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I. Úvod
Sídlo neziskovej organizácie:
Casa Slovensko n.o.
Kučišdorfská dolina 6
902 01 Pezinok
Prevádzka:
Casa Slovensko n.o.
Kučišdorfská dolina 6
902 01 Pezinok
IČO: 45 741 140
DIČ: 2023787799
Registrácia:
Zápis v registri neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby vedenom
Okresným úradom Bratislava, č. OVVS-39210/410/2013-NO zo dňa 12.06.2013 v znení
neskorších zmien a doplnení.
Zápis v registri poskytovateľov sociálnych služieb Bratislavského samosprávneho kraja
registračné č. 205/2013-SP zo dňa 11.12.2013 v znení neskorších zmien a doplnení.
Kontaktné údaje:
tel. +421-33-640 2937
e-mail: info@casa-sk.sk
web: http://www.casa-sk.sk
Predmet činnosti:
Organizácia poskytuje sociálne služby v zmysle 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 a to:
- sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného
postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového
veku, ktorými je poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre fyzické osoby, ktoré sú
odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek
v zariadení pre seniorov a v špecializovanom zariadení.
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Orgány neziskovej organizácie:
Správna rada:
Predseda:
Mag. Markus Platzer (od 29.06.2015)
Člen:
Mag. Sascha Schier (od 29.09.2014)
Klaus Müller (od 29.06.2015)
Dozorná rada:
Predseda:
Christian Klein (od 29.06.2015)
Člen:
Philip Rafael Kling (od 29.09.2014)
Enisa Nedzibovic (od 29.06.2015)
Riaditeľ:
Ing. Martina Stroblová (od 29.09.2014)
Bankové spojenie:
Slovenská sporiteľňa, a.s.
Účet č. 5042294644/0900 (bežný)
Účet č. 5052189645/0900 (finančné príspevky BSK)
Účet č. 5060627334/0900 (finančné príspevky MPSVaR)

Druh všeobecne prospešných služieb:
Organizácia poskytuje sociálne služby v zmysle 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 ako „zákon o sociálnych službách“) a to:
- sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného
postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového
veku, ktorými je poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre fyzické osoby, ktoré sú
odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek –
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Zariadenie pre seniorov, ktoré bude poskytovať sociálne služby fyzickej osobe, ktorá dovŕšila
dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, alebo fyzickej osobe, ktorá
dovŕšila dôchodkový vek a sociálne služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych
dôvodov.
poskytuje:
- pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
- sociálne poradenstvo,
- sociálna rehabilitácia,
- ošetrovateľská starostlivosť,
- ubytovanie,
- stravovanie,
- upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,
- osobné vybavenie,
utvárajú sa podmienky na úschovu cenných vecí,
zabezpečuje záujmová činnosť.
Špecializované zariadenie poskytuje sociálnu službu fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na
pomoc inej fyzickej osoby a má zdravotné postihnutie, ktorým je Parkinsonova choroba,
Alzheimerova choroba.
poskytuje:
- pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
- sociálne poradenstvo,
- sociálna rehabilitácia,
- ošetrovateľská starostlivosť,
- ubytovanie,
- stravovanie,
- upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,
- osobné vybavenie,
zabezpečuje:
- pracovnú terapiu,
- záujmovú činnosť,
utvárajú sa podmienky na úschovu cenných vecí.
Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe,
ktorá má nepriaznivý zdravotný stav, s cieľom zabrániť vzniku krízovej sociálnej situácie
alebo zabezpečiť jej riešenie,
Ďalšie služby v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti podľa osobitného zákona:
Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti.,
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II. Prehľad činností vykonávaných v kalendárnom roku 2018 s uvedením
vzťahu k účelu založenia neziskovej organizácie.
Úvod
Nezisková organizácia Casa Slovensko n.o. bola založená zakladacou listinou dňa 23.05.2013
zakladateľmi Ing. Jurajom Palčom a CaSa Leben im Alter gemeinnützige GmbH pod
pôvodným názvom Dom Seniorov Pezinok n.o. s cieľom poskytovať všeobecne prospešné
služby – sociálne služby. Dom Seniorov Pezinok n.o. bola zapísaná do registra neziskových
organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby dňom 12.06.2013 pod č. OVVS39210/410/2013-NO. Dňa 15.11.2017 organizácia zmenila názov na Casa Slovensko n.o.
zápisom v registri neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby pod
číslom OU-BA-OVVS1-2017/938.

