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1.   Úvodné slovo 

 

Podstatou našej práce je služba človeku, teda služba pre túto spoločnosť bez akýchkoľvek spoločenských 

a náboženských predsudkov. Každý starneme a či sa nám to páči alebo nie, musíme sa vyrovnať s touto 

skutočnosťou a neprestajne sa adaptovať na nové výzvy kolobehu života.   

Dnes možno mnohí z nás na vrchole svojich fyzických i mentálnych síl si nevieme a ani nechceme 

predstavovať, aké zmeny so sebou prináša tretí a štvrtý vek nášho života. Dnes na to nemáme čas, 

dokonca často krát nemáme čas ani na tých najbližších a je nám oveľa jednoduchšie pristúpiť na 

zaužívané stereotypy, ktoré sú založené na hromade skreslených informácii.  

Je úplne normálne a úplne logické, že distribuovanie pomoci má svoju hierarchiu. Niekto ju potrebuje 

okamžite, lebo neskôr už nie je potrebná, alebo sa postupne pripravuje na životné situácie, kedy ju bude 

nutné využívať. Potrebujeme riešiť základné otázky ohľadne bytia a bezpečnosti, potrebujeme pomôcť 

zdravotne a sociálne odkázaným, aby sa ich životný komfort priblížil k intaktnej spoločnosti. Nad týmto 

faktom nie je čo polemizovať.  

My si to plne uvedomujeme a vkladáme do našej činnosti kumšt, vôľu  a um našich zamestnancov. Našou 

každodennou činnosťou pomáhame  ľuďom adaptovať sa na zmeny, ktoré súvisia so starnutím, hľadáme 

možnosti a spôsoby uľahčenie bytia v našich zariadeniach, čo nie je práca vždy ľahká.  Pripraviť človeka 

prežiť  starobu dôstojne , mimo svojho prirodzeného domova a svojich blízkych,  je činnosť závažná a 

zodpovedná. Túto našu zodpovednosť vnímame v dvoch zásadných rovinách. A to je rovina relevantných 

vstupných informácii o ktoré sa delíme s našimi klientmi a ich príbuznými  a naša pozícia ku klientovi, 

kde vstupujeme do jeho života ako jeho blízki, priatelia a v konečnom dôsledku aj  jeho najbližší. 

Snažíme sa toto poslanie robiť humánne a čo najzodpovednejšie. 

 

 

 

                                                                                                          Ľubica Géczyová  

                                                                                                riaditeľka neziskovej organizácie 
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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:  PhDr. Ľubica Géczyová, riaditeľka 

Právna forma:  nezisková organizácia 

IČO:    37923251 

DIČ:    2022309135 

Doba trvania:  neurčitá 

 

Informácia o orgánoch neziskovej organizácie 

 

Zakladatelia:   PhDr. Ľubica Géczyová 

    Lucia Bucáková 

 

Členovia správnej rady: Mgr. Emília Lundberg  

    Jozef Uhlár 

    Jozef Géczy 

 

Revízor:   Ing. Eva Uhlárová 

 

Štatutárny zástupca: PhDr. Ľubica Géczyová – riaditeľka 

 

 

Výročná správa o hospodárení neziskovej organizácie PE – ES, n.o. za rok 2017 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 

 

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 odkázané na pomoc inej fyzickej 

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

 V zariadení pre seniorov 

V zariadení pre seniorov sa poskytuje sociálna služba: 

a) fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby 

a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3 Zákona č. 448/2008 Z.z., 

b) fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto 

zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov. 

 

K 31.12.2017 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.  

