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1.   Vznik a história neziskovej organizácie 

 

 Vznik neziskovej organizácie PE-ES, n.o. sa spája s rokom 2006 a je výsledkom a zhmotnením 

myšlienky štatutárnej zástupkyne, PhDr. Ľubici Géczyovej, ktorá sa rozhodla ponúknuť ľuďom 

odkázaným na pomoc inej fyzickej osoby a fyzickým  osobám, ktoré dovŕšili dôchodkový vek,  šancu na 

začlenenie sa do spoločnosti. Nezisková organizácia PE-ES, n.o. ako neverejný poskytovateľ sociálnych 

služieb sa stala v roku 2006 prevádzkovateľom Zariadenia pre seniorov Diviacka Nová Ves s kapacitou 

16 miest, kde poskytovala sociálne služby ľuďom odkázaným na pomoc inej fyzickej osoby, ktorí boli 

držiteľmi rozhodnutí o odkázanosti na poskytovanie sociálnej služby ešte podľa zákona o sociálnej 

pomoci č. 195/1998 Z.z.. Plynutím času a starnutím občanov došlo k naplneniu zariadenia a žiadateľov 

o sociálnu službu bolo čoraz viac. Z toho dôvodu účelne v roku 2010 budova bývalej materskej škôlky 

v Nitrianskych Sučanoch, bola zrekonštruovaná na zariadenie sociálnych služieb. Dňa 28.12.2010 bola 

registrovaná služba Domov sociálnych služieb aj v Nitrianskych Sučanoch s kapacitou 25 miest. V roku 

2014 prebehla registrácia Domova sociálnych služieb na Zariadenie pre seniorov, kde sa poskytovala 

služba formou pobytová – ročná. V roku 2015 organizácia uviedla do prevádzky ďalšie Zariadenie 

sociálnych služieb sv. Marty, Farská 755/1A s kapacitou 40 miest a Zariadenie sociálnych služieb sv. 

Marty, Farská 755/1B s kapacitou 40 miest. Zariadenie sociálnych služieb Sv. Marta je 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. 

Vo všetkých zariadeniach sa začali zavádzať podmienky kvality 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 (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.  

 

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

spoločenských a náboženských predsudkov.  

Predkladáme výsledky, ktoré nezisková organizácia v roku 2018 dosiahla za pomoci jej zamestnancov, 

príbuzných klientov odkázaných na sociálne služby a všetkých tých, ktorí nezištne pomáhali, pracovali, 

priložili svoj um, obetavú prácu spojenú s vierou v dobro, lásku a silu.   

Za všetko im patrí patričná vďaka! 
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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 2018 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 31.12.2018 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) 

 

Čas trvania poskytovania sociálnej služby:   

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

2. sociálna služba OS neurčitý čas, terénnou formou  
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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 
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Zariadenie sociálnych služieb sv. Marta, Blok A a Blok B 
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sestra - diétna 



5.1 Oblasť ľudských zdrojov 

 

K 31.12. 2018 bol počet zamestnancov na hlavný pracovný pomer po prepočítaní na úväzky  74,03. 

Jeden úväzok (1) = 40h; 37,50h/týždeň 

          
Personálny kľúč 

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

          
       Úsek Počet Pracovná pozícia Počet 

          

  Sociálny úsek 0,78 Asistent sociálnej práce 0,39 

   Sociálny pracovník 0,39 

  
     Zdravotný úsek 6 

Zdravotná sestra 0 

  Opatrovateľ / ka 6 

Riaditeľka 

     Prevádzkovo-

stravovací úsek 
2,99 

Hospodár 0,39 

0,13  Hlavný kuchár 1,17 

  Pomocný kuchár 0,39 

  Upratovačka 0,75 

  Údržbár 0,29 

  
     Ekonomický úsek 0,26 

Ekonóm a mzdár 0,13 

  Personalista 0,13 

 

     Celkový počet zamestnancov:  10,03 

 

          
Personálny kľúč  

Zariadenie pre seniorov Nitrianske Sučany, 

972 21  Nitrianske Sučany 355 

          
       Úsek Počet Pracovná pozícia Počet 

          

   Sociálny pracovník 0,61 

       Sociálny úsek 1,72 Asistent sociálnej práce 0,61 

   Animátor voľného času 0,5 

  

     Zdravotný úsek 9,75 

Zdravotná sestra 0 

  Opatrovateľ / ka 8 

  Pomocný pracovník 1,75 

Riaditeľka 

     Prevádzkovo-

stravovací úsek 
5,51 

Hospodár 0,61 

 0,21 Hlavný kuchár 1,83 

  Pomocný kuchár 0,61 

  Upratovačka 1 

  Údržbár 0,46 

  Pomocný pracovník 1 

  
     Ekonomický úsek 0,42 

Ekonóm a mzdár 0,21 

  Personalista 0,21 

 

     Celkový počet zamestnancov:  17,40 
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 Personálny kľúč  
Zariadenie pre seniorov  Blok A, Farská 741/1A, 956 21  Jacovce  

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

          
     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Riaditeľka/ 

0,66 

Riaditeľ  

 prevádzky 

 1 

  

  

  

  

  

  

  

Úsek Počet Pracovná pozícia Počet 

 
      

Sociálny úsek 4 

Sociálny pracovník 2 

Asistent sociálnej práce 1 

Animátor voľného času 1 

     Zdravotný úsek 23,13 

Hlavná sestra 1 

Zdravotná sestra 3 

Zdravotný asistent 1 

Fyzioterapeut 0,5 

Opatrovateľ / ka 17 

Pomocný pracovník 0,63 

     Prevádzkovo-

stravovací úsek 
15,15 

Hospodár 1 

Hlavný kuchár 2 

Pomocný kuchár 2 

Upratovačka 5,75 

Údržbár 1 

Žehliar 1 

Práč 1 

Recepčný/á 1,4 

     Ekonomický úsek 2,32 

Ekonóm a mzdár 0,66 

Personalista 0,66 

Referent personálnej a adm. práce 1 

 

     Celkový počet zamestnancov:  44,60 

 

 

5.2 Odborný rast a vzdelávanie zamestnancov 

 

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. 

Zvyšovanie odbornosti, profesionality a osobnostných predpokladov zamestnancov organizácie PE-ES, 

n.o., pri poskytovaní sociálnych služieb sa v priebehu roka 2018 realizovalo formou ďalšieho 

vzdelávania, odborných konferencií, seminárov, odborných prednášok.  

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

realizovať hlavný cieľ – zvyšovanie kvality poskytovaných sociálnych služieb. 
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Prehľad externých vzdelávacích aktivít za rok 2018 

Názov a druh externej 

vzdelávacej aktivity 

Organizátor Obdobie Počet 

Novela zákona o soc. službách 

s účinnosťou od 01.01.2018 

PROEKO s.r.o. Január 2018 2 zamestnanci 

Účtovná závierka a daňové 

priznanie 

ECON CONSULTING Február 2018 2 zamestnanci 

Účtovná závierka a daňové 

priznania k dani z príjmov 

mimovládnych n.o. za rok 2017 

Centrum poradenstva 

a vzdelávania, n.o. 