Prehľad činnosti organizácie
Nezisková organizácia Casa Slovensko n.o. zahájila svoju činnosť a prevádzku pod pôvodným
názvom Dom Seniorov Pezinok n.o. dňa 20.12.2013 s kapacitou 78 miest rozdelenou na 39
miest špecializované zariadenie a 39 miest zariadenie pre seniorov na základe zápisu
Bratislavského samosprávneho kraja do registra poskytovateľov sociálnych služieb č.
205/2013-SP.
Hlavným cieľom v činnosti neziskovej organizácie Casa Slovensko n.o. ako poskytovateľa
sociálnych služieb je v zariadení pre seniorov s kapacitou 39 miest s celoročnou pobytovou
formou pre dospelé fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a sú odkázané na pomoc inej
fyzickej osoby a v špecializovanom zariadení s kapacitou 39 miest s celoročnou pobytovou
formou pre dospelé fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby, majú
zdravotné postihnutie, ktorým je najmä Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba,
pervazívna vývinová porucha, skleróza multiplex, schizofrénia, demencia rôzneho typu
etiológie, hluchoslepota, AIDS alebo organický psychosyndróm ťažkého stupňa:
•
•

uzatvoriť zmluvy o poskytovaní sociálnej služby s prijímateľmi sociálnej služby
a zabezpečiť tak naplnenie kapacity zariadenia,
poskytovať sociálne služby na vysokej odbornej a profesionálnej úrovni.

V roku 2018 sa uskutočnili 4 zasadnutia správnej rady organizácie:
- 29. zasadnutie správnej rady organizácie dňa 04.06.2018, na ktorom bolo schválená
účtovná uzávierka za rok 2017 a schválené rozhodnutie o úhrade straty za rok 2017.
- 30. zasadnutie správnej rady organizácie dňa 22.06.2018, na ktorom bola schválená
výročná správa o činnosti a hospodárení za rok 2017.
- 31. zasadnutie správnej rady organizácie dňa 30.06.2018, na ktorom bolo schválená
nájomná zmluva ohľadom nájmu osobného automobilu Hyundai i30.
32. zasadnutie správnej rady organizácie dňa 20.7.2018, na ktorom bola schválená
výška platu riaditeľa organizácie Casa Slovensko n.o..
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Rozsah poskytovaných sociálnych služieb
Casa Slovensko n.o. klientom v rámci poskytovania sociálnych služieb garantuje:
•
•
•
•
•
•

sociálnu spokojnosť, pokoj, pohodu a duševnú rovnováhu
odstránenie pocitu osamelosti
systematický tréning psychických a fyzických schopností
pravidelné lekárske prehliadky vykonávané všeobecným lekárom
primárnu aj sekundárnu zdravotnú starostlivosť poskytovanú Agentúrou domácej
ošetrovateľskej starostlivosti, všeobecným lekárom a odbornými lekármi
hospitalizáciu pri náhlom zhoršení zdravotného stavu.

V zariadení pre seniorov a v špecializovanom zariadení poskytuje Casa Slovensko n.o.
starostlivosť klientom, ktorí sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti
je IV. až VI. alebo fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek. Casa Slovensko n.o. v
zariadení poskytuje, zabezpečuje a utvára podmienky na:
• pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
• základné sociálne poradenstvo
• sociálnu rehabilitáciu
• ošetrovateľskú starostlivosť
• ubytovanie
• stravovanie
• upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva
• aktivačnú terapiu
• záujmovú činnosť
• úschovu cenných vecí.
UBYTOVANIE
Ubytovanie klientov je zabezpečené v priestranných, svetlých 1-3 lôžkových izbách
s bezbariérovým vstupom, so samostatným sociálnym zariadením a modernými elektricky
polohovateľnými lôžkami. Každé lôžko je napojené na najmodernejší nemocničný
komunikačný systém, ku každému lôžku je možnosť dodatočného vybavenia televíziou,
telefónom a internetom. Izby sú zariadené novým, veľmi kvalitným nábytkom s dôrazom na
kvalitu, estetiku a funkčnosť.

