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Slovenský Červený kríž je jediná legislatívou SR uznaná národná spoločnosť  
Červeného kríža, pôsobiaca na celom území Slovenskej republiky. SČK sa riadi 
podľa Ženevských dohovorov, ich dodatkových protokolov a zákonom o SČK je 
predchádzať a zmierňovať utrpenie ľudí bez ohľadu na národnosť , jazyk, rasu, 
pohlavie,  náboženstvo, politické presvedčenie a spoločenské postavenie. Úlohy 
vymedzuje zákon o SČK, Stanovy SČK a Stratégia 2018-2021 schválená Snemom 
SČK. Hlavné úlohy schvaľuje každoročne Najvyššia rada SČK. 
 
Princípy Červeného kríža 
Platné vo všetkých národných spoločnostiach Červeného kríža a Červeného 
polmesiaca vo vyše 191 krajinách. 
 
Ľudskosť – Červený kríž chráni zdravie, život a vysoko si váži človeka. Červený kríž 
podporuje vzájomné porozumenie, spoluprácu a trvalý mier medzi národmi 
. 
Nestrannosť – Červený kríž nerobí rozdiel medzi štátnou príslušnosťou, rasou 
náboženským vyznaním, sociálnym postavením a politickou príslušnosťou. 
 
Neutralita – Červený kríž sa nezúčastňuje na nepriateľských akciách, ani na 
politických, náboženských, rasových a svetonázorových rozporoch. 
 
Nezávislosť – Červený kríž je nezávislý, Červený kríž rešpektuje zákony každej 
krajiny, ktorá si musí vždy zachovať svoju samostatnosť. 
 
Dobrovoľnosť – Červený kríž má dobrovoľný charakter. Červený kríž poskytuje 
pomoc, ktorá nie je motivovaná snahou po zisku 
 
Jednotnosť – V každej krajine môže byť len jedna národná spoločnosť Červeného 
kríža. Červený kríž je otvorený všetkým a vykonáva humanitnú činnosť na celom 
území svojej krajiny.  
 
Univerzálnosť – Červený kríž je svetová inštitúcia. Všetky národné spoločnosti majú 
rovnaké práva, zodpovednosť a povinnosť navzájom si pomáhať. 
 
Slovenský Červený kríž, územný spolok SČK Trebišov 
 ako vyššia organizačná jednotka SČK má právnu subjektivitu v rozsahu 
ustanovenom zákonom o SČK a zabezpečuje plnenie úloh vyplývajúce zo zákona 
o SČK. Za tým účelom hospodári s majetkom SČK, spolupracuje s miestnymi 
orgánmi štátnej správy, obcami a vyššími územnými celkami. 
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Základné údaje 

 
Názov:             Slovenský Červený kríž, územný spolok Trebišov 

IČO:                 00 416 274 

Adresa:            M. R. Štefánika 2368/176, 075 01Trebišov 

telefon:            056/6722495 

mobil :             0903558942 

mail:                trebisov@redcross.sk 

web:                www.trebisov.redcross.sk 

 

 

Orgány  organizácie v roku 2021 

 
   
Predseda                 RNDr. Ľudmila Mošková 
       
Podpredseda  Mgr. Ľubica Nováková 
 
  
Územná rada – členovia   Kontrolná rada 
 
Mgr. Anežka Franková   predseda Ing. Matúš Karas 
Mgr. Rastislav Petrovič   členovia kontrolnej rady  
Viera Kováčová                         Viera Kolodyová  
Mgr. Henrieta Demjanová                        Jana Hybenová 
Ing. Anna Tunde Vargová 
 
Štatutárny zástupca: 
 
Mgr. Zuzana Bocsár Hajduová – poverená zastupovaním riaditeľky od 7.12.2020 do 
30.6.2021 
 
Mgr. Zuzana Bocsár Hajduová - riaditeľka  SČK ÚzS  Trebišov od 01.07.2021 
 

mailto:trebisov@redcross.sk
http://www.trebisov.redcross.sk/
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Prehľad činností uskutočnených  organizáciou za 

rok 2021 

 
Činnosť a práca ÚzS SČK vychádza z plánu činností a termínovníka akcií zameraných na 
prioritné plnenie programu SČK v roku 2021 v jednotlivých oblastiach ako sú dobrovoľníci, 
členská základňa, BDK, práca s deťmi a mládežou, výučba prvej pomoci, zvyšovanie 
štandardov kvality pri poskytovaní sociálnych služieb, humanitná pomoc a vzdelávanie 
pracovníkov. Rok 2021 sa niesol v obmedzeniach, ktoré spôsobila pokračujúca pandémia 
ochorenia na koronavírus Covid 19. 
 

