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1. Úvod. 

 Nezisková organizácia Senior POHODA n.o., so sídlom Hlavná 5200/112, 900 27  

Bernolákovo vznikla 21.08.2012, bola zaregistrovaná Okresným úradom Bratislava pod 

registračným číslom OVVS-17761/386/2012-NO. 

 

Druh všeobecne prospešných služieb 

 Senior POHODA n.o. poskytuje  všeobecne prospešné služby v oblasti poskytovania 

sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti podľa osobitného zákona: 

- zariadenie pre seniorov poskytuje sociálnu službu 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, alebo fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek 

a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov,  

poskytuje: 

- pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, 

- sociálne poradenstvo, 

- sociálna rehabilitácia, 

- ubytovanie, 

- stravovanie, 

- upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva, 

- osobné vybavenie, 

utvárajú sa podmienky na úschovu cenných vecí a zabezpečuje sa záujmová činnosť, 

- špecializované zariadenie poskytuje sociálnu službu fyzickej osobe, ktorá je odkázaná 

na pomoc inej fyzickej osoby, jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 

a má zdravotné postihnutie, ktorým je najmä Parkinsonova choroba, Alzheimerova 

choroba, pervazívna vývinová porucha, skleróza multiplex, schizofrénia, demencia 

rôzneho typu etiológie, hluchoslepota, AIDS alebo organický psychosyndróm ťažkého 

stupňa 

poskytuje: 

- pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, 

- sociálne poradenstvo, 

- sociálna rehabilitácia, 
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- ubytovanie, 

- stravovanie, 

- upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva, 

- osobné vybavenie, 

zabezpečuje: 

- rozvoj pracovných zručností a záujmovú činnosť, 

utvárajú sa podmienky na úschovu cenných vecí, 

- jedáleň poskytuje stravovanie fyzickej osobe, ktorá:  

- nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných 

potrieb, 

- má ťažké zdravotné postihnutie, alebo nepriaznivý zdravotný stav, alebo, 

- dovŕšila dôchodkový vek. 

Jedáleň môže poskytovať stravovanie aj prostredníctvo donášky stravy do domácnosti 

uvedeným fyzickým osobám, 

- práčovňa utvára podmienky na pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva fyzickej 

osobe, ktorá  

- nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných 

potrieb, 

- má ťažké zdravotné postihnutie, alebo nepriaznivý zdravotný stav, alebo, 

- dovŕšila dôchodkový vek. 

- denný stacionár poskytuje sociálnu službu fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc 

inej fyzickej osoby ak jej stupeň odkázanosti  je najmenej III podľa prílohy č. 3 a je 

odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa,   

poskytuje: 

- pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, 

- sociálne poradenstvo, 

- sociálnu rehabilitáciu, 

- stravovanie, 

zabezpečuje: 

- rozvoj pracovných zručností, 

- záujmovú činnosť. 
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V dennom stacionári sa poskytuje sociálne poradenstvo aj rodine alebo inej fyzickej 

osobe, ktorá zabezpečuje pomoc fyzickej osobe v domácom prostredí, na účel 

spolupráce pri sociálnej rehabilitácii. 

- Opatrovateľská služba  poskytuje sociálnu službu fyzickej osobe, ktorá je odkázaná 

na pomoc inej fyzickej osoby a je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, 

úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách.  

 

 Správna rada prerokovala a jednohlasne schválila predloženú výročnú správu za rok 

2018. 
 

2. Prehľad činností vykonávaných v kalendárnom roku 2018 s uvedením 

vzťahu k účelu založenia neziskovej organizácie. 

 V zariadení sa poskytovali odborné, obslužné a ďalšie činnosti v rozsahu 

individuálnych požiadaviek a schopností prijímateľov. 

