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ÚVOD 

Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb SENIOR ACTIVE Hriňová n.o. , zabezpečuje 

sociálne služby a sociálnu starostlivosť pre veľmi rôznorodú skupinu klientov.  

Hlavným cieľom zariadenia je: 

 Zabezpečovanie kvalitnej starostlivosti s etickým prístupom k prijímateľom 

služieb, 

 vytvorenie príjemného prostredia, pocitu domova a súkromia, s rešpektovaním 

a dodržiavaním práv prijímateľov sociálnej služby. 

 

 

1. Základné údaje 

 

Názov zariadenia:  SENIOR ACTIVE Hriňová n.o. 

Adresa zariadenia: Školská 1566, 962 05 Hriňová 

IČO:   45735573 

Právna forma:  nezisková organizácia 

Štatutárny zástupca: PhDr. Mgr. Vlastimil Samek, PhD. 

Kontakt zariadenia: 0905 568 796, 0918 732 680 

    www.senioractive.sk 

    info@senioractive.sk 

 

 

 

 

 

 

http://www.senioractive.sk/
mailto:info@senioractive.sk
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1.1 Štatút zariadenia 

Nezisková organizácia SENIOR ACTIVE Hriňová n. o. so sídlom Školská ul.1566, 962 05 

Hriňová, IČO: 45735573 vznikla podľa ust. §  11 ods. 1 zákona NR SR č. 213/1997 Z. z. 

o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecné prospešné služby v znení zákona NR 

SR č. 35/2002 Z. z. a bola zaregistrovaná Obvodným úradom v Banskej Bystrici pod číslom 

OVVS/NO-5/2011 dňa 14.03.2011 a začala poskytovať služby klientom od 25. 07. 2011. 

 

1.2. Personálne zabezpečenie 

K 31.12.2020 prevádzku SENIOR ACTIVE Hriňová n.o. personálne zabezpečovalo 36 

zamestnancov, a 36 zamestnancov pracovalo na plný pracovný úväzok. 

 

Odborní zamestnanci: 

 3 zdravotné sestry (s ukončeným úplným stredným odborným vzdelaním) 

 1 zdravotnícky asistent (s maturitou so SZŠ) 

 13  opatrovateliek (s ukončeným min. 220 hod. kurzom) 

 2 sociálni pracovníci  ( 2x ukončená VŠ II. st. v odbore) 

 3 inštruktori sociálnej rehabilitácie ( s ukončeným 150 hod. kurzom) 

 

Neodborní zamestnanci: 

 1 riaditeľ zariadenia ( s ukončenou VŠ III. st. v odbore) 

 3 údržbár 

 1 vedúca zariadenia 

 1 vedúca stravovacej prevádzky 

 1 upratovačka 

 5 kuchárka 

 2 pomocná sila  
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1.2.1 Vzdelávanie zamestnancov    

SENIOR ACTIVE Hriňová n.o. podporuje svojich zamestnancov vo vzdelávaní v oblastiach, 

ktoré pomôžu pri skvalitňovaní poskytovaných služieb pre klientov. 

Zamestnanci, ktorí pracujú vo funkciách „odborných zamestnancov“, sú plne kvalifikovaní 

v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov. Svoje odborné 

a kvalifikačné požiadavky si dopĺňajú potrebnými kurzami a špecializáciami v príslušných 

odboroch. 

 V júli 2020 sa zúčastnili a úspešne absolvovali  dvaja naši zamestnanci Kurz Inštruktora 

sociálnej rehabilitácie, ktorý organizovala BM WORK AGENCY Trenčín , v Roosveltovej 

nemocnici v Banskej Bystrici v rozsahu 155 hodín.  

 

Ďalších vzdelávacích kurzov v roku 2020 sa naši zamestnanci nezúčastnili, nakoľko v tomto 

roku vznikla a pretrvávala veľmi nepriaznivá epidemiologická situácia kvôli ochoreniu         

Covid – 19 .  Od 1.10.2020 odporučil dokonca krízový štáb vláde prijať núdzový stav. 

V zariadení pre seniorov bolo veľmi dôležité dodržiavať protipandemické opatrenia, 

stretávať sa s čo najmenším počtom ľudí mimo zariadenia  a tak nevystavovať zbytočne 

riziku nákazy ochorením Covid – 19 ani našich klientov ani ostatných našich zamestnancov. 

