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Predhovor riaditeľky 

 
Vážení priatelia, 

 
prežívame obdobie, kedy každý človek hľadá dobrú správu doslova s lupou v ruke. Máme to 

šťastie, že kolektív zamestnancov, ktorý pracuje v našej neziskovej organizácií verí, že ak niečo 

nejde hneď a teraz, verí tomu, že za krátky čas všetko dobre dopadne. Skúsenosti nás uisťujú, že 

keď niečo vyzerá ako veľký „prúšvih“, vlastným pričinením môžeme situáciu otočiť v náš 

prospech. 

Každá šťastná situácia nám dáva nádej, že neupadneme do depresie a paniky. Postoje nás 

všetkých sa zmenili z pólu mínus na pól plus. Tak zamestnanci naši milí, všetkým Vám touto 

cestou ďakujem za Vašu ochotu pracovať a pomáhať tým, ktorí to potrebujú. Ďakujem všetkým, 

ktorí nás podporovali finančne, metodicky a podali pomocnú ruku, keď bolo treba. 

Ďakujem všetkým prijímateľom sociálnych služieb a ich blízkym za dôveru a pochopenie v tejto 

neľahkej dobe. Uvedomujeme si, že nie je jednoduché zo dňa na deň stratiť osobný kontakt so 

svojim najmilším. Nádej a rozumná viera, že všetko napokon bude dobré, nás poháňajú a dávajú 

nám silu. Strážme si teda každý svoju dávku nádeje a optimizmu, všetko nám vďaka tomu pôjde 

lepšie. 

Aj keď vieme, že doba nie je ľahká, ale vždy, keď sa to čo len trochu dá, usmejme sa. Buďme 

k sebe navzájom lepší, prajme si do ďalších dní hlavne zdravie, lásku, dobrú kondíciu a 

spokojnosť v našich rodinách. 

Nastal čas dopriať si prečítať aj príjemné správy a myseľ naladiť pozitívne. 

 

 
PhDr. Ľubica Geczyová 
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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 zakladateliek n.o. Ľubice Géczyovej a Lucie Bucákovej, ktoré sa 

rozhodli ponúknuť ľuďom, odkázaným na pomoc inej fyzickej osoby a fyzickým osobám, ktoré 

dovŕšili dôchodkový vek, šancu na možnosti využiť sociálne zariadenie ako svoj druhý domov. 

Nezisková organizácia PE-ES ako neverejný poskytovateľ sociálnych služieb sa stala v roku 

2006 prevádzkovateľom Domova sociálnych služieb a Zariadenia pre seniorov Diviacka Nová 

Ves s kapacitou 9 miest a neskôr rozšírili kapacitu o ďalších 7 miest – prebudovaním 

hospodárskeho objektu na parcele už sídliaceho DSS. Celkom v lokalite Diviacka Nová Ves 

poskytujeme sociálnu službu 16 prijímateľom. Postupným záujmom a starnutím obyvateľov 

okolitých obcí došlo k naplneniu zariadenia a žiadateľov o sociálnu službu bolo čoraz viac. Z 

toho dôvodu bola v roku 2010 budova bývalej materskej škôlky v Nitrianskych Sučanoch, 

rozhodnutím správnej rady zrekonštruovaná na zariadenie sociálnych služieb. Dňa 28.12.2010 

bola registrovaná služba Domov sociálnych služieb aj v Nitrianskych Sučanoch s kapacitou 25 

miest. Tým, že o naše služby v regióne mali čoraz viac záujem občania v dôchodkovom veku, v 

roku 2014 sme uskutočnili preregistráciu DSS na Zariadenie pre seniorov s celoročnou 

pobytovou službou. 

V roku 2015 organizácia uviedla do prevádzky ďalšie Zariadenie sociálnych služieb sv. Marty, 

Farská 741/1A s kapacitou 40 miest a Zariadenie sociálnych služieb sv. Marty, Farská 755/1B s 

kapacitou 40 miest. Nezisková organizácia má priestory zariadenia v prenájme od o.z. 

Metropolitánik. Spomínané občianske združenie má nehnuteľnosť v dlhodobom prenájme. 

Zariadenie má nadregionálny charakter, nakoľko klienti zariadenia sú z rôznych krajov 

Slovenska. 

Vo všetkých zariadeniach uplatňujeme systém manažérstva kvality ako nástroj trvalého 

zlepšovania poskytovaných sociálnych služieb. 

 
Nezisková organizácia zorganizovala v ostatnom čase nasledovné zmeny: 

● Zavedenie systému manažmentu kvality a plnenia podmienok kvality poskytovanej 

sociálnej služby v súlade so zákonom o sociálnych službách. 

● Od januára 2019 nastalo schválenie novej Organizačnej štruktúry všetkých troch 

zariadení PE-ES, n.o., ktoré sú súčasťou Organizačného poriadku, a do ktorých boli 

zaradené nové pracovné pozície, a to: 

- od 1.1.2019 – Manažér kvality a Pracovný asistent 

- od 1.3.2020 – Pracovník správy registratúry 

- od 1.4.2020 – Odborný administratívny asistent 

- od 1.7.2020 – Manažér ošetrovateľstva 

● Od 6.2.2020 je poskytovanie odbornej ošetrovateľskej starostlivosti v ZSS Sv. Marty 

v Jacovciach, ktoré uzatvorilo zmluvy a spolupracuje so zdravotnými poisťovňami. 

● PE-ES, n.o. začalo využívať na všetkých úsekoch nové moderné informačné počítačové 

technológie na skvalitnenie poskytovania sociálnych služieb, a to informačný systém Cygnus 
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a vzájomné prepojenie všetkých zariadení PE-ES, n.o. so Systémom riadenej dokumentácie, 

ktoré zabezpečuje internetový program OneDrive. 

 
Poslaním našej organizácie je vytvárať domov pre tých, ktorí chcú prežiť život doma, vytvoriť 

podmienky domova pre tých, ktorí z rôznych príčin žiť sami nedokážu. 

 
Vo výročnej správe predkladáme výsledky, ktoré nezisková organizácia dosiahla v roku 2021. 

Na napredovaní organizácie majú zásluhu všetci zamestnanci a ich obetavá práca, príbuzní 

prijímateľov sociálnych služieb a všetci tí, ktorí nezištne pomáhajú a prikladajú svoje nápady 

a pozitívne myšlienky. Za ich neúnavnú činnosť im prináleží patričná vďaka! 

 

 
 

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. 

PE-ES, n.o. poskytuje sociálne služby v zmysle Zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách 

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

predpisov v zariadení pre seniorov. 

 
Názov: PE – ES, n. o. 

  

Sídlo: 
972 24 Diviacka 

Nová Ves 465 

Štatutárny orgán: 
PhDr. Ľubica 

Geczyová, riaditeľka 

Právna forma: 
nezisková 

organizácia 

IČO: 37923251 

DIČ: 2022309135 

Doba trvania: neurčitá 

 
Informácie o orgánoch neziskovej organizácie 

Zakladatelia: PhDr. Ľubica Geczyová 

Lucia Bucáková 

Predseda správnej rady: Jozef Uhlár 
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Členovia správnej rady: Mgr. Emília Lundberg 

Jozef Géczy 

 
Revízor: Ing. Eva Uhlárová 

Štatutárny zástupca: PhDr. Ľubica Geczyová 

 
Výročná správa o hospodárení neziskovej organizácie PE-ES, n.o. za rok 2021 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. 

 
 

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. 2021 ostávajú v platnosti počty podľa Registra poskytovateľov sociálnych služieb 

Trenčianskeho samosprávneho kraja v počte : 

o 16 miest pre Zariadenie pre seniorov Diviacka Nová Ves, Diviacka Nová Ves 465, 972 

24 Diviacka Nová Ves, 

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

Nitrianske Sučany, 

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

o 40 miest pre Zariadenie pre seniorov Blok B, Farská 755/1B, 956 21 Jacovce. 
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4. Identifikácia poskytovaných sociálnych služieb 

 
V našich zariadeniach sú poskytované sociálne služby v zmysle Zákona č. 448/2008 Z.z. 

o sociálnych službách. 

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. 

 
Miesto poskytovania sociálnej služby: 

● Zariadenie pre seniorov Nitrianske Sučany 355, 

● Zariadenie pre seniorov Diviacka Nová Ves 465, 

● Zariadenie sociálnych služieb Sv. Marty, Farská 741/1A, 956 21 Jacovce, 

● Zariadenie sociálnych služieb Sv. Marty, Farská 755/1B, 956 21 Jacovce, 

● Opatrovateľská služba v prirodzenom sociálnom prostredí opatrovaných prijímateľov 

sociálnej služby. 
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5. Oblasť ľudských zdrojov 

Štruktúra zamestnancov zariadenia sociálnych služieb Sv. Marty Jacovce, Blok 

B k 31.12.2021 

Ekonomický úsek, administratíva 

a riadenie 

 
Počet v ks 

 
Prepočítané na plný úväzok 

štatutárny organ 1 0,33 

riaditeľ/ka 1 0,5 

manažér zariadenia 1 0,5 

manažér ošetrovateľstva 1 0,5 

manažér kvality 1 0,33 

hlavný účtovník externe externe 

ekonóm* 0 0 

mzdový účtovník a personalista externe externe 

nižší účtovník 1 0,5 

pracovník správy registratúry 0 0 

referent personálnej a admin.práce 1 0,5 

Spolu 7 3,16 

   

Sociálny úsek a zdravotný úsek Počet v ks Prepočítané na plný úväzok 

fyzioterapeut 2 0,97 

z toho odborní zamestnanci:   

vedúca sociálneho úseku 1 0,5 

sociálny pracovník 3 1,5 

asistent soc.práce 1 0,5 

inštruktor soc. rehabilitácie 0 0 

hlavná sestra 1 0,5 

sestra 3 1,5 

zdravotnícky asistent 2 1 

diétna sestra 0 0 

opatrovateľka 23 11,15 

Spolu odborní zamestnanci 34 16,65 

   

