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1. Zamyslenie riaditeľky neziskovej organizácie 

 

Priemerný vek, ktorého sa človek zhruba dožíva je 75 rokov. Po tomto období sa začíname zamýšľať  nad 

slovnými spojeniami: ako roky rýchlo ubehli, čo sme  mohli ešte urobiť a neurobili, alebo prepočítavame 

dni a mesiace, čakáme na priateľov a očakávame, že niečo zaujímavé ešte zažijeme. 

Rok 2016  bol pre našu organizáciu jubilejný. Desať rokov je krátka doba na to, aby sme mohli hodnotiť 

a vydávať rozhodnutia, dlhá doba na to, aby sme mohli spomínať na množstvo  klientov v našich 

zariadeniach. Počas celého obdobia sme neustále zdokonaľovali naše plány a rozvíjali myšlienky. Naše 

ciele dotvárali  klienti svojimi príbehmi, naplnenými radosťami a starosťami, tak, ako to už v bežnom 

živote býva.  

Zaujímavé sú príbehy ľudí, ktorí sa v našich projektoch stretli aj ako zamestnanci. Touto cestou im chcem 

všetkým vysloviť veľké ďakujem za otvorenú náruč a srdce, za pochopenie v ťažkých chvíľach, za slzy aj 

za úsmevy. 

Vážme si každý nový deň, ktorý nám Pán Boh dal a snažme sa ho využiť naplno na konanie dobra, 

pretože je to veľký dar.  
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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 2016 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. Údaje určené správnou radou 

 

Správna rada zasadala v roku 2016 celkom štyrikrát. Témou zasadnutí bolo schválenie účtovnej závierky 

za rok 2015, rozhodnutie o preúčtovaní výsledku hospodárenia za rok 2015, rozhodnutie o prijímaní 

darov na úhradu straty minulých rokov, rozhodnutie o úhrade stravovania zamestnancov, schválenie 

rozpočtu na rok 2017 pre všetky tri prevádzky.  

 

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 

 

K 31.12.2016 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, 

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

Nitrianske Sučany. 

- 40 miest pre Zariadenie pre seniorov Blok A, Farská 741/1A, 956 21  Jacovce, 

- 40 miest pre Zariadenie pre seniorov Blok B, Farská 755/1B, 956 21  Jacovce.  

 

Od 01.10.2015 sme mali zaregistrovanú novú prevádzku pre kapacitu 40 miest Zariadenie pre seniorov – 

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

seniorov – Zariadenie sociálnych služieb sv. Marty, Farská 755/1B a 20 miest pre Domov sociálnych 

služieb  - Zariadenie sociálnych služieb sv. Marty, Farská 741/1A, 956 21  Jacovce. Dňa 01.07.2016 

došlo k výmazu subjektu z registra poskytovateľov soc. služieb pre sociálnu službu v domove sociálnych 

služieb s týždennou formou pobytu z dôvodu, že sa sociálna služba nezačala poskytovať. Zároveň došlo 

k zmene kapacity z 20 miest na 40 miest pre Zariadenie pre seniorov – Zariadenie sociálnych služieb sv. 

Marty, Farská 755/1B, 956 21  Jacovce.   
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4. Identifikácia poskytovaných sociálnych služieb  

 

Poskytované sociálne služby: 

 

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

§ 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 ZpS Farská 755/1B, 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 ZpS neurčitý čas, pobytovou formou celoročne 

 

Miesto poskytovania sociálnej služby: 

 

1. Zariadenie pre seniorov, 972 24 Diviacka Nová Ves 465 

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. Zariadenie pre seniorov – zariadenie sociálnych služieb sv. Marty, Farská 755/1B, 956 21  Jacovce 
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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 ZpS: 29.09.2015 

 

5. Zo života neziskovej organizácie  

V roku 2006 vznikla organizácia s názvom PE-ES, na pomoc a poskytovanie sociálnych služieb. Vznikla 

ako nezisková organizácia založená súkromnými osobami z rodinného prostredia. Teda v roku 2016  

práve v auguste organizácia oslávila desiate výročie založenia a poskytovania sociálnych služieb 

v zariadení domova sociálnych služieb a domova dôchodcov.  Sídlom organizácie sa stala Diviacka Nová 

Ves.  Poskytovala služby najskôr pre desiatich obyvateľov, neskôr pre 16 obyvateľov, našich klientov. To 

boli jej začiatky.  