Február 2018 2 zamestnanci 

Rekvalifikačný kurz kuchár - 

kuchárka 

Vzdelávacia agentúra 

PLUS s.r.o. 

Marec 2018 1 zamestnanec 

Manažérske vzdelávanie - MBA ACADEMIA PRIMA Marec 2018 1 riaditeľ/štatutár 

Nové podmienky ošetrov. 

starostlivosti v zariadeniach soc. 

služieb 

PROEKO s.r.o. Marec 2018 1 zamestnanec 

Ukončenie  prac. pomeru, novela 

zákonníka práce, zákaz 

diskriminovania zamestnancov pri 

práci domova dôchodcov, domova 

soc. služieb, domova seniorov 

a iných inštitúcii (zariadenia) 

JUDr. Danica 

Bedlovičová & spol., s.r.o. 

Apríl 2018 3 zamestnanci 

Nové povinnosti poskytovateľov 

soc. služieb 

Asociácia poskytovateľov 

soc. služieb v SR 

Apríl 2018 1 štatutár 

1 zamestnanec 

Inventúra majetku BARTECH SLOVAKIA, 

spol. s r.o. 

August 2018 1 zamestnanec 

Kvalita opatrovateľskej 

a ošetrovateľskej starostlivosti 21. 

storočia 

Asociácia poskytovateľov 

sociálnych služieb v SR 

September 2018 1 štatutár 

2 zamestnanci 

Ľudské práva v sociálnych 

službách – Dobrá prax 

TATRA AKADÉMIA September 2018 1 zamestnanec 

Vnútorné predpisy domova 

dôchodcov, domova soc. služieb, 

domova seniorov a iných 

obdobných inštitúcií (zariadenia) 

JUDr. Danica 

Bedlovičová & spol., s.r.o. 

Október 2018 2 zamestnanci 

Individuálny plán TATRA AKADĚMIA Október 2018 2 zamestnanci 

 

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 2018   Strana 12 



 

5.3 Dobrovoľníctvo 

Organizácia PE-ES, n.o. v roku 2018 spolupracovala s Úradom práce soc. vecí a rodiny Prievidza, 

Topoľčany a mala uzatvorené Dohody o zabezpečení podmienok aktivačnej činnosti formou 

dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby 

právnickej osobe. Spolu za rok 2018 bolo odpracovaných 1 714 hodín dobrovoľníckej práce. 

Zámerom aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby bolo pre naše zariadenie pomoc 

opatrovateľom pri obslužných činnostiach denných úkonoch klientov nášho zariadenia. Pomoc vníma 

organizácia ako pozitívum voči opatrovateľom a zároveň aj klientom z časového i sociálneho hľadiska. 

Využívaním dobrovoľníckej služby znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie, si organizácia splnila 

cieľ ktorú si stanovila v Zámere organizovania aktiv. činností. UoZ boli prínosom pre organizáciu, vzorne 

vykonávali aktivity. Zároveň si obnovili pracovná návyky, začlenili sa do pracovného procesu, získali 

zručnosti pri vykonávaných činnostiach. UoZ využili možnosť získať stabilnú prácu a štyroch z piatich 

sme prijali do pracovného pomeru. 

 

Evidencia dochádzky UoZ vykonávajúcich dobrovoľnícku službu v roku 2018 

mesiac/rok 

Pomocný 

pracovník 

Animátor 

voľného času 

Asistent 

ošetrovateľa  Sociálna práca 

Pomocný 

pracovník 

dobrovoľník I. dobrovoľník II. dobrovoľník III. dobrovoľník IV. dobrovoľník V. 

Odprac. hodiny Odprac. hodiny Odprac. hodiny Odprac. hodiny Odprac. hodiny 

06/2018 84 84 84 — — 

07/2018 84 84 84 160 — 

08/2018 88 88 88 — — 

09/2018 80 80 80 — 6 

10/2018 92 92 88 — 24 

11/2018 52 84 84 — 24 

12/2018 — — — — — 

Spolu 480 512 508 160 54 

            

 

6. Činnosť organizácie 

Nezisková organizácia poskytovala sociálne služby v štyroch zariadeniach soc. služieb podľa § 35 zákona 

č. 448/2008 Z.z. formou celoročný pobyt: 

Zariadenie pre seniorov Diviacka nová Ves 465, kapacita 16 miest, 

Zariadenie pre seniorov Nitrianske Sučany 355, kapacita 25 miest, 

Zariadenie soc. služieb sv. Marty, Farská 741/1A, 956 21  Jacovce, kapacita 40 miest, 

Zariadenie soc. služieb sv. Marty, Farská 755/1B, 956 21  Jacovce, kapacita 40 miest. 
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6.1  Odborné činnosti 

Nezisková organizácia PE-ES, n.o. podľa zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení 

neskorších predpisov poskytuje prijímateľom soc. služieb tieto odborné činnosti: 

 pomoc pri odkázanosti za pomoc inej fyzickej osoby, 

 sociálna rehabilitácia,  

 sociálne poradenstvo (základné, špecializované), 

 ošetrovateľská starostlivosť v zariadení. 

 

6.2 Obslužné činnosti 

Nezisková organizácia PE-ES, n.o. podľa zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení 

neskorších predpisov poskytuje prijímateľom soc. služieb tieto obslužné činnosti: 

 ubytovanie, 

 stravovanie, 

 upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva. 

 

6.3 Ďalšie činnosti 

Nezisková organizácia PE-ES, n.o. podľa zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení 

neskorších predpisov poskytuje prijímateľom soc. služieb tieto ďalšie činnosti: 

 utvára podmienky na úschovu cenných vecí a na záujmovú činnost, 

 zabezpečuje záujmovú činnosť (kultúrne a spoločenské aktivity). 

Poskytovateľ sprostredkúval prijímateľom soc. služieb aj iné služby na základne ich záujmu, ako sú 

napríklad pedikúra, manikúra, kadernícke služby a pod...  

 

7. Prijímatelia sociálnych služieb v roku 2018 

V roku 2018 bolo do ZpS Diviacka Nová Ves spolu prijatých 5 klientov, zomrelo, resp. odišlo 8  klientov, 

do ZpS Nitrianske Sučany spolu prijatých 21 klientov, zomrelo resp. odišlo 11 klientov, do ZpS Jacovce 

Blok 1A spolu prijatých 31 klientov, odišlo 12 klientov, zomrelo 15 klientov, do ZpS Jacovce Blok 1B 

spolu prijatých 24 klientov, odišlo 5 klientov, zomrelo 17 klientov. 