 
ČLENSKÁ ZÁKLADŇA 
 
 Základným pilierom plnenia úloh sú miestne spolky SČK s členskou základňou 
a dobrovoľníkmi. Členom  Slovenského Červeného kríža sa môže stať každá fyzická alebo 
právnická osoba na území Slovenskej republiky. Členom SČK sa môže stať každý, kto má viac 
ako 15 rokov a členom môže byť v ktoromkoľvek miestnom spolku. 
 Miestny spolok je základnou organizačnou jednotkou SČK a tvorí ho najmenej 5 
členov. Deti a mládež vo veku od 5 rokov do dovŕšenia 30 rokov môžu úlohy SČK plniť v rámci 
organizácie Mládeže SČK. 
  

SPOLKOVÁ ČINNOSŤ 
 

Územná rada, ktorá má 7 členov a 2 náhradníkov v roku 2021 zasadala 4 krát.  
V okrese sme evidovali 99 miestnych spolkov SČK  ale činných je 35.  
 
Územná rada prejednávala v roku 2021 tieto úlohy: 

• Správu o činnosti za rok 2021  + číselné ukazovatele 

• Správu o autoprevádzke za rok 2021 

• Vyúčtovanie príspevku na VÚC Košice + Ministerstvo práce sociálnych vecí 
a rodiny v zmysle zákona 448/2008 

• Dotácia na pracovnú činnosť z ÚPSVaR 

• Dotácia z úradu vlády a Volkswagen  

• Správa o činnosti sekretariátu I.- IV. Štvrťrok 2021 

• Správa o aktivitách za I. štvrťrok – IV. Štvrťrok 2021 

• Správa o podaní žiadosti na rôzne projekty 

• Prehľad o inkase členských príspevkov 

• Predloženie žiadosti o finančný príspevok na poskytnutie soc. služby § 78 a na 
rok 2022 pre MPSVaR – ZOS a ŠpZ 

• Informácia o opatreniach v jednotlivých zariadeniach, prevencie vzhľadom na 
výskyt Covid 19 

• Inventarizácia majetku ÚzS SČK + sociálne zariadenia 

• Informatívna správa o realizovaných projektoch 

https://www.volkswagen.sk/
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• Informácia o kurzoch prvej pomoci 

• Návrh rozpočtu na rok 2022 

• Komunikácia s MPSVaR a Úradom vlády SR Bratislava 

• VII. ročník charitatívneho projektu : Pomáhame potravinami – Kaufland a SČK 

• Web stránka SČK ÚzS Trebišov je sekretariátom Bratislava zmenená, ale 
aktivity sú  zverejňované na Facebooku Slovenský Červený kríž Trebišov 

 

ZDRAVOTNÁ VÝCHOVA A PRVÁ POMOC 
 
Zdravie je to najcennejšie čo človek má, ale aj tak  mu nevenujeme takú pozornosť, aká je 
potrebná. Cestou MS SČK sme uskutočnili besedy, prednášky a rôzne iné školenia. 
Z charakteristiky zdravotného stavu obyvateľstva vyplýva, že sa zvýšil počet srdcovo- 
cievnych, nádorových, kožných ochorení a cukrovky, tiež postcovidové problémy. 
V priebehu roka 2021 boli uskutočnené prednášky a besedy na tému: 

• Srdcovo – cievne ochorenia 

• Diabetes – melitus – cukrovka 

• Správna výživa u starších ľudí 

• Vysoký krvný tlak 

Školenia prvej pomoci sme organizovali podľa záujmu a to 8 hod. na základe požiadaviek 
firiem, organizácií, základných, stredných a materských škôl. Pre pandémiu boli školenia 
obmedzené. 
 
Výuka dopravnej výchovy bola realizovaná ukážkami prostredníctvom dopravného ihriska 
LIDL a za účasti dopravných policajtov v meste Trebišov, v obci Vojčice a Zemplínske 
Hradište. 
 

Ukážky prvej pomoci boli uskutočnené na materských, základných a stredných školách 
a reedukačnom centre Bačkov. 