V ďalšom roku, po zlepšení tejto vážnej situácie a postupnom uvoľňovaní opatrení bude 

pokračovať  ďalšie vzdelávanie, navštevovanie kurzov, odborných konferencií, a seminárov 

a na dopĺňanie nových vedomostí k ich príslušnému odboru. 
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2. Charakteristika zariadenia 

SENIOR ACTIVE Hriňová n.o. je neziskovou organizáciou so samostatnou právnou 

subjektivitou. Je to kombinované zariadenie sociálnych služieb s celoročnou 

starostlivosťou, ktorá sa poskytuje pobytovou formou prevažne na dobu neurčitú. Zároveň 

ponúkame aj krátkodobé, strednodobé a dlhodobé ubytovanie, ktoré je určené tým, ktorí 

potrebujú dočasne riešiť otázku bývania a zdravotnej starostlivosti počas 

rekonvalescencie, rehabilitácie.  

Sociálne služby sú poskytované v zariadení pre seniorov (ďalej „ZPS“) a v domove 

sociálnych služieb (ďalej „DSS“). Predmetná starostlivosť je poskytovaná v súlade s § 35 a  

§ 38 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách. Kapacita zariadenia je celkovo 100 

lôžok. 

2.1 Súhrnné zhodnotenie  činností 

 

 Z hľadiska zamestnancov: V roku 2020 bolo veľmi dôležité reagovať na vzniknutú 

epidemiologickú situáciu. Rýchle a správne rozhodovanie v nepriaznivých situáciách  

a vykonanie dôležitých krokov bolo samozrejme nevyhnutnosťou. Poskytovanie 

a zabezpečenie najlepšej kvality sociálnej služby bolo pre zariadenie stále prioritou číslo 

jeden. V zariadení preto vznikol aj nový program, ktorý najlepšie riešil vzniknutú 

epidemiologickú situáciu. Najdôležitejším bodom programu bolo podporovať a vysoko 

motivovať našich zamestnancov k zvládaniu psychickej záťaže v tejto veľmi ťažkej 

situácii a motivovať ich k neustálemu udržiavaniu príjemnej atmosféry v zariadení. 

 

 Z prevádzkového hľadiska: V roku 2020 sme opäť sústavne  pracovali na zabezpečovaní 

čo najlepšej kvality poskytovania sociálnych služieb. Z materiálneho hľadiska sme sa 

snažili o udržiavanie priestorov našich klientov, nakúpili sme farby, a postupne 

vymaľovali izby klientov, sanitárne priestory a ostatné priestory, ktoré túto údržbu 

vyžadovali. Na základe vzniknutej epidemiologickej situácie, bolo nutné pre zariadenie  

zakúpiť väčšie množstvo zdravotníckeho a ochranného materiálu. Pre ochranu klientov 

i zamestnancov bolo nevyhnutné zaobstarať hygienický materiál, rúška, respirátory, 

ochranné rukavice, veľké množstvo dezinfekčných gélov a dezinfekčných sprejov, 

čistiace prostriedky a ostatný hygienický materiál.  Udržanie klientov v bezpečí počas 

pandémie, bolo našou prioritou číslo jeden. 

 

 Z hľadiska klientov: Program vypĺňania voľno časových aktivít našich klientov 

v zariadení bol tento rok upravený k vzniknutej epidemiologickej situácii, pretože  
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nebolo možné používanie spoločenskej miestnosti a organizovanie aktivít 

a spoločenských podujatí s väčším počtom klientov naraz. Sociálna pracovníčka a naši 

inštruktori sociálnej rehabilitácie sa zameriavali na rozvoj obľúbených aktivít klientov 

individuálne na izbách . Naďalej sme pokračovali i v rehabilitačných cvičeniach. Zo 

strany našich klientov majú tieto aktivity veľmi pozitívne ohlasy. Dôležité je, aby 

jednotlivé činnosti boli prospešné nielen pre psychickú pohodu klientov, ale aby 

zároveň mali pozitívny vplyv aj na ich zdravie. 

 

 Aj tento rok naše zariadenie navštevoval pán kaplán z Hriňovskej farnosti,  čo našim 

klientom  pomáhalo hlavne po duchovnej stránke v tejto ťažkej situácii. Za to sme 

pánovi kaplánovi veľmi vďační.  

 

 

 Na Vianoce sa nám podarilo získať viacero vianočných darčekov pre všetkých našich 

klientov.  V každom balíku bol uložený odkaz s prianím a milým venovaním. 