 

A) Odborná činnosť: 

 

1. pomoc pri odkázanosti prijímateľa na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č.3 zákona 

v rozsahu podľa prílohy č.4 zákona: 

a. sebaobslužné úkony- najmä: hygiena, stravovanie a dodržiavanie pitného režimu, 

vyprázdňovanie močového mechúra a hrubého čreva, obliekanie, vyzliekanie, 

mobilita, motorika, dodržiavanie liečebného režimu. 

b. úkony starostlivosti o svoju domácnosť- najmä nákup potravín a iného drobného 

spotrebného tovaru, príprava jedla, varenie, zohrievanie jedla, umytie riadu, bežné 

upratovanie a upratovanie, starostlivosť o lôžko, vynášanie odpadu, obsluha bežných 

domácich spotrebičov, starostlivosť o bielizeň (pranie, žehlenie), vykurovanie, 

dodávka teplej a studenej vody, elektriny, ďalšie úkony spojené s prevádzkou 

(administratívne úkony a podobne), 

c. základné sociálne aktivity- najmä sprievod na lekárske vyšetrenie, predčítanie pre 

prijímateľa, ktorý je nevidiaci alebo prakticky nevidiaci najmä pri vybavovaní 

úradných záležitostí, pri vybavovaní úradnej a osobnej korešpondencie, pri 

nakupovaní, a zabezpečuje tlmočenie: 
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1. pre prijímateľa, ktorý je nepočujúci, alebo má ťažkú obojstrannú 

nedoslýchavosť, najmä pri vybavovaní úradných záležitostí, pri návšteve 

lekára, pri záujmových činnostiach, 

2. pre prijímateľa, ktorý je hluchoslepý, najmä pri vybavovaní úradných 

záležitostí, pri vybavovaní úradnej a osobnej korešpondencie a pri 

nakupovaní, pri návšteve lekára, pri záujmových činnostiach, 

d. dohľad pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť 

a pri základných sociálnych aktivitách zohľadňujúc osobitné potreby prijímateľa: 

dohľadu v určenom čase alebo nepretržitého dohľadu, 

2. základné sociálne poradenstvo, 

3. sociálna rehabilitácia, 

4. ošetrovateľská a zdravotná starostlivosť – poskytovateľ pre prijímateľa sociálnej služby 

zabezpečuje podľa jeho voľby u fyzickej a právnickej osoby k tomu oprávnenej. 

 

B) Obslužné činnosti sú: 

 

1. ubytovanie – poskytnutie bývania v obytnej miestnosti alebo v jej časti s príslušenstvom 

(WC, umývadlo a sprcha) a užívanie spoločných priestorov. Vecné plnenie spojené 

s bývaním je priemerná dodávka vody, elektriny, tepla v obytnej miestnosti v rozsahu 20-

24 ˚C, odvod odpadovej vody (kanalizácia), odvoz tuhého komunálneho odpadu a pod., 

ktoré poskytovateľ polročne vypočíta.  

2. stravovanie – pri stravovaní vychádzame zo zásad zdravej výživy s prihliadnutím na vek 

a zdravotný stav prijímateľa. Strava je domáca a prispôsobená prijímateľom, je podávaná 5 

krát denne, pričom raňajky môžu byť posilnené o desiatu. Pri diabetickej diéte, ak je 

prijímateľ sociálnej služby na inzulíne, sa podáva aj druhá večera. Strava podľa zdravotného 

stavu prijímateľa môže byť podávaná aj ako nakrájaná, mletá alebo mixovaná. Príprava, 

výdaj stravy a výdaj potravín sa vykonáva vo vlastnej stravovacej prevádzke poskytovateľa, 

3. upratovanie – podľa zásad hygieny v obytných miestnostiach, v spoločných 

a prevádzkových priestoroch. Zásady hygieny upravuje prevádzkový poriadok 

poskytovateľa, ktorý je prístupný v knižnici zariadenia, 
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4. pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva – pranie osobného šatstva a bielizne sa vykonáva 

v klasických i profesionálnych pračkách, bielizeň a šatstvo je sušené a žehlené. Podľa 

potreby sa vykonáva ich údržba vo vlastnej práčovni, 

 

 

 

C) Ďalšie činnosti sú: 

 

