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1. Úvod 

 

Poslaním našej organizácie je poskytovanie verejnoprospešných služieb, ktoré poskytuje od roku 2006. 

Od roku 2010 sa naša organizácia rozhodla poskytovať pobytové sociálne služby pre starších ľudí, ktorí 

potrebujú celodennú starostlivosť. Starnutie je jedným z najťažších období v živote človeka. Rodinný 

život má pre staršieho človeka veľký význam a spravidla od rodiny očakáva určitú pomoc. Ak sa chce 

rodina starať o svojich rodičov, musí to predovšetkým chcieť, vedieť a môcť. I keď príbuzní uznávajú 

svoju povinnosť voči rodine, pod vplyvom rôznych okolností vyberajú ľahší variant, a to pomoc tretej 

osoby. Preto sa mnohí rozhodli pre využitie našich kvalitných služieb a zverili svojich príbuzných do 

starostlivosti kvalifikovanému personálu organizácie. 

Naša organizácia je v prevádzke od roku 2006 a svoju prácu sa snažíme vykonávať zodpovedne a na 

slušnej profesionálnej úrovni, čo nám v spätnej väzbe dokazujú klienti a príbuzní klientov. 

Predložená výročná správa poskytuje ucelený pohľad na našu celoročnú prácu a hospodárenie účtovnej 

jednotky v roku 2015. 
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2. Identifikácia subjektu 

 

Nezisková organizácia PE – ES vznikla 23.8.2006 registráciou na Krajskom úrade v Trenčíne v zmysle 

zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby. 

Registrácia bola vykonaná na základe návrhu na zápis neziskovej organizácie zo dňa 6.7.2006 a splnení 

ostatných zákonom stanovených náležitostí pod č.OVVS/NO/98-9/2006. 

 

Názov:   PE – ES, n. o. 

Sídlo:    972 24 Diviacka Nová Ves 465 

Štatutárny orgán:  Mgr. Ľubica Géczyová, riaditeľka 

Právna forma:  nezisková organizácia 

IČO:    37923251 

DIČ:    2022309135 

Doba trvania:  neurčitá 

 

Informácia o orgánoch neziskovej organizácie 

 

Zakladatelia:   Mgr. Ľubica Géczyová 

    Lucia Bucáková 

 

Členovia správnej rady: Mgr. Emília Lundberg - člen 

    Jozef Uhlár - predseda 

    Jozef Géczy - člen 

 

Revízor:   Ing. Eva Uhlárová 

 

Štatutárny zástupca: Mgr. Ľubica Géczyová – riaditeľka 

 

Výročná správa o hospodárení neziskovej organizácie PE – ES, n.o. za rok 2015 je predkladaná v súlade s 

§34 ods. 1 zákona č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné 

služby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
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3. Zmeny a nové zloženie orgánov neziskovej organizácie, ku ktorým došlo 

v priebehu roka  

 

Uznesením č. 05/2015 zo zasadnutia Správnej rady konanej dňa 01.10.2015 došlo k zmene a novému 

zloženiu orgánov správnej rady neziskovej organizácie, a to odo dňa 01.11.2015 na obdobie 10 rokov. 

Uvoľnil sa z funkcie člena správnej rady Mgr. Juraj Géczy a bol menovaný nový člen  - pani Mgr. Emília 

Lundberg.  

Uvoľnila sa z funkcie predsedu správnej rady pani Lucia Bucáková a bol menovaný nový predseda 

správnej rady – pán Jozef Uhlár. 

 

4. Ďalšie údaje určené správnou radou 

 

Správna rada zasadala v roku 2015 celkom päťkrát. Témou zasadnutí bolo schválenie Výročnej správy 

o činnosti a hospodárení neziskovej organizácie PE – ES, n.o. za rok 2014, prednesenie vyjadrenia 

revízora neziskovej organizácie k zostavenej účtovnej závierke za rok 2014, možnosť prenájmu 

priestorov ZPS Jacovce, schválenie Rozpočtov a Cenníkov na rok 2015 a 2016 prevádzky Zariadenie 

sociálnych služieb sv. Marty, Jacovce. 

Ďalšou témou bolo rozhodnutie o preúčtovaní doplnkových služieb na sociálne služby v roku 2015, 

schválenie nových zmlúv pre klientov na základe nového cenníka. 