Stravovací-prevádzkový úsek Počet v ks Prepočítané na plný úväzok 

hospodár 1 0,062 

hlavný kuchár 2 1 

pomocný kuchár 2 0,75 

údržbár 1 0,5 

upratovačka 6 2,75 

recepčná 2 0,7 

pracovník práčovne 0 0 

žehliar 0 0 

Spolu 14 5,762 

* zamestnanec je na MD   

 
celkový počet zamestnancov v ks 57 

celkový počet zamestnancov prepočítaný na 

plný úväzok 

 
26,54 

z toho odborní zamestnanci prepočítaní na plný 

úväzok 

 
18,81 
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Štruktúra zamestnancov zariadenia sociálnych služieb Sv. Marty Jacovce, Blok A 

k 31.12.2021 

Ekonomický úsek, 

administratíva a riadenie 
 
Počet v ks 

 
Prepočítané na plný úväzok 

štatutárny organ 1 0,33 

riaditeľ/ka 1 0,5 

manažér zariadenia 1 0,5 

manažér ošetrovateľstva 1 0,5 

manažér kvality 1 0,33 

hlavný účtovník externe externe 

ekonóm* 0 0 

mzdový účtovník a personalista externe externe 

nižší účtovník 1 0,5 

pracovník správy registratúry 0 0 

referent personálnej a admin. práce 1 0,5 

Spolu 7 3,16 

   

Sociálny úsek a zdravotný úsek Počet v ks Prepočítané na plný úväzok 

fyzioterapeut 2 0,97 

z toho odborní zamestnanci:   

vedúca sociálneho úseku 1 0,5 

sociálny pracovník 3 1,5 

asistent soc.práce 1 0,5 

inštruktor soc. rehabilitácie 0 0 

hlavná sestra 1 0,5 

sestra 3 1,5 

zdravotnícky asistent 2 1 

diétna sestra 0 0 

opatrovateľka 23 11,15 

Spolu odborní zamestnanci 34 16,65 

   

Stravovací-prevádzkový úsek Počet v ks Prepočítané na plný úväzok 

hospodár 1 0,062 

hlavný kuchár 2 1 

pomocný kuchár 2 0,75 

údržbár 1 0,5 

upratovačka 6 2,75 

recepčná 2 0,7 

pracovník práčovne 0 0 

žehliar 0 0 

Spolu 14 5,762 

* zamestnanec je na MD  

 

celkový počet zamestnancov v ks 57 

celkový počet zamestnancov prepočítaný na plný 

úväzok 
 

26,54 

z toho odborní zamestnanci prepočítaní na plný 

úväzok 
 

18,81 
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Štruktúra zamestnancov zariadenia pre seniorov Nitrianske Sučany k 31.12.2021 

Ekonomický úsek, 

administratíva a riadenie 
 
Počet v ks 

 
Prepočítané na plný úväzok 

riaditeľka 1 0,21 

manažér zariadenia 0 0 

manažér ošetrovateľstva 0 0 

manažér kvality 1 0,21 

hlavný účtovník externe externe 

ekonóm 0 0 

mzdový účtovník a personalista externe externe 

odborný administratívny asistent 0 0 

Spolu 2 0,42 

   

Sociálny úsek a zdravotný úsek Počet v ks Prepočítané na plný úväzok 

sociálny pracovník 1 0,61 

inštruktor soc. rehabilitácie 2 1,22 

sestra/zdravotnícky asistent 1 1,00 

opatrovateľka 9 8,75 

fyzioterapeut 0 0 

pomocný pracovník úseku 0 0 

Spolu 13 11,58 

   

Stravovací-prevádzkový úsek Počet v ks Prepočítané na plný úväzok 

hospodár 1 0,61 

hlavný kuchár 2 1,22 

pomocný kuchár 1 0,61 

údržbár 1 0,46 

upratovačka 1 1,00 

pomocný pracovník úseku 0 0 

pracovný asistent 0 0 

Spolu 6 3,90 

 

 

celkový počet zamestnancov v ks 21 

celkový počet zamestnancov prepočítaný na plný 

úväzok 
 

15,90 

z toho odborní zamestnanci prepočítaní na plný 

úväzok 
 

12,00 
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Štruktúra zamestnancov zariadenia pre seniorov Diviacka Nová Ves k 31.12.2021 

Ekonomický úsek, 

administratíva a riadenie 

 
Počet v ks 

 
Prepočítané na plný úväzok 

riaditeľka 1 0,13 

manažér zariadenia 0 0 

manažér ošetrovateľstva 0 0 

manažér kvality 1 0,13 

hlavný účtovník externe externe 

ekonóm 0 0 

mzdový účtovník a personalista externe externe 

Spolu 2 0 

   

Sociálny úsek a zdravotný úsek Počet v ks Prepočítané na plný úväzok 

z toho odborní zamestnanci:   

sociálny pracovník 1 0,39 

inštruktor soc. rehabilitácie 2 0,78 

animátor voľného času 0 0,00 

sestra/zdravotnícky asistent 1 0,44 

opatrovateľka 8 8,00 

Spolu odborní zamestnanci 12 0 

   

Stravovací-prevdzkový úsek Počet v ks Prepočítané na plný úväzok 

hospodár 1 0,39 

hlavný kuchár 2 0,78 

pomocný kuchár 1 0,39 

údržbár 0 0 

upratovačka 0 0 

Spolu 4 0,00 

 

celkový počet zamestnancov v ks 18 

celkový počet zamestnancov prepočítaný na plný 

úväzok 

 
11,43 

z toho odborní zamestnanci prepočítaní na plný 

úväzok 

 
9,87 
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5.1. Odborný rast, vzdelávanie zamestnancov a supervízia 

 
Medzi hlavné ciele organizácie PE-ES, n.o. patrí zlepšovanie štandardov kvality v 

poskytovaných sociálnych službách. Vysokú úroveň spokojnosti prijímateľov sociálnej služby, 

personálu i príbuzných prijímateľov sociálnej služby dosahuje v prvom rade zvyšovaním 

odbornosti a profesionality. 

V priebehu roka 2021 sa zamestnanci PE-ES, n.o. zúčastňovali najmä online školení, 

odborných     konferencií     a webinárov,     vzhľadom     na     pandemickú     situáciu,     ako 

i v predchádzajúcom roku 2020. Spomedzi aktivít v oblasti vzdelávania môžeme spomenúť 

školenia na témy „Tvorba fyzického prostredia v procese deinštitucionalizácie“ (CEDA), 

„Paliatívna   starostlivosť“,    „Individuálny    plán    klienta    s Alzheimerovou    chorobou v 

multidisciplinárnom tíme“, „Základy komunikácie s ľuďmi s demenciou“, „Aktivizácia 

seniorov“. 

Zamestnanci sa so záujmom zúčastňovali aj externých supervízií, ktoré boli zamerané napríklad 

na témy „Aktuálne prežívanie a náročnosť starostlivosti počas trvania doby nariadených 

opatrení“, „Možnosti uvoľňovania nahromadeného stresu“, „Úvahy o pracovnom kolektíve, 

medziľudských vzťahoch a ako byť pozitívne naladený“, „Harmónia osobného a pracovného 

života pracovníka“ a iné zaujímavé témy. Uvedené pozitívne vplývalo 

na zlepšenie pracovnej morálky a medziľudských vzťahov na pracovisku, preto bude 

organizácia v externých supervíziách pokračovať aj v budúcnosti. Odborný rast, ďalšie 

vzdelávanie a preškoľovanie personálu malo pozitívny vplyv na odbornú kvalifikáciu 

zamestnancov, ich zručnosti a následne celkovú spokojnosť prijímateľov sociálnej služby s jej 

poskytovaním. 

 
5.2. Národný projekt Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – 

podpora transformačných tímov 

 
Rok 2021 sa v neziskovej organizácií PE-ES, n.o. pod vedením PhDr. Ľubice Geczyovej 

niesol najmä v znamení príprav na transformáciu zariadení sociálnych služieb. Organizácia sa 

zapojila do Národného projektu – Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – podpora 

transformačných tímov. Projekt realizovala Implementačná agentúra Ministerstva práce 

sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v spolupráci s partnermi: Radou pre poradenstvo 

v sociálnej práci, Slovenskou úniou podporovaného zamestnávania a Fakultou architektúry STU 

–    Výskumným    a    školiacim    centrom    bezbariérového    navrhovania    –     CEDA. Účasť 

PE-ES, n.o. na projekte bola intenzívna, sprevádzalo ju množstvo školení a konzultácií v 

priebehu celého roka, ktorých sa zúčastňoval transformačný tím. Výsledkom úsilia bolo 

zhmotnenie predstavy do Transformačného plánu, ktorý bol v decembri 2021 expertami 

posúdený      a následne       odporučený      na       implementáciu       projektu      transformácie 

a deinštitucionalizácie v sociálnych službách. Uvedené 

je veľkým úspechom pre celú organizáciu, v dôsledku čoho sa v blízkej budúcnosti zmení spôsob 
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poskytovania sociálnej služby v organizácií (poskytovanie sociálnej služby 

v novovybudovaných komunitných domácnostiach, postupný zánik inštitúcie). 

 

 
Zloženie transformačného tímu: 

1 PhDr. Ľubica Geczyová riaditeľka PE-ES, n.o. 

2 Mgr. Juraj Géczy riaditeľ ZSS sv. Marty, Jacovce 

3 PhDr. Dana Neumannová manažér kvality 

4 Mgr. Zuzana Magdinová manažér ošetrovateľstva 

5 Mgr. Zuzana Šárošová sestra 

6 Mgr. Gabriela Mikudová vedúca sociálneho úseku 

7 Tatiana Kotruchová referent personálnej a administratívnej práce 

8 Kateřina Krobotová mentor 

9 Mgr. Tatiana Karabínošová sociálny pracovník 

10 Ing. Eva Uhlárová technický pracovník 

11 Ing. Pavlína Vavrová nižší účtovník 

12 Mária Kohútová hlavný účtovník 

13 Elena Cagáňová inštruktor sociálnej rehabilitácie 

14 Helena Zvrškovcová prijímateľ sociálnej služby 

15 Anastázia Štrbáková prijímateľ sociálnej služby 

 

 
 

6. Činnosť organizácie 

 
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. 

 
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. 
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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 činnosť, 

• zabezpečuje záujmovú činnosť (kultúrne a spoločenské aktivity). 

 
V neposlednom rade poskytovateľ sprostredkúval prijímateľom sociálnej služby aj iné služby, 

na základe ich záujmu – pedikúru, manikúru, kadernícke služby, vianočné fotenie. 

 

 
 

7. Prijímatelia sociálnej služby v roku 2021 

 
7.1. Zariadenie sociálnych služieb Sv. Marty, blok A, blok B 

Do ZSS Jacovce Blok A, bolo v roku 2021 spolu prijatých 19 prijímateľov sociálnej 

služby, odišlo 9 prijímateľov, zomrelo 9 prijímateľov. Do 

ZSS Jacovce Blok B, bolo v roku 2021 spolu prijatých 32 prijímateľov sociálnej služby, odišlo 

25 prijímateľov a zomrelo 8 prijímateľov. 