 

BEZPRÍSPEVKOVÉ DARCOVSTVO KRVI 
 

Dosažiteľnosť potrebného množstva krvi závisí od ochoty zdravých ľudí darovať krv. 
Odberové dni v našom okrese v Nemocnici – Svet zdravia Trebišov na HTO sú streda a piatok.  
V spolupráci s MS SČK, strednými školami a obecnými úradmi sme realizovali náborové akcie 
a to: 

• Valentínska kvapka krvi – HTO pri Nemocnici – Svet zdravia Trebišov počet 
zúčastnených  201 darcov  

• Študentská kvapka krvi – 89 darcov 
 
Počet odberov za rok 2021             1 466 
z toho počet prvodarcov:                   93 
vyradení                                                          240 
Vzácnu tekutinu darovalo                       1 226 
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Počet ocenených Jánskeho plaketou: 
BJP        63 
SJP         41 
ZJP        12 
DJP          4 
Kňazovického medailou boli odmenení 2 darcovia. 
 
   

ZÁCHRANÁRSKE ČINNOSTI 
 

Územný spolok SČK má spracovaný krízový plán činnosti po vyhlásení mimoriadnej situácie. 
V priebehu roka 2021 bolo overované spojenie za mimoriadnej situácie počas pracovnej 
doby a mimopracovnej doby odborom krízového riadenia.  
V roku 2021, nebola vyhlásená mimoriadna situácia, Krízový štáb zasadal viackrát kvôli 
pandémii Covid 19. 
  
 

SOCIÁLNE SLUŽBY 
 
Každý jedinec starne individuálne a v starnutí jestvujú individuálne rozdiely. Starý 
organizmus sa ťažšie adaptuje na zmeny vnútorného i vonkajšieho prostredia. Preto 
k starému človeku treba pristupovať z tohto hľadiska a rešpektovať jeho potreby 
v opatrovateľskej starostlivosti. Pri komunikácii s prijímateľom sociálnej služby opatrovateľka 
zabezpečí vhodné prostredie, kde navodí ovzdušie dôvery za účelom zníženia, resp. 
odstránenia strachu a obáv. Komunikácia opatrovateľky s prijímateľom sociálnej služby má 
byť kontrolovaná samotnou opatrovateľkou do takej miery, aby svojimi citovými prejavmi 
a slovami neublížila prijímateľovi sociálnej služby. Opatrovateľka si musí vždy uvedomovať, 
že je pod drobnohľadom svojho prijímateľa sociálnej služby a jeho rodiny, preto sa musí 
naučiť sprostredkovať informácie tak, aby jej všetci  porozumeli a najmä verili. 
Pre nepriaznivú situáciu zapríčinenú pandémiou Covid 19 SČK ÚzS v roku 2021 
neorganizovalo kurzy opatrovania.  

 
SČK ÚzS Trebišov má registrovaných 5 sociálnych zariadení, 2 jedálne a prepravnú službu. 

 
DOM HUMANITY SČK KRÁĽOVSKÝ CHLMEC – zariadenie opatrovateľskej služby 

 
V zariadení sa poskytujú tieto sociálne služby : 

• Lôžková časť s kapacitou 12 prijímateľov sociálnej služby.  V roku 2021 sa v zariadení 
vystriedalo 13 prijímateľov sociálnej služby.  

• Terapie pre prijímateľov sociálnej služby: ergoterapia, biblioterapia, muzikoterapia, 
aktivity na podporu pamäte, precvičovanie jemnej motoriky. 

• Voľnočasové aktivity: háčkovanie, pletenie, čítanie kníh, sledovanie TV, spoločenské 
hry a pod. 

• Akcie: Valentínske posedenie, MDŽ – posedenie s prijímateľmi soc. služby zariadenia, 
oslavy narodenín a menín, mesiac október – mesiac úcty k starším – kultúrne 
programy. 
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Zariadenie navštevuje pedikérka. O spiritualitu sa stará gréckokatolícky kňaz a reformovaná 
farárka. 
Väčšina prijímateľov sociálnej služby v zariadení je v pokročilom veku a práca personálu 
nespočíva len v starostlivosti, ale aj v podaní úcty až do poslednej chvíle. Preto našou snahou 
je vykonávať našu prácu svedomite a obetavo, aby bol každý spokojný. 
 