 

Druh všeobecne prospešných služieb: 

Nezisková organizácia poskytuje všeobecne prospešné služby: poskytovanie sociálnych služieb v zmysle 

zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. 

o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov a to: 

- poskytovanie sociálnych služieb v zariadení pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej 

fyzickej osobe a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a to: 

 V zariadení pre seniorov 

 V domove sociálnych služieb 

 

Do 31.12.2015 ostávajú v platnosti počty podľa Registra poskytovateľov sociálnych služieb 

Trenčianskeho samosprávneho kraja v počte : 

- 16 miest pre Zariadenie pre seniorov Diviacka Nová Ves, Diviacka Nová Ves 465, 972 24  

Diviacka Nová Ves, 
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- 25 miest pre Zariadenie pre seniorov Nitrianske Sučany, Nitrianske Sučany 355, 972 21  

Nitrianske Sučany. 

Od 01.10.2015 máme zaregistrovanú novú prevádzku pre kapacitu 60 miest Zariadenie pre seniorov – 

Zariadenie sociálnych služieb sv. Marty, Farská 741/1A, 956 21  Jacovce a 20 miest pre Domov 

sociálnych služieb  - Zariadenie sociálnych služieb sv. Marty, Farská 741/1A, 956 21  Jacovce. 

 

5. Identifikácia poskytovaných sociálnych služieb  

 

Poskytované sociálne služby: 

 

§ 35 zákona č. 448/2008 Z. z. – zariadenie pre seniorov (ZpS) 

§ 38 zákona č. 448/2008 Z. z. – domov sociálnych služieb (DSS) 

§ 41 zákona č. 448/2008 Z. z. – opatrovateľská služba (OS) 

 

Deň začatia poskytovania sociálnej služby: 

 

1. 01.01.2011 ZpS Diviacka Nová Ves 465 

2. 01.09.2014 OS okres Prievidza - Diviacka Nová Ves , Nitrianske Sučany 

3. 01.01.2015 ZpS Nitrianske Sučany 355 

4. 01.10.2015 ZpS Farská 741/1A, Jacovce 

5. 01.10.2015 DSS Farská 741/1A, Jacovce 

 

Čas trvania poskytovania sociálnej služby: 

 

1. sociálna služba v ZpS neurčitý čas, pobytovou formou celoročne 

2. sociálna služba OS neurčitý čas, terénnou formou  

3. sociálna služba v ZpS neurčitý čas, pobytovou formou celoročne 

4. sociálna služba v ZpS neurčitý čas, pobytovou formou celoročne 

5. sociálna služba v DSS neurčitý čas, pobytovou formou týždenne 

 

Miesto poskytovania sociálnej služby: 

 

1. Zariadenie pre seniorov, 972 24 Diviacka Nová Ves 465 
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2. Opatrovateľská služba, v prirodzenom sociálnom prostredí opatrovaných občanov okresu Prievidza – 

Diviacka Nová Ves, Nitrianske Sučany 

 

3. Zariadenie pre seniorov, 972 21  Nitrianske Sučany 355 

4. Zariadenie pre seniorov - zariadenie sociálnych služieb sv. Marty, Farská 741/1A, 956 21  Jacovce 

5. Domov sociálnych služieb – zariadenie sociálnych služieb sv. Marty, Farská 741/1A, 956 21  Jacovce 

 

Deň zápisu do registra poskytovateľov sociálnych služieb: 

 

1. Sociálna služba v ZpS: 28.12.2010 

2. Sociálna služba OS: 25.08.2014 

3. Sociálna služba v ZpS: 01.08.2014 

4. Sociálna služba v ZpS: 29.09.2015 

5. Sociálna služba v DSS: 29.09.2015 

 

Poskytovanie sociálnej služby - domov sociálnych služieb registrovanej dňa 28.12.2010 a poskytovanej 

od 28.12.2010 bolo ukončené k 31.12.2014. 

 

6. Aktivity vykonávané v roku 2015 

 

Naše zariadenia sú rodinného typu, čím sa snažíme vytvoriť pocit domáceho prostredia pre klientov, ktoré 

má pre nich veľký význam a pozitívny vplyv na psychiku a celkový zdravotný stav. Počas roka sme 

poskytovali klientom nevyhnutnú komplexnú starostlivosť, vrátane stravovania, pričom bol rešpektovaný 

zdravotný stav a stanovisko lekára o potrebe diétnej stravy. Priebežne sme pokračovali v zlepšovaní 

kvality ubytovania a v zútulňovaní interiéru izieb a spoločných priestorov. Dbali sme o to, aby výzdoba 

interiéru bola aktuálna a vyjadrovala tradície našich významných sviatkov, ktorými sú napr. Vianoce, 

Fašiangy, Veľká noc a pod. 