Vekové zloženie klientov ZPS  k 31.12.2018 
 

 

    

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         

60 - 69 rokov   2 8   1 2,63 
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70 - 79 rokov 5 31,25 6 24 11 28,95 6 15,79 

80 - 89 rokov 5 31,25 13 52 22 57,89 27 71,05 

90 a 99 rokov 6 37,50 4 16 5 13,16 4 10,53 

100 a viac         

 

          

0 5 10 15 20 25 30

ZpS Diviacka Nová Ves

ZpS Nitrianske Sučany

ZpS Jacovce Blok 1A

ZpS Jacovce Blok 1B

Vekové zloženie klientov k 31.12.2018

90 a 99 rokov 80 - 89 rokov 70 - 79 rokov 60 - 69 rokov

 

 

Štruktúra podľa pohlavia a priemerný vek klientov v zariadení pre seniorov k 31.12.2018 

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 16 86 16 92 30 84 30 85,50 

Muži   9 80 8 80,6 8 87 

 

Prehľad o mobilite klientov zariadenia pre seniorov k 31.12.2018 

  

ZpS Diviacka Nová 

Ves 

ZpS Nitrianske 

Sučany 
ZpS Jacovce Blok 1A ZpS Jacovce Blok 1B 

Imobilní - na 

lôžku, na vozíku 2 7 2 3 
čiastočne 

mobilní 10 11 29 23 

mobilní 4 7 7 12 

 

Pohyb prijímateľov sociálnej služby za rok 2018 

  ZpS Diviacka 

Nová Ves 

ZpS Nitrianske 

Sučany 

ZpS Jacovce Blok 

1A 

ZpS Jacovce Blok 

1B 

Prijatí prijímatelia 5 21 31 24 

Ukončenie poskyt. soc. služby 1 3 12 5 

Exitus 7 8 15 17 
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8. Aktivity našich klientov v jednotlivých prevádzkach 

PE – ES, n. o.  plánuje a zabezpečuje poskytovanie sociálnej služby najmä prostredníctvom 

kvalifikovaného tímu zamestnancov s cieľom vytvárať podmienky na dôstojný a plnohodnotný život pre 

našich prijímateľov sociálnej služby.  

 Cieľom organizácie PE – ES, je v čo najväčšej miere podporovať fyzickú a duševnú kondíciu 

prijímateľov sociálnej služby a pomáhať im prekonávať náročné životné situácie, v ktorých sa ocitnú. Pri 

kontakte s nimi uplatňuje profesionálny a holistický prístup, ktorý vychádza z ich biologických, 

psychologických, sociálnych, spirituálnych a kultúrnych potrieb. Ide predovšetkým o zachovanie daných 

schopností a zručností, a u tých prijímateľov sociálnej služby, kde je to možné, aj rozvíjať činnosti vedúce 

k sebestačnosti, mobilite a sebarealizácii. Všetky odborné výkony a jednotlivé činnosti sú realizované v 

súlade s vypracovaným individuálnym plánom jednotlivca, na základe jeho špecifických potrieb a v 

spolupráci s odborníkmi v rámci interdisciplinárneho tímu. Prijímateľa sociálnej služby vníma ako 

jedinečnú bytosť so svojimi špecifickými danosťami, vlastnosťami a charakteristikami, ktoré pri práci 

s nimi zohľadňuje a akceptuje. 

 

8.1 Aktivity v Zariadení sociálnych služieb Diviacka Nová Ves  a Nitrianske Sučany  

 

Organizácia sa snažila o zaujatie prijímateľov sociálnej služby činnosťou, predchádzanie pasivite a 

sociálnej izolácii, udržiavanie schopností a zručností, podporu samostatnosti, zmierňovanie deprivácie a 

úzkosti, podporu záujmovej činnosti a zmysluplné využívanie voľného času.  

Aktivizácia prijímateľov sociálnej služby prebiehala individuálne a aj skupinovo. Jednalo sa o činnosti, 

ktoré sú našim prijímateľom sociálnej služby sprostredkované každý deň podľa plánu aktivít. Každý deň 

dopoludnia sa klienti zúčastňovali programu, ktorý je koordinovaný  a vykonávaný inštruktormi sociálnej 

rehabilitácie.  

Uskutočňova

li sa najmä 

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  
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záujmových činností a  aktivít radi uvítali. 

Prehľad integračných aktivít realizovaných v priebehu roka 2018 v Zariadení pre seniorov Diviacka Nová Ves 

a Nitrianske Sučany 

Mesiac Názov aktivity 

Počet 

zúčastnených 

PSS Miesto aktivity 

Január Privítanie Nového roka 2018 25 

 

 

Spoločenská 

miestnosť   Referát na tému "Týždeň zdravia" 23 Spoločenská 

miestnosť   Gratulácia oslávencom 7 Spoločenská 

miestnosť Február Ľudové zvyky a tradície - "Hromnice" 30 Spoločenská 

miestnosť   Slávenie fašiangov 30 Vonkajšie priestory 

Marec Beseda na tému _Marec, mesiac knihy" 27 Spoločenská 

miestnosť   Čítanie z kníh a časopisov 16 Spoločenská 

miestnosť Apríl Úprava areálu - jarné práce v záhrade 35 Areál zariadenia 

  Stavanie mája 15 Vonkajšie priestory 

Máj Deň matiek 35 Vestibul zariadenia 

  Vystúpenie detí z MŠ  18 Jedáleň zariadenia 

Jún Spoločné posedenie v exteriéry zariadenia 28 Areál zariadenia 

  Čerpanie slnečnej energie - beseda 15 Areál zariadenia 

Júl Plánovanie spoločnej grilovačky 34 Spoločenská 

miestnosť 

  

Beseda o kuchárskom umení a jedlách a 

vhodných na grilovanie 

33 

Vonkajšie priestory 

August 

Spomienková beseda prijímateľov o prežívaní 

letných mesiacov 

28 

Vonkajšie priestory 

  

Spoločná grilovačka za účasti rodinných 

príslušníkov a zamestnancov PE – ES, n. o. 

38 

Vonkajšie priestory 

September 

Tvorivá činnosť zameraná na prácu s listami zo 

stromu 

13 Spoločenská 

miestnosť 

  

Návšteva súkromnej školy animátorov z 

Prievidze 

23 Spoločenská 

miestnosť 

Október Tvorivá činnosť - vyrábanie kytice z listov 

stromov 

12 Spoločenská 

miestnosť   Besiedka o význame seniora v spoločnosti 13 Spoločenská 

miestnosť  
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Vystúpenie detí z ZŠ a MŠ pri príležitosti úcty 

k starším 

35 Spoločenská 

miestnosť 
  Vystúpenie manželov Kudryových - " eRko" 21 Spoločenská 

miestnosť 

November 

Vystúpenie klubu invalidov z Diviackej Novej 

Vsi "Klubovnianka" 

 

13 
Spoločenská 

miestnosť 

December Mikuláš 41 Spoločenská 

miestnosť   Gratulácia oslávencom  5 Spoločenská 

miestnosť   Zdobenie vianočných stromčekov 27 Spoločenská 

miestnosť   Spoločná Štedrá večera 24 Spoločenská 

miestnosť   

8.2 Aktivity v prevádzke  Zariadenie sociálnych služieb Sv. Marty 

 

Zariadenie sociálnych služieb Sv. Marta je 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. Má 

kapacitu 40 miest v Bloku A a 40 miest v Bloku B. 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.  

