrazne zlepšili vďaka hygienicky udržateľnému interiérovému vybaveniu zakúpenému 

v roku 2016. Priestory a vybavenie nocľahárne spĺňajú podmienky štandardov poskytovania 

sociálnej služby v hygienicky udržateľnom a bezpečnom prostredí. V oblasti bezpečnosti 

a ochrany zamestnancov, klientov a majetku spolupracujeme aj s Mestskou políciou. V  rámci 

pracovnej terapie si bežnú dennú údržbu čistoty a poriadku Nocľahárne zabezpečujú samotní 

klienti. Raz do mesiaca vykonávajú väčšie víkendové upratovanie. 

Sociálna práca s ľuďmi bez domova je zameraná najmä na pomoc pri vybavovaní 

sociálnych dávok a úradnom vybavovaní dokladov, aktiváciu, možnosti uplatnenia na trhu 

práce, riešenie závislostí na alkohole a iných návykových látkach. V roku 2017 vykonávala 

väčšina klientov nocľahárne aktivačné práce. 
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Klientom sme v nocľahárni poskytovali:   

 nocľah,  

 nevyhnutné ošatenie, 

 podmienky na vykonávanie základnej osobnej hygieny a na prípravu stravy,  

 sociálne poradenstvo.  

 

Napriek adekvátne vytvoreným podmienkam pre uľahčenie životných podmienok na 

ulici a snahe sociálnych pracovníkov pomôcť, zostávajú niektorí občania mesta Skalica na 

ulici. Títo jednotlivci pomoc odmietajú, nechcú sa prispôsobiť pravidlám nocľahárne 

a dobrovoľne sa rozhodli pre život na ulici. Pri súčasnej legislatíve je tento postoj klientov 

veľmi ťažké ovplyvniť a zmeniť. Sme svedkami mnohých odchodov na ulicu a opätovných 

návratov do nášho zariadenia, ktoré nás netešia. Vzhľadom k tejto opakujúcej sa situácii 

musíme konštatovať, že vyše polovica klientov nocľahárne je stabilných, spolupracujúcich. 

Títo klienti sa prispôsobili prevádzkovému a ubytovaciemu poriadku nocľahárne, využívajú 

poskytované poradenstvo a snažia sa riešiť svoju nepriaznivú situáciu. 

 V spolupráci s Oddelením sociálnej starostlivosti a zdravotníctva Mestského úradu 

v Skalici a s Mestskou políciou v Skalici sme opäť vykonávali vyhľadávaciu činnosť priamo 

v teréne. Poskytovali sme sociálne poradenstvo a šatstvo, presviedčali ľudí bez domova o 

prospešnosti našich služieb pre ich fyzické a psychické zdravie. V mesiaci október sa 

uskutočnili „Dni otvorených dverí v nocľahárni“. Klienti mali možnosť bezplatne využiť 

stredisko osobnej hygieny, s hygienickými potrebami a čistým oblečením a taktiež sa 

občerstviť. O tejto akcii boli ľudia bez domova informovaní prostredníctvom rádia, 

sociálnych sietí a  letákov, ktoré boli osobne odovzdávané  sociálnymi pracovníkmi a 

príslušníkmi Mestskej polície. 

Opatrenia na zlepšenie podmienok ľudí bez domova a sociálnych služieb sme 

sformulovali do nasledujúcich bodov:   

 zriadenie pracovnej pozície terénneho sociálneho pracovníka,  

 zaobstaranie materiálovo-technického vybavenia nocľahárne, hygienicky udržateľné 

interiérové vybavenie: kovové postele, nepremokavé matrace, odkladacie kovové 

stolíky, šatníkové kovové skrinky, stôl, stoličky, lavica – cieľ splnený, 

 zriadenie denného komunitného centra s možnosťou stravovania,  

 ponuka stravovania v nocľahárni – motivácia k poskytovaniu sociálnych služieb, 
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 podporiť záujem iného poskytovateľa sociálnych služieb pre chorých ľudí bez 

domova,  

 otvoriť odbornú diskusiu so susednými samosprávami: zadefinovanie spoločných 

problémov a hľadanie riešení v spolupráci so štátnou správou, občianskym a 

cirkevným sektorom,  

 metodická spolupráca s organizáciami, ktoré poskytujú sociálne služby pre ľudí bez 

domova, napríklad DEPAUL SLOVENSKO, n. o.  

 

Výmenou interiérového vybavenia z roku 2016 sa klientom darí udržiavať nocľaháreň 

v čistom a príjemnom prostredí, čím sa výrazne zvýšila kvalita poskytovaných sociálnych 

služieb v tomto zariadení. 