V  roku 2010 v dedine Nitrianske Sučany  sa po  rozsiahlej rekonštrukcii materskej školy poskytol domov 

pre 25 klientov  - obyvateľov domova sociálnych služieb a neskôr zariadenia pre seniorov.  

V roku 2015 sa ponúkli sociálne služby  občianskemu združeniu  Metropolitánik v obci Jacovce. 

V novembri 2015 sa privítali prví obyvatelia v zariadení pre seniorov Sv. Marta. V súčasnosti  

organizácia oslávila prvé výročie a počet obyvateľov sa neustále zvyšuje. Celková kapacita zariadenia 

predstavuje  počet 80 miest.  

Činnosť netvoria len sociálne služby – ako nevyhnutná pomoc pri odkázanosti. Na uvedenej činnosti sa 

podieľa celý rad aktivít od zabezpečenia prevádzky, kúrenia, stravovania, prania, žehlenia, cez 

zabezpečovanie duchovných aktivít, za ktoré organizácia vďačí kňazom v jednotlivých obciach, cez 

obetavú prácu opatrovateliek,  zdravotných sestier, sociálnych pracovníčok, ktoré sa každodenné 

podieľajú na vyplnení  denného režimu obyvateľov, zamestnancom na ekonomickom úseku. Organizácia 

nezabúda ani  na členov občianskych združení a spoločenských organizácií, žiakov základných škôl, 

materských škôl, niektorých dobrovoľníkov, starostov a pracovníkov obecných úradov.  

Nechápe pomoc ako prácu – je to služba, a preto slúžiť často odkázaným klientom nie je tá najľahšia 

služba, keď sa nehovorí o práci.  V každom prípade nie je to služba ľahká, ale nie ani nezvládnuteľná.  

Každý svojim dielom prispieva k spokojnosti, alebo niekedy aj k nespokojnosti obyvateľov našich 

zariadení.   
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5.1 Aktivity klientov v zariadení pre seniorov 

 

Starší ľudia potrebujú v mnohých prípadoch pre svoj zhoršený zdravotný stav pomoc a ochranu. 

Potrebujú starostlivosť a podporu. Starých ľudí pribúda. Spoločnosť starne. Stále viac starých ľudí 

potrebuje pomoc a práve to je hlavnou úlohou v zariadení pre seniorov v Diviackej Novej Vsi, 

v Nitrianskych Sučanoch a Jacovciach. Nezisková organizácia sa snaží o to, aby svojim klientom 

spríjemnila starobu a aby aspoň čiastočne dokázali zabudnúť na svoj často vážny zdravotný stav. V  

zariadeniach majú klienti počas pracovného týždňa rôzne aktivity, ktoré sa prispôsobujú ich záujmom 

a potrebám. Plán voľno - časových aktivít sa prispôsobuje jednotlivým prevádzkam a personálnym 

možnostiam. Aktivity pre seniorov vedú odborný pracovníci ako napríklad sociálne sestry, ergoterapeuti, 

zdravotné sestry a opatrovatelia. V zariadeniach pre seniorov nezabúdame ani na duchovné potreby 

našich klientov, ktoré sú uspokojované miestnym farárom.  