K rozveseleniu našich seniorov prispela aj Základná škola Hriňová, ktorá zariadeniu 

venovala darčeky  vlastnoručne vyrobené deťmi. Toto milé gesto dojalo nielen nás ale 

hlavne našich klientov, ktorí sa najmä vo Vianočnom období cítia osamelo. 

 

 

 

 

Oslavujeme: 
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Naše obľúbené činnosti: 

 

 

 
 

 

 

Rehabilitácie: 
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Vianoce v našom zariadení: 

 

 

2.2 Charakteristika činností 

Druh sociálnej služby:   zariadenie pre seniorov podľa § 12 ods. 1 písm. c) bod 1 a podľa    

§ 35 zákona č. 448/2008 Z. z. 

Kapacita: 95 lôžok / obsadených k 31.12.2020 bolo 64 lôžok. 

Čas trvania poskytovania sociálnej služby: pobytovou celoročnou formou prevažne na 

neurčitý čas. 
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Cieľová skupina: fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a sú odkázané na pomoc inej 

fyzickej osoby podľa prílohy č.3 zákona č.448/2008 Z. z. alebo fyzické osoby, ktoré 

poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebujú z iných vážnych dôvodov. 

 

Predmet činností a odborné zameranie: 

 

Poskytuje sa: 

 Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby 

 Sociálne poradenstvo 

 Sociálna rehabilitácia 

 Ošetrovateľská starostlivosť  

 Ubytovanie 

 Stravovanie 

 Upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva 

 Osobné vybavenie  

 

         Zabezpečuje sa:  

 Záujmová činnosť 

 Úschova cenných veci 

 Rehabilitácia 

 

 

Druh sociálnej služby:  domov sociálnych služieb podľa § 12 ods. 1 písm. c) bod 1 a podľa § 38 

zákona č. 448/2008 Z. z. 

Kapacita: 5 lôžok / obsadených k 31.12.2020 bolo 3 lôžok. 

Čas trvania poskytovania sociálnej služby: pobytovou celoročnou formou prevažne na neurčitý 

čas. 

Cieľová skupina: fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň 

odkázanosti je najmenej V. podľa prílohy č.3 zákona č. 448/2008 Z. z.  
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Predmet činností a odborné zameranie: 

Poskytuje sa: 

 Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby 

 Sociálne poradenstvo 

 Sociálna rehabilitácia 

 Ošetrovateľská starostlivosť  

 Ubytovanie 

 Stravovanie 

 Upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva 

 Osobné vybavenie  

 

         Zabezpečuje sa:  

 Záujmová činnosť 

 Úschova cenných vecí 

 Rehabilitácia 

 Rozvoj pracovných zručností 

 

2.3. Špecifikácia odborných, obslužných a ďalších činností 

 Odborné činnosti: 

a) Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby: rozsah pomoci pri odkázanosti je 

závislá od schopnosti prijímateľa sociálnej služby vykonávať tieto činnosti samostatne. Pomoc 

pri odkázanosti poskytujeme 24 hodinovou starostlivosťou a vykonáva ju odborný tím 

opatrovateliek a zdravotníckych asistentov  pod vedením hlavnej sestry. 

b) Sociálne poradenstvo: prijímateľovi sociálnej služby a rodinným príslušníkom poskytujeme 

pomoc pri riešení problémov prostredníctvom informácií, odporúčaní, sprostredkovania ďalšej 

odbornej pomoci a sociálnych kontaktov. Podieľame sa na riešení nepriaznivých životných 

situácií a vytvárame prostredie dôvery v procese adaptácie. 

c) Sociálna rehabilitácia: túto činnosť  podporuje v zariadení personál formou individuálneho 

prístupu, rehabilitáciu vykonáva kvalifikovaný pracovník. 

 

 



 
 
 

 Hriňová n. o.  

Zariadenie pre seniorov a  

Domov sociálnych služieb,             Školská 1566, 96205 Hriňová 
__________________________________________________________________________________ 

12 
 

 

d) Ošetrovateľská starostlivosť:  v zmysle §22 zákona č. 448/2008 o sociálnych službách 

v zariadení zabezpečujeme zdravotnú starostlivosť v rozsahu ošetrovateľskej starostlivosti 

podľa Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 244/2011, ktorou sa mení a dopĺňa Vyhláška 

MZSR č. 109/2009 Z. z., ktorou sa ustanovuje výber zdravotných výkonov v zariadeniach 

poskytujúcich sociálne služby. Zdravotná starostlivosť bola zabezpečená formou ADOS 

a ošetrujúcim lekárom MUDr. Milanom Farkašom. O jej poskytovaní sa vedie zdravotná 

a ošetrovateľská dokumentácia.  