Zariadenie pravidelne pripravuje a organizuje pre prijímateľov kultúrne, spoločenské, ako aj športové 

podujatia, zdravotné prechádzky po okolí  alebo výlety do 

neďalekého Továrnického parku, návšteva múzea, 

kynologické okienko či kultúrno- spoločenské podujatia mimo 

zariadenia. Organizuje rôzne stretnutia, posedenia pri káve, 

hudbe, príležitostne aj zábavy, ako je slávenie Katarínskej 

zábavy, privítanie Sv. Mikuláša, Stavanie mája, Október – 

úcta k starším a tiež 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 prijímateľmi zariadenia, zisťovanie ich potrieb 

a riešenie problémov. V zariadení je zariadená pekná 

telocvičňa, ktorá slúži na skupinové aj  individuálne cvičenie, 

cvičenie s prístrojmi za asistencie fyzioterapeuta 

a v neposlednom rade aj na pravidelné skupinové aktivity zamerané na kognitivizáciu, ale aj skupinové 

čítanie, skupinovú komunikáciu  či spev. Neoddeliteľnou súčasťou zariadenia je kaplnka Sv. Marty, kde 

sa vysluhujú sv. omše, zabezpečujú duchovné aktivity a  zároveň slúži denne na uspokojovanie 

duchovných potrieb našich obyvateľov. 
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Prehľad integračných aktivít realizovaných v priebehu roka 2018 v Zariadení soc. služieb sv. Marty Jacovce 

Mesiac Názov aktivity 

Počet 

zúčastnených 

PSS Miesto aktivity 

Január Gratulácia oslávencom 65 Jedáleň zariadenia 

Február 

Beseda s prednáškou o knihe "SNP" s autorkou knihy a 

našou PSS p. Mgr. Máriou Mištinovou, jej žiačkou p. 

Mgr. Zuzanou Varhaníkovou a s huslovým doprovodom  65 vestibul zariadenia 

Marec ------------------     

Apríl Gratulácia oslávencom 65 Jedáleň zariadenia 

  Športový turnaj 60 Vestibul zariadenia 

  Stavanie mája 65 Areál zariadenia 
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Máj Deň matiek 65 Vestibul zariadenia 

  Gratulácia oslávencom 65 Jedáleň zariadenia 

Jún Empíria 2018 - VIII. ročník Malých javiskových foriem 2 Hlohovec 

  Gratulácia oslávencom 65 Jedáleň zariadenia 

September Vychádzka v Tovarníckom parku 7 Tovarníky 

  Návšteva Tribečského múzea 7 Topoľčany 

  Gratulácia oslávencom 65 Jedáleň zariadenia 

Október 

Vystúpenie detí pri príležitosti Október - mesiac úcty k 

starším  65 Vestibul zariadenia 

  

Kultúrne podujatie v Obci Jacovce - Október mesiac úcty 

k starším 10 Jacovce v Obci 

  Hudobno- literárne pásma - Tribečská knižnica TO 50 Vestibul zariadenia 

  Tvorivé dielničky - v spolupráci so žiakmi zo ZŠ Jacovce 50 Jedáleň zariadenia 

  

Vystúpenie študentov Konzervatória D.Kardoša a 

gratulácia oslávencom 65 Vestibul zariadenia 

  Športový turnaj 50 Vestibul zariadenia 

  E-rko - spoločenské hry 20 Jedáleň, vestibul 

November Gratulácia oslávencom 60 Jedáleň zariadenia 

  Katarínska zábava  60 Jedáleň zariadenia 

December Pečenie vianočných oblátok 50 Jedáleň zariadenia 

  Mikuláš 65 Jedáleň zariadenia 

  Gratulácia oslávencom  65 Jedáleň zariadenia 

  Zdobenie vianočných stromčekov 7 Interiér zariadenia 

  Vystúpenie študentov- Konzervatórium D.Kardoša  65 Vestibul zariadenia 

  Štedrá večera 40 Jedáleň zariadenia 

  Koledovanie detí z ,,eRka“ 65 Vestibul zariadenia 

 

Priebežne v rámci roka sa organizovali pre klientov tieto aktivity: 

 

Skupinová aktivity pondelok, streda, piatok 

Skupinová a individuálna komunikácia (záujem o náladu 

klienta, blahoželanie jubilantom,...) 
9:00 – 9:30 

Spoločné aktivity v priestoroch spoločenskej miestnosti 

(skupinové čítanie, pamäťové cvičenia, tvorivá činnosť, 

skupinový spev, skupinová pohybová aktivita, relaxácia pri 

hudbe, spoločenské hry, besedy, posedenia pri čaji....) 

9:30 – 12:00 

Individuálna komunikácia a práca s prijímateľmi soc. služby 

– lôžková časť ( individuálne čítanie, počúvanie hudby, 

komunikácia...) 

 

12:00 – 13:00 Individuálna komunikácia, individuálne prechádzky 

s prijímateľmi soc. služieb 
15:00 – 17:00 

Individuálne nákupy Nitrianske Sučany 9:00 – 13:00 

 

 

Skupinové aktivity, utorok, štvrtok 

Spoločné a individuálne prechádzky 9:00 – 11:00 

Skupinová komunikácia 11:00 – 12:00 

Individuálna komunikácia a práca s prijímateľmi soc. služby 

– lôžková časť ( individuálne čítanie, počúvanie hudby, 

komunikácia...) 

 

12:00 – 13:00 Individuálna komunikácia, individuálne prechádzky 

s prijímateľmi soc. služieb 
15:00 – 17:00 

Individuálne nákupy Diviacka Nová Ves 9:00 – 12:00 

 

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 2018   Strana 20 



 

9. Partnerstvá 

Nezisková organizácia PE-ES, n.o. spolupracuje s obecnými úradmi a školami na jej území, 

s relevantnými inštitúciami (Sociálna poisťovňa, ÚPSVaR a pod.). Na dobrej úrovni je spolupráca 

s kultúrno-spoločenskými súbormi, lekármi, Klubom dôchodcov a s rodinami prijímateľov soc. služieb. 

 

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, Farský úrad Jacovce, 

- 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, 

Divadelný krúžok Babyland Lehota pod Vtáčnikom, eRko Jacovce, eRko Nitrica, Konzervatórium 

Dezidera Kardoša Topoľčany, Trebičská kižnica Topoľčany, spevácky Klub seniorov Jacovce, 

Trebičské múzeum, Kynologický lub Prašice, 

- v oblasti poskytovania odbornej praxe: 

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

Zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety Partizánske. 