 
Vekové zloženie prijímateľov k 31.12.2021 

Blok A, tabuľka 

Vekové 

zloženie 

 
Počet 

 
Percento (%) 

60 - 69 rokov 1 2,63% 

70 - 79 rokov 9 23,68% 

80 - 89 rokov 23 60,53% 

90 a 99 rokov 5 13,16% 

100 a viac 0 0,00% 

 
Blok B, tabuľka 

 
Vekové zloženie 

 
Počet 

 
Percento (%) 

60 - 69 rokov 1 2,86% 

70 - 79 rokov 13 37,14% 

80 - 89 rokov 19 54,29% 
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90 a 99 rokov 2 5,71% 

100 a viac 0 0,00% 

Štruktúra podľa pohlavia a priemerný vek prijímateľov v ZSS k 31.12.2021 

 

 

 
Blok A, tabuľka 

 

PSS 
 

Počet 
 

Priemerný vek 

Ženy 35 82,4 

Muži 3 86,3 

 
Blok B, tabuľka 

 

PSS 
 

Počet 
 

Priemerný vek 

Ženy 28 82,5 

Muži 7 80,5 

 

 
Prehľad o mobilite prijímateľov zariadenia pre seniorov k 31.12.2021 

 
Blok A, blok B, tabuľka 

  

Blok A 

 

Blok B 

imobilní - na lôžku, na 

vozíku 

 
16 

 
23 

čiastočne imobilní 10 6 

mobilní 12 6 

 

 
Pohyb prijímateľov sociálnej služby za rok 2021 

 
Blok A, blok B, tabuľka 

  

Blok A 

 

Blok B 
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Prijatí prijímatelia 19 32 

Ukončenie poskytovania soc. 

služby 

 
9 

 
25 

 

Exitus 

 

8 
 

8 

 

 

Aktivity na prevádzke Zariadenie sociálnych služieb Sv. Marty, blok A, blok B 

Tak ako v roku 2020 sme i v roku 2021 museli „zápasiť“ so vzniknutou situácia 

v súvislosti s COVID-19. COVID-19 ovplyvnil organizáciu aktivít a kultúrno-spoločenských 

podujatí v našom zariadení. Aktivity a kultúrno-spoločenský život sme museli prispôsobiť na 

základe vzniknutej situácie a prijatých pandemických opatrení. 

V zariadení sociálnych služieb sv. Marty sa snažíme organizovať množstvo zaujímavých aktivít 

a kultúrno–spoločenských podujatí pre prijímateľov sociálnych služieb, ktoré sú dobrovoľné 

a slúžia na predchádzanie pasivity a sociálnej izolácie, na podporu samostatnosti a záujmovej 

činnosti a na zmysluplné trávenie voľného času. 

Aktivity v našom zariadení sú vedené skupinovo a individuálne podľa vypracovaného týždenného 

a mesačného plánu aktivít, ktorý vytvárajú sociálni pracovníci. Za účasti prijímateľov sociálnych 

služieb sa sociálni pracovníci podieľajú na tvorbe Individuálneho plánu prijímateľov sociálnych 

služieb s ohľadom na ich prianie, zdravotný stav a schopnosti. Aktivity v našom zariadení sa 

uskutočňujú pod vedením sociálnej pracovníčky a asistentky sociálnej práce. Obohatiť aktivity 

môžu i samotní klienti návrhom aktivít, ktoré by ich zaujali. V dopoludňajších hodinách 

sa uskutočňujú prevažne skupinové aktivity, ktoré sú zamerané na kognitivizáciu, tréning pamäti, 

skupinovú práca s knihou, skupinovú práca s hudbou, výrobu dekoračných predmetov, výrobu 

veľkonočných a vianočných ozdôb, výrobu karnevalových masiek. V roku 2021 sme spolu s 

našimi prijímateľmi sociálnej služby niekoľkokrát piekli (pagáče z cukrovej repy, ovocný koláč, 

ťahané štrúdle a štrúdle z lístkového cesta). Okrem toho sa prijímatelia zapájali do čistenia ovocia 

a zeleniny, hranie spoločenských hier ako napr. hra Bingo, Človeče nehnevaj sa, kvíz, lúštenie 

tajničiek a sudoku, reminiscencia, pracovná činnosť, uspokojovanie duchovných a spirituálnych 

potrieb. 

Pravidelne mesačne organizujeme gratulácie oslávencom, kde zablahoželáme klientom, ktorí 

mali v danom mesiaci narodeniny alebo meniny, vyberú si pieseň na želanie, ktorú im zahrajú 

hudobníci „Jacovskí seniori“. Narodeninových a meninových oslávencov sme počas roka 

organizovali v obmedzenom režime, nakoľko sme dodržiavali pandemické opatrenia v súvislosti 

s ochorením COVID 19. Podľa uvoľnených opatrení sme organizovali vychádzky mimo areálu 

zariadenia, prechádzky na kofolu a zmrzlinu. 

Organizujeme kultúrno–spoločenské podujatia, ako oslava MDŽ, karneval, Deň matiek, stavanie 

mája, október – mesiac úcty k starším, privítanie sv. Mikuláša, zdobenie vianočného stromčeka, 

vianočnú poštu pre seniorov, sprostredkovávame vianočné prekvapenie pre našich obyvateľov – 

„Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“, štedrú večeru, Vianočné posedenie pri stromčeku 

s rozbaľovaním vianočných darčekov a pod. V popoludňajších hodinách je určený priestor pre 

individuálnu prácu s prijímateľmi zariadenia, zisťovanie ich potrieb a želaní 
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a riešenie problémov. Vychádzky mimo zariadenia, organizovanie výletov pre prijímateľov 

sociálnych služieb. Neoddeliteľnou súčasťou zariadenia je kaplnka sv. Marty, kde sa vysluhujú 

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

potrieb obyvateľov nášho zariadenia 

 
Prehľad integračných aktivít realizovaných v priebehu roka 2021 v ZSS sv. Marty Jacovce 

 
 

Mesiac Názov aktivity Počet 

zúčastnených 

PSS 

Miesto aktivity 

Január Osvetová činnosť – prednáška s 

besedou 

10 Interiér zariadenia 

 Športový turnaj 45 Vestibul 

zariadenia 

 Tréning pamäti 10 Interiér zariadenia 

 Stretnutie pri spomienkach 10 Interiér zariadenia 

 Reminiscencia 13 Interiér zariadenia 

 Beseda o knihe 10 Interiér zariadenia 

 Súťaž Bingo 20 Jedáleň zariadenia 

 Zdobenie vianočných stromčekov 7 Interiér zariadenia 

 Gratulácia oslávencom 50 Jedáleň zariadenia 

 Vedomostná súťaž - kvíz 25 Jedáleň zariadenia 

Február Športový turnaj 45 Vestibul 

zariadenia 

 Gratulácia oslávencom 50 Jedáleň zariadenia 

 Fašiangový karneval 50 Jedáleň zariadenia 

 Tréning pamäti 14 Interiér zariadenia 

 Osvetová činnosť – prednáška s 

besedou 

10 Interiér zariadenia 

 Reminiscencia 15 Interiér zariadenia 

 Vedomostná súťaž – kvíz 25 Jedáleň zariadenia 

 Beseda o knihe 12 Interiér zariadenia 

 Stretnutie pri spomienkach 12 Interiér zariadenia 

 Súťaž Bingo 20 Jedáleň zariadenia 

Marec Vedomostná súťaž – kvíz 25 Jedáleň zariadenia 

 MDŽ 50 Jedáleň zariadenia 

 Športový turnaj 40 Vestibul 

zariadenia 

 Tréning pamäti 15 Interiér zariadenia 
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 Osvetová činnosť – prednáška s 

besedou 

15 Interiér zariadenia 

 Stretnutie pri spomienkach 10 Interiér zariadenia 

 Reminiscencia 10 Interiér zariadenia 

 Beseda o knihe 12 Interiér zariadenia 

 Súťaž Bingo 20 Jedáleň zariadenia 

 Pečenie 15 Jedáleň zariadenia 

Apríl Stretnutie pri spomienkach 13 Interiér zariadenia 

 Kolkový turnaj 30 Vestibul 

zariadenia 

 Tréning pamäti 10 Interiér zariadenia 

 Osvetová činnosť – prednáška 14 Interiér zariadenia 

 Beseda o knihe 10 Interiér zariadenia 

 Reminiscencia 15 Interiér zariadenia 

 Vedomostná súťaž – kvíz 25 Jedáleň zariadenia 

 Súťaž Bingo 20 Jedáleň zariadenia 

 Gratulácia oslávencom 50 Jedáleň zariadenia 

 Starostlivosť o vyvýšené záhony 6 Exteriér 

zariadenia 

Máj Stretnutie pri spomienkach 15 Interiér zariadenia 

 Deň matiek 50 Jedáleň zariadenia 

 Tréning pamäti 14 Interiér zariadenia 

 Osvetová činnosť – prednáška 

s besedou 

10 Interiér zariadenia 

 Beseda o knihe 13 Interiér zariadenia 

 Reminiscencia 12 Interiér zariadenia 

 Vedomostná súťaž – kvíz 25 Jedáleň zariadenia 

 Súťaž Bingo 20 Jedáleň zariadenia 

 Športový turnaj 45 Vestibul 

zariadenia 

 Starostlivosť o vyvýšené záhony 6 Exteriér 

zariadenia 

 Prechádzka s posedením pri kofole 5 Jacovce 

 Gratulácia oslávencom 50 Jedáleň zariadenia 

 Pečenie 15 Jedáleň zariadenia 

Jún Tréning pamäti 15 Interiér/Exteriér 

zariadenia 

 Súťaž Bingo 20 Jedáleň zariadenia 
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 Športový turnaj 43 Vestibul 

zariadenia 

 Vedomostná súťaž – kvíz 24 Interiér/Exteriér 

zariadenia 

 Gratulácia oslávencom 50 Vestibul 

zariadenia 

 Reminiscencia 12 Interiér/Exteriér 

zariadenia 

 Starostlivosť o vyvýšené záhon 5 Exteriér 

zariadenia 

 Stretnutie pri spomienkach 10 Interiér/Exteriér 

zariadenia 

 Prechádzka na zmrzlinu 6 Zmrzlina Jacovce 

 Beseda o knihe 10 Interiér/Exteriér 

zariadenia 

 Osvetová činnosť – prednáška s 

besedou 

10 Interiér/Exteriér 

zariadenia 

 sv. Omša 25 Jedáleň zariadenia 

 sv. Spoveď 30 Kaplnka 

zariadenia 

 Pečenie 15 Jedáleň zariadenia 

 Prechádzka v Tovarníckom parku 4 Tovarnícky park 

Júl Vedomostná súťaž – kvíz 25 Interiér/Exteriér 

zariadenia 

 Tréning pamäti 14 Interiér/Exteriér 

zariadenia 

 Súťaž Bingo 20 Interiér zariadenia 

 Športový turnaj 40 Vestibul 

zariadenia 

 Reminiscencia 15 Interiér/Exteriér 

zariadenia 

 Stretnutie pri spomienkach 10 Interiér/Exteriér 

zariadenia 

 Beseda o knihe 10 Interiér/Exteriér 

zariadenia 

 Osvetová činnosť – prednáška 

s besedou 

12 Interiér/Exteriér 

zariadenia 

 Starostlivosť o vyvýšené záhony 7 Interiér/Exteriér 

zariadenia 

 Prechádzka na zmrzlinu 6 Zmrzlina Jacovce 
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 Gratulácia oslávencom 50 Vestibul 