Poskytovali sme celkové zaopatrenie spočívajúce v pomoci pri zabezpečovaní nevyhnutných životných 

úkonov, poradenstve, úschove cenností a vytváraní ďalších možností kultúrneho a spoločenského života 

obyvateľov. Bol podporovaný intenzívny kontakt s rodinou. Realizovali sme ho neobmedzenou dobou 

návštev, udržiavaním dobrých vzťahov s príbuznými a podporovaním vzájomnej komunikácie. 

Sociálny pracovník v spolupráci s ergoterapeutkou a opatrovateľmi vypracovávali pre klientov 

individuálne rozvojové plány s vytyčovaním cieľov z hľadiska sociálnej a zdravotnej rehabilitácie, 
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záujmov a individuálnych potrieb klientov pri poskytovaní sociálnych služieb. Individuálne plány sú 

v spolupráci so zdravotníckym personálom pravidelne vyhodnocované. 

Klientom sme spríjemňovali pobyt v zariadeniach aj vystúpeniami detí z materských a základných škôl. 

V rámci práce s klientmi sa aj naďalej v zariadení realizovali denné aktivity a rôzne terapie najmä 

biblioterapia, muzikoterapia, pracovná terapia a pod. 

Okrem rozvoja sociálnych služieb sme sa počas roku venovali aj tvorbe a ochrane životného prostredia. 

Pre seniorov v  Zariadení sociálnych služieb v Nitrianskych Sučanoch a v Zariadení pre seniorov 

v Diviackej Novej Vsi naši zamestnanci upravovali okolie a skrášľovali prostredie v exteriéroch 

zariadení. Udržiavali sme vysadené kríky, kvety a trávnaté plochy. V letných mesiacoch sme pravidelne 

vykášali priestory a trávnaté plochy v areáloch. Vysádzali sme nové kvety a vytvorili nové okrasné 

plochy. 

Naďalej sme sa tešili vysokému záujmu o poskytované sociálne služby, čo svedčí o veľmi dobrej kvalite 

nami poskytovaných služieb.  

 

V priestoroch bývalej kotolne sme zriadili novú kanceláriu pre ekonomický úsek, čím sme zefektívnili 

a zrýchlili obeh dokladov a celkovú administratívu. Zároveň sme scentralizovali účtovníctvo a celú 

agendu. 

Dôležitou zmenou bolo otvorenie novej prevádzky v Jacovciach. Táto prevádzka začala svoju 

činnosť 01.10.2015, pričom zaregistrovaná v Registri poskytovateľov sociálnych služieb 

Trenčianskeho samosprávneho kraja bola dňa 29.09.2015. Ide o nové moderné zariadenie 

sociálnych služieb poskytujúce vyšší štandard sociálnych služieb pre klientov, ktorí už nie sú 

schopní fungovať v domácom prostredí za pomoci rodiny a potrebujú odbornú pomoc 

a individuálny prístup na zabezpečenie svojich potrieb. 

 

6.1 Aktivity klientov v domove sociálnych služieb a v zariadení pre seniorov 

 

„Človek sa stáva človekom vtedy, ak každý deň je naplnený záujmovou aktivitou, ktorá ho posilňuje a 

nevyčerpáva.“  Touto myšlienkou sa snažil riadiť náš pracovný a ošetrovateľský tím počas celého roka. 

Zabezpečovali sme a realizovali  v primeranej miere prijímateľom sociálnej služby v našich prevádzkach 

denné aktivity.  A to, podľa ich potrieb a záujmov, ale vyberali  sme a oboznamovali sme ich  aj s novými 

možnosťami trávenia voľného času, ktoré by ich mohli napĺňať. Voľno - časovými aktivitami, 

realizovaním plánu terapií počas celého pracovného týždňa, ale i mimoriadnymi či sezónnymi akciami 

sme sa snažili zabezpečiť fyzickú pohodu, znížiť či odstrániť citovú depriváciu a uspokojiť vyššie 

potreby, ktoré pozitívne ovplyvňujú celkové prežívanie a správanie človeka. Samozrejme bolo potrebné 
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brať ohľad na psychický a zdravotný stav seniora. 