DOM SČK PRAMEŇ NÁDEJE TREBIŠOV- zariadenie opatrovateľskej služby 
 
Zariadenie opatrovateľskej služby Prameň nádeje v Trebišove je zariadenie pre ľudí, ktorí sa 
ocitli v neľahkej životnej situácii. Každý prijímateľ sociálnej služby umiestnený v zariadení 
opatrovateľskej služby musí byť posúdený obecným, alebo mestským úradom v zmysle 
zákona o sociálnych službách. Prijímateľom sociálnej služby poskytujeme ubytovanie, 
stravovanie, dohľad a základnú zdravotnícku starostlivosť. Kapacita zariadenia je v súčasnosti 
30 lôžok a tieto sú permanentne obsadené. V roku 2021 sa v zariadení vystriedalo 38 
prijímateľov sociálnej služby. Do zariadenia chodí pravidelne všeobecný lekár a garant za 
ošetrovateľskú starostlivosť. Denný režim prijímateľov sociálnej služby začína rannou 
hygienou, ošetrovaním, pomocou pri obliekaní. Dopoludnia sa s prijímateľmi sociálnej služby 
prevádzajú vopred naplánované terapie - ergoterapia, arteterpia, muzikoterapia, 
fyzioterapia, individuálne rozhovory na rozvoj a cibrenie pamäti. Pravidelne sa eviduje 
zdravotný stav prijímateľov sociálnej služby, tlak krvi, podané lieky, kúpanie prijímateľov 
sociálnej služby a prezliekanie posteľného prádla. Každý prijímateľ sociálnej služby zariadenia 
má vyhotovený individuálny rozvojový plán.  
V roku 2021 boli prednášky o rôznych ochoreniach, na ktoré najčastejšie trpia starší ľudia. 
Zároveň sa dbá o pohybovú aktivitu, pitný režim klientov a polohovanie ležiacich pacientov, 
aby sa predišlo preležaninám. Pracovníčky zariadenia sa starostlivo starajú o prijímateľov 
sociálnej služby zariadenia, pomáhajú im, povzbudzujú ich, podporujú ich v zlých a ťažkých 
chvíľach, nakoľko potrebujú lásku, pohladenie, pekné slovo, milý úsmev, ktorý od nich každý 
deň dostávajú. Pravidelne sú vykonávané terapie, na ktorých si prijímatelia sociálnej služby 
rozcvičujú pamäť, jemnú motoriku, ergoterapiu, muzikoterapiu, rozvíjajú pohybovú aktivitu. 
Raz mesačne poskytuje svoje služby pedikérka.   
V roku 2021 boli pre prijímateľov sociálnej služby organizované rôzne kultúrne a vedomostné 
aktivity: 

• narodeninové a meninové oslavy 

• posedenie na Valentína, MDŽ 

• kultúrne a spoločenské podujatia 

• besedy so zdravotníckou tematikou 

• výstavky výrobkov, ktoré si sami zhotovujú 

• tematické pondelky 
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DOM SČK PRAMEŇ NÁDEJE Trebišov – špecializované zariadenie 

Špecializované zariadenie je určené pre osoby odkázané na pomoc inej osoby, ak majú 
zdravotné postihnutie spôsobené Parkinsonovou chorobou, Alzheimerovou chorobou, 
sklerózou multiplex, schizofréniou, demenciou a inou chorobou. Každý prijímateľ sociálnej 
služby  je do  Špecializovaného zariadenia umiestnený na základe rozhodnutia VÚC Košice. 
Kapacita zariadenia je 12 miest zazmluvnených je 10 + 1 VÚC Bratislava. V roku 2021 sa 
vystriedalo 12 prijímateľov sociálnej služby. V zariadení pracujú na základe individuálnych 
plánov, ktoré sú vypracované podľa toho, aké terapie prijímateľ sociálnej služby najviac 
potrebuje, zároveň tam má každý prijímateľ sociálnej služby uvedené obmedzenia. V roku 
2021 činnosť pozostávala hlavne z týchto aktivít: arteterapia, ergoterapia, muzikoterapia, 
biblioterapia. V rámci jednotlivých terapií prijímatelia sociálnej služby kreslili, obkresľovali, 
vystrihovali, čítali časopisy, knihy, noviny, počúvali hudbu, spievali pri hudbe. Pre 
prijímateľov sociálnej služby boli organizované besedy so zdravotníckou tematikou – Tréning 
pamäti mozgu. Do zariadenia pravidelne prichádza lekár, ktorý sa stará o prijímateľov 
sociálnej služby zariadenia a vykonáva pravidelné očkovanie. 
 