zariadenia 

 sv. Omša 25 Jedáleň zariadenia 

 sv. Spoveď 30 Kaplnka 

zariadenia 

August Prechádzka na zmrzlinu 5 Zmrzlina Jacovce 

 Osvetová činnosť – prednáška s 

besedou 

12 Interiér/Exteriér 

zariadenia 

 Vedomostná súťaž – kvíz 25 Interiér/Exteriér 

zariadenia 

 Tréning pamäti 15 Interiér/Exteriér 

zariadenia 

 Súťaž Bingo 20 Jedáleň zariadenia 

 Športový turnaj 45 Vestibul 

zariadenia 

 Reminiscencia 10 Interiér/Exteriér 

zariadenia 

 Beseda o knihe 12 Interiér/Exteriér 

zariadenia 

 Stretnutie pri spomienkach 13 Interiér/Exteriér 

zariadenia 

 Starostlivosť o vyvýšené záhony 5 Exteriér 

zariadenia 

 Gratulácia oslávencom 50 Vestibul 

zariadenia 

 sv. Omša 25 Jedáleň zariadenia 

 sv. Spoveď 30 Kaplnka 

zariadenia 

September Vychádzka v tovarníckom parku 4 Park Tovarníky 

 Prechádzka na zmrzlinu 5 Zmrzlina Jacovce 

 Športový turnaj 40 Vestibul 

zariadenia 

 Osvetová činnosť – prednáška 

s besedou 

10 Interiér/Exteriér 

zariadenia 

 Tréning pamäti 14 Interiér/Exteriér 

zariadenia 

 Prechádzka s posedením pri kofole 4 Jacovce 

 Súťaž Bingo 20 Jedáleň zariadenia 

 Reminiscencia 10 Interiér/Exteriér 

zariadenia 
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 Beseda o knihe 10 Interiér/Exteriér 

zariadenia 

 Stretnutie pri spomienkach 15 Interiér/Exteriér 

zariadenia 

 Starostlivosť o vyvýšené záhony 4 Exteriér 

zariadenia 

 Vedomostná súťaž – kvíz 25 Interiér/Exteriér 

zariadenia 

 Gratulácia oslávencom 50 Jedáleň zariadenia 

 sv. Omša 25 Jedáleň zariadenia 

 sv. Spoveď 30 Kaplnka 

zariadenia 

 Pečenie 15 Jedáleň zariadenia 

Október Športový turnaj 45 Vestibul 

zariadenia 

 Tréning pamäti 10 Interiér zariadenia 

 Súťaž Bingo 20 Jedáleň zariadenia 

 Reminiscencia 12 Interiér zariadenia 

 Stretnutie pri spomienkach 10 Interiér zariadenia 

 Osvetová činnosť – prednáška 

s besedou 

12 Interiér zariadenia 

 Beseda o knihe 10 Interiér zariadenia 

 Vedomostná súťaž – kvíz 25 Jedáleň zariadenia 

 Gratulácia oslávencom – Október 

mesiac úcty k starším 

50 Jedáleň zariadenia 

 Pečenie 15 Jedáleň zariadenia 

November Súťaž Bingo 20 Jedáleň zariadenia 

 Gratulácia oslávencom 50 Jedáleň zariadenia 

 Stretnutie pri spomienkach 10 Interiér zariadenia 

 Športový turnaj 45 Vestibul 

zariadenia 

 Osvetová činnosť – prednáška 

s besedou 

10 Interiér zariadenia 

 Tréning pamäti 10 Interiér zariadenia 

 Vedomostná súťaž – kvíz 25 Jedáleň zariadenia 

 Reminiscencia 12 Interiér zariadenia 

 Beseda o knihe 10 Interiér zariadenia 

 Súťaž v osemsmerovkách 15 Jedáleň z 

ariadenia 

 Pečenie pagáčov 15 Jedáleň zariadenia 
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December Pečenie vianočných oblátok 10 Jedáleň zariadenia 

 Mikuláš 60 Interiér zariadenia 

 Osvetová činnosť – prednáška s 

besedou 

14 Interiér zariadenia 

 Zdobenie stromčekov 10 Interiér zariadenia 

 Beseda o knihe 11 Interiér zariadenia 

 Športový turnaj 45 Vestibul 

zariadenia 

 Tréning pamäti 13 Interiér zariadenia 

 Vedomostná súťaž – kvíz 20 Jedáleň zariadenia 

 Stretnutie pri spomienkach 10 Interiér zariadenia 

 Štedrá večera 60 Jedáleň zariadenia 

 Reminiscencia 12 Interiér zariadenia 

 sv. Spoveď 30 Kaplnka 

zariadenia 

 sv. Omša 30 Jedáleň zariadenia 



Výročná správa o činnosti a hospodárení 

neziskovej organizácie PE-ES, n.o. v roku 2021 

22 

 

 

 

Fotografie, ZSS Jacovce 
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7.2. Zariadenie pre seniorov Nitrianske Sučany 

V roku 2021 bolo do ZpS Nitrianske Sučany spolu prijatých 11 prijímateľov sociálnej 

služby, odišli 3 a zomrelo 6 prijímateľov. 

 
Vekové zloženie prijímateľov k 31.12.2021 

 

Vekové 

zloženie 

 
Počet 

 
Percento (%) 

60 – 69 rokov 0 0 % 

70 – 79 rokov 7 29 % 

80 – 89 rokov 14 58 % 

90 a 99 rokov 3 13 % 

100 a viac 0 0 % 

 
Štruktúra podľa pohlavia a priemerný vek prijímateľov v zariadení pre seniorov 

k 31.12.2021 

 

PSS Počet Priemerný vek 

Ženy 19 82 

Muži 5 80 

 

 
Pohyb prijímateľov sociálnej služby za rok 2021 

 

  

počet 

Prijatí prijímatelia 11 

Ukončenie poskytovania soc. 

Služby 

 
3 

Exitus 6 
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7.3. Zariadenie pre seniorov Diviacka Nová Ves 

V roku 2021 boli do ZpS Diviacka Nová Ves spolu prijatí 3 prijímatelia sociálnej služby, 

2 odišli a 1 prijímateľ zomrel. 

Vekové zloženie prijímateľov k 31.12.2021 

 

Vekové 

zloženie 

 
Počet 

 
Percento (%) 

60 – 69 rokov 0 0 % 

70 – 79 rokov 4 31 % 

80 – 89 rokov 5 38 % 

90 a 99 rokov 4 31 % 

100 a viac 0 0 % 

 
Štruktúra podľa pohlavia a priemerný vek prijímateľov v zariadení pre seniorov 

k 31.12.2021 

 

PSS Počet Priemerný vek 

Ženy 13 84 

Muži 0 0 

 

 
Pohyb prijímateľov sociálnej služby za rok 2021 

 

  
počet 

Prijatí prijímatelia 3 

Ukončenie poskytovania soc. 

služby 

 
2 

Exitus 1 
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7.4. Aktivity v ZpS Nitrianske Sučany a ZpS Diviacka Nová Ves 

V priebehu roka 2021 sa naši prijímatelia so záujmom zapájali do aktivít. Snažili sme sa 

aktivizovať ich tým, čo ich baví, robí im radosť, čoho sa radi zúčastňujú. 

V teplejších mesiacoch sme trávili čas predovšetkým na čerstvom vzduchu v altánku zariadenia, 

alebo dopĺňali vitamín D aj na slniečku. Nesmel chýbať pravidelný pitný režim a prikrývky 

hlavy. 

Každé ráno ako v zime, tak i v lete sme začínali rozcvičkou. Absolvovali sme tiež vychádzky 

mimo zariadenia. 

Hrali sme spoločenské hry, precvičovali sme pamäť, kognitívne funkcie a jemnú motoriku . 

Spievalo sa a počúvali sa príjemné melódie prostredníctvom notebooku (Youtube). 

Prijímatelia sociálnej služby obľubujú športové aktivity, ktorých bol dostatok. Taktiež debaty 

na rôzne témy, keď sme sa rozprávali o situáciách bežného života, čítali články z časopisov 

a spomínali   na   časy   minulé.   Nesmeli   chýbať   gratulácie   k   sviatkom   našich   klientov 

a obdarúvania. 

V zariadení sa každý rok organizuje grilovanie dobrôt a posedenie, na ktorom sa varí 

kotlíkový guláš. Týchto akcii sa zúčastňujú aj prijímateľky sociálnej služby zo zariadenia v 

Diviackej Novej Vsi. Navštívili sme tiež miestne pohostinstvo v obci a pochutili si na zmrzline a 

nápojoch. 

Klienti boli aktívni aj v rámci skrášľovania exteriéru, zametali, starali sa o vyvýšené záhony, 

o kvietky v areáli. Spoločnými silami sme dekorovali exteriér i interiér v každom ročnom období. 

V zariadení sa nachádza nástenka, na ktorej bývajú vystavené práce našich klientov, ktoré sú 

výsledkom tvorivej činnosti. 

Naši prijímatelia obľubujú sladké maškrty, ktoré taktiež veľmi radi pripravujú. S obľubou sa 

snažia piecť rôzne sladkosti, ale aj chlieb na rôzne spôsoby. Touto aktivitou sa im snažíme 

pripomínať bežné situácie a činnosti, ktoré vykonávali v domácom prostredí. 

Spokojnosť a radosť našich klientov je naša radosť! 