1. Poskytovanie: 

a. osobného vybavenia – prijímateľovi sociálnej služby sa poskytuje, ak si to nemôže 

zabezpečiť sám, 

b. nevyhnutného ošatenia a obuvi – poskytuje sa prijímateľovi, ktorý si nevie alebo 

nemôže zabezpečiť nevyhnutné ošatenie a obuv v rozsahu potrebnom na zachovanie 

ľudskej dôstojnosti. Za nevyhnutné ošatenie a obuv sa považuje aj použité ošatenie 

a obuv, 

2. utváranie podmienok na: 

a. vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny, ktorá zahŕňa poskytovanie 

základných hygienických potrieb (mydlo, šampón, WC papier) prijímateľovi, ktorý 

si ich nevie alebo nemôže zabezpečiť v rozsahu potrebnom na zachovanie ľudskej 

dôstojnosti, 

3. úschovu cenných vecí – poskytovateľ utvára podmienky pre úschovu cenných vecí, 

4. zabezpečenie záujmovej činnosti – kultúrnu, spoločenskú, športovú a rekreačnú činnosť 

poskytovateľ vykonáva podľa svojich možností, ale tiež v prípade záujmu zabezpečuje 

prostredníctvom agentúr. 

 

 Pri práci s prijímateľmi sociálnej služby Senior POHODA n.o. ako poskytovateľ 

sociálnej služby využíval rôzne postupy a metódy najmä organizovanie kultúrno-záujmových 

činností. Okrem kultúrno-spoločenských aktivít zariadenie zabezpečuje individuálny prístup, 

skupinovú terapiu a rôzne pracovné tvorivé aktivity zamerané na spomaľovanie procesu 

starnutia.   

 

Prehľad činností vykonávaných v roku 2018 

Kultúrnospoločenské akcie v roku 2018 
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20. apríl 2018 – prechádzka v obci – slnečné počasie nás vylákalo na prechádzku po obci. Pri 

pohľade na rozkvitnuté čerešne sme neodolali prvej tohtoročnej zmrzline pri fontáne pred 

kultúrnym domom. 

2. máj 2018 – stavanie Mája – pri ľudových piesňach a rozprávaní sa o tradíciách sme zdobili 

a vztýčili na nádvorí zariadenia Máj. Zaspomínali sme si aj na oslavy 1. Mája z minulosti. 

Zaspievali sme si hymnu a Pieseň práce. 

31. máj 2018 – prechádzka v obci-  za prekrásneho slnečného dňa sme sa opäť vybrali spoločne 

na zmrzlinu a pivo k fontáne. 

1. jún 2018 – skladanie Mája – v doobedňajších hodinách sa prijímatelia sociálnej služby stretli 

na nádvorí zariadenia. Pri posedení pri káve a hudbe skladali stuhy a dekorácie z májového 

stromu. Na obed nás potešil tanier so zabíjačkovým menu. 

15. jún, 19. jún 2018 – opäť sme sa spoločne vybrali na prechádzku do dediny a dali sme si 

chutnú zmrzlinu. 

19. júl 2018 – malé pivo pri fontáne– v horúcom letnom počasí sme si posedeli pri malom pive. 

31. august 2018 – divadelné predstavenie – z Prešova k nám zavítalo divadelné predstavenie 

s rozprávkou o pyšnej princeznej. Prijímatelia sociálnej služby mali veľkú radosť z vystúpenia. 

6. september 2018 – grilovačka – na záver leta sme si pri hudbe vychutnali nie len pekné 

slnečné počasie ale aj špeciality z grilu. Pani kuchárka napiekla domáce pagáče, grilovali sme 

rôzne druhy  mäsa a syr. 

19. september 2018 – výlet do Bratislavy – prijímatelia sociálnej služby sa tešili, keď si cestou 

autom mohli pospomínať na dominanty Bratislavy a okolia. Po príchode na nábrežie Dunaja sa 

im páčila promenáda s kaviarničkami a obchodmi. Po prechádzke s krásnym výhľadom na 

Dunaj, bratislavské mosty a hrad sme si posedeli na káve a čaji v jednej z miestnych kaviarní. 

14.október 2018- koncert DUO YAMAHA- s prijímateľmi sociálnej služby sme boli 

v kultúrnom dome na koncerte DUO YAMAHA, kde sme si posedeli pri občerstvení, káve 

a zákuskov a zatancovali sme si.  