 

ŠPECIALIZOVANÉ ZARIADENIE MAJÁK Trebišov 

Špecializované zariadenie MAJÁK je rovnaké zariadenie ako Špecializované zariadenie 
Prameň nádeje, len sa nachádza v iných priestoroch. Je určené pre osoby odkázané na 
pomoc inej osoby, ak majú zdravotné postihnutie spôsobené Parkinsonovou chorobou, 
Alzheimerovou chorobou, sklerózou multiplex, schizofréniou, demenciou a inou chorobou.  

Kapacita zariadenia je 10 miest zazmluvnených a v priebehu roka 2021 bola  stále naplnená. 
Vystriedalo sa 14 prijímateliek sociálnej služby. 
Prijímatelia sociálnej služby sú do  špecializovaného zariadenia  prijímaní na základe 
rozhodnutia VÚC. 
S prijímateľmi sociálnej služby sú denne vykonávané terapie, Precvičovaná je jemná 
motorika – zapínanie gombíkov, navliekanie korálok, stláčanie vlny, muzikoterapia - relax pri 
hudbe, počúvanie sv. omše, fyzioterapia – stláčaním penovej loptičky, rozcvičovanie horných 
a dolných končatín – jednoduché cviky, ktoré zvládajú prijímatelia sociálnej služby, podľa 
stupňa odkázanosti a jednotlivých obmedzení. V edukatívnej činnosti – precvičujú si pamäť, 
riešia hádanky a hlavolamy, hrajú rôzne spoločenské hry, skladajú kocky, puzzle pod. 
Pobyt prijímateľom sociálnej služby v zariadení sa snažíme spríjemniť kultúrnou činnosťou 
ako napr.: posedenie pri čaji, posedenie so spomienkami na zvyky a tradície, vystúpenie detí 
zo ZNB na veľkonočné sviatky, posedenie pri príležitosti sv. Valentína + perníčky napiekli deti 
zo ZNB, príprava veľkonočných sviatkov s výzdobou. V rámci Týždňa mozgu v mesiaci marec 
2021 v jednotlivých zariadeniach boli prevedené rôzne aktivity.  
 

 
     

ZARIADENIE NÚDZOVÉHO BÝVANIA MAJÁK TREBIŠOV 
 
V zariadení núdzového bývania MAJÁK v Trebišove poskytujeme sociálne služby na 
zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb.  



9 
 

Zariadenie núdzového bývania slúži ženám a deťom na ktorých je páchané domáce násilie. 
Ženy a deti prichádzajú často z nevyhovujúceho sociálneho prostredia. Vyžadujú si citlivý 
a individuálny prístup. 
 
V zariadení sa musí dodržiavať organizačný, prevádzkový a domový poriadok. Sociálne 
pracovníčky spoločne s prijímateľkami sociálnej služby spracúvajú individuálne plány, ktoré 
sa musia dodržiavať a riešiť ich postupnosť u každej prijímateľky sociálnej služby + jednanie 
s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, Okresným súdom a pod.  

V zariadení pracujú 2 sociálne pracovníčky. Zariadenie pravidelne navštevuje 1 psychologička 
a 1 psychiatrička, ktoré zabezpečujú individuálne a skupinové terapie pre rodiny, pre deti, ale 
aj pre celú komunitu s cieľom prispôsobenia sa. V roku 2021 sa v zariadení vystriedalo 31 
prijímateľov sociálnej služby.  
K 31.12.2021 bolo v zariadení iba 9 prijímateliek sociálnej služby z toho 4 detí. 
Pre ženy a deti sa organizujú rôzne prednášky, besedy, akcie k rôznym sviatkom, ale aj 
odborné prednášky za účasti prokurátora, polície s cieľom ovládať predpisy pri vybavovaní si 
osobných záležitostí. Taktiež je pre klientky zabezpečená pracovná terapia – tkanie kobercov. 
V priebehu roka 2021 roka boli v zariadení vykonávané tieto činnosti podľa individuálneho 
plánu pre deti 
 