Klientom sú k dispozícii aj ďalšie priestory zariadenia, ktorými sú predovšetkým spoločenská
miestnosť s knižnicou, televíziou a internetom, miestnosť pre aktivačnú terapiu a záujmovú
činnosť a kaplnka. Klienti môžu na svoje voľno časové aktivity využívať vonkajšiu časť
objektu, prispôsobenú na prechádzky a posedenie v krásnom prostredí zelene.
STRAVOVANIE
Stravovanie je poskytované v súlade so zásadami zdravej výživy s prihliadnutím na vek a
zdravotný stav klienta. Casa Slovensko n.o. poskytuje celodenné stravovanie – raňajky, obed,
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večera a dve vedľajšie jedlá. Služby stravovania sú zabezpečované dodávateľským spôsobom
na základe zmluvného vzťahu s generálnym dodávateľom týchto služieb.
POMOC PRI ODKÁZANOSTI
Pri všetkých činnostiach vyžadujúcich pomoc pri odkázanosti Casa Slovensko n.o. klientom
poskytuje 24 hodinovú komplexnú starostlivosť, ktorú vykonávajú odborne vzdelané, príjemné
a vľúdne zdravotné sestry a opatrovateľky.
Klienti zariadenia majú zabezpečenú aj pravidelnú ošetrovateľskú a zdravotnú starostlivosť
priamo v zariadení. V spolupráci so zmluvným lekárom, odbornými lekármi a Agentúrou
domácej ošetrovateľskej starostlivosti Casa Slovensko n.o. zabezpečuje klientom lekárske
vyšetrenia, predpisovanie a dodanie liekov, zdravotných pomôcok a zdravotnej kozmetiky.
AKTIVAČNÁ TERAPIA A ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ
V súlade s individuálnymi rozvojovými plánmi klientov im v rámci ich fyzických
a psychických schopností Casa Slovensko n.o. zabezpečuje aktivačnú terapiu a záujmovú
činnosť:
• pohybové aktivity (ranná rozcvička, špeciálne cvičenia na posilnenie a zachovanie
schopnosti motoriky, prechádzky po areáli zariadenia, v sprievode personálu sa
uskutočňujú prechádzky v menších skupinkách, klienti majú možnosť prechádzok v lese,
kde si zaspievajú, porozprávajú sa, udržiavajú spoločenský kontakt s ostatnými klientmi
a iné)
• špeciálne zamestnania na precvičovanie krátkodobej a dlhodobej pamäti (čítanie, lúštenie
krížoviek, hádanky, diskusia k rôznym témam a iné)
• arteterapia (práca s textilom a vlnou, papierom, drevom, kamienkami, prírodninami)
• iné ručné práce (vyšívanie obrusov, háčkovanie, štrikovanie, strihanie, lepenie, výroba
ozdôb a dekorácií na rôzne príležitosti ako napr. vianočné a veľkonočné sviatky, maľovanie
obrazov, príprava obrazov servítkovou technikou, guľôčkovou technikou)
• muzikoterapia a biblioterapia
• aktivácia pomocou spoločenských hier (puzzle, človeče nehnevaj sa, šachy, dámy, karty a
iné)
• duchovná činnosť (pravidelné sväté omše, ktoré sa konajú minimálne jeden krát do mesiaca,
pred ktorými majú klienti možnosť prijať svätú hostiu).
Všetky vyššie uvedené služby sú klientom poskytované ako základné služby, ku ktorým je
možné zabezpečiť aj poskytovanie fakultatívnych služieb (zabezpečenie liekov, zdravotných
pomôcok a zdravotnej kozmetiky, pedikúra, manikúra, kadernícke služby a iné podľa
individuálnych požiadaviek klientov).
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Prehľad najvýznamnejších aktivít v rámci záujmovej činnosti, aktivačnej
terapie a voľno časových aktivít klientov Casa Slovensko n.o. v roku 2018:
Zmrzlina v Pezinku

Návšteva červených nosov

Narodeniny oslávencov
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Prechádzka po Pezinku a návšteva cukrárne

Koncert pána Hrdinu zo Slovenskej filharmónie
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Kreatívne dielňe a narodeninová torta
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Varenie fyzuľnačky

Pezinok na rikši

Vinobranie Pezinok
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Folklórny súbor

Kreatívne dielne
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Prechádzka v parku

Zmluvné vzťahy s BSK a MPSVaR
Zmluva č. 13/2018 – SP o poskytovaní finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na
pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a finančného príspevku na prevádzku
poskytovanej sociálnej služby zo dňa 28.02.2018 medzi organizáciou Casa Slovensko n. o.
a BSK bola uzatvorená 28.02.2018 (ďalej aj ako „Zmluva s BSK na rok 2018“).
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku neverejnému poskytovateľovi na poskytovanie
sociálnej služby podľa § 78a zákona č. 448/2008 Z.z. na rok 2018 s registračným číslom
710/2018-M_ORF medzi organizáciou Casa Slovensko n. o. a MPSVaR bola uzatvorená
23.02.2018 (ďalej aj ako „Zmluva s MPSVaR na rok 2018“).