 

Plán spoločných činností a aktivít bol prispôsobený prevádzke, personálnym možnostiam a 

hlavne skupinovému zloženiu prijímateľov sociálnej služby podľa ich zdravotného stavu a ich 

 jednotlivých záujmov. Individuálne ciele stanovené podľa potrieb klienta boli realizované individuálnym 

prístupom kľúčových pracovníkov. Aktivity pre seniorov viedli odborní pracovníci, a to: sociálne sestry, 

ergoterapeuti, zdravotné sestry a opatrovatelia. 

Počas každého dňa nesmela absentovať individuálna komunikácia, ktorá má nezastupiteľné miesto 

v psychickej a emocionálnej pohode každého človeka. Vzájomná komunikácia seniorov bola tiež veľkým 

prínosnom pri udržaní  psychickej pohody.  Počas každého dňa sme sa snažili zabezpečovať určitú 

pohybovú aktivitu, nabádaním klientov k chôdzi, prechádzkami, rozcvičkami, pracovnou činnosťou. 

Skupinovým rozhovorom sme začínali  pracovný týždeň a prirodzene sme sa zvyčajne prehupli do 

rôznych cvičení na rozvoj pamäte, komunikácie, logického myslenia. Rozprávali sme sa o trávení 

víkendu, danom ročnom období, plánoch na nasledujúci týždeň, lúštili sme krížovky, cvičili písmenkovú 

„jógu“. Podporovali sme spolupatričnosť, trpezlivosť a toleranciu v rámci skupinových cvičení. Za 

pomoci rozcvičky pri hudbe sme sa snažili zachovať  fyzickú kondíciu seniorov, navodiť dobrú náladu. 

Ďalší deň sme  jemnú motoriku, zručnosť, fantáziu, predstavivosť  rozvíjali maľbou, vyfarbovaním 

mandál,  antistresových  a na dané obdobie orientovaných omaľovaniek, modelovaním, lepením, 

triedením drobných predmetov, strihaním, maľovaním listov, tvorbou obrazov, pohľadníc, záložiek 

a iných drobných dekoračných a darčekových predmetov. Tvorbu klientov sme vystavovali  na 

nástenkách v spoločenských miestnostiach, na stenách  izbách alebo i chodbách. V strede týždňa sme 

naše aktivity začali rozcvičkou. Aby sme dosiahli aj miernu obmenu, osvieženie pravidelných činností 

počas celého roka, tak do pohybových aktivít a rozcvičiek sme zahŕňali aj používanie terapeutických 

masážnych loptičiek, pomôcok, ktoré naši seniori s obľubou používali a občas sme rozcvičku zakončili 

jemnou masážou rúk. Nezastupiteľné miesto malo počas týždňa skupinové čítanie náučných príbehov, 

o ktorých sa dalo komunikovať, hľadať ponaučenie, rozvíjať logické myslenie. Čítanie bývalo spestrené 

článkami a literatúrou týkajúcou sa aktuálneho ročného obdobia, sviatkov, diania v okolí a vo svete. Napr. 

na jar sme  viac čítali a rozprávali sa o bylinkách, sadení.  V lete zas o pitnom režime, využívaní prírody 

pri navodení pohody počas letných horúčav, v zime o zimných športoch. Počas Vianoc sme rozoberali 

témy týkajúce sa Vianoc. Na Deň Zeme sme robili prednášky týkajúce sa ochrany životného prostredia 

a podobne. Veľmi obľúbenou témou bola vždy a počas všetkých ročných období kresťanská tematika. 

Koncom pracovného týždňa vo štvrtky, pred prvým piatkom, kedy sa konala spoveď, sme sa zvykli 

pomodliť. Seniori mali radi rozhovory aj o sebe, rodinách, realizované skôr v menších skupinách. Ak 

bolo jarné obdobie, leto alebo jeseň a vonku prebiehali práce v záhrade, tak mobilní klienti mali možnosť 
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využiť svoje praktické skúsenosti aj v záhradke alebo pri úprave okolia, čistení, zametaní. Pri slnečnom 

počasí sa niektorí zúčastňovali vešania bielizne a podobne. Spomínaná pracovná činnosť, ale aj ďalšia 

ako pomoc pri čistení zemiakov, jabĺk, krájaní alebo trhaní rožkov, skladaní servítok, sušení byliniek, 

skladaní šatstva, výroba sviečok, adventných vencov, vykrajovanie koláčikov a iné, nielen podporujú 

zručnosť, motoriku, motivujú, ale aj navodzujú pocit vlastnej identity, domáceho prostredia, podporujú 

komunikáciu, vymieňanie skúseností. Pri práci, aktivitách počas celého týždňa mal vždy dôležité miesto 

spev, ktorým si seniori nielen cibria pamäť, navodzuje im rôzne spomienky, ale i zlepšuje náladu. Na 

konci týždňa, ale aj v priebehu, ak to sezóna dovolila, tak boli realizované krátke prechádzky do okolia, 

posedenie v okolí našich zariadení a športové aktivity a rozcvičky realizované na čerstvom vzduchu. 