V roku 2021 bolo uskutočnených: 
poradenských úkonov 213 
psychologických úkonov   57 
právne úkony       2  
sociálnych úkonov  153 
psychiatrických úkonov     7 
   
                

JEDÁLNE SČK  

Je to účelové zariadenie na poskytovanie stravy pre dôchodcov, sociálne slabšie rodiny, 
bezdomovcov. Zároveň sa v týchto zariadeniach pripravuje strava pre prijímateľov sociálnej 
služby zariadenia opatrovateľskej služby a prijímateľov sociálnej služby špecializovaných 
zariadení. Kapacita zariadenia je 80 obedov denne v Trebišove a 80 obedov denne 
v Kráľovskom Chlmci. 
Počet vydaných obedov v Trebišove v roku  2021 bol  29 356 z toho počet vydaných obedov 
pre dôchodcov 11 745. Od marca 2020 sa obedy dôchodcom mesta Trebišov donášali 
domov.  

V Kráľovskom Chlmci bolo vydaných 25 305 obedov z toho dôchodcom v meste Kráľovský 
Chlmec 20 716 obedov. V novembri 2021 sa začala rekonštrukcia priestorov jedálne a 
skladov. 

Obedy sa vydávajú v jednorazovom obale. 

Jedlá sa pripravujú podľa platných receptúr, dodržuje sa systém HACCP. Jedálne lístky sú 
zverejňované na našej webstránke a facebooku.  
V zariadení pracujú 4 kuchárky na dvojzmennú prevádzku. 
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PREPRAVNÁ SLUŽBA 
 
V roku 2021 bola spustená prepravná služba vozidlom Fiat Doblo s plošinou pre prijímateľov 
sociálnych služieb a občanov mesta i okolitých obcí. 
 
 

MLÁDEŽ SČK 
 
Pri  Územnom spolku je  Rada mladých, ktorá v roku 2021 nezasadala ani raz.  Poslaním 
mládeže je netradičným prístupom a špecifickými projektmi zapájať mladých ľudí a viesť ich 
k humanitnému cíteniu na princípe mladí s mladými pre mladých. Rada mladých SČK sa riadi 
Štatútom mládeže a plánom činnosti, ktorý je spracovaný pre daný rok. 
 

 

 

HUMANITÁRNE ČINNOSTI A KRÍZOVÝ MANAŽMENT 
 
V roku  2021 nám dobrovoľníci pomohli pri úprave terénu pri Zariadení ZOS a ŠZ Prameň 
nádeje Trebišov. Celkovo ich bolo 8 a každý odpracoval  11 hodín. Spolu je to 88 hodín. 
 
Materiálna pomoc bola poskytnutá 142 jednotlivcom v rámci regiónu a pre Komunitné 
centrum v Trebišove.   

 

KRÍZOVÝ MANAŽMENT – COVID 

Na zmiernenie dopadu pandémie Covid -19 vykonával SČK ÚzS Trebišov aktivity, ktoré boli 

zamerané na predchádzanie a zmiernenie ich dopadu. Vykonávané aktivity SČK boli v 

mesačných periodicitách odosielané elektronickou poštou ako štatistické údaje pre potreby 

SČK a Medzinárodnej federácie ČK/ČP.  Aktivity  súviseli s pravidelným testovaním 

prijímateľov sociálnych služieb a zamestnancov zariadení  Ag testom v rámci zdravotného 

úseku prevádzok SČK. Výsledky testov boli následne zaznamenávane do reportovacieho 

systému na základe usmernení MPSVR SR k priebežnému testovaniu zamestnancov a 

prijímateľov sociálnych služieb, alebo testovanie RT – PCR testom, v MOM zriadenom v 

novembri 2021. Do vykonávania jednotlivých druhov testov boli zapojení zdravotníci a 

administratívni pracovníci zariadení SČK. V rámci podporných činností pri zvládaní pandémie 

Covid -19 sa zariadenia zapojili do programu vakcinácie, cieľovou skupinou boli prijímatelia 

sociálnych služieb a zamestnanci zariadení.  Pre prijímateľov sociálnych služieb a 

zamestnancov   je možnosť zistenia protilátok IgM a IgG COVID-19 krvným testom. 
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Ročná účtovná závierka a zhodnotenie 
základných údajov v nej obsiahnutých 

 
 

Účtovná závierka predstavuje sústavu výstupných informácií z účtovníctva za 

obdobie 

 od 01.01.2021 do 31.12.2021. Účtovná závierka organizácie obsahuje: 

 

• Výkaz ziskov a strát 

• Súvaha  

• Poznámky. 