 

 

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) 

 

 

 



 

 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 2017   Strana 5 
 

Čas trvania poskytovania sociálnej služby:   

 

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

2. sociálna služba OS neurčitý čas, terénnou formou  

 

 

Miesto poskytovania sociálnej služby: 

 

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

2. Opatrovateľská služba, v prirodzenom sociálnom prostredí opatrovaných občanov  

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 

 

 

5. Aktivity našich klientov v jednotlivých prevádzkach 

 

Jedným zo základných princípov a cieľov poskytovania komplexnej starostlivosti o klientov zariadenia,  

ktorí sú z hľadiska svojho nepriaznivého zdravotného stavu odkázaní na pomoc inej osoby, je čo možno 

v najvyššej možnej miere vytvárať podmienky pre ich aktivizáciu práve uskutočňovaním každodenných 

aktivít. Prostredníctvom aktivít sa zapájajú  klienti  do spoločenského života, zabezpečuje sa im kontakt 

v rámci komunity, aj so spoločenským prostredím, a tým sa predchádza a eliminujú nepriaznivé dôsledky 

ich stavu.  

 

Aktivizačné programy redukujú stres a úzkosť, pôsobia preventívne na spoločenskú izoláciu, zmierňujú 

depriváciu a rozbíjajú cyklus, ktorý vedie  k tzv. naučenej neschopnosti. Každý klient sa môže sám 

rozhodnúť či sa danej aktivity zúčastní. Účasť na aktivitách je dobrovoľná.  

V menších zariadeniach, ako sú tie  naše, v Nitrianskych Sučanoch a v Diviackej Novej Vsi, kde sú 

klienti medzi sebou v kontakte je rodinná atmosféra výraznejšia. Rodinná atmosféra prispieva 

k úspešnejšiemu vykonávaniu aktivít.  
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5.1. Aktivity v prevádzke Diviacka Nová Ves    

 

V zariadení pre seniorov  rodinného typu, kde žije 16 klientov sa uprednostňujú skupinové činnosti. 

Takáto metóda riešenia činnosti je prospešná pre vytvorenie kolektívu medzi klientmi a zároveň môže 

motivovať apatického klienta k činnosti, ktorú videl u iného klienta zariadenia. Zároveň môže vzniknúť 

diskusia o tom akú novinku by klienti na poli voľno - časových aktivít radi uvítali. 

Ide predovšetkým o zachovanie daných schopností a zručností klientov zariadenia. Aktivity sú 

vykonávané s ohľadom na možností a schopností jednotlivých 

klientov.  

Každý deň dopoludnia je zabezpečený koordinovaný program 

vykonávaný sociálnou pracovníčkou. Deň sa začína 

jednoduchými cvičeniami a pamäťovou rozcvičkou.  

Zariadenie navštevuje akolyta, osoba, ktorá má povolenie podávať 

sv. prijímanie, a aj pán farár, ktorý umožňuje klientom pristúpiť 

k sv. spovedi. Biblioterapia, pohybové hry, dychové cvičenia 

a rôzne druhy    

relaxácie, sú využívané na uvoľnenie mysle a  tela klientov. 

Najlepšou a najčastejšou formou relaxácie, ktorá sa využíva 

už od skorej jari je pobyt vo vonkajších priestoroch 

zariadenia – v záhradách a na terasách.        

Umenie a výtvarná činnosť sa vďaka svojej rozmanitosti 

stali veľmi obľúbenou aktivitou. V zariadení Diviacka Nová 

Ves klienti najradšej kreslia prírodu a  pracujú 

s omaľovánkami a z ich umeleckej práce sa robia výstavy, ktoré si môžu prezrieť aj príbuzní klientov.   

Aktivity znamenajú pre obyvateľov zariadenia príjemné rozptýlenie a oddych. 

 

5.2 Aktivity  v prevádzke Nitrianske Sučany    

 

Najčastejšie využívané a vykonávané činnosti sú v podobe spoločenských hier s klientmi zariadenia.  

Svoje miesto v pláne aktivít má aj počúvanie a spev ľudových piesní. Zariadenie v Nitrianskych 

Sučanoch poskytuje priestor na vonkajšie trávenie času a realizáciu voľno - časových aktivít.  
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Toto príjemné zeleňou skrášlené prostredie ponúka 

priestor na relaxáciu,  vzájomné rozhovory a debaty 

medzi klientmi navzájom. Tematické rozhovory sú medzi 

klientmi zariadenia veľmi obľúbené.  