Počas roka sa nezabúdalo ani na sviatky narodenín, menín a pokiaľ to zdravotný stav klienta dovoľoval, 

tak sa mu spoločne zagratulovalo  a oslávilo. 

Vystúpenia detí zo základných a materských škôl v okolí jednotlivých našich prevádzok , vystúpenia 

miestnych ľudových a speváckych súborov sa konali takmer pri každej príležitosti štátneho či cirkevného 

sviatku. Počas Fašiangov nás neobišiel fašiangový sprievod. Cez Deň matiek sa konalo vystúpenie detí.  

V období mesiaca úcty k starším nám urobil krásny program ľudový spevácky súbor. Počas vianočných 

sviatkov prišli vystupovať aj deti ale i ľudový súbor. Vystúpenia a programy boli vždy sprevádzané 

v krásnej, veselej atmosfére a po vystúpeniach prebehlo uvoľnené  posedenie s účinkujúcimi. 

Nezabúdali sme ani na našich seniorov, ktorým zdravotný stav neumožňoval zúčastniť sa spoločných 

aktivít a individuálne sme im chodili robiť spoločnosť, tráviť chvíle rozhovorom, čítaním, jemnými 

masážami či len držaním ruky a prítomnosťou. 

Budeme sa snažiť naďalej rozvíjať a rozširovať aktivity seniorov v našich zariadeniach, aby popri  

uspokojení  fyziologických a zdravotných potrieb, boli spokojní aj po psychickej stránke, aby mali pocit 

domova, bezpečia, úcty a porozumenia. 

 

7. Poberatelia sociálnych služieb v roku 2015 

V roku 2015 bolo do našich zariadení spolu prijatých 31  klientov, zomrelo, resp. odišlo 19 klientov. 

Priemerný vek klientov v zariadení pre seniorov bol 83 rokov. 

Vekové zloženie klientov ZPS  v roku 2015 

Vekové zloženie Počet Percento (%) 

50 – 59 rokov 0 0,00 

60 – 69 rokov 1 2,20 

70 – 79 rokov 13 28,30 

80 – 89 rokov 23 50,00 

90 a 99 rokov 9 19,60 

100 a viac 0 0,00 

Spolu 46 100 
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Štruktúra podľa pohlavia a priemerný vek klientov v zariadení pre seniorov roku 2015: 

Klienti ZPS Počet  Priemerný vek 

Ženy 34 87 

Muži 12 80 

 

S vyšším vekom našich klientov úzko súvisia aj ich zdravotné problémy. V našich zariadeniach prevládali 

duševné choroby: alzheimerova choroba, demencia, depresívne a úzkostné poruchy. V rámci telesných 

chorôb sa najčastejšie vyskytovali nasledujúce: diabetes melitus, ischemická choroba srdca, centrálna 

mozgová príhoda s hemiparézami, imobilita, hypertenzia, žilová nedostatočnosť dolných končatín. 

 

Prehľad o mobilite klientov zariadenia pre seniorov v roku 2015 : 

Mobilní 21 

Imobilní – na lôžku 

    - čiastočné imobilní 

9 

16 

 

8. Ekonomicko – prevádzková činnosť 

Naše zariadenie v roku 2015 naďalej prevádzkovalo 2 zariadenia poskytujúce sociálne služby, a to 

zariadenie pre seniorov v Nitrianskych Sučanoch č. 355 s kapacitou 25 miest a  zariadenie pre seniorov 

v Diviackej Novej Vsi č. 465 s kapacitou 16 miest. V roku 2015 pribudlo tretie zariadenie, a to zariadenie 

pre seniorov -  Zariadenie sociálnych služieb sv. Marty, Farská 741/1A,  Jacovce s kapacitou 60 miest 

a 20 miest pre Domov sociálnych služieb  - Zariadenie sociálnych služieb sv. Marty, Farská 741/1A, 

Jacovce. 