7. november 2018- divadelné predstavenie- opäť k nám zavítalo divadlo z Prešova 

s rozprávkou Hlúpi Jano. Prijímatelia sociálnej služby mali z vystúpenia veľkú radosť. 
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5. december 2018 – Slávnostné rozsvietenie stromčeka – na nádvorí zariadenia bol tradične 

osadený a ozdobený veľký vianočný strom. V podvečerných hodinách po jeho rozsvietení sa 

konalo príjemné predsviatočné posedenie pri grogu a domácich koláčoch, prijímatelia sociálnej 

služby si spolu so zamestnancami zaspievali koledy.  

6. december 2018 – Mikuláš- naše zariadenie navštívil Mikuláš, anjel a čert. Klienti sa potešili 

sladkej nádielke. (Žiaci Základnej školy Bernolákovo). 

18. december 2018 – Vianočné vystúpenie - deti z Materskej školy Bernolákovo predviedli 

veselé pásmo tancov, básni a piesní s vianočnou tematikou. 

23. december 2018 – Vystúpenie speváckeho zboru Fireflies a sv. omša - členovia zboru 

navodili klasickými koledami príjemnú vianočnú atmosféru. Spolu s pánom farárom navštívili 

aj klientov na lôžkach, ktorí sa sv. omše a koncertu nemohli zúčastniť.  

24. december 2018 – Štedrý deň - v našom zariadení sa opäť niesol v duchu tradícií a zvykov. 

Pred slávnostnou večerou predniesla príhovor pani riaditeľka, po modlitbách a spievaní kolied 

deti zamestnancov zariadenia rozdali našim klientom darčeky.   

Pravidelné aktivity: 

Ranná rozcvička – každodenná pohybová aktivita, skupinové cvičenie zamerané na udržanie 

čo najlepšej psychickej a fyzickej kondície. 

Loptové hry – „Počítame s loptou“, „Hádanky v pohybe“. 

Pamäťové cvičenia – úlohy a hry, tréningy pamäte, kvízy. 

Aktuálne dianie na Slovensku aj vo svete – informácie a orientácia v udalostiach. 

Diskusné dopoludnia – témy z oblasti histórie, kultúry a umenia, cestovania, zdravovedy a 

iných okruhov podľa výberu klientov. 

Pracovná terapia – starostlivosť o kvety, vtáctvo a akvarijné rybičky. 

Klub gazdiniek – príprava surovín na varenie – čistenie zeleniny, preberanie ryže a strukovín, 

príprava na pečenie, príprava na stolovanie 

Tvorivé dielničky – ručné práce, maľovanie, príprava výzdoby zariadenia v súvislosti 

s ročnými obdobiami a sviatkami. 

„Spomínanie na časy minulé“ – staré rodinné fotografie a predmety (reminiscenčná terapia). 

Muzikoterapia – relaxácia pri hudbe. 
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Aromaterapia. 

Perličkový kúpeľ nôh. 

Masáže. 

Počas roka sa rímskokatolícke omše v našom zariadení konali pravidelne v priestoroch knižnice 

zariadenia. Podľa želania prijímateľov sociálnej služby ich navštevoval aj individuálne pri 

lôžku. Niektorí sa pravidelne zúčastňovali bohoslužieb aj  vo Farskom kostole sv. Štefana 

Uhorského v Bernolákove. 

Pravidelné aktivity prebiehali v pracovných dňoch v spoločenských miestnostiach 

zariadenia. Ich cieľom bolo vytvárať príjemnú atmosféru, podporiť prijímateľov sociálnej 

služby v zapájaní sa do činností, posilňovať medziľudské vzťahy a ponúkať rôznorodé aktivity. 

Popoludní mali prijímatelia sociálnej služby možnosť hrať spoločenské hry, venovať sa 

tvorivým činnostiam, ručným prácam, absolvovať prechádzky v okolí zariadenia, navštevovať 

knižnicu zariadenia.  

V priaznivom počasí sa na príjemné posedenia využívali terasy zariadenia, nádvorie 

a priestor s lavičkami pri vstupe do budovy. 

Prijímateľov sociálnej služby pripútaných na lôžko sme sa snažili podporiť v rôznych 

aktivitách v čo najväčšej možnej miere priamo na ich izbách (čítanie pri lôžku, duchovné 

rozhovory, pamäťové cvičenia). 