 

1.2  Zariadenie sociálnych služieb ÚTULOK 

 

 Útulok je pobytová sociálna služba poskytovaná v zmysle § 26 zákona o sociálnych 

službách v znení neskorších predpisov: „V útulku sa fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej 

situácii, ktorá nemá zabezpečené ubytovanie alebo nemôže doterajšie bývanie užívať:  

a) poskytuje:  

1. ubytovanie na určitý čas, 

2. sociálne poradenstvo, 

3. pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, 

4. pracovná terapia, 

5. nevyhnutné ošatenie a obuv, 

b) utvárajú podmienky na:  



  

9 

 

1. prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín, 

2. vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny, 

3. pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva, 

4. záujmovú činnosť. 

Poskytovateľ sociálnej služby v útulku poskytuje túto sociálnu službu oddelene pre 

jednotlivcov a oddelene pre rodiny s dieťaťom alebo jednotlivcov s dieťaťom“.  

Útulok Cesta prevádzkujeme na Nádražnej ulici 33/E. Celková kapacita zariadenia 

je 45 klientov. Zariadenie je rozdelené na 2 časti. V prvej časti sú poskytované sociálne 

služby jednotlivcom, ženám a mužom. V druhej časti sú ubytované osamelé matky s deťmi. 

Bežné prevádzkové výdavky boli hradené z dotácie z Ministerstva práce, sociálnych vecí 

a rodiny SR vo výške 120 Eur/1 miesto/mesačne a úhrad klientov. Tieto príjmy postačovali 

pokryť všetky bežné výdavky. V rámci plnenia podmienok kvality prebehla rekonštrukcia 

bezbariérového nájazdu, zábradlia a výmena vonkajšej dlažby pri vstupe do zariadenia za 

protišmykovú. Na prízemí v časti matky s deťmi bola vymenená kuchynská linka a jedálenský 

stôl. V jednotlivých kuchyniach prišlo k výmene nefunkčných drobných domácich 

elektrospotrebičov ako sú mikrovlnné rúry, kanvice, boli doplnené chýbajúce kuchynské 

potreby. Taktiež bola zakúpená nová práčka. Bezpečnosť klientov, zamestnancov a ochranu 

majetku sme zabezpečovali aj v tomto roku  prostredníctvom SBS služby priamo v zariadení, 

ktorá pokrýva aj Nocľaháreň. V oblasti bezpečnosti a ochrany zamestnancov, klientov 

a majetku spolupracujeme aj s Mestskou políciou v Skalici.  

V útulku evidujeme prirodzený pohyb klientov. K 31.12.2017 bolo v azylovom dome 

ubytovaných 36 klientov, pohyb klientov a ich štruktúru znázorňujú nasledujúce tabuľky: 

 

Tabuľka Pohyb klientov 

Počet klientov 

k 31.12.2016 

Počet prijatých 

klientov v roku 

2017 

Počet ukončených 

pobytov v roku 

2017 

Počet klientov 

k 31.12.017 

39 71 74 36 

 

Tabuľka Štruktúra klientov k 31.12.2017 

Typ klienta Počet Priemerný vek 

Jednotlivci  19 47 rokov 

Matky 6 44 rokov 

Deti  11 8 rokov 
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 Klienti sú povinní platiť za poskytované sociálne služby úhradu v zmysle zákona 

o sociálnych službách a podľa platného Cenníka nášho zariadenia schváleného v roku 2014.  

Výška úhrady je nastavená tak, aby bola sociálna služba dostupná tým, ktorí ju potrebujú.  

Príklady mesačných úhrad uvádzame v tabuľke:  

Tabuľka Mesačné úhrady 

Typ klienta Výška mesačnej úhrady/30 dní 

Jednotlivec 63,00 Eur 

Rodič + 1 dieťa  63,00 Eur 

Rodič + 2 deti  76,00 Eur 

Rodič + 3 a viac detí  89,00 Eur 

 

 Úspešnosť vyriešenia ťažkých životných situácií a kríz našich klientov je ťažko 

merateľná a vyjadriteľná. Väčšine klientov sa do istej miery podarila vyriešiť ich sociálna 

situácia rôznymi spôsobmi, zo zariadenia odchádzali z rôznych dôvodov, napríklad:  

 Pomoc zo strany rodiny, priateľov   30 klientov, z toho 14 deti,  

 Ubytovňa, podnájom     28 klientov, z toho 18 detí,  

 Umiestnenie do DSS     1 klient, 

 Iné       15 klientov, z toho 9 detí. 

 

V útulku poskytujeme klientom: 

 ubytovanie na určitý čas,  

 sociálne poradenstvo,  

 pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,  

 rozvoj pracovných zručností   

  nevyhnutné ošatenie  a obuv. 