 

10. Stravovací-prevádzkový úsek  

V Zariadení pre seniorov  „Nitrianske Sučany a v Zariadení pre seniorov Diviacka Nová Ves“ 

zabezpečuje činnosť stravovacieho - prevádzkového úseku  8 zamestnancov:  1 hospodárka, 2 hlavné 

kuchárky, 1 pomocná kuchárka, 2 upratovačky, 1 údržbár,  1 pomocná pracovníčka na prevádzkovom 

úseku. 

Hospodár je vedúcim zamestnancom stravovacieho - prevádzkového  úseku  v priamej riadiacej 

pôsobnosti manažéra zariadenia. Riadi, koordinuje a kontroluje pracovné činnosti hlavných kuchárov 

a pomocných kuchárov na stravovacom úseku, údržbára, upratovačiek a pomocných pracovníkov na 

prevádzkovom úseku.  

V Zariadení pre seniorov „Sv Marta“ Jacovce zabezpečuje činnosť stravovacieho - prevádzkového úseku  

16 zamestnancov:  1 hospodár, 2 hlavné kuchárky, 2 pomocné kuchárky, 5 upratovačiek, 1 žehliarka,  
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2 práčky, 1 údržbár,  2 recepčné. 

Hospodár je vedúcim zamestnancom stravovacieho - prevádzkového  úseku  v priamej riadiacej 

pôsobnosti manažéra zariadenia. Riadi, koordinuje a kontroluje pracovné činnosti hlavných kuchárov 

a pomocných kuchárov na stravovacom úseku, údržbára, upratovačiek a pomocných pracovníkov na 

prevádzkovom úseku.  

 

10.1 Stravovací úsek 

Stravovací úsek významnou mierou prispieval k celkovej spokojnosti prijímateľov sociálnej služby. V 

roku 2018 zabezpečoval stravovanie pre prijímateľov a zamestnancov zariadenia v súlade so zásadami 

zdravej výživy.  Podľa všeobecne platných receptúr pripravoval dva druhy stravy: racionálnu a 

diabetickú.  

S prihliadnutím na individuálne potreby a na základe aktuálneho zdravotného stavu prijímateľov sociálnej 

služby sa strava upravovala: neslaná strava, strava bez mlieka, mixovaná kašovitá strava.   

 

Stravná jednotka zodpovedajúca celodennému stravovaniu v roku 2018 pre racionálnu a diabetickú stravu 

bola 6,50 Eur  v zložení: raňajky, desiata, obed, olovrant, večera, II večera pre prijímateľov s diagnózou 

diabetes mellitus . 

 

Príprava stravy sa realizuje na základe jedálneho lístka, ktorý vypracováva hospodárka zariadenia 

v spolupráci so zdravotnou sestrou, hlavnou kuchárkou a je schválený riaditeľkou zariadenia. 

Pripomienky a podnety na zmeny v oblasti stravovania podáva stravovacia komisia v zložení: 

 zástupca prijímateľov sociálnej služby, 

 riaditeľka zariadenia, 

 hospodárka, 

 zdravotná sestra, 

 hlavná kuchárka. 

Počet pripravovaných jedál v roku 2018 

 Raňajky Obed Večera 

Prijímatelia Nitrianske Sučany 8907 8700 8926 

Prijímatelia Diviacka Nová Ves 5266 5272 5264 

Zamestnanci Nitrianske Sučany  3651  

Zamestnanci Diviacka Nová Ves  1334  

Prijímatelia Jacovce 27740 27740 27740 

Zamestnanci Jacovce  7569  
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Dodávanie potravín sa realizuje podľa Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení 

neskorších predpisov. S dodávateľmi je uzatvorená kúpna zmluva. 

 

Dodávatelia potravín ZpS Nitrianske Sučany a ZpS Diviacka Nová Ves v roku 2018: 

 Libex Nováky 

 Chrien, spol. s r.o. Zvolen 

 PPC Prievidza 

 Tormäs s.r.o. Prievidza 

 

Dodávatelia potravín Zariadenia soc. služieb sv. Marty Jacovce v roku 2018: 

 Libex Nováky 

 M Team s.r.o. 

 Pam fruit s.r.o. 

 Pekáreň Božík Jacovce 

 

Počas celého roka 2018 bol dokupovaný inventár kuchyne podľa potreby (šálky, poháre, taniere...). 

V októbri 2018 bol kúpený kombinovaný sporák SPE 940 C 1 v hodnote 2 221,60 Eur. 

 

10.2 Prevádzkový úsek 

 

Zabezpečuje:  

 obslužné činnosti upratovacie (čistenie priestorov podľa hygienicko-sanitačného programu, 

dezinfekcia priestorov, mimoriadne upratovanie podľa aktuálnej potreby),  

 pranie a údržba bielizne a šatstva spoločne so zdravotným úsekom, 

 plynulý chod prevádzky s dostatočným množstvom detergenčných, dezinfekčných a 

mechanických prostriedkov, 

 obslužné činnosti ostatné (kúrenie, údržba priestorov, riešenie havarijných stavov a i.) 

 

11. Zdravotný úsek 

Zdravotnú starostlivosť pre seniorov v zariadeniach organizácie PE-ES zabezpečujú: 

 kvalifikované zdravotné sestry 

 opatrovateľky 

 pomocný personál. 

Zdravotný personál sleduje a zabezpečuje podľa nariadenia úradu verejného zdravotníctva dodržiavanie 

hygienických a protiepidemiologických zásad v prevádzke, kontroluje osobnú hygienu, zdravotný stav  
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prijímateľov sociálnej služby. 

Pracuje s prijímateľmi sociálnej služby na základe ošetrovateľského plánu. Cieľom je spokojnosť 

prijímateľov sociálnej služby v rámci poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti. Dôraz kladieme na 

potreby psychické, fyzické a spirituálne. Posudzujeme stav prijímateľov pozorovaním, rozhovorom, 

kladením otázok- priamych i nepriamych. 