 Aktivity prispôsobujeme a rozširujeme podľa požiadaviek prijímateľov sociálnej 

služby. Uvedomujeme si dôležitosť psychického povzbudenia a eliminovania pocitu osamelosti          

a izolovanosti. 

 

Denne sú prijímateľom sociálnej služby ponúkané aktivizačné a voľnočasové aktivity. 

 

Z našej dennej ponuky aktivít si prijímatelia môžu vyberať: 

 

➢ Aktivizačný program – predstavuje drobné úlohy, ktoré prijímateľov sociálnej služby 

prirodzeným spôsobom motivujú vyvíjať činnosť, a tým aj udržiavať vlastné schopnosti 

( napr. cvičenie,  maľovanie, spev, ... ).  

➢ Individuálna terapia pri lôžku – vykonáva sa u prijímateľov sociálnej služby 

pripútaných na lôžku s ohľadom  na ich schopnosti a možnosti s prihliadnutím na stupeň 
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zachovania kognitívnych funkcií. Súčasťou individuálnych terapií je: rozhovor, čítanie, 

sprevádzanie prijímateľa sociálnych služieb a iné. 

➢ Telesné cvičenia a pobyt na čerstvom vzduchu – formou prechádzok alebo cvičenia, 

ktoré udržiavajú kognitívne funkcie a fyzickú kondíciu, denne využívame pekné 

počasie na pobyt na čerstvom vzduchu. 

➢ Skupinová arteterapia  - zameraná na  výtvarnú tvorbu, ktorá  obohacuje tvorivosť, 

posilňuje sústredenie, vnímavosť, sebavyjadrenie, sebareflexiu, uvoľnenie. 

➢ Reminiscenčná aktivita – pomáhajú nám v nej reminiscenčné predmety, aj zariadený 

kútik v štýle 60 rokov, ktorý prijímateľom sociálnej služby navodzuje spomínanie na 

staré časy a pocit domova.  

➢ Ručné práce – sú určené pre aktívnejších prijímateľov sociálnej služby. Venujeme sa 

klasickým ručným prácam ako je strihanie, ale aj výrobe kvetov a dekorácii (podľa 

ročného obdobia).  

➢ Bohoslužby – pre prijímateľov sociálnej služby sú zabezpečené pravidelné bohoslužby 

priamo v zariadení.  

➢ Rôzne posedenia - pri príležitosti októbra - mesiaca úcty k starším, sviatku Všetkých 

svätých, Katarínske posedenie, Mikuláš, Vianoce, oslavy Nového roku, MDŽ, Veľká 

noc a iné (ako napr. oslavy narodenín). Pre spríjemnenie života prijímateľov sociálnej 

služby sa organizujú a zabezpečujú v priebehu celého roka kultúrne a spoločenské 

akcie, koncerty, posedenia.  

 

 Spolupracujeme s miestnymi školami,  Umeleckou školou v Bernolákove a v Ivanke pri 

Dunaji, s folklórnymi súbormi, s farnosťou v Bernolákove, s farnosťou v Dunajskej Lužnej, so 

speváckou skupinou „Čeklisanky“ z Bernolákova a inými organizáciami, skupinami. 

 V roku 2018 sa pravidelne konali v zariadení rímskokatolícke omše, ako aj modlitba 

ruženca za účasti ružencového spolku obce Bernolákovo.  

 Voľnočasové aktivity a pracovné terapie sa vykonávali v dvoch skupinách vo všetkých 

priestoroch zariadenia. Zakúpili sa rôzne doplnky, ako kvetiny, dekoračné predmety. 

O výzdobu sa postarali aj prijímatelia sociálnej služby vlastnou tvorbou.  
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 Okrem uvedených činností zariadenie zabezpečilo pre prijímateľov sociálnych služieb 

aj ďalšie činnosti, o ktoré je veľký záujem. Ide najmä o služby ako pedikúra, manikúra, holenie, 

depilácia, kadernícke služby, masérske služby. 

 V roku 2018 bola realizovaná 3. etapa oddychového miesta pre voľnočasové aktivity 

z finančných zdrojov obce Bernolákovo. Zo zdrojov z 2% dane sme vybudovali prístrešok na 

dolnej terase, kde majú prijímatelia sociálnej služby možnosť oddychovať počas dňa. 