 

Klientom vytvárame podmienky pre vykonávanie nevyhnutnej základnej hygieny, 

prípravu stravy, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva, ako i pre záujmovú činnosť.  

Potraviny a prípravu stravy si klienti zabezpečovali vo vlastnej réžii. Firma Aproxima aj 

v tomto roku poskytovala  klientom takmer denne zdarma polievku. V letných mesiacoch júl 

– august 2017  bola vyhlásená potravinová zbierka – trvanlivé potraviny a hygienické 
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potreby, aby  sme  klientom, ktorí sa ocitli v núdzi mohli pomôcť poskytnutím základných 

potravín. Najčastejšie sme takto pomáhali jednotlivcom a matkám s deťmi, ktorí prišli do 

zariadenia bez finančných prostriedkov. Tie majú z hľadiska výšky príjmu a počtu detí 

častejšie finančné problémy. Upratovanie, pranie, žehlenie, údržbu svojich izieb a spoločných 

priestorov a okolia zariadenia si zabezpečujú samotní klienti podľa stanovených 

harmonogramov v rámci pracovnej terapie. Záujmovú činnosť pre dospelých klientov sme 

realizovali aj v oblasti starostlivosti o čistotu a estetiku prostredia. Klienti sú  zapájaní do 

aktivít spojených s prípravou výzdoby a aranžovaním priestorov zariadenia, pomáhajú pri 

údržbe  priestorov vo dvore a čistení širšieho okolia zariadenia. Novou aktivitou v tomto roku 

bola príprava a realizácia narodeninových osláv. Vždy ku koncu mesiaca sa v rámci 

záujmovej činnosti a pracovnej terapie pripravovali pre klientov oslavy narodenín 

s príjemným posedením a malým občerstvením. Zručné klientky piekli pre oslávencov 

muffiny a deti boli nápomocné pri výrobe narodeninových pohľadníc. Aj v tomto roku sme 

pokračovali v spoločnom stretávaní sa s dôstojným pánom kaplánom Dominikom, ktorý 

klientom poskytoval duchovnú podporu. V čase Veľkonočného pôstu sa klienti mali možnosť 

zúčastniť bohoslužby konanej priamo v zariadení. 

Sociálnu prácu orientujeme na individuálne potreby klientov. Sociálni pracovníci 

vedú kompletnú sociálnu agendu klientov, ktorá obsahuje kazuistiku, plán práce, záznamy 

z komunikácie s úradmi, inštitúciami, zdravotníckymi zariadeniami, školami, kontakty 

s rodinou a podobne. Poskytujú klientom pomoc pri hospodárení s peniazmi, pomoc pri 

starostlivosti o domácnosť. Zostavujú jedálne lístky s ohľadom na ich finančné možnosti, tiež 

poskytujú pomoc matkám pri výchove a starostlivosti o deti, vedení domácnosti, deťom sa 

venujú pri príprave na školské vyučovanie, realizujú počítačový krúžok pre deti a rôzne 

tvorivé aktivity v rámci záujmovej činnosti a voľnočasových aktivít. Prioritou zariadenia je 

sociálna inklúzia klientov do spoločnosti, riešenie sociálnych problémov klientov v ich 

spolupráci. Nevyhnutné a prospešné je motivovať k pozitívnej zmene, podporovať ich 

sociálne zručnosti a schopnosti, aby mali väčšie šance uplatniť sa a znovu zaradiť do 

pracovného a spoločenského života. Záujmová činnosť u klientov podporuje správnu 

spoločenskú orientáciu a poskytuje podnety pre sebarealizáciu.  O toto sme sa snažili aj 

prostredníctvom aktivít a podujatí, ktoré sa v roku 2017 uskutočnili. V nasledujúcej časti 

ponúkame prehľad týchto  aktivít s fotodokumentáciou. 
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 Karneval plný zábavy a tancovačiek ♫ 

 

 

 

 

          Svätý Valentín a darčeky pre milovaných 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

                     Veľkonočné posedenie s p. kaplánom Dominikom a svätá omša 
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                                                                           Starostlivosť o kvetinky 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

                                                                             Veľká Noc a naši malí šibači  

 

                          

 

 

          Upratovanie okolia 
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           Zber bazy a výroba domáceho sirupu 

 

 

 

 

 

 

 

                               Návšteva členov motorkárskeho klubu zo Schwechatu  

 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          Šport 

 

                                                Športový deň a návšteva Tarzánie 
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Európsky týždeň mobility     Potravinová zbierka z Denného stacionára 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           Voľnočasové aktivity  

 

 

 

 

 

    

                        

 Prípravy na Halloween a diskotéku   
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Slávnostná Mikulášska večera v Hoteli sv. Ľudmila 

 

 

 

 

 

          Návšteva sv. Mikuláša 

 