 

Obslužné činnosti: 

a) ubytovanie: klienti sú umiestnení na šiestich poschodiach osem podlažnej budovy. 

 Na prízemí sa nachádza jedáleň pre klientov, ktorí sú schopní prísť do jedálne 

samostatne alebo za asistencie doprovodu. Avšak počas roku 2020 bola jedáleň na 

určitý čas uzatvorená, z dôvodu obmedzenia stretávania sa veľkého počtu ľudí v jednej 

miestnosti. Strava bola klientom podávaná priamo na izbách. 

 Na prvom poschodí sa nachádzajú dve rehabilitačné miestnosti spolu so soľnou 

jaskyňou. Umiestnená je tu  ošetrovňa č.1 a 3 ubytovacie bunky pričom každá z nich je 

zložená z jednej jednolôžkovej a jednej dvojlôžkovej izby. Každá bunka je vybavená 

vlastným sociálnym zariadením.  

 Na druhom poschodí sa nachádza spoločenská miestnosť, kde môžu klienti pozerať TV 

alebo čítať knihy. Taktiež sa na druhom poschodí nachádza kuchynka s posedením pre 

klientov. Druhé poschodie má 6 buniek rovnakej štruktúry ako na prvom poschodí.  

 Na treťom poschodí je kaplnka, kde sa chodia klienti spoločne modliť. Tretie poschodie 

má opäť 6 buniek a navyše sa na ňom nachádza ošetrovňa č.2. 

 Na štvrtom poschodí okrem 6 buniek je kuchynka slúžiaca na prípravu občerstvenia pre 

klientov počas dňa.  

 Piate poschodie pozostáva zo 6 buniek a ďalšej spoločenskej miestnosti s TV.  

 Siedme poschodie je rovnako zariadené ako piate.  

 

Cena za ubytovanie je 15,58 € na jeden deň za dvojlôžkovú izbu. Za jednolôžkovú izbu je 

účtovaný príplatok a jej celková  cena je 16,23 € na jeden deň . (Cena platí len pri preukázaní 

nároku na príspevok v zmysle zákona 448/2008 Z. z. a v znení neskorších predpisov). 
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Klienti majú možnosť mať na izbe spotrebič alebo TV po spísaní zmluvy o používaní vlastného 

spotrebiča. 

 

 

b) stravovanie:  v našom zariadení poskytujeme vo vlastnej stravovacej prevádzke 

celodenné stravovanie pozostávajúce z piatich jedál  denne ( raňajky, desiata, obed, 

olovrant a večera). A taktiež zabezpečujeme druhú večeru pre diabetikov. Klientom, 

ktorých zdravotný stav si to vyžaduje, podávame stravu na lôžku.  Strava sa pripravuje 

podľa jedálneho lístka, ktorý schvaľuje stravovacia komisia v zložení: riaditeľ zariadenia, 3 

členná komisia klientov, sociálny pracovník, kuchárka a hlavná sestra. 

Úhrada za stravu je  4,94 €  na jeden deň, úhrada za diabetickú stravu je 5,59 € na jeden 

deň. (Cena platí len pri preukázaní nároku na príspevok v zmysle zákona 448/2008 Z. z. 

a v znení neskorších predpisov). 

c) upratovanie, pranie, žehlenie, údržba bielizne a šatstva: upratovanie izieb, 

spoločenských priestorov, hygienických zariadení a ostatných priestorov zariadenia 

zabezpečuje personál  podľa každodenného rozpisu. Pranie sa vykonáva denne, aj nad 

rámec stanoveného časového režimu, ak to vyžaduje aktuálna potreba. 

Cena za upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva je 0,30 € na jeden deň. 

(Cena platí len pri preukázaní nároku na príspevok v zmysle zákona 448/2008 Z. z. a v znení 

neskorších predpisov). 

 

Ďalšie činnosti: 

a) osobné vybavenie: je zabezpečované fyzickej osobe, ktorej sa poskytujú sociálne služby 

celoročnou formou, v prípade, že si osobné vybavenie (šatstvo, obuv, hygienické potreby atď.) 

nedokáže zabezpečiť sama.     