 

Ročná účtovná závierka 

Účtovníctvo v organizácií sa vedie v zmysle opatrenia z 12. Marca 2009 č. MF SR/10294/2009 – 74, 

ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie MF SR zo 14. Novembra 2007 č. MF SR/24342/2007 – 74, ktorým sa 

ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania v účtovnej osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú 

založené alebo zriadené na účel podnikania v znení patrenia MF SR č. MF/25000/2010 – 74. Organizácia 

v účtovníctve plne rešpektuje zákon NR SR č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. 

 Rodná účtovná závierka obsahuje tieto súčasti: 

 Výkaz – Súvaha Úč. NUJ 1-01 

 Výkaz ziskov a strát Úč. NUJ 2-01 

 Poznámky k účtovnej uzávierke NUJ 1-01 

Daňové podanie bolo podané elektronicky a súčasne bola účtovná závierka zaslaná elektronicky 

a uverejnená v registri účtovných závierok. 
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  STRANA AKTÍV 2015 v € 2014 v € 
        

  NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU 28830 67995 

  dlhodobý hmotný majetok 28830 67995 

  OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU 48187 64734 

  Zásoby 1358 1514 

  materiál 1358 1514 

  Krátkodobé pohľadávky 8584 18043 

  pohľadávky z obchodného styku 1262 1234 

  ostatné pohľadávky 1200 153 

  

Pohľad. z dôvodu finančných vzťahov k ŠR a 

rozpočtovom územnej samosprávy 4249 15657 

  iné pohľadávky 1873 999 

  Finančné účty 38245 45177 

  pokladnica 29704 44308 

  bankové účty 8541 869 

  ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU 2094 2765 

  náklady budúcich období 2094 2765 

  príjmy budúcich období 0 0 

  Majetok SPOLU 79111 135494 

 

Časové rozlíšenie – náklady budúcich období  vo výške 2 094 EUR predstavujú poistky majetku a áut 

pripadajúce na budúce obdobie. 

Časové rozlíšenie – výnosy budúcich období vo výške 6 020 EUR predstavujú dotáciu na slnečné 

kolektory a dopravné prostriedky, ktorá sa postupne rozpúšťa do výnosov s väzbou na uplatnené odpisy.  

 

  STRANA PASÍV 2015 v € 2014 v € 
        

  VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU 2828 39746 

  ZI 54381 54381 

  neuhradená strata minulých rokov -14634 -4922 

  výsledok hospodárenia za účtovné obdobie -36919 -9713 

  CUDZIE ZDROJE SPOLU 70263 76641 

  krátkodobé rezervy 13940 15359 

  záväzky zo  SF 2456 1769 

  ostatné dlhodobé záväzky 0 4247 
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  záväzky z obchodného styku 12279 10349 

  záväzky voči zamestnancom 17631 12127 

  zúčtovanie zo SP a ZP 9514 14286 

  daňové záväzky 1609 1916 

  ostatné záväzky 4656 5659 

  prijaté krátkodobé finančné výpomoci 8178 10929 

  ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU 6020 19107 

  výnosy budúcich období 6020 19107 

  VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU 79111 135494 

 

PE – ES, n.o. hospodárila v roku 2015 so stratou 36 919 EUR, ktorá bola spôsobená prevažne spustením 

nového zariadenia  Zariadenie soc. služieb sv. Marty v Jacovciach. Táto prevádzka si vyžadovala značné 

investície na dobudovanie, zariadenie a celkové uvedenie do prevádzky. 

 

  NÁKLADY 2015 v € 2014 v € 
        

  spotreba materiálu 67459 57916 

  energie 19030 18802 

  opravy a udržiavanie 11974 4771 

  cestovné 201 251 

  náklady na reprezentáciu 0 0 

  ostatné služby 47944 39615 

  mzdové náklady 224276 193575 

  zákonné sociálne a zdravotné poistenie 73696 64176 

  zákonné sociálne náklady 8146 6144 

  ostatné dane a poplatky 865 1065 

  zmluvné pokuty a penále 63 6 

  ostatné pokuty a penále 360 803 

  odpísanie pohľadávky 153 0 

  úroky 974 1636 

  dary 0 0 

  osobitné náklady 1100 0 

  iné ostatné náklady 2114 2460 

  odpisy DM 10925 10925 

  Náklady SPOLU 469280 402145 

 



 V Ý R O Č N Á   S P R Á V A o činnosti a hospodárení neziskovej organizácie PE-ES, n. o. za rok 2015   Strana 13 
 