 
Prehľad integračných aktivít realizovaných v priebehu roka 2021 v ZpS NS a ZpS DNV 

Mesiac Aktivita 

Január Vstup do Nového roka a novoročné blahoželanie 

 Novoročná omša v priestoroch zariadenia 

 Vytváranie vianočnej výzdoby v priestoroch zariadenia 

 Písanie ďakovných listov v rámci projektu VIANOČNÝ ZÁZRAK 

 Realizácia nástenky na zimnú tému 

 Zvyky a tradície – referáty, voľné debaty 

 Nacvičovanie fašiangového programu za doprovodu harmoniky, spevu 

 Beauty deň pre seniorov – starostlivosť o telo, horné a dolné končatiny 

 Relaxačné omaľovánky 

 Kognitívne precvičovanie s pomocou prezenčnej magnetickej tabule 

 Gratulácia oslávencom spojená s posedením pri hudbe, koláči a sekte 
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Február 
Valentínska výzdoba v priestoroch zariadenia a príprava nástenky k sviatku 

všetkých zaľúbených a ľúbených, vyfarbovanie valentínskych predlôh 

 Besedy o knihe 

 Cestovanie s prstom po mape – sledovanie dokumentov cez Youtube 

 Tvorivá činnosť - Výroba fašiangových masiek, škrabošiek 

 Vedomostné kvízy a úlohy 

 Prechádzky na čerstvom vzduchu mimo zariadenia 

 Gratulácia oslávencom spojená s posedením pri hudbe, koláči a sekte 

Marec Posedenie k MDŽ 

 Divadelné stredy - sledovanie divadelných predstavení cez Youtube 

 Jarná výzdoba zariadenia 

 Čajové pondelky 

 Tvorivá činnosť – výroba mandaly 

 Prechádzky na čerstvom vzduchu mimo zariadenia 

 Sv. spoveď spojená so sv. omšou 

 Gratulácia oslávencom spojená s posedením 

Apríl Jarná brigáda vo vonkajších priestoroch zariadenia 

 Precvičovanie jemnej motoriky 

 Predpoludnie plné vtipu - VTIPNEJŠÍ VYHRÁVA 

 Tvorivá činnosť – veľkonočné dielne 

 Výroba spomienkových krabíc, posedenie pri spomienkach - 

REMINISCENČNÉ CVIČENIA 

 Čitateľský klub 

 Beauty deň pre seniorov – starostlivosť o telo 

 Prechádzky na čerstvom vzduchu mimo zariadenia 

 Gratulácia oslávencom spojená s posedením pri hudbe, koláči a sekte 

Máj Oslava a posedenie pri príležitosti Dňa Matiek 

 MAJÁLES – nacvičovanie programu k stavaniu mája 

 STOLNOTENISOVÝ TURNAJ 

 Pohybové cvičenia na čerstvom vzduchu, hry z detstva 

 Posedenie v altánku zariadenia spojené s počúvaním hudby 

 Lúštenie krížoviek, hlavolamy, spoločenské hry 

 Spoločenské hry na čerstvom vzduchu 

 Tvorivá činnosť - kamienkovanie 

 Skupinové spievanie 

 Prechádzky na čerstvom vzduchu mimo zariadenia 

 Gratulácia oslávencom spojená s posedením pri hudbe, koláči a sekte 

Jún Letná výzdoba zariadenia 

 KAPUSTNICA PÁRTY – posedenie pri harmonike, alko a nealko nápojoch 
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 Svätá spoveď spojená so svätou omšou 

 Vedomostné kvízy, precvičovanie kognitívnych funkcií na čerstvom vzduchu 

 Športový deň 

 Besedy, diskusie na rôzne témy 

 Tvorivá činnosť – obrazy z prírodného materiálu 

 Letné kino 

 Prechádzky na čerstvom vzduchu mimo zariadenia 

Júl Čitateľský klub 

 Úprava vonkajších priestorov zariadenia, zametanie, skrášľovanie okolia 

 Posedenie v miestnom pohostinstve pri pivku a zmrzline 

 Beauty deň pre seniorov 

 Príprava a pochutnanie si na liečivých čajoch, pečenie palaciniek 

 Tvorivá činnosť- KOLÁŽ (výroba obrazu z fotografii) 

 Športové štvrtky 

 Gratulácia oslávencom 

 Prechádzky na čerstvom vzduchu mimo zariadenia 

 Divadlo 

August GULÁŠ PÁRTY 

 Letné kino 

 Reminiscenčné cvičenia, Kognitívne cvičenia 

 Sv. spoveď spojená so sv. omšou 

 Loptové hry a pohybové cvičenia na čerstvom vzduchu 

 Tvorivá činnosť - Výroba jesenných dekorácií, výzdoba zariadenia, kresba s 

uhlíkom 

 Gratulácia oslávencom 

 Prechádzky na čerstvom vzduchu mimo zariadenia 

September OPEKAČKA vo vonkajších priestoroch zariadenia 

 Tvorivá činnosť – Ručné práce 

 Posedenie v altánku zariadenia pri spoločenských hrách 

 Relaxačné cvičenia na čerstvom vzduchu 

 Skladanie Puzzle, Lega, precvičovanie jemnej motoriky 

 Pečenie sladkých a slaných dobrôt 

 Prechádzky na čerstvom vzduchu mimo zariadenia 

 Gratulácia oslávencom 

Október 
Posedenie pri príležitosti Úcty k starším a obdarúvanie malými darčekmi, 

realizácia nástenky k danej téme 

 Filmový piatok 

 Divadelné piatky 

 Beauty deň 
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 Tvorivá činnosť k Dušičkám– výroba vencov a ikebán na pietne miesta 

 Sv. spoveď spojená so sv. omšou 

 Kvízy, hlavolamy, krížovky 

 Prechádzky na čerstvom vzduchu mimo zariadenia 

 Gratulácia oslávencom 

November Spoločenské hry určené pre seniorov 

 Pohybové cvičenia pre posilnenie zdravia 

 Precvičovanie pamäte - REMINISCENCIA 

 Spomienka na zosnulých – návšteva pietnych miest 

 Divadelné piatky 

 Výroba vianočných dekorácii na vianočné trhy 

 Sv. spoveď spojená so sv. omšou 

 Prechádzky na čerstvom vzduchu mimo zariadenia 

 Gratulácia oslávencom 

December Mikulášska nádielka s čertom, anjelom 

 Príprava a nacvičovanie vianočného programu, 

 Tvorivá činnosť – Vianočná decoupage (dekupáž) 

 Obdarúvanie našich seniorov prostredníctvom projektu VIANOČNÝ ZÁZRAK 

a Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok, 

 Návšteva sv. Lucie 

 Výroba vianočných ozdôb - príprava a realizácia vianočnej výzdoby 

 Výroba vianočných pohľadníc, darčekov pre rodinných príslušníkov 

 Spievanie kolied, počúvanie vianočných melódií, sledovanie vianočného TV 

programu 

 Pečenie a zdobenie vianočného pečiva, oblátok 

 Precvičovanie pamäte 

 Spoločná Štedrovečerná večera spojená s vianočným programom 

 Oslava Silvestra so slávnostným príhovorom a večerou 

 Gratulácia oslávencom 



Výročná správa o činnosti a hospodárení 

neziskovej organizácie PE-ES, n.o. v roku 2021 

29 

 

 

 

Fotografie, ZpS Nitrianske Sučany a ZpS Diviacka Nová Ves 

Tvorivá činnosť v ZpS Nitrianske Sučany 

 

 

 

 

Tvorivá činnosť v Diviackej Novej Vsi 
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Spoločenské hry 
 
 

Pobyt v prírode 

 
Exkurzia na družstve v Diviackej Novej Vsi 

 
 

Grilovačka 
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Vianočné sviatky v Diviackej Novej Vsi 
 

 

 

 

 

 
8. Partnerstvá a spolupráca 

Pravidelne spolupracujeme: 

➢ v oblasti úradných záležitostí: 

ÚPSVaR 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, Skupina na Facebooku v rámci 

projektu Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok. 

➢ v oblasti poskytovania odbornej praxe: 



Výročná správa o činnosti a hospodárení 

neziskovej organizácie PE-ES, n.o. v roku 2021 

32 

 

 

 

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

Zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety Partizánske , Univerzita Konštantína Filozofa 

v Nitre, Trnavská univerzita, BM WORK Agency Trenčín. 

 
 

9. Stravovací – prevádzkový úsek 

 
V Zariadení pre seniorov „Sv. Marta“ Jacovce v roku 2021 zabezpečovalo činnosť 

stravovacieho-prevádzkového úseku 16 zamestnancov: 1 hospodár, 2 hlavné kuchárky, 2 

pomocné kuchárky, 2 údržbári, 5 upratovačiek, 2 recepčné, 1 pracovník práčovne, 1 žehliar. V 

Zariadení pre seniorov Nitrianske Sučany a v Zariadení pre seniorov Diviacka Nová 

Ves zabezpečovalo v roku 2021 činnosť stravovacieho a prevádzkového úseku 9 zamestnancov: 

1 hospodárka, 2 hlavné kuchárky, 1 pomocná kuchárka, 3 upratovačky (1 upratovačka ukončila 

pracovný pomer 31.8.2021), 2 údržbári, 1 pomocný pracovník prevádzkového 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, údržbárov, upratovačiek a pomocných 

pracovníkov na prevádzkovom úseku. 

 

 

 
a. Stravovací úsek 

Stravovanie v organizácií PE-ES, n.o. je zabezpečované vo vlastnej stravovacej jednotke. 

Stravovanie sa realizuje v súlade so zásadami zdravej výživy a s prihliadnutím na vek a zdravotný 

stav prijímateľov soc. služieb. Podľa všeobecne platných receptúr sa pripravovali dva druhy 

stravy, a to racionálna a diabetická. Stravná jednotka zodpovedajúca celodennému stravovaniu v 

roku 2021 pre racionálnu stravu bola 7,50 Eur, diabetickú stravu bola 7,70 Eur a bezlepkovú 

stravu 8,35 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 manažérkou ošetrovateľstva. Pripomienky a podnety na zmeny v oblasti stravovania 

podáva stravovacia komisia, ktorá zasadá podľa Plánu stravovacej komisie, najmenej však 4-krát 

ročne. 

Pravidelne – 1-krát mesačne hospodárka zariadenia komunikuje s prijímateľmi a zisťuje 

priamo u nich podnety a pripomienky na podávanú stravu, jedlá, ktoré by radi konzumovali a 

následne sa ich snažíme zaradiť do jedálnych lístkov. 
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Počet pripravovaných jedál v roku 2021 

 

 Raňajky Obed Večera 

Prijímatelia 

Nitrianske 

Sučany 

 
8 123 

 
8 444 

 
8 221 

Prijímatelia 

Diviacka 

Nová Ves 

 
3 656 

 
3 771 

 
3 628 

Zamestnanci 

NS a DNV 

 

- 
 

4 361 
 

- 

Prijímatelia 

Jacovce 
28 324 28 227 28 318 

Zamestnanci 

Jacovce 
- 9143 - 

 

 
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 Zariadenia soc. služieb sv. Marty Jacovce v roku 2021: 

• Jaroslav Božik – Pekáreň, Jacovce 

• Pam fruit, Topoľčany 

• M-Team, Jacovce 

• Chrien, Zvolen 

• Ľuboš Bahna – ĽUBAPEK - Pekáreň, Prašice 

• Libex, Nováky 

• Gastro Diskont, Topoľčany 

 
Dodávatelia potravín ZpS Nitrianske Sučany a ZpS Diviacka Nová Ves v roku 2021: 

• Libex s.r.o. Nováky 

• Chrien, spol. s r.o. 