 

 

 

 

 

                    Sladké vianočné prípravy  

 

 

 

 

 

             

 

 

 Darčeky pre klientov venované z ETC centra 
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          Vianočná besiedka s kapustnicou, koledami i darčekmi  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Dobrá novina a koledníci  zavítali aj k nám  

 

1.3  Práčovňa, Stredisko osobnej hygieny 

 

Práčovňa je podporná sociálna služba poskytovaná podľa § 59 zákona o sociálnych 

službách v znení neskorších predpisov. Podľa cenníka je úhrada 0,50 Eur/1 kg bielizne 

a šatstva. „V práčovni sa utvárajú podmienky na pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva 

fyzickej osobe, ktorá 
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a) nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných 

potrieb, 

b) má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, 

c) alebo dovŕšila dôchodkový vek.“ 

Stredisko osobnej hygieny je podporná sociálna služba poskytovaná podľa § 60 

zákona o sociálnych službách v znení neskorších predpisov. Podľa cenníka je úhrada 0,60 

Eur/1 použitie strediska.  „V stredisku osobnej hygieny sa utvárajú podmienky na vykonávanie 

nevyhnutnej základnej osobnej hygieny  fyzickej osobe, ktorá 

a) nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných 

potrieb, 

b) má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, 

c) alebo dovŕšila dôchodkový vek.“ 

V roku 2017 bola sociálna služba v Práčovni využitá 13 krát. Sociálnu službu 

v Stredisku osobnej hygieny využili 3 klienti. 

 

1.4  Denné centrum 

 

 Denné centrum pre seniorov je podporná sociálna služba poskytovaná v zmysle § 56 

zákona o sociálnych službách v znení neskorších predpisov: „V Dennom centre sa poskytuje 

sociálna služba počas dňa fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, fyzickej osobe s 

ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom, rodičovi s dieťaťom 

alebo starému rodičovi s vnukom alebo vnučkou.  

V dennom centre sa najmä: 

a) poskytuje sociálne poradenstvo, 

b) zabezpečuje záujmová činnosť.“  

 Služby v dennom centre zameriavame hlavne na udržovanie fyzickej a psychickej 

kondície, s cieľom pomáhať zotrvať seniorom čo najdlhšie vo svojom domácom prostredí, 

ktoré im je vlastné a prirodzené. Seniori denného centra využívali tieto služby a aktivity:  

 orientačné vyšetrenia  fyziologických funkcií (TK, cukor, cholesterol, váha),  

 rehabilitačno – relaxačné procedúry (masážne kreslá, magnetoterapia, color terapia, 

systém biotronických lámp, posilňovňa, masáže chodidiel, masáž tela, pedikúra a 

kozmetika),  

 pravidelné utorkové a štvrtkové klubové stretávanie seniorov,  
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 udržiavanie družobných vzťahov s Denným centrom Myjava.  

Služby a aktivity seniori čerpali v nasledujúcich číslach: rehabilitácie a vyšetrenia 

 1 172 procedúr, pedikúra v počte 715, masáže 347 a kozmetika 590.  

Denné centrum je neoddeliteľnou súčasťou Mestského centra sociálnych služieb 

na Štíbori so sídlom na Kráľovskej ulici č. 9. V roku 2004 Mesto Skalica rozhodlo 

o ďalšom využití historickej budovy Štíbora na sociálne účely. Týmto Mesto Skalica 

zachovalo výnimočnú kontinuitu poskytovania sociálnych a zdravotných služieb v Skalici, 

ktorá začala už v roku 1431. V budove sídlia tak viaceré dobrovoľné spoločenské organizácie: 

 Jednota dôchodcov,  

 Spolok žien – Babinec, 

 Liga proti rakovine – Klub Lýdia,  

 TASPO – rehabilitačné centrum nedoslýchavých,  

 Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska,  

 ZO postihnutej mládeže,  

 Združenie na pomoc ľuďom s mentálnych postihnutím.  

Budova tiež slúži ako nácvikový priestor pre zmiešaný spevácky súbor Rubín, pôsobiaci pri 

ZUŠ Skalica. Súčasťou objektu je detašované pracovisko Mestského úradu v Skalici - 

Oddelenie sociálnej starostlivosti a zdravotníctva Mestského úradu v Skalici. Činnosť 

Mestského centra sociálnych služieb v spojení so sociálnymi pracovníkmi Mesta Skalica 

pozitívne ovplyvňuje kvalitu života skalických seniorov a občanov s ťažkým zdravotným 

postihnutím. Mesto Skalica ako jedno z mála miest poskytuje bezplatné, priestorové 

a organizačné zázemie občianskemu sektoru a vytvára dôstojné podmienky pre rozvoj 

dobrovoľníctva a angažovania sa ľudí vo verejno-prospešných službách znevýhodneným 

obyvateľom mesta.  