Precvičovanie pamäte, zmyslového vnímania, logického 

myslenia, priestorovej i časovej orientácie  vo forme 

kognitívnych cvičení patria k obľúbeným každodenným 

činnostiam.  

Duchovná činnosť je sprostredkovaná pánom farárom, 

ktorý navštevuje zariadenie pravidelne a klienti môžu pristúpiť k sv. spovedi a k sv. prijímaniu.  

 

  

5.3 Aktivity v prevádzke  Jacovce 

 

Zariadenie pre seniorov v Jacovciach má kapacitu 80 klientov a je takmer stále obsadené. Dovŕšenie 

seniorského veku neznamená, že človek by sa mal stať pasívnym. Pokračovanie v aktivitách 

a činnostiach, ktoré ho bavia a napĺňajú je nesmierne dôležité pre kvalitu života. Sociálne pracovníčky sa 

snažia pravidelnými skupinovými (čítanie, spev, precvičovanie jemnej a hrubej motoriky, ako aj 

stimulácia a trénovanie kognitívnych schopností) i nepravidelnými aktivitami a činnosťami prispieť 

k zlepšeniu kvality života seniorov. Organizujú a pripravujú pre obyvateľov zariadenia rôzne stretnutia, 

posedenia pri káve, hudbe, príležitostne aj zábavy, ako napríklad „Rozlúčka s letom spojená 

s grilovačkou“, slávenie Katarínskej zábavy, privítanie Sv. Mikuláša, Stavanie mája, ako aj pravidelné 

gratulácie narodeninovým i meninovým oslávencom, či kultúrno-spoločenské vystúpenia detí a študentov 

vo vestibule, alebo v  jedálni zariadenia.  V popoludňajších hodinách je určený priestor na individuálnu 

komunikáciu s klientmi, zisťovanie ich potrieb a riešenie problémov. V zariadení je zriadená pekná 

telocvičňa, ktorá slúži na skupinové aj individuálne cvičenie, cvičenie s prístrojmi za asistencie 

fyzioterapeuta. Neoddeliteľnou súčasťou zariadenia je kaplnka Sv. Marty, kde sa konajú sv. omše,  

duchovné aktivity  a  zároveň je to miesto, ktoré denne slúži na uspokojovanie duchovných potrieb našich 

obyvateľov. 
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Všetky tri zariadenia úzko spolupracujú a podnikajú spoločné akcie, ako napr .spoločná grilovačka, rôzne 

kultúrne vystúpenia, spoločenské podujatia a besedy. Jednou z pekných akcií bolo krstenie knihy, ktorú 

naša klientka napísala a bola vydaná. Opisuje vojnové spomienky z hôr pod Uhrovským hradom.  

Všetky odborné výkony a jednotlivé činnosti sú realizované v súlade s vypracovaným individuálnym 

plánom klienta, na základe jeho špecifických potrieb.   

 

Priebežne v rámci roka ponúkame našim klientom tieto aktivity 

1. rôzne vystúpenia súborov, žiakov ZŠ, detí MŠ 

2. vychádzky 

3. oslavy jubilantov 

4. deň matiek, MDŽ 

5.úcta k starším 

6. čajové, kartové popoludnia 

7. posedenia pri spoločenských hrách 

8. pohybové aktivity – skupinové cvičenia 

9. spoločnú grilovačku za prítomnosti rodinných príslušníkov 
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Pravidelne spolupracujeme: 

- v oblasti úradných záležitostí: 

UPSVaR Prievidza, Topoľčany,  sociálna poisťovňa Prievidza, Topoľčany, Obecný úrad 

Nitrianske Sučany, Jacovce,  Spoločný obecný úrad Nováky, MÚ Bánovce nad Bebravou, 