 

Plán aktivít v zariadení pre seniorov Diviacka Nová Ves 

 

 

V Diviackej Novej Vsi je umiestnených 16 klientov. Vzhľadom na ich 

vysoký vek sa tam museli upraviť aktivity aby zodpovedali ich 

psychickému a zdravotnému stavu. Aktivity 

v zariadení vykonáva prevažne sociálna 

sestra a klienti sa na ne veľmi tešia. Pre  

klientov zariadenia je dôležitý pohyb a preto je snaha aby aj rôzne 

rozcvičky a prechádzky boli 

neoddeliteľnou súčasťou každodenného 

programu. Nezabúda sa ani na kognitívnu stránku 

aktivít, aby si klienti trénovali pamäť 

a logické myslenie. Aktivity sa snaží 

zariadenie  klientom vždy prispôsobiť podľa ročných období a jeho cieľom je to, 

aby sa klientom spestril život a v čo najväčšej miere si zachovali svoje 

psychické a fyzické zdravie. 
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Plán aktivít v zariadení pre seniorov Nitrianske Sučany 

 

V zariadení pre seniorov Nitrianske 

Sučany je umiestnených 25 

klientov, ktorý trpia rôznymi 

diagnózami od duševných porúch 

ako napríklad alzheimerova 

choroba či demencia až po telesné 

poruchy ako imobilita, či mozgové príhody s hemiparézou. 

V zariadení v Nitrianskych Sučanoch počas dňa 

nesmie chýbať individuálna ale aj skupinová 

komunikácia, ktorá umožňuje klientov lepšie 

spoznať a zistiť čo majú radi, čo ich teší alebo 

naopak čo ich trápi. V letných mesiacoch sa aktivity konajú 

pred zariadením na dvore kde mávame skupinové 

čítania na rôzne témy o ktorých sa následne rozpráva 

a hľadajú sa ponaučenia. Súčasťou aktivít sú taktiež ranné rozcvičky a kognitívne cvičenia.  

 

Plán aktivít v zariadení pre seniorov sv. Marta Jacovce 

 

Zariadenie pre seniorov v Jacovciach má kapacitu 80 klientov a je to 

novootvorené zariadenie. 

O aktivity klientov sa tam 

starajú tri sociálne sestry ale 

klienti majú 

k dispozícii aj 

rehabilitačnú sestru, ktorá im každé ráno robí skupinovú 

rannú rozcvičku a počas doobedňajších hodín majú 

individuálne cvičenie v telocvični. Samozrejme ani v tom zariadení nechýbajú aktivity ako spev, 

rôzne tvorivé činnosti, skupinové čítanie či kognitívne cvičenia. V zariadení majú klienti taktiež 

kaplnku, ktorú môžu navštevovať a zabezpečené sú aj duchovné potreby v podobe svätých omší 

a spovedí.   
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Všetky tri zariadenia pre seniorov medzi sebou spolupracujú a to formou 

organizovania spoločných akcií ako bola napríklad spoločná grilovačka, 

ktorá sa konala v Nitrianskych Sučanoch na ktorej sa zúčastnili klienti 

z Novej vsi alebo spoločné akcie v Jacovciach.   

 

 

 

6. Poberatelia sociálnych služieb v roku 2016 

V roku 2016 bolo do našich zariadení spolu prijatých 126  klientov, zomrelo, resp. odišlo 63 klientov. 

Priemerný vek klientov v zariadení pre seniorov bol 85,5 rokov.  

 

Vekové zloženie klientov ZPS  k 31.12.2016 
 

 

    

Vekové zloženie 

ZpS Diviacka Nová 

Ves 

ZpS Nitrianske 

Sučany 
Zps Jacovce Blok 1A ZpS Jacovce Blok 1B 

Počet Percento (%) Počet 
Percento 

(%) 
Počet 

Percento 

(%) 
Počet 

Percento 

(%) 

50 - 59 rokov 0 0 0 0 0 0 0 0 

60 - 69 rokov 0 0 0 0 5 12,5 2 8 

70 - 79 rokov 2 12,5 7 29,17 9 22,5 6 24 

80 - 89 rokov 10 62,5 13 54,17 15 37,5 11 44 

90 a 99 rokov 4 25 4 16,66 11 27,5 6 24 

100 a viac 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

Štruktúra podľa pohlavia a priemerný vek klientov v zariadení pre seniorov k 31.12.2016 

Klienti ZpS 

ZpS Diviacka Nová 

Ves 

ZpS Nitrianske 

Sučany 
Zps Jacovce Blok 1A ZpS Jacovce Blok 1B 

Počet Priemerný vek Počet Priemerný vek Počet Priemerný vek Počet 
Priemerný 

vek 

Ženy 15 87 18 82 28 87 19 85 

Muži 1 87 6 80 12 80 6 78 

 