V mesiacoch február 2017 a október 2017  sa za finančnej podpory Mesta Skalica 

úspešne ukončila interiérová rekonštrukcia chodieb Mestského centra sociálnych služieb, 

opäť sa podarilo vynoviť krásne historické priestory k spokojnosti klientov. 

Upravené priestory zvýšili atraktivitu zariadenia a prispeli k vyššej kvalite 

poskytovaných sociálnych služieb. Klienti oceňujú modernizáciu priestorov a veľmi si túto 

pozornosť mesta vážia. Spoločenské komunitné združovanie, organizované stretávanie 

a sociálne poradenstvo je pre seniorov a občanov s ťažkým zdravotným postihnutím veľmi 

prospešné, preto by bolo žiadúce dokončiť interiérovú  a dvorovú časť budovy Štíbora.    

 Podujatia a aktivity boli  zamerané na rôzne oblasti života seniorov a občanov 
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s ťažkým zdravotným postihnutím – kultúrnu, športovú, spoločensko-zábavnú, poradenskú, 

zdravotnú, oddychovo-relaxačnú a podobne. Všetky aktivity boli organizované 

s úprimným záujmom o ľudí, s cieľom: 

 spríjemniť a skvalitniť život,  

 nájsť alebo upevniť priateľstvá,   

 prispievať k dobrej nálade,  

 udržiavať tradície a medzigeneračné vzťahy, 

 zlepšiť zdravotný stav a  prezentovať zdravý životný štýl a pozitívne myslenie,  

 vedieť kompetentne poradiť,   

 vedieť empaticky vypočuť,  

 podať pomocnú ruku.  

 

Štíbor v roku 2017 „žil“ mnohými podujatiami a stretnutiami z dielne domácich 

organizácií sídliacich v budove. Tie si prezentujú jednotlivé organizácie vo svojich 

hodnoteniach a výročných správach. V tejto výročnej správe uvádzame prehľad len tých 

podujatí, ktoré sme priamo organizovali a zabezpečovali ich realizáciu.  

Počas roka 2017 boli skalickí seniori pozvaní do kina Cinemax v Skalici na komédiu  

„Baba z ľadu“, na český film „Po strništi bos“, českú komédiu „Manžel na hodinu“  a 

zahraničný  film „Aj dvaja sú rodina“. 

Vo februári sa uskutočnila tradičná fašiangová zábava, ktorú organizoval Klub 

dôchodcov v Skalici. So seniormi a ich veselými maskami sa zabavili i pozvaní hostia 

primátor a viceprimátor mesta.  

V apríli sa  konala prednáška – „Bezpečne doma, na cestách, v peňaženke v spolupráci  

s Mestskou políciou na aktuálne témy bezpečnosti. Ďalšou prínosnou prednáškou bol „Deň 

prvej pomoci na Štíbore“, súčasťou prednášky bol aj nácvik poskytnutia prvej pomoci na 

figuríne.  

V máji zavítala na Štíbor komisárka pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím 

JUDr. Zuzana Stavrovská, ktorá predstavila činnosť svojho úradu a prednášku zamerala na 

problematiku ľudí so zdravotným postihnutím. Prostredníctvom finančnej podpory mesta 

Skalica sa opätovne ako každý rok v mesiaci máj uskutočnilo družobné stretnutie seniorov 

z Denného centra Skalica s Denným centrom Myjava.  
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Dňa 12.6.2017 pripravil Klub Lýdia v Skalici priateľské družobné stretnutie 

s členkami Ligy proti rakovine z Piešťan. V tomto mesiaci sa opäť podaril zorganizovať 

celodenný autobusový zájazd na Avon pochod proti rakovine prsníka, kedy seniorky  

spoločne podporili tento projekt a stali sa súčasťou aktu spolupatričnosti a pomoci.  

V rámci  Európskeho týždňa mobility sa dňa 21.9.2017 zúčastnili seniori spoločne 

s klientmi Azylového domu v Skalici prechádzky po Skalických rybníkoch so zámerom  

urobiť niečo pre svoje zdravie a prispieť touto aktivitou k Európskemu týždňu mobility.   

Pri príležitosti mesiaca októbra – úcty k starším sa v Kultúrnom dome konala oslava 

našich jubilantov, oslávencov, ktorí oslávili 80,85,90 a viac krásnych rokov života. Jubilantov 

potešili svojim vystúpením  detičky z folklórneho súboru Skaličánek. Aj členovia Klubu 

dôchodcov usporiadali veselé stretnutie, aby spoločne zablahoželali a oslávili jubilantov roka.  