Topoľčany, Prievidza, Trenčín, Partizánske 

- v oblasti poskytovania  doplnkových služieb: 

pedikérka, kaderníčka,  

- v oblasti kultúrnej, záujmovej a dobrovoľníckej činnosti: 

Základná škola s materskou školou Fraňa Madvu, Klub dôchodcov v Diviackej Novej Vsi, 

Základná škola s materskou školou v Diviackej Novej Vsi, folklórna skupina Boršina, ZŠ MŠ 

Jacovce, Farský úrad Jacovce, Farský úrad Diviaky n/Nitricou, Farský úrd Nitrianske Sučany, 

- v oblasti poskytovania odbornej praxe: 

Akadémia vzdelávania Prievidza, Súkromná stredná odborná škola CAaTS Prievidza, ADOS 

Topoľčany – agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti, Lekárska starostlivosť – MUDr. 

Vigľaský 

 

6. Poberatelia sociálnych služieb v roku 2017 

 

V roku 2017 bolo do ZpS Diviacka Nová Ves spolu prijatých 8 klientov, zomrelo, resp. odišlo 8  klientov, 

do ZpS Nitrianske Sučany spolu prijatých 25 klientov, zomrelo resp. odišlo 27 klientov, do ZpS Jacovce 

Blok 1A spolu prijatých 33 klientov, odišlo 14 klientov, zomrelo 19 klientov, do ZpS Jacovce Blok 1B 

spolu prijatých 47 klientov, odišlo 26 klientov, zomrelo 9 klientov. 
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Vekové zloženie klientov ZPS  k 31.12.2017 
 

 

    

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 1 4,76 2 5,12 0 0 

70 - 79 rokov 5 31,25 7 33,33 12 30,77 9 23,08 

80 - 89 rokov 6 37,50 10 47,62 22 56,41 28 71,79 

90 a 99 rokov 5 31,25 3 14,29 3 7,69 2 5,12 

100 a viac 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

Štruktúra podľa pohlavia a priemerný vek klientov v zariadení pre seniorov k 31.12.2017 

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 86 16 82 27 82 30 82 

Muži 1 89 5 77 12 80 9 83 

 

 

Prehľad o mobilite klientov zariadenia pre seniorov k 31.12.2017 

  

ZpS Diviacka Nová 

Ves 

ZpS Nitrianske 

Sučany 
ZpS Jacovce Blok 1A ZpS Jacovce Blok 1B 

Imobilní - na 

lôžku 1 2 2 9 
čiastočne 

mobilní 8 15 27 18 

mobilní 7 4 10 12 

 

7. Ekonomicko – prevádzková činnosť 

Naša organizácia v roku 2017 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 
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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 2017 v € 2016 v € 
        

  NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU 52998 49599 

  dlhodobý hmotný majetok 52998 49599 

  OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU 55172 50656 

  Zásoby 2789 2331 

  materiál 2789 2331 

  Krátkodobé pohľadávky 27451 25437 

  pohľadávky z obchodného styku 0 0 

  ostatné pohľadávky 19230 16381 

  

Pohľad. z dôvodu finančných vzťahov k ŠR a 

rozpočtovom územnej samosprávy 8221 8357 

  iné pohľadávky 0 699 

  Finančné účty 24932 22888 

  pokladnica 17828 22043 

  bankové účty 7104 845 

  ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU 2612 3519 

  náklady budúcich období 2612 3519 

  príjmy budúcich období 0 0 

  Majetok SPOLU 110782 103774 

 

Časové rozlíšenie – náklady budúcich období  vo výške 2 612 EUR predstavujú poistky majetku a áut 

pripadajúce na budúce obdobie a úrok z úveru. 
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Časové rozlíšenie – výnosy budúcich období vo výške 8 685 EUR predstavujú dotáciu na slnečné 

kolektory, ktorá sa postupne rozpúšťa do výnosov s väzbou na uplatnené odpisy a preúčtované darované 

finančné prostriedky na výťahovú plošinu.  