 

Sestra v zariadení zabezpečuje: 

 zabezpečenie komplexnej ošetrovateľskej starostlivosti o občanov metódou ošetrovateľského 

procesu; 

 spĺňanie ordinácie zmluvného lekára s občanmi; 

 vykonávanie sesterskej vizity; 

 zdravotnícko-preventívne poradenstvo; 

 aplikáciu liekov a liečiv, hlásenie ich účinkov lekárovi, sledovanie vitálnych funkcii; 

 odber biologického materiálu; 

 dezinfekcia, dodržiavanie hygienických a protiepidemiologických zásad podľa platných 

predpisov; 

 vykonávanie komplexnej hygienickej starostlivosti o imobilných a chorých občanov a pomoc pri 

sebaobslužných úkonoch; 

 vykonávanie základnej pohybovej liečby – pasívne a aktívne; 

 zostavovanie jedálneho lístka pre občanov v súlade so zásadami racionálnej výživy starších 

občanov; 

 podávanie stravy občanom podľa liečebných diét 

 vybavovanie vyšetrení klientom a zabezpečenie ich sprievodu 

 chystanie a dopĺňanie liekov, dopĺňanie zdravotníckeho materiálu 

 organizovanie činnosti na zdravotnom úseku 

 zodpovednosť za zdravotnú dokumentáciu 

 spolupráca s príbuznými klientov pri riešení zdravotných problémov 

 spolupráca s úsekom sociálnych vecí pri riešení problémov klientov ako aj pri organizovaní 

pracovnej terapie, kultúrnych a spoločenských podujatí. 

Na zdravotnom úseku sa vykonáva aktívna a individuálna ošetrovateľská starostlivosť, ktorej cieľom 

je monitorovať a uspokojovať potreby prijímateľa sociálnej služby, jeho bio- psycho- sociálne 

potreby. Zdravotná starostlivosť zahŕňa prevenciu, diagnostiku, dispenzarizáciu, liečbu 

a ošetrovateľskú starostlivosť. 
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Zdravotná starostlivosť v zariadení je zabezpečovaná prostredníctvom zmluvných a odborných lekárov. 

Zmluvným obvodným lekárom je MUDr. Poliaková Zdenka so sídlom v Bystričanoch. Poskytuje 

pravidelnú kontrolu, predpisuje lieky a zdravotné pomôcky. V zariadení jedenkrát mesačne vykonáva 

návštevy aj špecialista v odbore psychiatria- MUDr. Smetánka. Lekári prichádzajú do zariadenia buď na 

požiadanie alebo podľa potreby, respektívne v zmysle zmluvy. Na odporučenie lekárov sestra následne 

objednáva klientov k odborným lekárom na vyšetrenia.  

Ošetrovateľská starostlivosť v zariadení organizácie PE-ES n. o.  je zameraná na poskytovanie 

ošetrovateľských úkonov podľa § 22 zákona č. 448/2008 Z. z. v nadväznosti na platnú legislatívu v 

oblasti zdravotníctva. Zabezpečuje ju odborný personál. Spolupracuje sa aj so sestrami z agentúry ADOS. 

Sestra pri vykonávaní ošetrovateľskej starostlivosti vedie ošetrovateľskú dokumentáciu, v ktorej 

chronologicky zaznamenáva udalosti o stave prijímateľa počas celého dňa. Najčastejšie diagnózy 

u klientov, ktorí vyžadujú ošetrovateľskú starostlivosť sú: ICHS, hypertenzia, diabetes mellitus, NCMP, 

demencia, depresia, organický psychosyndróm, inkontinencia, ochorenia pohybového aparátu. 

 

Opatrovateľka v zariadení zabezpečuje: 

 sprevádzanie prijímateľov na lekárske vyšetrenie, 

 zodpovedá za hygienu a úpravu lôžka, 

 umýva a dezinfikuje zdravotné pomôcky, 

 manipuluje s bielizňou, 

 pomáha pri príjme a výdaji odevov, 

 dováža a rozdeľuje stravu prijímateľom sociálnych služieb, 

 dodržiava čistotu a poriadok v priľahlých miestnostiach, 

 zabezpečuje komplexnú opatrovateľskú starostlivosť a chronologicky zapisuje opatrovateľské 

záznamy.  

V rámci opatrovateľskej služby je vykonávaná celodenná starostlivosť- ranná a večerná hygiena, kúpanie, 

umývanie, česanie, strihanie nechtov, holenie, umývanie vlasov, podávanie stravy, kŕmenie, výmena 

inkontinečných pomôcok, polohovanie, starostlivosť o osobnú a posteľnú bielizeň, zabezpečenie pitného 

režimu, sprevádzanie obyvateľov na vyšetrenia u odborných lekárov. 

Hygienický režim sú zásady a pracovné postupy pre dodržiavanie všeobecných hygienických 

požiadaviek, pri ktorých preventívnym spôsobom znižujeme a vylučujeme nesprávne pracovné postupy. 

Dôležitým opatrením prevencie je zabránenie prenosu nákazy od prameňa nákazy k zdravému jedincovi, 

ktorým je dezinfekcia. Dezinfekcia na opatrovateľsko- ošetrovacom oddelení sa vykonáva podľa rozpisu 

a zabezpečujú ju opatrovateľky a ošetrovateľky. 
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Rozdelenie klientov podľa inkontinencie k 31.12.2018 

inkontinencia 

ZpS Diviacka Nová Ves ZpS Nitrianske Sučany ZpS Jacovce 

ženy muži ženy  muži ženy muži 

úplná 6 - 5 2 50 6 

čiastočná  8 - 9 4 13 8 

žiadna 2 - 2 3 3 0 

 

Odborné vyšetrenia za rok 2018 

Odborné 

vyšetrenia 

ZpS Diviacka Nová Ves ZpS Nitrianske Sučany ZpS Jacovce 

ženy muži ženy  muži ženy muži 

neurologické 4 - 7 3 15 5 

chirurgické 3 - 5 4 15 6 

interné 9 - 8 7 19 3 

urologické 1 - 5 5 45 12 

kožné 3 - 3 7 16 8 

ORL 1 - 2 1 8 4 

diabetologické 10 - 12 6 14 6 

očné 4 - 5 0 8 4 

kardiologické 2 - 1 1 15 1 

gynekologické 0 - 3 0 2 - 

psychiatrické 12 - 24 8 27 7 

geriatrické 8 - 14 4 7 3 

angiologické 1 - 2 1 1 3 

onkologické 5 - 2 1 5 2 

endokrinologické 2 - 3 - 7 1 

ortopedické 0 - 1 - 4 1 

infektologické - - - - 1 - 

foniatrické - - - - 4 1 

pľúcne 2 - - - 1 2 

stomatologické - - - - 2 1 

nefrologické - - - - 4 1 

traumatologické - - - - 9 3 

hematologické - - - - 2 1 

reumatologické - - - - 1 1 

 

Dispenzarizovaní klienti sociálnej služby 

 

Ambulancie 

ZpS Diviacka Nová Ves ZpS Nitrianske Sučany ZpS Jacovce 

ženy muži ženy muži ženy muži 

interná  7 - 5 2 12 3 

neurologická  3 - 2 3 10 4 

diabetologická 5 - 4 2 14 6 

psychiatrická 6 - 11 4 27 6 

kardiologická 2 - 1 1 15 1 

geriatrická 4 - 5 1 4 1 
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angiologické - - 1 1 2 1 

onkologické 3 - 2 - 5 2 

urologická - - - 1 5 2 

očná 2 - 2 - 1 1 

endokrinologická 2 - 2 - 63 17 

kožná - - - 1 1 3 

pľúcne 2 - - - - - 

 

Počet hospitalizovaných klientov za rok 2018 

  ZpS Diviacka Nová Ves ZpS Nitrianske Sučany ZpS Jacovce 

ženy muži ženy muži ženy muži 

Počet hospit. klientov za rok  6 - 9 4 10 2 

Dovolenky klientov za rok  7 - 5 2 18 7 

 

11.1 Fyzioterapia 

Na úseku zdravotnej starostlivosti v rámci fyzioterapie bola v roku 2018 prijímateľom sociálnych služieb 

poskytovaná odborná liečebno-rehabilitačná terapia.  