                                                                                                                                      

b) záujmová činnosť: našim cieľom je zmysluplne organizovať  voľný čas klientov, s ohľadom 

na ich vek, zdravotný stav a záujmy.  

Počas voľného času  klienti čítajú nielen záujmovú literatúru, ale oboznamujú sa aj 

s aktuálnymi udalosťami čítaním dennej tlače a časopisov. 
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Dôležité sú pre našich klientov ich duchovné potreby, pričom rešpektujeme ich vierovyznanie. 

V zariadení máme vybudovanú kaplnku, kde sa konajú sväté omše. Pravidelne prvý piatok 

v mesiaci ich navštevuje pán kaplán z miestnej farnosti, ktorý vykonáva svätú spoveď. 

 

Klienti majú možnosť relaxovať aj  pasívnym počúvaním rôznych hudobných žánrov, najradšej 

ľudovej hudby, ale aj  aktívnym spevom a tancom pri rôznych príležitostiach. 

 

Atmosféru domova tvoria aj bežné poobedia v zariadení. Klienti sa stretávajú v spoločenských 

miestnostiach, kde spoločne posedávajú pri káve alebo čaji, hrajú spoločenské hry, rozprávajú 

sa, pozerajú televízne programy. V letných mesiacoch sa väčšinou trávia čas v blízkom parku, 

kde máme dva altánky  s  bezbariérovým prístupom. Vzhľadom na vzniknutú epidemiologickú 

situácii boli dodržiavané protipandemické opatrenia, klienti boli chránení respirátormi 

a dodržiavali potrebné vzdialenosti. 

 

 

c) úschova cenných vecí: ak klient pri nástupe do nášho zariadenia, alebo počas pobytu 

požiada o úschovu cenných vecí, vkladnej knižky alebo peňažnej hotovosti, zariadenie mu túto  

službu poskytne na základe zmluvy o úschove. 

 

 

d) rehabilitácia: naše zariadenie je vybavené viacerými rehabilitačnými prístrojmi, ktoré 

obsluhuje kvalifikovaný personál. Máme soľnú jaskyňu, priaznivo vplývajúcu na zdravotný stav 

klientov a  to hlavne v prípade ochorenia dýchacích ciest, nervového systému a 

srdcovocievnych chorôb. Klienti môžu relaxovať v masážnych kreslách. Podľa potreby 

využívajú prístroj BEMER  (biofyzikálna terapia), ktorý podporuje hojenie rán, upravuje hladinu 

cholesterolu a tiež zlepšuje zásobovanie tkanív kyslíkom a živinami .  
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3. Charakteristika klientov 

 

 

Tabuľka č. 1. 

 

Pohlavie klientov v  ZPS k 31.12.2020 

 

 Počet % 

Muži 27 42,19 

Ženy 37 57,81 

Spolu 64 100,00 

 

 

 

Graf č. 1:                                    

 

Pohlavie klientov v  ZPS k 31.12.2020 
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Tabuľka č. 2.                        

Vekové zloženie klientov v ZPS k 31.12.2020 

 

  Klienti % 

 0-39  0 0 

40-62   2 3,13 

63-74 22 34,37 

75-79   6  9,38 

80-84 16                     25,00 

85-89   6   9,38 

                  nad 90 12 18,74 

Spolu 64                   100 

 

 

 

 

Graf č. 2: 

 

                                         Vekové zloženie klientov ZPS v % k 31.12.2020 
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Tabuľka č. 3: 

 

Stupne odkázanosti klientov v ZPS k 31.12.2020 

  Stupne odkázanosti klientov z celkového počtu (aj v %) Spolu 
(aj v %) I. % II. % III. % IV. % V. % VI. % 

Muži 0 0 0 0 0 0 0 0,00 2 3,13 25 39,06 27 42,19 

Ženy 0 0 0 0 0 0 0 0,00 1 1,56 36 56,25 37 57,81 

Spolu 0 0 0 0 0 0 0 0,00 3 4,69 61 95,31 64 100 

 

 

 

 

Graf č. 3:                                   

                                      Stupne odkázanosti klientov ZPS v % k 31.12.2020 
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Tabuľka č. 4. 

Pohlavie klientov v  DSS k 31.12.2020 

 

 Počet % 

Muži 3 100 

Ženy 0 0 

Spolu 3 100,00 

 

 

 

 

 

Graf č.4: 

 

Pohlavie klientov v  DSS k 31.12.2020 
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Tabuľka č. 5.                        