 

  STRANA PASÍV 2017 v € 2016 v € 
        

  VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU -63178 -39777 

  ZI 54381 54381 

  neuhradená strata minulých rokov -94158 -51553 

  výsledok hospodárenia za účtovné obdobie -23401 -42605 

  CUDZIE ZDROJE SPOLU 165275 140358 

  krátkodobé rezervy 0 25975 

  záväzky zo  SF 1254 3466 

  ostatné dlhodobé záväzky 4269 8210 

  záväzky z obchodného styku 43991 17745 

  záväzky voči zamestnancom 40183 36082 

  zúčtovanie zo SP a ZP 23681 19718 

  daňové záväzky 3854 3520 

 

Záväzky z dôvodu finan. vzťahov k štátnemu rozpočtu 

a rozpočtom územnej samosprávy 13792 21061 

  ostatné záväzky 5243 4402 

  prijaté krátkodobé finančné výpomoci 29008 179 

  ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU 8685 3193 

  výnosy budúcich období 8685 3193 

  VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU 110782 103774 

 

 

PE – ES, n.o. hospodárila v roku 2017 so stratou 23 401 EUR, ktorá bola spôsobená investíciami na 

dobudovanie, zariadenie a uvedenie do prevádzky druhého bloku B prevádzky Zariadenie soc. služieb sv. 

Marty v Jacovciach. V nadväznosti nato sa značne zvýšili náklady na energie a mzdy plným obsadením 

zariadenia. 

 

  NÁKLADY 2017 v € 2016 v € 
        

  spotreba materiálu 177291 191720 

  energie 59824 34614 
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  opravy a udržiavanie 20121 18119 

  cestovné 91 150 

  náklady na reprezentáciu 388 1074 

  ostatné služby 126015 116830 

  mzdové náklady 589306 390318 

  zákonné sociálne a zdravotné poistenie 193379 128971 

  zákonné sociálne náklady 30493 17881 

  ostatné dane a poplatky 2301 1751 

  zmluvné pokuty a penále 25 83 

  ostatné pokuty a penále 11 121 

  odpísanie pohľadávky 773 111 

  úroky 845 1354 

  dary 0 0 

  osobitné náklady 0 0 

  iné ostatné náklady 4445 2750 

  odpisy DM 16657 16078 

  Náklady SPOLU 1221965 921925 
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2016 2017

 

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

výške spolu 782 685 EUR. Súčasťou ostatných služieb, ktorých výška dosiahla sumu 126 015 EUR, boli 
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náklady na nájom, upratovanie, telefóny, internet, služby BOZP, audit, administratíva, parkovné, 

poštovné, DIGI, televízia a školenia zamestnancov. 

 

  VÝNOSY 2017 v € 2016 v € 
        

  tržby z predaja služieb 670605 477537 

  aktivácia nákladov na stravu 22353 13865 

  úroky 0 0 

  osobitné výnosy 0 0 

  prijaté dary 0 1179 

 iné ostatné výnosy 3189  

 tržby z predaja materiálu 0 100 

  prijaté príspevky - PO 0 12 

  prijaté príspevky - FO 22600 18750 

  príspevky z podielu zaplatenej dane 920 88 

  dotácie 478897 367839 

  Výnosy SPOLU 1198564 879370 

       

 Daň z príjmov  0 50 

  HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK PO ZDANENÍ  -23401 -42605 
Do výnosov patria tržby z predaja služieb, aktivácia nákladov na stravu, prijaté príspevky – FO, 

príspevky z podielu zaplatenej dane, dotácie. Iné ostatné výnosy tvorili odpis záväzku z minulých období, 

výnos z prenájmu a výnos z predajného automatu. 