 

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. 
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Prehľad o mobilite klientov zariadenia pre seniorov k 31.12.2016 

  

ZpS Diviacka Nová 

Ves 

ZpS Nitrianske 

Sučany 
Zps Jacovce Blok 1A ZpS Jacovce Blok 1B 

Imobilní - na 

lôžku 2 3 5 6 
čiastočne 

mobilní 4 15 9 8 

mobilní 10 6 26 11 

 

7. Ekonomicko – prevádzková činnosť 

Naša organizácia v roku 2016 naďalej prevádzkovala 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,  zariadenie pre seniorov -  Zariadenie sociálnych 

služieb sv. Marty, Farská 741/1A,  Jacovce s kapacitou 40 miest a zariadenie pre seniorov - Zariadenie 

sociálnych služieb sv. Marty, Farská 755/1B, Jacovce s kapacitou 40 miest.  

 

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 opatrenia 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. 

 Ročná 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 priznanie bolo podané elektronicky a súčasne bola účtovná závierka zaslaná elektronicky 

a uverejnená v registri účtovných závierok. 

 

  STRANA AKTÍV 2016 v € 2015 v € 
        

  NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU 49599 28830 

  dlhodobý hmotný majetok 49599 28830 

  OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU 50656 48187 

  Zásoby 2331 1358 

  materiál 2331 1358 
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  Krátkodobé pohľadávky 25437 8584 

  pohľadávky z obchodného styku 0 1262 

  ostatné pohľadávky 16381 1200 

  

Pohľad. z dôvodu finančných vzťahov k ŠR a 

rozpočtovom územnej samosprávy 8357 4249 

  iné pohľadávky 699 1873 

  Finančné účty 22888 38245 

  pokladnica 22043 29704 

  bankové účty 845 8541 

  ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU 3519 2094 

  náklady budúcich období 3519 2094 

  príjmy budúcich období 0 0 

  Majetok SPOLU 103774 79111 

 

Časové rozlíšenie – náklady budúcich období  vo výške 3 519 EUR predstavujú poistky majetku a áut 

pripadajúce na budúce obdobie a úrok z úveru. 

Časové rozlíšenie – výnosy budúcich období vo výške 3 194 EUR predstavujú dotáciu na slnečné 

kolektory a dopravný prostriedok, ktorá sa postupne rozpúšťa do výnosov s väzbou na uplatnené odpisy.  

 

  STRANA PASÍV 2016 v € 2015 v € 
        

  VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU -39777 2828 

  ZI 54381 54381 

  neuhradená strata minulých rokov -51553 -14634 

  výsledok hospodárenia za účtovné obdobie -42605 -36919 

  CUDZIE ZDROJE SPOLU 140358 70263 

  krátkodobé rezervy 25975 13940 

  záväzky zo  SF 3466 2456 

  ostatné dlhodobé záväzky 8210 0 

  záväzky z obchodného styku 17745 12279 

  záväzky voči zamestnancom 36082 17631 

  zúčtovanie zo SP a ZP 19718 9514 

  daňové záväzky 3520 1609 

 

Záväzky z dôvodu finan. vzťahov k štátnemu rozpočtu 

a rozpočtom územnej samosprávy 21061 0 

  ostatné záväzky 4402 4656 

  prijaté krátkodobé finančné výpomoci 179 8178 
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  ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU 3193 6020 

  výnosy budúcich období 3193 6020 

  VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU 103774 79111 

 