 

Vekové zloženie klientov v DSS k 31.12.2020 

  Klienti % 

0-39 0 0 

40-62 2 66,7 

63-74 1 33,3 

75-79 0 0 

80-84 0 0 

85-89 0 0 

nad 90 0 0 

Spolu 3 100 

 

 

Graf č. 5: 

 

                               Vekové zloženie klientov DSS v % k 31.12.2020 
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Tabuľka č.6                   

 

                                               Stupne odkázanosti klientov v DSS k 31.12.2020 

 

 

  Stupne odkázanosti klientov z celkového počtu (aj v %) Spolu 
(aj v %) I. % II. % III. % IV. % V. % VI. % 

Muži 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3    100 3 100 

Ženy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0      0 0 0 

Spolu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 100 3  100 
 

 

 

Graf č.6 

                                      Stupne odkázanosti klientov DSS v % k 31.12.2020 
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4.Hospodárenie 

 

4.1. Finančné dary od fyzických osôb 

Nezisková organizácia prijala v roku 2020 finančné dary od FO vo výške 24 000 €, ktoré boli 

v súlade s darovacími zmluvami použité na prevádzku zariadenia a  na zlepšenie životných 

podmienok pri poskytovaní sociálnych služieb. 

 

4.2. Ročná účtovná závierka a zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnutých 
 

V súlade s § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, n.o. 
účtuje v sústave podvojného účtovníctva.  

Účtovná závierka je výsledným produktom účtovnej uzávierky. Príprava a zostavenie účtovnej 

závierky sa skladá z 3 etáp : 

1 etapa: prípravné práce – sem patrí  zúčtovanie všetkých účtovných prípadov za daný rok do 

účtovného denníka, vykonanie inventarizácie majetku a záväzkov a zaúčtovanie uzávierkových 

účtovných operácií 

2 etapa: uzatvorenie účtovných kníh t.j. účtovná uzávierka  

3 etapa: zostavenie účtovných výkazov t.j. účtovná závierka 

Účtovná uzávierka predstavuje sústavu  výstupných informácií z bežného účtovníctva. Na 

základe účtovnej závierky n. o. zostavuje Súvahu a Výkaz ziskov a strát. Tieto výkazy tvoria 

účtovnú závierku v podvojnom účtovníctve. 

4.3. Výrok audítora k ročnej účtovnej závierke 

Dňa 14.5.2020 bol vykonaný audit účtovnej závierky v súlade so Zákonom č. 540/2007 Z. z. 

o audítoroch, audite a dohľad nad výkonom auditu a o zmene a doplnení Zákona č. 431/2002 

Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a ostatnými právnymi normami v Slovenskej 

republike za účtovné obdobie roku 2020 a následne audit súladu výročnej správy zostavenej 

podľa §20 Zákona č. 431/2002 Z. z. v platnom znení s auditovanou účtovnou závierkou. 
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4.4. Výkaz ziskov a strát 

 

4.4.1. Náklady za rok 2020 

 

P.č. Náklady € 

1. Spotreba materiálu  67 168,33 

2. Spotreba vody a energie 22 555,96 

3. Služby (stravovanie, účtovné, poštovné, telefón..) 390 306,82 

4. Mzdové náklady a poistenia 429 317,86 

5. Zákonné sociálne poistenie a soc. náklady 148 364,08 

6. Iné náklady 2 000,04 

 Náklady spolu 1 059 713,09 

 

Náklady za rok 2019 

 

P.č. Náklady € 

1. Spotreba materiálu  73 011,61 

2. Spotreba vody a energie 26 817,99 

3. Služby (stravovanie, účtovné, poštovné, telefón..) 417 629,76 

4. Mzdové náklady a poistenia 390 978,82 

5. Zákonné sociálne poistenie a soc. náklady 132 905,06 

6. Iné náklady 1 723,44 

 Náklady spolu 1 043 066,68 

 

4.4.2.   Výnosy  za rok 2020  

P.č. Výnosy € 

1. Tržby za služby  510 342,62 

2. Príspevok z podielu zaplatenej dane  

3. Prevádzkové dotácie ( MPSVaR SR, VUC, UPSVaR) 561 458,58 

4. Prijaté dary 24 200,00 

5. Prijatý úrok 0 

6. Ostatné výnosy 1 705,34 

 Výnosy spolu 1 097 706,54 

 

           Výnosy  za rok 2019  

P.č. Výnosy € 

1. Tržby za služby  519 655,24 

2. Príspevok z podielu zaplatenej dane  

3. Prevádzkové dotácie ( MPSVaR SR, VUC, UPSVaR) 508 904,75 

4. Prijaté dary 8 550,50 

5. Prijatý úrok 0 

6. Ostatné výnosy 6,57 

 Výnosy spolu 1 037 117,06 
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4.5.   Výsledok hospodárenia za rok 2020 

 
Za rok 2020 dosiahla nezisková organizácia kladný hospodársky výsledok vo výške   37 993,45  €. 
 