V tomto mesiaci sa seniori zúčastnili Prehliadky vybraných pamiatok mesta Skalica, a to 

Záhorského múzea, Kultúrneho domu, Jezuitského kostola a tiež novootvorenej expozície 

Kníhtlače na Škarniclovskej ulici.   

Počas jesenných dní trávili zručné seniorky čas háčkovaním a zapojili sa tak do 

projektu – „Chobotničky pre srdiečkové detičky“. Projekt je zameraný na výrobu 

háčkovaných chobotničiek, ktoré pomáhajú predčasne narodeným deťom. Vďaka šikovným 

a zručným rukám senioriek putovalo do Skalickej fakultnej nemocnice množstvo krásnych 

chobotničiek. V mesiaci november sa v rámci Dní zdravia a Medzinárodného dňa nevidiacich 

a slabozrakých konala prednáška s pani PhDr. Mrenovou Vierou, riaditeľkou n.o. Centra pre 

nevidiacich a slabozrakých Slovenska o sociálnych službách pre zrakovo postihnutých.   

Dňa 28.11.2017 sa uskutočnila beseda so skalickým spisovateľom pánom Jozefom 

Špačkom s klavírnym doprovodom pána Romana Blahu.  

Dňa 16.11.2017 poriadal Štíbor  - Mestské centrum sociálnych služieb n. o., Skalica 

pri príležitosti Medzinárodného dňa osôb so zdravotným postihnutím  zájazd na divadelné 

predstavenia do  Slovenského národného divadla na veselohru Wiliama Shakespeara 

"Skrotenie zlej ženy". Vďaka finančnej podpore OZ KVARTETO a podnikov Schaeffler 

Skalica, Protherm Production a Vaillant Group Slovakia s.r.o. sa podujatia mohlo zúčastniť 

45 klientov Denného centra, Chránenej dielne a Denného stacionára Mikádo v Skalici. 

V mesiaci december zorganizovala Skalická jednota dôchodcov Mikulášske stretnutie 

v Kultúrnom dome plné zábavy, tanca. Dňa 13.12.2017 sa konalo tradičné podujatie  -  

Vianočné pečenie senioriek s deťmi z MŠ Pri potoku v Skalici. Okrem spoločne zdareného 

vianočného pečenia si deti pripravili  krásny  program plný pesničiek a vianočných vinšov.      
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  Fašiangová zábava seniorov  

 

 

 

 

 

  

 Beseda - Bezpečne doma, 

             na  ceste  a v peňaženke 

 

 

 

 

 Deň s komisárkou pre osoby s ZŤP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avon pochod proti rakovine prsníka, účasť zorganizovaných skalických žien na akte 

spolupatričnosti, pomoci a prevencie 
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            Liga proti rakovine – návšteva družby z  Piešťan 

 

    Deň 1. pomoci na Štíbore  

 

                                                   

        Prechádzka na Skalické rybníky 

           v rámci Európskeho týždňa mobility 

 

 

 

 

 

 

 

Háčkované chobotničky 

                   pre  srdiečkové detičky  

 

 

 

 

´ 

           Prehliadka mesta Skalice 
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           Beseda s Jozefom Špačkom                                  Divadelné predstavenie 

   o novej knihe Pascalov tieň       Skrotenie zlej ženy 

 

             Prednáška o zrakových postihnutiach     

 

 

  

 

 

 

 

 

    

         Vianočné pečenie senioriek a detí  

                         z MŠ Pri potoku 

 

                                                           

 Rekonštrukcia chodieb  
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Rekonštukcia pedikúry 
 

 

 

 

 

 

1.5  Humanitárna starostlivosť 

 

Z dôvodu chýbajúceho najmä pánskeho oblečenia bola v letných mesiacoch 

prostredníctvom sociálnych sietí vyhlásená zbierka šatstva. Neznáme fyzické osoby priniesli 

veľké  množstvo použitého šatstva, ktoré bolo prerozdelené medzi klientov podľa ich potrieb. 

Zvyšné oblečenie bolo uložené do skladu zariadenia. 

Denný stacionár Evanjelickej Diakonie v Skalici nám daroval časť potravinovej 

výpomoci z ich zbierky, kde boli najmä  trvanlivé potraviny ako múka, cestoviny, olej, ryža, 

strukoviny a konzervy.  

V rámci spolupráce so Slovenským červeným krížom, územným spolkom Senica sa 

naše zariadenie na Nádražnej ulici v Skalici stalo aj v tomto roku výdajným miestom pre 

potravinovú pomoc poskytovanú štátom pre sociálne odkázaných občanov mesta. 