PE – ES, n.o. hospodárila v roku 2016 so stratou 42 605,- 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 2016 v € 2015 v € 
        

  spotreba materiálu 191720 67459 

  energie 34614 19030 

  opravy a udržiavanie 18119 11974 

  cestovné 150 201 

  náklady na reprezentáciu 1074 0 

  ostatné služby 116830 47944 

  mzdové náklady 390318 224276 

  zákonné sociálne a zdravotné poistenie 128971 73696 

  zákonné sociálne náklady 17881 8146 

  ostatné dane a poplatky 1751 865 

  zmluvné pokuty a penále 83 63 

  ostatné pokuty a penále 121 360 

  odpísanie pohľadávky 111 153 

  úroky 1354 974 

  dary 0 0 

  osobitné náklady 0 1100 

  iné ostatné náklady 2750 2114 

  odpisy DM 16078 10925 

  Náklady SPOLU 921925 469280 

 

  VÝNOSY 2016 v € 2015 v € 
        

  tržby z predaja služieb 477537 218544 

  aktivácia nákladov na stravu 13865 4168 

  úroky 0 0 

  osobitné výnosy 0 0 

  prijaté dary 1179 559 
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 tržby z predaja materiálu 100 0 

  prijaté príspevky - PO 12 671 

  prijaté príspevky - FO 18750 15500 

  príspevky z podielu zaplatenej dane 88 397 

  dotácie 367839 192522 

  Výnosy SPOLU 879370 432361 

        

 Daň z príjmov  50 0 

  HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK PO ZDANENÍ ZA ROK 2015 -42605 -36919 
 

 

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

výške 519 289,- EUR. Súčasťou ostatných služieb, ktorých výška dosiahla sumu 116 830,- 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 od FO, aktivácia nákladov na stravu. 

 

 

Prehľad nákladov podľa zdrojov za rok 2016 

    

      

Náklad 
Vlastné 

prostriedky 
MPSVaR ÚPSVaR 

Príspevky od 

FO 

Príspevky 

2% 

Spotreba materiálu 172 970 

  

18 750 

 Spotreba energie 34 614 

  

 

 Opravy a udržiavanie 18 119 

  

 

 Cestovné 62 

  

 88 

Náklady na reprezentáciu 1074     

Ostatné služby 116 830 

  

 

 Mzdové náklady 29 414 314 939 45 965 

  Odvody 106 545   

  Zákonné soc. náklady 17 881 

    Ostatné dane a poplatky 1 751 

    Pokuty a penále 204 

    Odpísanie pohľadávky 111 

    Úroky 1 354 

    Osobitné náklady 0 

    Iné ostatné náklady 2 750 

    Odpisy 16 078 

    Spolu 538 075 314 939 50 073 18 750 88 
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PE – ES, n.o. v roku 2016 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 314 938,96 EUR. Z platieb za poskytované sociálne 

služby získala organizácia v roku 2016 výnosy vo výške 477 536,44 EUR.  

V roku 2016 PE – ES, n.o. získala aj finančné dary od fyzických osôb v celkovej výške 18 750,00 EUR, 

príspevky od iných organizácií v celkovej výške 12,00 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 

21 721,92 EUR , príspevok na činnosť pracovného asistenta vo výške 9 969,44 EUR a príspevok na 

podporu zamestnávania znevýhodnených UoZ vo výške 18 381,88 EUR.  Spolupráca s úradom práce je 

na veľmi dobrej úrovni. 

 

Prehľad príjmov podľa zdrojov za rok 2016 

  

Zdroj ZPS 

Príjmy od prijímateľov sociálnej služby 477 536 

MPSVaR 314 939 

ÚPSVaR – Prievidza a Topoľčany 50 073 

Príspevky z podielu zaplatenej dane 88 

Prijaté príspevky od FO (dary) 18 750 

Prijaté príspevky od iných organizácií 12 

Prijaté dary 1 179 

 

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 

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. Prílohou výročnej správy je účtovná závierka za rok 2016, ktorej 

súčasťou je správa audítora o audite tejto účtovnej závierky.  

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  



 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 2016   Strana 15 
 

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. 

 

8. Oblasť ľudských zdrojov 

 

K 31.12. 2016 bol počet zamestnancov na hlavný pracovný pomer 64.  