• Pekáreň Pažiť Veľké Uherce 

• Tormäs, s.r.o. Prievidza 

 
V priebehu roka 2021 bol dokupovaný inventár kuchyne podľa potreby (šálky, poháre, taniere, 

misky, škrabky, nože). Ďalej sa do kuchyne kupoval ručný mixér. 
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b. Prevádzkový úsek 

V roku 2020 vzhľadom na zlú epidemiologickú situáciu v súvislosti so šírením vírusového 

ochorenia COVID–19 sa sprísnili preventívne a dezinfekčné opatrenia na zdravotnom úseku v 

zmysle Prevádzkového poriadku, Vyhlášky MZ SR 553/2007 Z.z., Usmernení a opatrení MZ 

SR, hlavného hygienika SR a RÚVZ. 

 
 

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.). 

 
V priebehu roka 2021 bol dokupovaný na prevádzkový úsek vysávač, čistič okien Kärcher a do 

práčovne sušička bielizne. 

 
 

10. Zdravotný úsek 

Pri poskytovaní sociálnych služieb na zdravotnom úseku v našom zariadení sa riadime 

právnymi normami aktuálnych zákonov, ktoré ovplyvňujú našu prácu v zariadení pre seniorov. 

K prijímateľovi sociálnych služieb pristupujeme ako k individuálnej osobnosti s jeho potrebami 

a želaniami. Snažíme sa ich aktivizovať, či už po zdravotnej alebo sociálnej stránke a riadime sa 

heslom: „Pomoc k svojpomoci“. Aj pre nás je dobré, aby bol klient čo najviac sebestačný. 

Zdravotnú starostlivosť v ZSS a ZpS v pôsobnosti PE-ES, n.o. zabezpečujú: 

• Kvalifikované zdravotné sestry 

• Opatrovateľky 

• Pomocný personál na zdravotnom úseku. 

Na zdravotnom úseku sa vykonáva aktívna a individuálna ošetrovateľská starostlivosť, 

ktorej cieľom je monitorovať a uspokojovať potreby prijímateľov sociálnej služby, ich bio- 

psycho-sociálne potreby. Zdravotná starostlivosť zahŕňa prevenciu, diagnostiku, dispenzarizáciu, 

liečbu a ošetrovateľskú starostlivosť. 

Zdravotná starostlivosť v zariadení je zabezpečovaná prostredníctvom zmluvných o 

ošetrujúcich lekárov a odborných lekárov. Zmluvným obvodným lekárom je MUDr. Viglaský 

pre ZpS v Jacovciach a MUDr. Poliaková Zdenka pre ZpS Diviacka Nová Ves a Nitrianske 

Sučany so sídlom v ZS Bystričany. Poskytuje pravidelnú kontrolu, predpisuje lieky a zdravotné 

pomôcky. V zariadení vykonáva návštevy aj špecialista v odbore psychiatria – MUDr. 
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Smetánka. Lekári prichádzajú do zariadenia 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 zdravotnícky personál. 

Sestry pri vykonávaní ošetrovateľskej starostlivosti vedú ošetrovateľskú dokumentáciu, v ktorej 

chronologicky zaznamenávajú udalosti o stave prijímateľa počas celého dňa. V roku 2021 boli 

najčastejšími diagnózami u prijímateľov soc. služieb, ktorí vyžadujú ošetrovateľskú starostlivosť 

nasledovné: ICHS, hypertenzia, diabetes mellitus, NCMP, demencia, depresia, organický 

psychosyndróm, inkontinencia, ochorenia pohybového aparátu. 

 

COVID-19 

Počas pandémie sa v zariadeniach testovalo pravidelne podľa nariadení a covid automatu 

antigénovými testami, v prípade potreby PCR testami. Zdravotný 

personál sleduje a zabezpečuje podľa nariadenia úradu verejného zdravotníctva dodržiavanie 

hygienických a protiepidemiologických zásad v prevádzke, kontroluje osobnú hygienu, 

zdravotný stav prijímateľov sociálnej služby. 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. Počas pandémie COVID-19 boli zvýšené nároky na dezinfekciu 

a nariadenia na protiepidemiologické zásady. Začali sme využívať germicídne žiariče a 

dezinfikovali sme prostredie viackrát za deň. Používali sa OOPP, počas karantény aj obleky, štíty 

a okuliare. 

Rok 2021 bol veľmi ťažký, siahli sme si až na vlastné dno - tak zamestnanci, ako aj 

prijímatelia. Bolo potrebné dodržiavať rôzne nariadenia a usmernenia, a prijímatelia nemali 

možnosť prijímať návštevy v zariadení a nemali ani povolené vychádzky mimo zariadenia. 

Najdôležitejšou prioritou pre nás bolo stabilizovať situáciu v zariadení a povoliť návštevy našim 

prijímateľom, aby ich to duševne posilnilo. Rodinní príbuzní sú vždy veľmi očakávaní a 

prijímateľov návšteva poteší a zahreje pri srdci. Pri priaznivejšej epidemiologickej situácii sme už 

mohli uvažovať aj nad vychádzkami mimo zariadenia. 

 
Ciele na zdravotnom úseku 

Nadchádzajúcim cieľom v rámci zdravotnej starostlivosti je rozšírenie ošetrovateľskej 

rehabilitácie s pomocou fyzioterapeutky z ADOS a v rámci voľnejšieho dňa zapájať 

opatrovateľský personál do stimulácie klientov. 

Stálym cieľom je spokojnosť prijímateľov soc. služby v rámci poskytovania 

ošetrovateľskej starostlivosti. Kladieme dôraz na psychické, fyzické a sociálne potreby. 

10.1. Zdravotný úsek – ZpS Nitrianske Sučany 

 
Rozdelenie prijímateľov sociálnej služby podľa mobility k 31.12.2021   
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 Ženy Muži Spolu 

Mobilní 2 0 2 

Čiastočne 

mobilní 
14 3 17 

Imobilní 3 2 5 

 
Rozdelenie prijímateľov podľa inkontinencie k 31.12.2021 

 

 Ženy Muži Spolu 

úplná 9 3 12 

čiastočná 8 2 10 

žiadna 2 0 2 

 
Počet hospitalizovaných klientov za rok 2021 

 

Ženy Muži Spolu 

9 9 18 

V roku 2021 sme mali menej hospitalizácii ako v predchádzajúcich rokoch. 

 
Počet úmrtí za rok 2021 

 

Ženy Muži Spolu 

zariadenie nemocnica zariadenie nemocnica zariadenie nemocnica 

- 2 1 4 1 6 

 

 
Poskytovaná strava 

 

 Ženy Muži Spolu 

Racionálna 7 2 9 

Diabetická 8 2 10 

Mixovaná 4 1 5 

 

 

 
Dispenzarizovaní prijímatelia sociálnej služby 

 

  

Ambulancie ZpS Nitrianske Sučany 
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 muži ženy 

interná 2 8 

neurologická 3 4 

diabetologická 3 9 

psychiatrická 4 11 

kardiologická - - 

geriatrická 2 5 

angiologická 3 4 

onkologická - 2 

urologická 4 2 

očná 1 2 

endokrinologická - 4 

kožná - 4 

pľúcna 1 - 

nefrologická 1 1 

hematologická - - 

gastroenterologická 2 1 

ORL - 2 

chirurgická 2 4 

foniatrická 1 2 

gynekologická - 1 

infektologická - - 

ortopedická 1 1 

reumatologická - 3 

zubná 1 2 

plastická - - 

 

10.2. Zdravotný úsek – ZpS Diviacka Nová Ves 

 
Rozdelenie prijímateľov podľa inkontinencie k 31.12.2021 

 

 Ženy Muži 

úplná 7 - 

čiastočná 7 - 

žiadna 1 - 

 
Počet hospitalizovaných klientov za rok 2021 
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Ženy Muži 

4 - 

 
Dispenzarizovaní prijímatelia sociálnej služby 

 

Ambulancie ZpS Diviacka Nová Ves 

 ženy muži 

interná 6 - 

neurologická 6 - 

diabetologická 3 - 

psychiatrická 9 - 

kardiologická 0 - 

geriatrická 3 - 

angiologická 1 - 

onkologická 0 - 

urologická 0 - 

očná 2 - 

endokrinologická 2 - 

kožná 3 - 

pľúcna 2 - 

nefrologická 0 - 

hematologická 1 - 

gastroenterologická 1 - 

ORL 1 - 

chirurgická 6 - 

foniatrická 0 - 

gynekologická 0 - 

infektologická 0 - 

ortopedická 3 - 

reumatologická 1 - 

zubná 0 - 

plastická 0 - 

 

 

 
10.3. Zdravotný úsek – ZSS Jacovce 

Rozdelenie prijímateľov podľa inkontinencie k 31.12.2021 

 

 Ženy Muži Spolu 
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úplná 26 4 30 

čiastočná 24 3 27 

žiadna 10 0 10 

 

 

Počet hospitalizovaných klientov za rok 2021 

 

Ženy Muži Spolu 

20 6 21 

 
Dispenzarizovaní prijímatelia sociálnej služby 

 

Ambulancie ZSS Jacovce 

 ženy muži 

interná 18 1 

neurologická 10 3 

diabetologická 16 3 

psychiatrická 40 3 

kardiologická 13 3 

geriatrická 44 5 

angiologická 2 1 

onkologická 5 1 

urologická 13 3 

očná 10 2 

endokrinologická 8 0 

kožná 9 2 

pľúcna 4 0 

nefrologická 8 0 

hematologická 3 0 

gastroenterologická 9 1 

ORL 0 0 

chirurgická 8 1 

foniatrická 4 0 

gynekologická 2 0 

infektologická 0 0 

ortopedická 4 0 

reumatologická 3 2 

zubná 6 0 
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plastická 1 1 

algeziologická 4 0 

 

 

10.4. Fyzioterapia 

Na úseku zdravotnej starostlivosti v rámci fyzioterapie bola v roku 2021 prijímateľom 

sociálnej    služby     poskytovaná     odborná     liečebno-rehabilitačná     terapia.     Spoluprácu 

s fyzioterapeutkami vnímame veľmi pozitívne, nakoľko táto služba je pre našich prijímateľov 

potrebná a prínosná. 