 

Tieto výkazy sú súčasťou podaného daňového priznania k dani z príjmov za rok 

2021.  

 

 

 

Prehľad základných údajov účtovnej závierky 

 

 

Výnosy v Eur Náklady v Eur 
Hospodársky 

výsledok 

1 113 568,90 1 111 326,91 2 241,99 

 

 

 

Prehľad stavu pohľadávok a záväzkov k 31.12.2021  

 

Pohľadávky:          12 331,45 € 

Záväzky         43 485,70 €    +  995,31 =  44 481,01 €                    

 

Prehľad stavu peňažných prostriedkov 

 

Stav peňažných prostriedkov k 31.12.2021: 

 

Pokladňa:                    4 825,78 € 

Bankový účet:                 10 138,61 € 
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Výrok audítora k ročnej účtovnej závierke 
 

 

 

 

Prehľad o peňažných príjmoch (výnosoch) 

a výdavkoch (nákladoch) 

 

Príjmy (výnosy) v roku 2021:    

 

Výnosy 2021 Suma (v eur) 

Vlastná činnosť 368 963,62 

Dotácie  676 064,66 

Podiel dane 1 027,02 

Dary a zbierky 24 126,94 

Kreditné úroky 0 

Ostatné výnosy 3 688,59 

Výnosy z použitia fondu 39 698,07 

 

Organizácii bola v roku 2021 poskytnutá dotácia na činnosť a zariadenia z rôznych 

zdrojov v celkovej výške 676064,66 €.  

 

Organizácia mala vlastné príjmy za poskytnutie sociálnych služieb, kurzy, školenia. 

Kreditné úroky predstavovali 0 €. V roku 2021 príspevky, dary a zbierky od FO i PO 

činili 24 126,94 € , podiel zo zaplatenej dane 1 027,02 a ostatné výnosy 3 688,59 €. 

Výnosy z použitia fondu boli 39 698,07 €. 
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Výdavky (náklady)  v roku 2021 

 

Náklady 2021 Suma (v eur) 

Materiál 184 302,46 

Energie 46 664,81 

Opravy a udržiavanie 53 122,71 

Cestovné 0 

Služby 29 318,86 

Mzdové náklady 508 397,76 

Poistné na SP a ZP hradené 

zamestnávateľom 

178 575,02 

Zákonné sociálne náklady 18 724,40 

Daň z nehnuteľností 0,00 

Ostatné dane a poplatky 4 490,10 

Zmluvné pokuty 35,08 

Odpisy 78 805,17 

Daň z úroku  

Ostatné náklady           8 890,54 

 

Členenie nákladov a výnosov ÚzS SČK Trebišov r. 2021 

Územný spolok SČK Trebišov  má najväčšie náklady na sociálne zariadenia, ktoré sú 
ZOS Prameň nádeje, ZOS Dom Humanity, ŠpZ Prameň nádeje, ŠpZ Maják 
a Zariadenie núdzového bývania, vývarovňa v Trebišove a Kráľovskom Chlmci. 
V sociálnych zariadeniach je kapacita 80 miest pre prijímateľov sociálnej služby a 
tie vyžadujú určité štandardy určené zákonom o sociálnych službách. 

Náklady tvoria:  

Spotrebný materiál  
- potraviny 
- čistiace a hygienické potreby 
- kancelársky  materiál 
- vybavenie kuchynským a jedálenským materiálom  
- KM ( postele, skrinky, el. spotrebiče, ) 
- pracovný odev a obuv pre zamestnancov 
- občerstvenie pri rôznych akciách (deň matiek, deň deti, karneval, Mikuláš, oslava 
menín a narodenín a pod. 
 