Personálne vybavenie zariadenia: 

Úsek Počet Pracovná pozícia 

Riadiaci pracovník 2 riaditeľ 

Sociálno-prevádzkový úsek 

2 Sociálny pracovník 

1 Asistent soc. práce 

1 Inštr. soc. rehabilitácie 

1 Ergoterapeut 

2 Upratovačka 

1 Údržbár 

1 Žehliar 

1 Práč 

4 Pomocný pracovník 

Zdravotný úsek 

5 Zdravotná sestra 

1 Zdravotný asistent 

1 Fyzioterapeut 

28 Opatrovateľ/ka 

1 Technicko – hosp. pracovník 

Stravovací úsek 

2 Hospodár 

3 Hlavný kuchár 

3 Pomocný kuchár 

Ekonomický úsek 

1 Ekonóm a mzdár 

1 Personalista 

2 Administratívny prac. 

Spolu 64  

 

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 2016 absolvovali školenia potrebné pre zvýšenie ich kvalifikácie, čo je 

potrebné vzhľadom na neustále sa meniace vonkajšie a vnútorné podmienky. 

Našim cieľom je vytvorenie stabilného kolektívu zamestnancov s požadovanou kvalifikáciou, schopných 

realizovať hlavný cieľ – zvyšovanie kvality poskytovaných sociálnych služieb. 

 



 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 2016   Strana 16 
 

9. Ciele pre rok 2017 

 

Naša organizácia si aj pre rok 2017 stanovila viacej cieľov: 

- vonkajšia úprava okolia, vydláždenie plochy pod nádobami na komunálny odpad v Nitrianskych 

Sučanoch, 

- úprava okolia kvetinovou výsadbou, založenie bylinkovej záhrady, výsadba ovocných kríčkov 

- vymaľovanie priestorov jedálne a suchého skladu v Nitrianskych Sučanoch, 

- obloženie najviac poškodených stien v izbách klientov, 

- vytvorenie bezbariérového prostredia v zariadení v Nitrianskych Sučanoch montážou hydraulickej 

plošiny,  

- výmena opotrebovaných spotrebičov,   

- školenia a vzdelávanie zamestnancov, aby Zariadenie sociálnych služieb Sv. Marta a jeho personál 

spĺňa. Podmienky kvality sociálnych služieb v rámci STN EN IDO 9001:2009, 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,  

- školenia a vzdelávanie opatrovateľov a zdravotného personálu k zavedeniu uceleného 

dokumentačného systému opatrovateľských výkonov realizovaných podľa opatrovateľského 

modelu Moniky Krohwinkel, 

- zvýšenie kapacity zariadenia z pôvodných 60 ubytovacích miest na 80 miest, 

- dobudovanie a nákup nového nábytku a zariadenia (postele, skrine, nočné stolíky, televízory 

a pod.) na oddelenie 755/1B, ktoré bude v poradí štvrté oddelenie v zariadení sociálnych služieb, 

- vytvorenie letnej terasy vo vonkajších priestoroch zariadenia sociálnych služieb, vrátane nákupu 

nových stolov, stoličiek a slnečníkov, 

- vypestovanie zelene v okolí zariadenia, 

- zriadenie Chráneného pracoviska v priestoroch recepcie, v chránenom pracovisku plánujeme 

zamestnať dvoch zamestnancov so zdravotným postihnutím, čím prispejeme k zvýšeniu 

zamestnanosti takto znevýhodnených občanov. Súčasťou zariadenia chráneného pracoviska bude 

kompletné prerobenie priestorov recepcie (nákup nového recepčného pultu, stoličky), inštalácia 

kamerového systému, ktorým budú recepčný kontrolovať objekt zariadenia a vytvorenie 

oddychovej zóny pre zamestnancov so zdravotným postihnutím, 

- zrealizovanie novej terapeutickej miestnosti, ktorá sa bude používať na individuálne aktivity 

a terapie alebo terapie v malých skupinách klientov, 
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- skvalitnenie nadštandardných služieb ponúkaných pre klientov ako sú pedikúra (zabezpečenie 

vlastnej pedikérky) a kadernícke služby (nákup kaderníckeho zariadenia, aby mohla kaderníčka 

strihať klientov v zariadení a nebudú musieť dochádzať do kaderníctva). 

 

10. 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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