  VÝNOSY 2015 v € 2014 v € 
        

  tržby z predaja služieb 218544 204363 

  aktivácia nákladov na stravu 4168 3859 

  úroky 0 0 

  osobitné výnosy 0 2 

  prijaté dary 559 904 

  prijaté príspevky - PO 671 198 

  prijaté príspevky - FO 15500 11500 

  príspevky z podielu zaplatenej dane 397 554 

  dotácie 192522 171152 

  Výnosy SPOLU 432361 392532 

        

 Daň z príjmov  0 100 

  HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK PO ZDANENÍ ZA ROK 2015 -36919 -9713 
 

Najvyššou nákladovou položkou boli mzdové náklady a náklady na sociálne a zdravotné poistenie a to vo 

výške 297 972 EUR. Súčasťou ostatných služieb, ktorých výška dosiahla sumu 47 944 EUR, boli náklady 

na nájom, upratovanie, telefóny, internet, služby BOZP, audit, administratíva, parkovné, poštovné, DIGI, 

televízia a školenia zamestnancov. 

Do výnosov patria dotácie, tržby z predaja služieb, dary, príspevky z podielu zaplatenej dane, aktivácia 

nákladov na stravu. 

Prehľad nákladov podľa zdrojov za r. 2015 

    

      

Náklad 
Vlastné 

prostriedky 
MPSVaR ÚPSVaR Dary 

Príspevky 

2% 

Spotreba materiálu 62306     4756 397 

Spotreba energie 19030         

Opravy a udržiavanie       11974   

Cestovné 201         

Ostatné služby 47944         

Mzdové náklady 34581 157440 32255     

Odvody 73696         

Zákonné soc. náklady 8146         

Ostatné dane a poplatky 865         

Pokuty a penále 423         

Odpísanie pohľadávky 153         

Úroky 974         

Osobitné náklady 1100         
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Iné ostatné náklady 2114         

Odpisy 10925         

Daň z príjmov 0         

Spolu 262458 157440 32255 16730 397 

 

PE – ES, n.o. v roku 2015 hospodárila s finančným príspevkom poskytnutým Ministerstvom práce, 

sociálnych vecí a rodiny na zariadenie pre seniorov, s poskytnutými finančnými darmi od fyzických osôb 

na základe darovacích zmlúv, s úhradami od klientov na základe zmlúv a s poskytnutými pôžičkami od 

majiteľa PE – ES, n.o. Všetky zmluvné dotácie boli riadne a včas zúčtované a predložené jednotlivým 

inštitúciám.  

MPSVaR poskytlo finančný príspevok vo výške 157 440,00 EUR. Z platieb za poskytované sociálne 

služby získala organizácia v roku 2015 finančné prostriedky vo výške 218 544,19 EUR.  

V roku 2015 PE – ES, n.o. získala aj finančné dary od fyzických osôb v celkovej výške 15 500,00 EUR, 

príspevky od iných organizácií v celkovej výške 671,00 EUR.  

Organizácia naďalej podporovala začleňovanie občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou 

prevádzkovaním chránených dielní, na ktoré získala príspevky poskytované Úradom práce, sociálnych 

vecí a rodiny v Prievidzi. A to príspevok na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne vo výške 

16 398,33 EUR , príspevok na činnosť pracovného asistenta vo výške 8 065,84 EUR a príspevok na 

podporu zamestnávania znevýhodnených UoZ vo výške 6 911,53 EUR.  Spolupráca s úradom práce je na 

veľmi dobrej úrovni. 

V roku 2015 sa nezisková organizácia registrovala ako príjemca 2 % z dane z príjmu, na základe čoho 

získala počas roku 2015 finančné prostriedky v celkovej výške 397,34 EUR. Prijaté prostriedky 

nedosiahli zákonom stanovenú výšku, pre účel zaúčtovania a nepodliehajú zúčtovaniu podľa zákona č. 

595/2003 Z.Z. o dani z príjmu v znení neskorších predpisov podľa par. 54 ods.. 

Prehľad príjmov podľa zdrojov za r. 2015 

 

   

Zdroj ZPS DSS 

Príjmy od prijímateľov sociálnej služby 218544  0 

MPSVaR 157440  0 

ÚPSVaR - Prievidza 32255  0 

Príspevky z podielu zaplatenej dane 397  0 

Prijaté príspevky od FO  15500  0 

Prijaté príspevky od iných organizácií 671  0 

Prijaté dary 559  0 

 

Keďže nezisková organizácia je prijímateľom dotácií je povinná auditovať svoju účtovnú závierku podľa 

§ 33 ods.3 zákona č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné 
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služby v znení neskorších predpisov a tiež táto povinnosť vyplýva zo zákona č. 448/2008 Z.z. 

o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení 

neskorších predpisov § 67 a) ods. 4. Vyjadrenie audítora o účtovnej závierke je prílohou ročnej účtovnej 

závierky, ktorá je uverejnená v registri účtovných závierok a je prílohou aj výročnej správy za rok 2014.  