Energie 
- plyn, elektrika, voda, stočné 
Údržba a oprava 
- oprava pračiek, kanalizácie a iná údržba 
- bežná úprava – výspravky a vymaľovanie v zariadení Prameň nádeje a Maják 
- kancelárie sekretariát 
Materiál 
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-potraviny, PHM  
Služby 
- telefóny, mobil, internet, softvérové programy, cestovné, audit a správa audítora 
- nájom, revízie, bezpečnosť a ochrany zdravia pri práci, školenia, semináre 
- pranie bielizne 
Mzdy a odvody 

- mzdy a odvody + odmeny. Dohody o vykonaní práce najmä s lekármi a 
špecialistami 

Odpisy 
 
Oproti rozpočtu sú zvýšené náklady najmä na niektoré služby  
- revízie výťahu + údržba  
- nájom nebytových priestorov, 
- revízie a servisné práce kotlov a kuchynských zariadení 
- služby za zdravotnú starostlivosť nad rámec zdravotných výkonov zo zdravotného 
poistenia  
- polohovacie postele a antidekubitné matrace 
- preprava zdravotných pomôcok 
- pomocné práce a poradenstvo 
- vývoz a uskladnenie odpadu 
- čistenie kanalizácie  
  

 

Ekonomicky oprávnené náklady na jedného 

prijímateľa sociálnej služby 
 

Organizácia poskytovala sociálne služby v piatich zariadeniach. Ekonomické 

náklady na jedného klienta v jednotlivých zariadeniach v roku 2021 predstavovali:  

 

 

Zariadenie opatrovateľskej služby Dom Humanity Kráľovský Chlmec 

EON na 1 PSS/mesiac = 1 014,38 eur 

Zariadenie opatrovateľskej služby Prameň nádeje Trebišov 

EON na 1 PSS/mesiac = 1 578,74 eur 

Zariadenie núdzového bývania Trebišov 

EON na 1 PSS/mesiac = 417,62 eur 

Špecializované zariadenie Maják Trebišov 

EON na 1 PSS/mesiac = 1 602,97 eur 

Špecializované zariadenie Prameň nádeje Trebišov 

EON na 1 PSS/mesiac = 1 763,96 eur 
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Stav a pohyb majetku a záväzkov 
 

A K T Í V A  k  31.12.2021 

 

A.NEOBEŽNÝ MAJETOK        292 857,04 EUR 

B.OBEŽNÝ MAJETOK                        28 822,08  EUR 

krátkodobé pohľadávky                             12 331,45 EUR 

pokladnica                        4 825,78 EUR 

bankové účty           10 138,61 EUR 

C.ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU            568,79 EUR 

MAJETOK SPOLU:                           348 974,96 EUR 

 

 

P A S Í V A   k  31.12.2021 

 

A. VLASTÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU                         29 201,20 EUR 

B. CUDZIE ZDROJE SPOLU                           45 541,01 EUR 

C. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU             247 505,70  EUR 

 

VLASTÉ ZDROJE  A CUDZIE ZDROJE KRYTIA MAJETKU          322 247,91 EUR 

 

 

V roku 2021 nedošlo k žiadnemu nákupu DDHM a DDNM. Do evidencie DDHM bol 

zaradený dvor – spevnené plochy pred kuchyňou zariadenia Prameň nádeje.   

 

Záver 
 

ÚzS SČK Trebišov vlastní 2 budovy, garáž a pozemok. Budovy sú po čiastočnej 

rekonštrukcii, ale ešte je potrebné urobiť rekonštrukciu elektriny v celej budove Maják 

Trebišov, Dom humanity Kráľovský Chlmec a opravu kanalizácie. V Kráľovskom 

Chlmci je potrebná rekonštrukcia vnútorných priestorov. V jedálni sú popraskané 

steny, ktoré treba vyspraviť a vymaľovať. Je potrebné zakúpiť univerzálny robot – 

mixér a konvektomat. Strecha na budove bola sčasti opravená aj za príspevku mesta 

Kráľovský Chlmec.  

Budova Prameň nádeje je po rekonštrukcii, ale na niektorých miestach zateká voda 

keď prší. Je potrebné v zariadení Prameň nádeje prerobiť všetky kúpeľne . Kúpeľne 

musia mať bezbariérový prístup.  
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Táto výročná správa bola prerokovaná  Územnou radou SČK Trebišov. 

  

 

Výročná správa aj s prílohami bude umiestnená v centrálnom registri účtovných 
závierok, v mieste sídla neziskovej organizácie a na webovej stránke 
www.trebisov.redcross.sk. 
 
 
 
V Trebišove 28.02.2022 

 

 

 

 

 

                                                             Mgr. Zuzana Bocsár Hajduová 

                                                             riaditeľka SČK  ÚzS Trebišov 

       