 
4.6.  Prehľad rozsahu príjmov v členení podľa zdrojov organizácie  

 

Príjmy za rok 2020  

Tržby z predaja služieb klientom 504 989,27 

Finančný príspevok MPSVaR  554 349,58 

Finančný príspevok VÚC 7 109,00 

Ostatné príjmy 31 258,69 

Príjmy spolu 1 097 706,54 

 

Príjmy za rok 2019  

Tržby z predaja služieb klientom 516 827,24 

Finančný príspevok MPSVaR  507 796,75 

Finančný príspevok VÚC 1 108,00 

Ostatné príjmy 11 385,07 

Príjmy spolu 1 037 117,06 

 

 

4.7. Stav a pohyb majetku a záväzkov organizácie 2020 

 

Č. Druh majetku € 

1. 
Z toho 

Neobežný majetok /netto/: 0 

Dlhodobý hmotný majetok - stavby 0 

- samost. hnut. veci 0 

- drobný DHM 0 

- obstaranie DHM 0 

2. 
Z toho 

Obežný majetok  

Zásoby 2 054,73 

Ostatné pohľadávky 7 680,36 

Pohľ. z obch. styku 0 

Finančné účty  

Pokladňa, ceniny 45 019,50 

Bankové účty 67 150,25 

Časové rozlíšenie 86,24 

Majetok spolu 121 991,08 
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Č. Druh záväzkov € 

 Rezervy 33 886,14 

1. 
Z toho 

Dlhodobé záväzky:  

Záväzky zo sociálneho fondu 2 331,29 

2. 
Z toho 

Krátkodobé záväzky  

Záväzky z obchodného styku 52 882,29 

Záväzky voči zamestnancom 18 255,17 

Zúčtovanie so SP a ZP 10 723,48 

Daňové záväzky 4 223,87 

Záväzky voči ŠR a samosprávou 17 637,89 

Záväzky spolu 121 991,08 

        

 

 Stav a pohyb majetku a záväzkov organizácie 2019 

Č. Druh majetku € 

1. 
Z toho 

Neobežný majetok /netto/: 0 

Dlhodobý hmotný majetok - stavby 0 

- samost. hnut. veci 0 

- drobný DHM 0 

- obstaranie DHM 0 

2. 
Z toho 

Obežný majetok  

Ostatné pohľadávky 2 877,29 

Pohľ. z obch. styku 0 

Finančné účty  

Pokladňa, ceniny 832,57 

Bankové účty 21 291,97 

Majetok spolu 25 001,83 

 

Č. Druh záväzkov € 

1. 
Z toho 

Dlhodobé záväzky:  

Záväzky zo sociálneho fondu  

2. 
Z toho 

Krátkodobé záväzky  

Záväzky z obchodného styku 39 798,69 

Záväzky voči zamestnancom  

Zúčtovanie so SP a ZP  

Daňové záväzky  

Záväzky voči ŠR a samosprávou 19 771,95 

Záväzky spolu 59 570,64 
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4.8. Ekonomicky oprávnené náklady na jedného prijímateľa  sociálnej služby (podľa 

druhu poskytovanej sociálnej služby na mesiac). 

V nadväznosti na zákon o sociálnych službách a  uvedený prehľad o hospodárení uvádzame, že 

ekonomicky oprávnené náklady na jedného klienta za rok 2020 sú vo výške pre: 

Názov organizácie SENIOR ACTIVE Hriňová, n. o. 