Výsledky v oblasti uzatvorenia zmlúv s klientmi
Výsledky v oblasti uzatvorenia zmlúv s klientmi
Celková kapacita zariadenia Casa Slovensko n.o. v roku 2018 predstavovala v súlade
s registráciou v registri poskytovateľov sociálnych služieb BSK spolu 78 miest (spolu 28 470
osobodní), z toho 39 miest (spolu 14 235 osobodní) v zariadení pre seniorov a 39 miest (spolu
14 235 osobodní) v špecializovanom zariadení.
Celková neobsadená kapacita v špecializovanom zariadení v roku 2018 predstavovala 3
osobodní, čo predstavuje podiel na celkovej kapacite 0,02 %. Priemerný počet prijímateľov
sociálnej služby tvoriacich neobsadenú kapacitu predstavoval cca 0,008 prijímateľov.
Celková neobsadená kapacita v zariadení pre seniorov v roku 2018 predstavovala 95
osobodní, čo predstavuje podiel na celkovej kapacite 0,67 %. Priemerný počet prijímateľov
sociálnej služby tvoriacich neobsadenú kapacitu predstavoval cca 0,26 prijímateľov.
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Personálne zabezpečenie Casa Slovensko n.o.
Celkový počet zamestnancov Casa Slovensko n.o. v pracovno-právnom pomere bol
k 31.12.2018 spolu 33 zamestnancov v nasledovnej štruktúre:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

riaditeľ (štatutárny zástupca) - 1
hlavná sestra – 1
asistentka riaditeľky – 3
inštruktor sociálnej rehabilitácie – 1
sestra v zariadení sociálnych služieb – 2
marketingový pracovník - 1
opatrovateľ/-ka – 15
pomocnica v kuchyni – 3
upratovačka - 4
údržbár – vodič - 1
odborný garant ADOS – 1

Casa Slovensko n.o. v roku 2018 zamestnávala 4 zdravotne ťažko postihnutých občanov.

Prehľad hlavných dodávateľov tovarov a služieb
Casa Slovensko n.o. zabezpečuje podstatnú časť obslužných činností dodávateľským
spôsobom, čím dochádza k zníženiu prevádzkových nákladov ako aj k zníženiu požiadaviek
na zamestnancov.
Jedná sa najmä o nasledovné služby - stravovanie (okrem dovozu a výdaja stravy), pranie
a žehlenie bielizne (okrem prania a žehlenia osobnej bielizne) a spracovanie účtovnej agendy
vrátane mzdovej a personálnej agendy.
Prehľad hlavných dodávateľov tovarov a služieb v roku 2018:
Zemný plyn – Innogy Slovensko, s.r.o.
Elektrická energia – ČEZ Slovensko, s.r.o.
Vodné a stočné – Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Odvoz a likvidácia odpadu – Mesto Pezinok, Pezinská mestská spoločnosť, s.r.o.
Stravovanie – HOOTS s.r.o.
Prenájom nehnuteľností – SH DEVELOPMENT s.r.o.
Účtovná agenda vrátane mzdovej a personálnej agendy – ARVIN a.s.
Pranie a žehlenie bielizne – RIO – IPO, spol. s r.o., SALESIANER MIETEX s.r.o.
Revízie a servis technologických zariadení – ANTES GM, spol. s r.o., COFELY a.s.
Revízie a servis výťahu – KONE s.r.o.
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky –Tripsy s.r.o., HAGLEITNER s.r.o.
Telekomunikačné služby – Orange Slovensko, a.s., VM Telekom, s.r.o., O2
Služby požiarneho technika a technika BOZP – HAS Kompolex s.r.o.
Právne služby – bnt attorneys-at-law, s.r.o, JNC Legal s.r.o.
Audítorské služby – TPA AUDIT s.r.o.
Poisťovacie služby – Allianz - SP
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Kancelársky materiál - Tripsy, s.r.o.
Prenájom pracovného oblečenia – SALESIANER MIETTEX s. r. o.
Casa Slovensko n.o. sa v roku 2018 v súlade s metodickými usmerneniami Úradu pre verejné
obstarávanie č. 470-5000/2011 zo dňa 1.6.2011, č. 619-5000/2011 zo dňa 12.7.2011 a č. 8745000/2011 zo dňa 5.10.2011 neklasifikoval ako verejný obstarávateľ podľa § 6 a § 7 zákona č.
25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.

Casa Slovensko n.o. ako prijímateľ 2% z dane
Casa Slovensko n.o. bola v roku 2018 zaregistrovaná ako prijímateľ 2% dane z príjmov
fyzických a právnických osôb na rok 2018 (za zdaňovacie obdobie roka 2017). Celková výška,
ktorú nám venovali zo svojich daní bola 2 991,36 EUR, ktoré sme použili na zakúpenie
matracov, vybavenie spoločenskej miestnosti a rukavíc pre opatrovateľov.

Kontroly vykonané v organizácii Casa Slovensko n.o.
V priebehu roka 2018 neboli v organizácii ani zariadení vykonané žiadne kontroly.
V roku 2019 má nezisková organizácia Casa Slovensko n.o. ambíciu zlepšovať a zvyšovať
kvalitu sociálnych služieb pre prijímateľov sociálnych služieb v rámci celkovej kapacity
zariadenia.
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