 

1.6  Vzdelávanie,  supervízia,  spolupráca s Vysokou školou zdravotníctva 

a sociálnej práce sv. Alžbety, Ústav Dr. Pavla Blahu v Skalici 

 

Pracovníci neziskovej organizácie sa v roku 2017 vzdelávali v nasledujúcich 

programoch: 
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Tabuľka Vzdelávacie programy 

Názov vzdelávacieho programu 

Práca s elektronickými schránkami 

Aktuálne otázky v sociálnej oblasti pre pracovníkov v ZSS 

Legislatívne zmeny v personálnej a mzdovej agende  

Zúčtovanie dotácií a finančná kontrola 

Novela zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách  

Účtovníctvo v neziskových účtovných jednotkách  

 

Za účelom zvyšovania odbornej úrovne a kvality poskytovanej sociálnej služby sme 

v súlade so zákonom o sociálnych službách uskutočňovali „Program supervízie“. Z dôvodu 

požiadavky a pozitívnej spätnej väzby zo strany zamestnancov na supervízne stretnutie sme sa 

rozhodli v roku 2018 zabezpečovať supervíziu pre zamestnancov kvartálne. Nezisková 

organizácia je už niekoľko rokov odberateľom odborného časopisu „Sociálna práca“, ktorý je 

pre zamestnancov zdrojom informácií, nových metód a techník práce s klientmi. 

V rámci spolupráce s Vysokou školou zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, 

Ústav Dr. Pavla Blahu v Skalici sme pre študentov odboru sociálna práca vytvorili základňu 

pre absolvovanie povinnej odbornej praxe. Uvedený druh spolupráce plánujeme rozvíjať aj 

naďalej.   

 

1.7 Prijaté dary  

 

Z príspevkov z podielu zaplatenej dane z príjmov sme prijali v roku 2017 

finančné prostriedky v celkovej sume  1 507,09 Eur, príspevky boli použité na:  

- výmenu schodiskového okna, 

- zakúpenie merača,   

- záujmovú činnosť seniorov (odborná prednáška pre klientov Denného centa na tému 

prevencia zrakového postihnutia, autobusová doprava do divadla).  

   

V roku 2017 sme prijali finančné dary v celkovej hodnote 977,05 Eur. Prehľad 

prijatých darov uvádzame v tabuľke:  
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Tabuľka Prijaté dary 

Dátum prijatia Darca Hodnota daru Použitie daru 

13.10.2017 OZ KVARTETO 700,00 Eur Divadelné predstavenie 

a doprava pre klientov Denného 

centra  

19.12.2017  Nemenovaný darca   77,05 Eur Zakúpenie školských pomôcok, 

zimného oblečenia pre študenta 

21.12.2017 Nemenovaný darca 200,00 Eur Liečebné náklady - 100 Eur 

Kurz opatrovateľky -100 Eur 

  

Pri rozhodovaní o použití darov a príspevkov sme rešpektovali konkrétne predstavy 

darcov a zároveň sme podporili tých klientov, ktorí sa svojimi silami najviac snažia riešiť 

nepriaznivú situáciu a sú vzorom pre ostatných.  

Prijali sme aj množstvo použitého šatstva a bytového a zariadenia, ktoré do nášho 

zariadenia prinášajú nemenované fyzické osoby. Prinesené veci sme rozdeľovali klientom 

podľa potreby.  

Dobrí ľudia nezištne prinášali najmä v adventnom čase darčeky, ošatenie, hygienické 

potreby, ovocie, trvanlivé potraviny a balíčky so sladkosťami pre deti. Snahu a záujem 

verejnosti pomáhať klientom a našej organizácii vnímame ako odkaz, že naše zariadenie sa 

stalo súčasťou komunity v meste, darcovia nám dôverujú a chcú sa angažovať v prospech 

sociálne slabších ľudí.  
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1.8  Poďakovanie 

 

 

 

 

 

Za finančnú, materiálnu a morálnu pomoc 

úprimne ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu: 

 

 

APROXIMA Skalica 

Cinemax Skalica 

COOP Jednota Senica 

ČSOB Leasing Bratislava  

DM Drogerie markt, s.r.o.  

LARK s.r.o. a Reštaurácia Srdiečko 

Farský úrad Skalica 

Mesto SKALICA 

Občianske združenie  Záhorí. Sk 

OZ KVARTETO 

PROTHERM PRODUCTION s.r.o. 