Druh poskytovanej sociálnej služby ZPS 

Forma poskytovanej sociálnej služby celoročná 

Počet mesiacov poskytovania uvedenej soc.sl. v roku 12 

Kapacita podľa registra 95 

 

POLOŽKY 

Celkové EON 

uvedenej sociálnej 

služby za rok 

EON na 

mesiac na 

klienta podľa 

kapacity 

a) mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške, ktorá zodpovedá 

výške platu a ostatných osobných vyrovnaní podľa osobitné predpisu 

429 317,86 € 376,59 € 

b) poistné na verejné zdravotné poistenie, poistné na sociálne poistenie 

a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie platené 

zamestnávateľom v rozsahu určenom podľa písmena a) 

143 313,68  € 125,71 € 

c) tuzemské cestovné náklady 0,00 € 0,00 € 

d) výdavky na energie, vodu a komunikácie 25 236,10 € 22,14 € 

e) výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových 

interiérov 

66 176,54 € 58,05 € 

f) dopravné 1 126,16 € 0,99 € 

g) výdavky na rutinnú údržbu a štandardnú údržbu okrem jednorazovej 

údržby objektov alebo ich častí a riešenia havarijných stavov 

0,00 € 0,00 € 

h) nájomné za prenájom nehnuteľností alebo inej veci okrem 

dopravných prostriedkov a špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, 

techniky, náradia a materiálu najviac vo výške obvyklého nájomného, za 

aké sa v tom čase a na tom mieste prenechávajú do nájmu na 

dohodnutý účel veci toho istého druhu alebo porovnateľné veci 

 

372 186,97 € 

 

326,48 € 

i) výdavky na službu 17 833,70 € 15,64 € 

j) výdavky na bežné transfery v rozsahu vreckového podľa osobitného 

predpisu, odstupného, odchodného, náhrady príjmu pri dočasnej 

pracovnej neschopnosti zamestnanca podľa osobitného predpisu 

0,00 € 0,00 € 

k) ostatné náklady 4 522,08 €  3,97 € 

EON náklady spolu 1 059 713,09 € 929,57 € 
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Názov organizácie SENIOR ACTIVE Hriňová, n. o. 

Druh poskytovanej sociálnej služby DSS 

Forma poskytovanej sociálnej služby celoročná 

Počet mesiacov poskytovania uvedenej soc.sl. v roku 12 

Kapacita podľa registra 5 

 

POLOŽKY 

Celkové EON 

uvedenej sociálnej 

služby za rok 

EON na mesiac na 

klienta podľa 

kapacity 

a) mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške, ktorá 

zodpovedá výške platu a ostatných osobných vyrovnaní podľa 

osobitné predpisu 

429 317,86 € 7 155,30 € 

b) poistné na verejné zdravotné poistenie, poistné na sociálne 

poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie 

platené zamestnávateľom v rozsahu určenom podľa písmena a) 

143 313,68  € 2 388,56 € 

c) tuzemské cestovné náklady 0,00 € 0,00 € 

d) výdavky na energie, vodu a komunikácie 25 236,10 € 420,60 € 

e) výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových 

interiérov 

66 176,54 € 1 102,94 € 

f) dopravné 1 126,16 € 18,77 € 

g) výdavky na rutinnú údržbu a štandardnú údržbu okrem 

jednorazovej údržby objektov alebo ich častí a riešenia havarijných 

stavov 

0,00 € 0,00 € 

h) nájomné za prenájom nehnuteľností alebo inej veci okrem 

dopravných prostriedkov a špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, 

techniky, náradia a materiálu najviac vo výške obvyklého 

nájomného, za aké sa v tom čase a na tom mieste prenechávajú do 

nájmu na dohodnutý účel veci toho istého druhu alebo porovnateľné 

veci 

 

372 186,97 € 

 

6 203,12 € 

i) výdavky na službu 17 833,70 € 297,23 € 

j) výdavky na bežné transfery v rozsahu vreckového podľa 

osobitného predpisu, odstupného, odchodného, náhrady príjmu pri 

dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca podľa osobitného 

predpisu 

0,00 € 0,00 € 

k) ostatné náklady 4 522,08 € 75,37 € 

EON náklady spolu 1 059 713,09 € 17 661,87 € 

 

5. PRÍLOHY: 

 Potvrdenia zo zdravotných poisťovní, sociálnej poisťovne a daňového úradu, že 
nemáme evidované nedoplatky na poistné verejné zdravotné poistenie, sociálne 
poistenie a príspevky na starobné dôchodkové sporenie ako aj daňové nedoplatky. 

 Účtovná závierka neziskovej účtovnej jednotky. 
 Dodatok správy audítora o overení súladu výročnej správy s účtov. závierkou. 