 

Prehľad nákladov podľa zdrojov za rok 2017 

   

     

Náklad 
Vlastné 

prostriedky 
MPSVaR ÚPSVaR 

Príspevky 

2% 

Spotreba materiálu 176 371   920 

Spotreba energie 59 824    

Opravy a udržiavanie 20 121    

Cestovné 91    

Náklady na reprezentáciu 388    

Ostatné služby 126 015    

Mzdové náklady 236 948 320 686 31 672  

Odvody 69 349 112 882 11 148  

Zákonné soc. náklady 30 493    

Ostatné dane a poplatky 2 301    
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Pokuty a penále 36    

Odpísanie pohľadávky 773    

Úroky 845    

Osobitné náklady 0    

Iné ostatné náklady 4 445    

Odpisy 16 657    

Spolu 744 657 433 568 42 820 920 

 

PE – ES, n.o. v roku 2017 hospodárila s finančným príspevkom poskytnutým Ministerstvom práce, 

sociálnych vecí a rodiny, s poskytnutými finančnými darmi od fyzických osôb na základe darovacích 

zmlúv, s úhradami od klientov na základe zmlúv, s príspevkami z 2% 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 433 568 EUR. Z platieb za poskytované sociálne služby 

získala organizácia v roku 2017 výnosy vo výške 663 870,48 EUR.  

V roku 2017 PE – ES, n.o. získala aj finančné dary od fyzických osôb v celkovej výške 30 600 EUR. 

Dary vo výške 18 450 EUR sa použili na úhradu straty minulých rokov, časť darov vo výške 8 000 EUR 

bolia preúčtovaná ako výnosy budúcich období na výťahovú plošinu v Nitr. Sučanoch,  časť vo výške 

4 150 EUR sa použila na opravu strechy v Diviackej Novej Vsi.    

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 v Topoľčanoch. A to príspevok na úhradu prevádzkových nákladov chránenej 

dielne vo výške 21 336,46 EUR a príspevok na podporu zamestnávania znevýhodnených UoZ vo výške 

21 483,95 EUR.  Spolupráca s úradom práce je na veľmi dobrej úrovni. V roku 2018 pripravujeme 

spoluprácu v rámci organizovania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby. 

Prehľad príjmov podľa zdrojov za rok 2017 

  

Zdroj ZPS 

Príjmy od prijímateľov sociálnej služby 664 088 

MPSVaR 433 568 

ÚPSVaR – Prievidza a Topoľčany 48 820 

Príspevky z podielu zaplatenej dane 920 

Prijaté príspevky od FO (dary) 30 600 

Prijaté príspevky od iných organizácií 0 
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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 2017, 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  

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. 2017 bol počet zamestnancov na hlavný pracovný pomer 83. 

Priemerný evidenčný počet zamestnancov prepočítaný za rok 2017 bol 83,49. 

 

          

Personálny kľúč 

Zariadenie pre seniorov Diviacka Nová Ves, 

972 24 Diviacka Nová Ves 465 

          
       Úsek Počet Pracovná pozícia Počet 

          

  Sociálny úsek 0,39 Asistent sociálnej práce 0,39 

  
     Zdravotný úsek 7,39 

Zdravotná sestra 0,39 

  Opatrovateľ / ka 7 

Riaditeľka 

     Prevádzkový úsek 2,95 

Hospodár 0,39 

  Hlavný kuchár 0,78 

  Pomocný kuchár 0,39 

  Upratovačka 1 

  Údržbár 0,39 

  
     Ekonomický úsek 0,39 

Ekonóm a mzdár 0,26 

  Personalista 0,13 

 

     Celkový počet zamestnancov:  11,12 
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Personálny kľúč  
Zariadenie pre seniorov Nitrianske Sučany, 

972 21  Nitrianske Sučany 355 

          
       Úsek Počet Pracovná pozícia Počet 

          

       Sociálny úsek 0,61 Asistent sociálnej práce 0,61 

  