Všetky príjmy boli použité na zabezpečenie prevádzky a poskytovanie služieb v súlade so zákonom č. 

448/2008 o sociálnych službách v znení neskorších predpisov formou: opatrovateľských služieb, 

organizovania spoločného stravovania a tiež zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti a zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v nadväznosti na zákon č. 578/2004 Z.z.  

o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách 

v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

9. Oblasť ľudských zdrojov 

 

K 31.12. 2015 bol počet zamestnancov na hlavný pracovný pomer 32.  

Personálne vybavenie zariadenia: 

Úsek Počet Pracovná pozícia 

Riadiaci pracovník 2 riaditeľ 

Sociálno-prevádzkový úsek 

1 Sociálny pracovník 

1 Ergoterapeut 

2 Upratovačka 

1 Údržbár 

2 Pomocný pracovník 

Zdravotný úsek 

2 Zdravotná sestra 

11 Opatrovateľka 

2 Pomocná opatrovateľka 

Stravovací úsek 

1 Hospodár 

3 Hlavný kuchár 

1 Pomocný kuchár 

Ekonomický úsek 
2 Ekonóm a mzdár 

1 Personalista 

Spolu 32  

 

Trvalou snahou celého kolektívu je poskytovanie sociálnych služieb na odbornom, kvalifikovanom 

a hlboko ľudskom princípe so zámerom vytvárania príjemného prostredia pre klientov. Túto úlohu môže 

zvládnuť iba zohratý tím zamestnancov, pre ktorých je dobro ľudí a služba ľuďom výzvou a celoživotnou 

úlohou. 

Naši zamestnanci aj v roku 2015 absolvovali školenia potrebné pre zvýšenie ich kvalifikácie, čo je 

potrebné vzhľadom na neustále sa meniace vonkajšie a vnútorné podmienky. 
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Našim cieľom je vytvorenie stabilného kolektívu zamestnancov s požadovanou kvalifikáciou, schopných 

realizovať hlavný cieľ – zvyšovanie kvality poskytovaných sociálnych služieb. 

 

10. Ciele pre rok 2016 

 

Naša organizácia si aj pre rok 2016 stanovila viacej cieľov: 

- vybudovanie parkovacej plochy v Nitrianskych Sučanoch 

- vymaľovanie priestorov kuchyne a suchého skladu v Nitrianskych Sučanoch 

- výmena nábytku v spoločenskej miestnosti v Nitrianskych Sučanoch 

- úprava chodníkov a okolia v Nitrianskych Sučanoch 

- obloženie najviac poškodených stien v izbách klientov 

- vymaľovanie a rekonštrukcia domčeka v Diviackej Novej Vsi 

- postupné zariaďovanie jednotlivých izieb v Zariadení soc. služieb sv. Marty Jacovce 

- vonkajšia úprava okolia, dobudovanie chodníkov, prístupových ciest v Zariadení soc. služieb sv. 

Marty Jacovce 

- postupné otvorenie bloku B a prijímanie nových klientov v Zariadení soc. služieb sv. Marty 

Jacovce 

- vzdelávanie manažérov kvality 

- príprava  legislatívy pre implementáciu ISO do sociálnych služieb poskytovaných našou organizáciou. 

Naďalej chceme zvyšovať kvalitu poskytovaných služieb zvyšovaním kvalifikácie personálu, 

zlepšovaním vybavenia zariadení a ich modernizáciou.  

 

11. Záver  

Naša práca a snaha sa odzrkadľuje na spokojnosti klientov a ich príbuzných a spätnou väzbou vieme, že 

cieľ, ktorý sme si dali – pomáhať občanom v nepriaznivej sociálnej situácii a zvyšovať kvalitu ich života, 

má svoj veľký význam.  

V tomto vidíme hlavné poslanie aj do budúcnosti. Poslanie pomáhať populácii, ktorá je na pomoc iných 

ľudí odkázaná. Zaoberať sa riešením otázok starnutia, zabezpečovať kvalitné služby a rozširovať služby, 

ktoré našim klientom poskytujeme. 

 

Mgr. Ľubica Géczyová 

riaditeľka PE – ES, n. o.
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