ETC centrum Skalica 

a 

všetkým nemenovaným darcom a dobrovoľníkom 

s veľkým srdcom 
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2 PREHĽAD O PEŇAŽNÝCH PRÍJMOCH (VÝNOSOCH) 

A VÝDAVKOCH (NÁKLADOCH) 

 

Výnosy 99 754,99  EUR 

Náklady 101 129,29  EUR 

 

Bežné výdavky (náklady) v EUR 

Spotreba materiálu 8 803,27 

Spotreba energie 12 480,58 

Opravy a udržiavanie 2 762,35 

Ostatné služby 41 303,30 

Mzdové náklady 23 134,50 

Zákonné sociálne a zdravotné poistenie 8 212,05 

Zákonné sociálne náklady (tvorba sociálneho 

fondu, príspevok na stravovanie) 

903,72 

Ostatné dane a poplatky 92,42 

Iné ostatné náklady (bankové poplatky, 

poistenie) 

453,05 

Odpisy budovy 2 707,00 

Poskytnuté príspevky fyzickým osobám 277,05 

Náklady celkom 101 129,29 
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3 PREHĽAD ROZSAHU PRÍJMOV (VÝNOSOV) V ČLENENÍ 

PODĽA ZDROJOV  

 
Zdroj v EUR 

Dotácia z MPSVaR SR (Útulok) 60 210,10 

Dotácia z MPSVaR SR (Nocľaháreň) 14 277,55 

Dotácia z Mesta Skalica (Denné centrum) 500,00 

Príspevky od organizácií a fyzických osôb  977,05 

Tržby za služby(úhrady za sociálne služby) 22 283,20 

Príspevky z podielu  zaplatenej dane  1 507,09 

Výnosy  celkom  99 754,99 
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4 STAV A POHYB MAJETKU A ZÁVÄZKOV N. O.  
 

 
Aktíva v EUR 

Budova ZSS Nocľaháreň a Útulok – zostatková cena 

(OC 108 251,89 EUR – odpisy 43 305,00 EUR) 

64 946,89 

Osobný automobil  

(OC 500,00 EUR – odpisy 500,00 EUR) 

0,00 

Peniaze v hotovosti k 31.12.2017 0,00 

Ceniny  514,50 

Bankové účty k 31.12.2017 19 810,06 

Náklady budúcich období (zákonné poistenie I/2018) 22,50 

Majetok spolu 85 293,95  

 

 

Pasíva v EUR 

Základné imanie  84 813,82 

Výsledok hospodárenia za min. roky - 1 566,36 

Výsledok hospodárenia za rok 2017 - 1 374,30 

Záväzky zo Sociálneho fondu 42,86 

Záväzky voči zamestnancom (mzdy 12/2017) 1 954,94 

Záväzky voči sociálnej a zdravotnej 

poisťovni (odvody zo mzdy 12/2017) 

1 230,04 

Daňové záväzky 192,95 

Krytie majetku spolu 85 293,95 
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5 ZMENY A NOVÉ ZLOŽENIE ORGÁNOV N. O. 

 

 V organizácii Štíbor – Mestské centrum sociálnych služieb n. o., Skalica nastala 

v roku 2017  zmena vo funkcii riaditeľky. 

 

K 31.07.2017 bola z funkcie riaditeľky a štatutárneho zástupcu n.o., na vlastnú žiadosť 

odvolaná správnou radou neziskovej organizácie Štíbor – Mestské centrum sociálnych služieb 

 

  PhDr. Martina Štepanovská, PhD  trvale bytom Skalica, P. Bunčáka 4 

 

K 01.08.2017 bola do funkcie riaditeľky a štatutárneho zástupcu n.o., zvolená správnou radou 

neziskovej organizácie Štíbor – Mestské centrum sociálnych služieb  

 

Mgr. Gabriela Patková   trvale bytom Skalica, Mierová 1 

  

Iné zmeny v zložení orgánov n.o. v roku 2017 nenastali. 
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6 EKONOMICKO OPRÁVNENÉ NÁKLADY  

 

Ekonomicky oprávnené náklady (EON) na jedného prijímateľa sociálnej služby podľa 

druhu poskytovanej sociálnej služby za kalendárny rok 2017 sú zobrazené v nasledujúcej 

tabuľke:  

 

Druh sociálnej 

služby 

Kapacita 

zariadenia 

EON/prijímateľ 

za mesiac 

EON/prijímateľ  

za rok 

EON/ plná kapacita 

spolu za rok 

Nocľaháreň 10 miest 141,69 Eur 1 700,29 Eur  17 002,94 Eur 

Útulok 45 miest 150,26 Eur 1 803,14 Eur  81 141,40 Eur 
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7 VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA  

 

 

Výnosy 99 754,99 EUR 

Náklady 101 129,29  EUR  

Výsledok hospodárenia strata - 1 374,30 EUR 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Skalici, dňa 05.02.2018            Mgr. Gabriela Patková 

             riaditeľka n. o.   
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PRÍLOHY 

 

PRÍLOHA  1  Účtovná závierka  

- Súvaha 

- Výkaz ziskov a strát 

- Poznámky 

 

PRÍLOHA 2   Správa audítora 
