     Zdravotný úsek 8,61 

Zdravotná sestra 0,61 

  Opatrovateľ / ka 6 

  Pomocný pracovník 2 

Riaditeľka 

     Prevádzkový úsek 6,05 

Hospodár 0,61 

  Hlavný kuchár 1,22 

  Pomocný kuchár 0,61 

  Upratovačka 1 

  Údržbár 0,61 

  Pomocný pracovník 2 

  
     Ekonomický úsek 0,63 

Ekonóm a mzdár 0,42 

  Personalista 0,21 

 

     Celkový počet zamestnancov:  15,9 

 

          

Personálny kľúč  

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

Zariadenie pre seniorov  Blok B, Farská 755/1B, 956 21  Jacovce  

          
       Úsek Počet Pracovná pozícia Počet 

          

  
Sociálny úsek 4 

Sociálny pracovník 3 

  Animátor voľného času 1 

  

     Zdravotný úsek 29 

Vrchná sestra 1 

  Zdravotná sestra 3 

  Zdravotný asistent 1 

  Fyzioterapeut 1 

  Opatrovateľ / ka 23 

Riaditeľ 

     Prevádzkový úsek 17 

Hospodár 1 

  Hlavný kuchár 2 

  Pomocný kuchár 2 

  Upratovačka 7 

  Údržbár 1 

  Žehliar 1 



 

 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 2017   Strana 18 
 

  Práč 1 

  Recepčný/á 2 

  

     Ekonomický úsek 2,98 

Ekonóm a mzdár 1,32 

  Personalista 0,66 

  Referent personálnej a adm. práce 1 

 

     Celkový počet zamestnancov:  52,98 

 

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 2017 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. 

 

9. Ciele pre rok 2018 

 

Pre ďalšie obdobie t.j. rok 2018 boli stanovené nasledovné ciele: 

- zavedenie systému manažérstva kvality, 

- vzdelávanie zamestnancov, 

- získavanie finančných prostriedkov na zabezpečenie prevádzky zariadenia pre seniorov, 

prostredníctvom viac zdrojového financovania so zameraním na využitie štátnych príspevkov, 

príspevkov od klientov, právnických a fyzických osôb, grantových a projektových výziev, 

- získavanie dobrovoľníkov a dobrovoľníckych aktivistov z radov miestnej komunity,  

- skvalitňovanie a zatraktívňovanie prostredia pre seniorov, stavebnými úpravami v exteriéroch 

a interiéroch našich zariadení, 

- budovanie reminiscenčného centra pre  našich klientov ,  

- vybudovanie  terapeutickej miestnosti Snoezelen v Jacovciach ,  

- vybudovanie exteriérového fitnes centra pre seniorov – SENIOR FIT 
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10. Kontakt na poskytovateľa sociálnych služieb 

  

Zariadenie pre seniorov Diviacka Nová Ves                                                   

972 24  Diviacka Nová Ves 465 

Mobil:  +421 918 328 006 

Sociálna sestra 

Mobil: +421 911 776 948 

e-mail: penzion.dnv@gmail.com 

web: www.pe-es.sk 

 

 

Zariadenie pre seniorov Nitrianske Sučany 

972 21  Nitrianske Sučany 355 

Mobil: +421 911 536 616 

Sociálna sestra 

Mobil: +421 911 776 947 

e-mail.: lubica.nsucany@gmail.com 

web: www.pe-es.sk 

  

Zaridenie pre seniorov – zariadenie sociálnych služieb sv. Marta                       

Ulica Farská 741, 956 21  Jacovce 

Tel.: 038/538 39 47 

Vrchná sestra 

Mobil: +421 911 449 375 

e-mail: jacovce@topsenior.sk 

Hospodár 

Mobil: +421 911 536 616 

web: www.topsenior.sk 

 

Riaditeľka zariadenia 

Mobil: +421 905 418 498 

e-mail: lubica@diviacka.sk 

 

Ekonomicky úsek: 

Mobil: +421 911 418 498 

e-mail: kancelaria.dnv@gmail.com 
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