 

Odborné činnosti poskytované fyzioterapeutom: 

 spinálne cvičenia, mäkké techniky, cviky na svalový korzet 

 dýchacia gymnastika 

 cievna gymnastika 

 individuálne cvičenia 

 posilňovacie cvičenia 

 odborná inštruktáž a oboznámenie prijímateľa s používaním technických a kompenzačných 

pomôcok (nácvik chôdze s francúzskymi, nemeckými barlami, chodítko G-aparát, invalidný 

vozík) 

V priestoroch fyzioterapie majú prijímatelia sociálnych služieb k dispozícií stacionárny bicykel, steper, 

rebriny, fit loptu pre účely posilňovacích a kondičných cvičení. 

Imobilným a čiastočne imobilným prijímateľom sociálnych služieb boli poskytované tieto úkony: 

 polohovanie, vysadzovanie, vertikalizácia, mobilizácia 

 nácvik chôdze s barlami – bez záťaže, s čiastočným zaťažením, s plným zaťažením 

 nácvik chôdze s pomocou G-aparátu, s chodítkom 

 aktívne, pasívne, aktívne asistované cvičenia s pomocou 

 dýchacia gymnastika 

 cievna gymnastika 
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12. Finančná správa za rok 2018 

Naša organizácia v roku 2018 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 2018 v € 2017 v € 
      

  NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU 51393 52998 

  dlhodobý hmotný majetok 51393 52998 

  OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU 97726 55172 

  Zásoby 2802 2789 

  materiál 2539 2789 

  Krátkodobé pohľadávky 18467 27451 

  pohľadávky z obchodného styku 0 0 

  ostatné pohľadávky 12817 19230 

  

Pohľad. z dôvodu finančných vzťahov k ŠR a 

rozpočtovom územnej samosprávy 5602 8221 

  iné pohľadávky 48 0 

  Finančné účty 76456 24932 

  pokladnica 33781 17828 
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  bankové účty 42675 7104 

  ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU 2295 2612 

  náklady budúcich období 2211 2612 

  príjmy budúcich období 84 0 

  Majetok SPOLU 151 414 110 782 

 

Časové rozlíšenie – náklady budúcich období  vo výške 2 211,- EUR predstavovali poistky majetku a áut 

pripadajúce na budúce obdobie, predĺžená záruka na práčku a úrok z úveru.  

Časové rozlíšenie – výnosy budúcich období vo výške 84,- EUR predstavoval nájom z podnikateľskej 

činnosti, ktorý sa bude postupne rozpúšťať do výnosov ďalšieho roka. 

  STRANA PASÍV 2018 v € 2017 v € 
        

  VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU -2626 -63178 

  ZI 54381 54381 

  neuhradená strata minulých rokov -117560 -94158 

  výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 60553 -23401 

  CUDZIE ZDROJE SPOLU 136780 165275 

  krátkodobé rezervy 0 0 

  záväzky zo  SF 4422 1254 

  ostatné dlhodobé záväzky 328 4269 

  záväzky z obchodného styku 18944 43991 

  záväzky voči zamestnancom 46805 40183 

  zúčtovanie zo SP a ZP 27046 23681 

  daňové záväzky 5494 3854 

 

Záväzky z dôvodu finan. vzťahov k štátnemu rozpočtu 

a rozpočtom územnej samosprávy 0 13792 

  ostatné záväzky 3941 5243 

  prijaté krátkodobé finančné výpomoci 29800 29008 

  ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU 17260 8685 

  výnosy budúcich období 17260 8685 

  VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU 151 414 110 782 

 

PE – ES, n.o. hospodárila v roku 2018 so ziskom 60 553,- EUR, ktorý bol tvorený prevažne z darov od 

fyzických osôb. Bude preúčtovaný v súlade s postupmi účtovania na účet 428 – nevysporiadaný výsledok 

hospodárenia minulého roku. 
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Organizácia PE-ES, n.o. v roku 2018 uskutočňovala aj zdaňovaciu činnosť, ktorá pozostávala z predaja 

cukroviniek a nájmu kávomatu. Hospodársky výsledok pred zdanením dosiahol 899,58 EUR, daň 21% 

bola vo výške 189,- EUR. 

  NÁKLADY 2018 v € 2017 v € 
        

  spotreba materiálu 180 288 177 291 

  energie 51 438 59 824 

 predaný tovar 790  

  opravy a udržiavanie 52 601 20 121 

  cestovné 187 91 

  náklady na reprezentáciu 60 388 

  ostatné služby 134 476 126 015 

  mzdové náklady 669 648 589 306 

  zákonné sociálne a zdravotné poistenie 223 474 193 379 

  zákonné sociálne náklady 39 767 30 493 

  ostatné dane a poplatky 2 555 2 301 

  zmluvné pokuty a penále 330 25 

  ostatné pokuty a penále 14 11 

  odpísanie pohľadávky 3 042 773 

  úroky 556 845 

  dary 0 0 

  osobitné náklady 0 0 

  iné ostatné náklady 3 381 4 445 

  odpisy DM 9 037 16 657 

 poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám 370 370 

  Náklady SPOLU 1 372 014 1 221 965 
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Najvyššou nákladovou položkou boli mzdové náklady a náklady na sociálne a zdravotné poistenie a to vo 

výške spolu 893 122,- EUR. Spotreba materiálu v roku 2018 dosiahla výšku 180 288,- EUR a tvorili ju 

najmä potraviny, drogéria, drobné opravy, kancelárske potreby, PHM, OOPP, potreby pre klientov – 

posteľná bielizeň, paplóny, DHM. Súčasťou ostatných služieb, ktorých výška dosiahla sumu 134 476,- 

EUR, boli náklady na nájom, upratovanie, telefóny, internet, služby BOZP, audit, administratíva, 

parkovné, poštovné, DIGI, televízia a školenia zamestnancov. 