Odborné činnosti vykonávané fyzioterapeutom: 

- spinálne cvičenie – mäkké techniky, cviky na svalový korzet, 

- dýchacia gymnastika (dynamická, statická), 

- cievna gymnastika, 

- individuálne cvičenia (aktívne, pasívne), 

- posilňovacie cvičenia, 

- magnetoterapia, 

- elektroliečba, 

- odborná inštruktáž a oboznámenie prijímateľov sociálnej služby s používaním 

technických a kompenzačných pomôcok (nácvik chôdze s francúzskymi a nemeckými 

barlami, chodítko, G-aparát, invalidný vozík). 

Imobilným a čiastočne mobilným prijímateľom boli poskytované nasledovné úkony: 

- polohovanie, vysadzovanie, 

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

- nácvik chôdze s pomocou G-aparátu a chodítka, 

- dýchacia gymnastika, 

- cievna gymnastika, 

- facilitačné techniky. 

 

 

 

11. Finančná správa 

Nezisková organizácia PE-ES, n.o. aj v roku 2021 naďalej prevádzkovala zariadenia 

poskytujúce sociálne služby: 

• Zariadenie pre seniorov Nitrianske Sučany, č. 355 s kapacitou 25 miest, 

• Zariadenie pre seniorov Diviacka Nová Ves, č. 465 s kapacitou 16 miest, 

• Zariadenie sociálnych služieb sv. Marty, Farská 741/1A, Jacovce s kapacitou 40 miest, 

• 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 
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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 časti: 

▪ Výkaz – Súvaha Úč. NUJ 1-01, 

▪ Výkaz ziskov a strát Úč. NUJ 2-01, 

▪ Poznámky k účtovnej uzávierke NUJ 1-01, 

▪ Správu audítora. 

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

a uverejnená v registri účtovných závierok. 

 

STRANA AKTÍV 2021 v € 2020 v € 

A. NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU 88 540 54 567 

dlhodobý hmotný majetok 88 540 54 567 

B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU 92 042 203 573 

Zásoby 22 061 7 577 

materiál 10 045 7 202 

Krátkodobé pohľadávky 25 321 48 965 

pohľadávky z obchodného styku 0 56 

ostatné pohľadávky 2 710 4 855 

Zúčtovanie so sociálnou poisťovňou a zdravotnými 

poisťovňami 

 
13 987 

 
12 870 

Pohľad. z dôvodu finančných vzťahov k ŠR a 

rozpočtovom územnej samosprávy 

 
8 624 

 
31 185 

Finančné účty 44 660 147 031 

pokladnica 15 857 26 089 

bankové účty 28 803 120 942 

C. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU 2 661 2 627 

náklady budúcich období 2 629 2 600 

príjmy budúcich období 32 28 

 
MAJETOK SPOLU 

 
183 243 

 
260 767 

 
V roku 2021 sme evidovali majetok vo výške 183 243 EUR. Do používania v stredisku Diviacka 

Nová Ves bolo vykonané technické zhodnotenie budovy. V stredisku Jacovce bolo do používania 

zariadené motorové vozidlo FIAT MODELLO DOBLO. 
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STRANA PASÍV 2021 v € 2020 v € 

A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU -114 042 -55 202 

ZI 54 381 54 381 

neuhradená strata minulých rokov -109 583 -92 986 

výsledok hospodárenia za účtovné obdobie -58 840 -16 598 

B. CUDZIE ZDROJE SPOLU 271 712 205 397 

krátkodobé rezervy 49 052 44 642 

záväzky zo SF 3 519 4 965 

záväzky z obchodného styku 57 578 30 027 

záväzky voči zamestnancom 84 698 68 334 

 
zúčtovanie zo SP a ZP 

 
51 209 

 
40 814 

daňové záväzky 12 435 8 240 

Záväzky z dôvodu finan. vzťahov k štátnemu 

rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy 

 
3 815 

 
0 

ostatné záväzky 1 156 126 

prijaté krátkodobé finančné výpomoci 8 250 8 250 

C. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU 25 573 110 573 

výnosy budúcich období 25 573 110 573 

 
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU 

 
183 243 

 
260 768 

 

Vlastné a cudzie zdroje organizácie boli v roku 2021 vo výške 183 243 EUR. Z cudzích zdrojov 

najvyššiu položku predstavovali záväzky voči zamestnancom vo výške 84 698 EUR a 

krátkodobé rezervy vo výške 49 052 EUR. 

 

 
 

NÁKLADY 2021 v € 2020 v € 

spotreba materiálu 237 795 244 762 

energie 62 687 59 760 

predaný tovar 480 405 

opravy a udržiavanie 6 708 4 386 

cestovné 23 192 

náklady na reprezentáciu 633 822 

ostatné služby 202 213 183 938 

 mzdové náklady 1 153 141 1 002 469 
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 zákonné sociálne a zdravotné poistenie 395 669 343 660 

zákonné sociálne náklady 57 550 58 456 

ostatné dane a poplatky 3 683 3 704 

zmluvné pokuty a penále 2 0 

ostatné pokuty a penále 0 1 500 

odpísanie pohľadávky 0 7 413 

úroky 0 6 

manká a škody 0 0 

iné ostatné náklady 4 895 5 201 

odpisy DM 8 813 8 168 

poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám 390 425 

Náklady SPOLU 2 134 683 1 925 267 

 
 

Náklady 
1 400 000,00 
1 200 000,00 
1 000 000,00 

800 000,00 
600 000,00 
400 000,00 
200 000,00 

0,00 

 

2021 v € 2020 v € 

 
 

Organizácia PE – ES, n.o. evidovala náklady vo výške 2 134 683 EUR. Najvyššou nákladovou 

položkou v roku 2021 boli mzdové náklady a zákonné sociálne a zdravotné poistenie, a to vo 

výške spolu 1 548 810 EUR. Spotreba materiálu v roku 2021 dosiahla výšku 237 795 EUR a 

tvorili ju najmä potraviny, drogéria, drobné opravy, kancelárske potreby, PHM, OOPP, potreby 

pre klientov, DHM. Súčasťou ostatných služieb, ktorých výška dosiahla sumu 200 865 EUR, boli 

náklady na nájom, upratovanie, telefóny, internet, služby BOZP, služby GDPR, účtovníctvo. 
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VÝNOSY 2021 v € 2020 v € 

tržby z predaja služieb 941 733 981 317 

tržby za predaný tovar 600 634 

aktivácia vnútroorganizačných služieb 33 559 40 530 

zmluvné pokuty a penále 1 422 564 

prijaté dary 2 110 268 

iné ostatné výnosy 3 197 1 210 

prijaté príspevky od iných organizácií 1 900 1 650 

prijaté príspevky od fyzických osôb 12 416 13 000 

príspevky z podielu zaplatenej dane 2 829 1 344 

dotácie 1 076 153 868 284 

Výnosy SPOLU 2 075 919 1 908 801 

 
Výsledok hospodárenia pred zdanením 

 
-58 764 

 
-16 466 

Daň z príjmov 76 132 

 
HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK PO ZDANENÍ -58 840 -16 598 

 

Výnosy 
10 000 000,00 

1 000 000,00 

100 000,00 

10 000,00 

1 000,00 

100,00 

10,00 

1,00 

 

2021 v € 2020 v € 

 

Organizácia PE – ES, n.o. evidovala v roku 2021 výnosy vo výške 2 075 919 EUR, pričom 

najvyššiu položku predstavovali tržby z predaja služieb vo výške 941 733 EUR a dotácie vo 

výške 1 076 153 EUR. 
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V roku 2021 organizácia dosiahla hospodársky výsledok stratu. Strata vznikla hlavne v dôsledku 

zvýšenia miezd zamestnancom (zmena minimálnej mzdy zo 580 na 623 eur) a zmeny príplatkov za 

sviatky, víkendy a nočné. Ďalším faktorom, ktorý prispel k vzniku straty je celosvetové ochorenie 

COVID-19, ktoré zapríčinilo významný pokles prijímateľov sociálnej služby. Organizácia PE-ES, n.o. 

v roku 2021 uskutočňovala aj zdaňovaciu činnosť, ktorá pozostávala z predaja cukroviniek a nájmu 

kávomatu. Hospodársky výsledok ZISK z podnikateľskej činnosti za rok 2021 bol 641 EUR. 

 

 
Prehľad významných výdavkov z hlavnej činnosti podľa jednotlivých zdrojov za rok 2021 

 
Zdroj financovania 

Rozpis 

nákladov 
Suma Účet Názov 

vlastné zdroje 224 952,09  

 

 

 

 

237 795,07 

 

 

 

 

 

501 

 

 

 

 

 

Spotreba materiálu 

2% z podielových daní 2 196,38 

ošetrovateľstvo 1 356,60 

Nadácia Henkel 800,00 

Nadácia SPP 900,00 

MPSVaR hum.pomoc 

"výživ.doplnky" 

 
4 280,00 

bezodplatne 

nadobudnutý majetok 

 
2 110,00 

Darovacia zmluva od 

inej PO,FO 

 
1 200,00 

vlastné zdroje 60 271,25 
62 687,22 502 spotreba energie 

mestá a obce 2 415,97 

podnikateľská činnosť 480,00 480,00 504 predaný tovar 

vlastné zdroje 6 708,50 6 708,50 511 Opravy a udržiavanie 

vlastné zdroje 22,55 22,55 512 Cestovné náhrady 

2% z podielových daní 632,51 632,51 513 Reprezentácia 

vlastné zdroje 189 401,91  
202 213,44 

 
518 

 
Ostatné služby mestá a obce 12 558,88 

drobrovoľníctvo 252,65 

vlastné zdroje 899 310,61  

 

 
1 153 

140,80 

 

 

 
 

521 

 

 

 
 

Mzdové náklady 

ošetrovateľstvo 61 600,18 

ÚPSVaR §60 chránená 

dieľňa 

 
14 688,90 

opatrovateľská služba 475,66 

ÚPSVaR pracuj, 

zmeň svoj život 

 
40 968,88 

MPSVaR odmeny 67 750,00 
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ÚPSVaR prvá pomoc, 

opatr.3A 

 
28 049,74 

   

MPSVaR infekčný 

príplatok 

 
32 780,00 

mestá a obce 1 594,36 

zákonné rezervy 5 922,47 

vlastné zdroje 309 633,04  

 