 

  VÝNOSY 2018 v € 2017 v € 
        

  tržby z predaja služieb 733 229 670 605 

 tržby za predaný tovar 1 005  

  aktivácia nákladov na stravu 38 074 22 353 

  úroky 0 0 

  osobitné výnosy 0 0 

  prijaté dary 99 0 

 iné ostatné výnosy 7 204 3 189 

 tržby z predaja materiálu 0 0 

  prijaté príspevky - PO 1 200 0 

  prijaté príspevky - FO 48 345 22 600 

  príspevky z podielu zaplatenej dane 1 384 920 

  dotácie 602 216 478 897 

  Výnosy SPOLU 1 432 756 1 198 564 

    

   Výsledok hospodárenia pred zdanením 60 742 -23 401 

 Daň z príjmov  189 0 

  HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK PO ZDANENÍ  60 553 -23 401 
 

Do výnosov patria tržby z predaja služieb, tržby za predaný tovar, aktivácia nákladov na stravu, prijaté 

dary, iné ostatné výnosy, prijaté príspevky od iných organizácií, prijaté príspevky – FO, príspevky 

z podielu zaplatenej dane, dotácie. Iné ostatné výnosy tvorili ročné zúčtovanie zdravotných poisťovní 

a nájom z kávomatu - zdaňovaná činnosť.  

 

Prehľad výdavkov z hlavnej činnosti podľa jednotlivých zdrojov za rok 2018 

 

Náklad 

Príjmy od 

prijímateľov 

+ iné zdroje 

MPSVaR ÚPSVaR 

RZZP za 

rok 2017 
Príspevky 

2% 

Príspevky 

od iných 

organizácií 

Spotreba materiálu 177 129,40 

 

574,60  1 384,00 1 200,00 

Spotreba energie 51 438,00      

Opravy a udržiavanie 52 601,00      
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Cestovné 187,00       

Náklady na reprezentáciu 60,00      

Ostatné služby 134  476,00      

Mzdové náklady 216  440,67 435 122,51 18 084,82    

Zákonné soc. a zdrav. poistenie 69 787,28 141 382,88 6 365,87 5 937,97   

Zákonné soc. náklady 39 767,00      

Ostatné dane a poplatky 2 555,00      

Pokuty a penále 344,00      

Odpísanie pohľadávky -------       

Úroky 556,00      

Osobitné náklady ------      

Iné ostatné náklady 3 381,00      

Odpisy -------      

Poskytnuté príspevky iným 

účtovným jednotkám 370,00      

Spolu 749 092,35 576 505,39 25 025,29 

 

5 937,97 1 384,00 

 

1 200,00 

 

PE – ES, n.o. v roku 2018 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 576 505,39 EUR. Z platieb za poskytované sociálne 

služby získala organizácia v roku 2018 výnosy vo výške 733 229,20 EUR.  

V roku 2018 PE – ES, n.o. získala aj finančné dary od fyzických osôb v celkovej výške 57 605,01 EUR. 

Dary vo výške 43 305,01 EUR sa použijú na úhradu straty minulých rokov, časť darov vo výške 3 800,- 

EUR sa použila na opravu strechy v Diviackej Novej Vsi, časť darov vo výške 10 500,- EUR sa použila 

na výťahovú plošinu v Nitrianskych Sučanoch.  Suma darov vo výške 10 500,- EUR bola preúčtovaná 

ako výnosy budúcich období na výťahovú plošinu v Nitr. Sučanoch a časť vo výške 1 240,- EUR sa 

rozpustila v roku 2018 na výťahovú plošinu v Nitr. Sučanoch. 

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 v Diviackej Novej Vsi vo výške 6 022,70 EUR, chránenej dielne v Nitrianskych Sučanoch vo 

výške 6 237,64 EUR, dvoch chránených dielni v Jacovciach vo výške 10 629,84 EUR. Príspevok na 

podporu zamestnávania znevýhodnených UoZ bol vo výške 1 560,51 EUR.  Spolupráca s úradom práce je 

na veľmi dobrej úrovni. V roku 2018 spolupracovala organizácia aj v rámci organizovania aktivačnej 

činnosti formou dobrovoľníckej služby. Na túto službu úrad práce prispel sumou 574,60 EUR. 
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Prehľad príjmov z hlavnej činnosti podľa zdrojov za rok 2018 

Zdroj EUR 

Príjmy od prijímateľov sociálnej služby 733 229,00 

Ročné zúčtovanie zdravotných poisťovní 5 937,97 

MPSVaR SR 576 505,39 

ÚPSVaR – Prievidza a Topoľčany 25 025,29 

Príspevky z podielu zaplatenej dane 1 384,00 

Prijaté príspevky od FO (dary) 48 345,00 

Prijaté príspevky od iných organizácií 1 200,00 

 

 

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 2018, 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. 

 

13. Vízia a poslanie zariadenia 

Poslaním nášho zariadenia je poskytovať sociálne služby v zmysle zákona o sociálnych službách ako 

súčasť regionálnej a celoštátnej sociálnej politiky. 

 

Víziou nášho zariadenia je zabezpečenie takého prostredia, ktoré podporuje čo najvyššiu mieru 

sebestačnosti a autonómie klienta a zároveň poskytuje odborne správne a bezpečné služby. 

 

Organizácia chce poskytovať služby spĺňajúce požiadavky na kvalitu, ktoré zároveň dbajú aj na 

subjektívnu spokojnosť klienta. Klient je našim partnerom a jeho názor je dôležitý! 
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13.1 Strategické ciele organizácie 

 

 dokončenie revitalizácie záhrady a externých priestorov ZpS Nitrianske Sučany, Zariadenia soc. 

služieb sv. Marty, Jacovce, 

 vybudovanie značky kvality pre naše sociálne zariadenia, 

 udržiavanie psychickej a fyzickej kondície klientov rôznymi nadstavbovými terapiami 

a aktivitami, 

 udržanie, zabezpečovanie vzdelávania a rozširovanie pracovného uplatnenia odborných 

zamestnancov 2019-2020, 

 dobudovanie školiaceho a terapeutického centra pre všetky naše sociálne zariadenia, 

 zlepšovanie ubytovacích štandardov pre klientov našich zariadení, 

 rozšírenie ponuky sociálnych služieb a vzdelávanie aktivít, 

 získavanie dobrovoľníkov a dobrovoľníckych aktivistov z radov miestnej komunity. 

 

 

14. 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: +421 911 776 948 

e-mail: penzion.dnv@gmail.com 

web: www.pe-es.sk 

  

 

Zariadenie pre seniorov – zariadenie sociálnych služieb sv. Marta                       

Ulica Farská 741/1A, 755/1B, 956 21  Jacovce 

Tel.: 038/538 39 47 
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Vrchná sestra 

Mobil: +421 911 449 375 

e-mail: jacovce@topsenior.sk 

Hospodár 

Mobil: +421 911 536 616 

web: www.topsenior.sk 

 

Riaditeľ zariadenia 

Mobil: +421 905 426 096 

e-mail: lubica@diviacka.sk 

 

Ekonomicky úsek: 

Mobil: +421 911 418 498 

e-mail: kancelaria.dnv@gmail.com 
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