 

 

 

 

 
395 668,92 

 

 

 

 

 

 

 
524 

 

 

 

 

 

 

Zákonné sociálne a 

zdravotné poistenie 

ošetrovateľstvo 21 161,04 

ÚPSVaR §60 chránená 

dieľňa 

 
5 920,38 

opatrovateľská služba 167,44 

ÚPSVaR pracuj, 

zmeň svoj život 

 
14 093,12 

MPSVaR odmeny 22 440,20 

ÚPSVaR prvá pomoc, 

opatr.3A 

 
9 873,47 

MPSVaR infekčný 

príplatok 

 
10 883,36 

mestá a obce 561,21 

zákonné rezervy 935,66 

vlastné zdroje 57 046,35  
57 550,43 

 
527 

Zákonné sociálny 

náklady 
aktivácia stravy 0,00 

ošetrovateľstvo 504,08 

 
vlastné zdroje 

 
3 683,15 

3 683,15 538 
Ostatné dane a 

poplatky 

vlastné zdroje 2,50 2,50 541 Zmluvné pokuty 

vlastné zdroje 4 487,37 
4 894,98 549 Iné statné náklady 

vlastné zdroje 407,61 

  
8 812,69 

8 812,69 551 
Odpisy dlhodobého H 

a N majetku 

 

 
vlastné zdroje 

 

 
390,00 

 
390,00 

 
561 

Príspevky iným 

účtovným jednotkám 

(členské) 

 2 134 682,76  

 

Organizácia PE – ES, n.o. v roku 2021 hospodárila s finančným príspevkom poskytnutým 

Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny, Úradom 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%. Všetky zmluvné dotácie boli riadne a včas 

zúčtované a predložené jednotlivým inštitúciám. 
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Organizácií PE – ES, n.o. bola poskytnutá v roku 2021 dotácia celkom vo výške 1 076 153 EUR. 

MPSVaR poskytlo príspevok na klientov vo výške 807 295 EUR. Ďalej išlo o odmeny na mzdy v 

prvej línii počas 2. pandémie a koncoročné vo výške 90 190 EUR, dotáciu na výživové doplnky 

vo výške 4 280 EUR . Infekčný príplatok bol vyplatený v sume 43 663 EUR a príspevok na 

prevádzku od miest a obcí prestavoval sumu  17 130 EUR. 

Organizácia ďalej získala príspevok na chránené dielne, na vytvorenie pracovných miest a 

príspevok     na   opatrenie   č.3   z Úradu   práce,   sociálnych   vecí   a rodiny   v Prievidzi a v 

Topoľčanoch vo výške 113 595 EUR. 

 

 

 
Prehľad významných príjmov z hlavnej činnosti podľa zdrojov za rok 2021 

Zdroj EUR 

KLIENTI Príjmy od prijímateľov sociálnej služby 850 759 

MPSVaR SR príspevok na poskytovanie soc.služby 807 295 

MPSVaR SR humanitárna pomoc, infekčný príplatok, 

odmeny 

 
138 133 

ÚPSVaR – Prievidza a Topoľčany 113 595 

Príspevky z podielu zaplatenej dane 2 829 

Mestá, obce _ príspevok na prevádzku 17 130 

Zdravotné poisťovné (VŠZP, Dôvera, Union) 

ošetr.staroslivosť 

 
84 622 

Terénna opatrovateľská činnosť 456 

Prijaté príspevky od FO (dary) 12 416 

Prijaté príspevky od iných organizácií PO 1 900 

Podnikateľská činnosť 1 529 

Ostatné výnosy 2268 

 
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 2021, 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 
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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. 

 

 
 

12. Vízia a poslanie organizácie 

Poslaním PE-ES, n.o. je poskytovať a zabezpečovať sociálne služby pre široký okruh 

odkázaných občanov s dôrazom na individuálne potreby, podporu a pomoc, ktorú potrebujú pri 

napĺňaní svojich potrieb a osobných cieľov. Dlhodobým cieľom organizácie je upevňovať 

poslanie stať sa úspešnou a vyhľadávanou organizáciou poskytujúcou všeobecne prospešné 

služby na úrovni ambulantnej, terénnej a pobytovej, ktorá bude vytvárať predpoklady pre 

naplnenie životných potrieb odkázaných osôb a ich plnohodnotný rozvoj. 

Organizácia si váži prácu všetkých zamestnancov, preto chce byť i naďalej spoľahlivým 

zamestnávateľom, dbať na kariérny i osobnostný rozvoj personálu. To je možné docieliť 

neustálym vzdelávaním, preškoľovaním a motivovaním pracovníkov v sociálnych službách. 

 
Hodnoty organizácie: 

➢ Byť dôveryhodným partnerom pre prijímateľov sociálnej služby, ktorý svojimi 

sociálnymi službami a prístupom k ľuďom prekračuje hranice dneška. 

➢ Ponúkať láskavosť, skúsenosť a príležitosť prijímateľom sociálnej služby, byť lepší 

a cítiť sa šťastnejší reálnou mierou vlastného pričinenia. 

➢ Rešpektovať jedinečnosť prijímateľov sociálnej služby. 

 
12.1. Strategické ciele 

PE-ES, n.o. vyhlásilo na obdobie 2020 - 2023 nasledovné strategické krátkodobé 

(čiastkové) ciele rozvoja organizácie: 

1. Skvalitnenie procesu individuálneho plánovania. 

2. Aktívne využívanie marketingu v sociálnych službách v organizácii. 
 

3. Udržanie a ďalší rozvoj kvality sociálnych služieb, vychádzajúci z potrieb prijímateľa 

sociálnej služby. 

4. Ďalšie vzdelávanie zamestnancov. 

5. Odborné vzdelávanie v oblasti terapeutických a aktivizačných programov. 

6. Dosahovať čo najlepšie výsledky v štandardoch kvality. 

7. Pokračovať v ďalšej realizácii odstraňovania bariér medzi organizáciou a 

príbuznými a prijímateľmi sociálnej služby. 

8. Zabezpečovať pravidelnú supervíziu a vzdelávanie pre zamestnancov pracujúcich v 

priamom kontakte s prijímateľmi sociálnej služby. 

9. Venovať maximálnu pozornosť sociálnej rehabilitácii. 
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10. Skvalitnenie podmienok dôstojného zomierania. 

11. Rozšírenie služieb fyzioterapie v zariadení. 

12. Realizovať úlohy Národného projektu NPDI – Podpora transformačných tímov. 

13. Sledovanie výziev z Plánu obnovy, zapájanie sa do výziev súvisiacich so zlepšovaním kvality 

poskytovania sociálnych služieb. Získanie finančných prostriedkov na zlepšovanie kvality 

dlhodobej dostupnej sociálnej a zdravotnej starostlivosti. 

14. Uplatňovať systém manažérstva kvality ako stabilný proces trvalého zlepšovania 

rozvoja  sociálnych služieb. 

 

Ciele a vízie v oblasti transformácie a deinštitucionalizácie: 

➢ Spracovanie projektového zámeru a získanie finančných prostriedkov z Plánu 

obnovy a odolnosti, 

➢ Vypracovanie projektovej dokumentácie k výstavbe, 

➢ Zahájenie výstavby komunitných domácností pre prijímateľov sociálnych služieb, 

➢ Presťahovanie do nových domácností a adaptácia prijímateľov sociálnych služieb na 

nový spôsob poskytovania sociálnej služby, ukončenie poskytovania sociálnej 

služby v budove zariadenia v Nitrianskych Sučanoch (zánik inštitúcie), 

➢ Rozšírenie a vznik ďalších komunitných služieb – centrum denných aktivít, 

poskytovanie prepravy a sprevádzanie – ako terénna služba, špecializované sociálne 

poradenstvo – ako terénna služba, špecializované zariadenie pre prijímateľov 

s Alzheimerovou chorobou a demenciou rôzneho typu etiológie, 

➢ Udržiavanie a zlepšovanie štandardov kvality v komunitných domácnostiach, 

postupný prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť v sociálnych 

službách. 

 

Dlhodobé ciele kvality v PE-ES, n.o.: 

 
- zabezpečiť spokojnosť a bezpečnosť prijímateľov sociálnej služby, 

- poskytovať profesionálne, odborné, flexibilné a na prijímateľa sociálnej služby 

orientované sociálne služby, 

- udržať odbornú úroveň vedomostí a zručností zamestnancov, 

- efektívne využívať finančné, materiálne a personálne zdroje, 

- zlepšovať podmienky pre budovanie systému manažérstva kvality. 
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13. Kontakty na poskytovateľa sociálnych služieb 

 
Zariadenie pre seniorov Diviacka Nová Ves 

Adresa: Diviacka Nová Ves, č. 465, 972 24 

Mobil: +421 918 328 006 

 
Sociálna sestra – mobil: +421 911 776 948 

e-mail: penzion.dnv@gmail.com 

web: http://www.pe-es.sk/ 

 

 
Riaditeľka zariadenia 

Mobil: +421 905 418 498 

e-mail: lubicageczyova@gmail.com 
 
 
 

 

Zariadenie pre seniorov Nitrianske Sučany 

Adresa: Nitrianske Sučany, č. 355, 972 21 

Mobil: +421 911 418 498 

Sociálna sestra – mobil: +421 911 776 948 

e-mail: penzion.dnv@gmail.com 

web: http://www.pe-es.sk/ 

 

 
Riaditeľka zariadenia 

Mobil: +421 905 418 498 

e-mail: lubicageczyova@gmail.com 
 

 

 

 

 

 

 

mailto:penzion.dnv@gmail.com
http://www.pe-es.sk/
mailto:lubicageczyova@gmail.com
mailto:penzion.dnv@gmail.com
http://www.pe-es.sk/
mailto:lubicageczyova@gmail.com
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Zariadenie sociálnych služieb sv. Marty, Jacovce, blok A, blok B 

Adresa: Farská ulica 741/1A, 755/1B, 956 21 Jacovce 

Tel.: 038/538 39 47 

 
Vrchná sestra – mobil: +421 911 449 375 

e-mail: hlavnasestra@topsenior.sk 

web: https://www.topsenior.sk/ 

 

Riaditeľ zariadenia 

Mobil: +421 905 426 096 

e-mail: jacovce@topsenior.sk 
 

 

Ekonomický úsek 

Mobil: +421 911 418 498 

e-mail: kancelaria.dnv@gmail.com 

mailto:hlavnasestra@topsenior.sk
https://www.topsenior.sk/
mailto:lubica@diviacka.sk
mailto:jacovce@topsenior.sk
mailto:kancelaria.dnv@gmail.com
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