 Zariadenie poskytuje sociálnu službu v zariadení pre seniorov s kapacitou pre 34 

prijímateľov sociálnych služieb, v špecializovanom zariadení s kapacitou pre 8 prijímateľov 

sociálnych služieb, v dennom stacionári s kapacitou 5 miest a o opatrovateľskú službu.  

  Zariadenie poskytuje sociálne služby od roku 2013. Ide o nové, útulné zariadenie. 

Budova zariadenia je situovaná v centre obce Bernolákova, čím zabezpečujeme ľahkú 

dostupnosť nielen pre návštevníkov zariadenia, ale aj pre našich zamestnancov a zároveň 

zabezpečujeme začlenenie sa prijímateľov sociálnej služby do komunity obce. Objekt 

zariadenia sociálnych služieb je komunikačne prepojený bez bariér a bez potreby prechádzať 

cez vonkajší priestor. Ubytovanie poskytujeme v jednoposteľových izbách, dvojposteľových 

izbách a  jednej trojposteľovej izbe. Kúpeľňa s rozlohou cca. 4,5 m² je vybavená umývadlom, 

sprchou, WC misou,  protišmykovou podlahou, podlahovým kúrením, radiátorom na sušenie 

uterákov a zrkadlom, poličkou na odkladanie drogistických potrieb. 

Izby sú vybavené s PVC podlahou, okrem bežnej elektroinštalácie aj elektrickou požiarnou 

signalizáciou, signalizáciou na privolanie pomoci, televíznou, telefónnou a internetovou 

prípojkou a vnútorným rozhlasom.  

 Izby prijímateľov sociálnej služby sú vybavené elektricky polohovateľnými posteľami, 

nočnými stolíkmi, stoličkami a komodami alebo kreslami. Nakoľko po predbežných 

rozhovoroch s budúcimi prijímateľmi sociálnej služby bola u väčšiny záujemcov o sociálne 

služby vyslovená požiadavka o vybavenie izieb  vlastným interiérovým vybavením 

(nábytkom), túto požiadavku rešpektujeme a pred prijatím každého prijímateľa sociálnej služby 

je dohodnuté, aké vlastné interiérové vybavenie si prinesie a ktoré doplní nezisková 

organizácia. 

 Ročná účtovná závierka a zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnutých. 

Ročná účtovná závierka tvorí prílohu č. 1 výročnej správy. Nezisková organizácia v roku 2018 

viedla podvojné účtovníctvo. 
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3. Výrok audítora k ročnej účtovnej závierke. 

Výrok audítora k ročnej účtovnej závierke tvorí prílohu č. 2 výročnej správy.  

4. Prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch. 

Príjmy za rok 2018 boli vo výške 596 689 EUR. 

Príjmy v EUR: 2018 2017 

z poskytnutých sociálnych služieb 305.275 300.365 

z doplnkových služieb 6.745 6.911 

ostatné príjmy z poskytnutých služieb 30.667 13.221 

úroky 0 0 

iné príjmy 12.605 17.266 

prijaté dary 9.213 7.571 

príspevky z podielu zaplatenej dane – 2% 1.592 338 

finančný príspevok od Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny 210.915 95.920 

finančný príspevok od Bratislavského samosprávneho kraja 17.177 98.928 

finančný príspevok od OU Bernolákovo 2.500 2.499 

Príjmy spolu v EUR 596.689 543.019 

 

Výdavky za rok 2018 boli vo výške 633.058  EUR.  

Výdavky v EUR: 2018 2017 

A) Výdavky za správu 0 0 

B) Výdavky podľa druhu všeobecne prospešných služieb:   

a) spotreba materiálu 77.866 72.047 

b) spotreba energie 29.420 16.628 

c) opravy a udržiavanie 4.472 1.336 

d) cestové 777 591 

e) náklady na reprezentáciu 0 0 

f) ostatné služby 78.229 65.708 

g) mzdové náklady 315.400 265.171 

h) zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie 106.518 88.708 

i) zákonné sociálne náklady 9.610 6.094 

j) ostatné dane a poplatky 1.439 2.709 

k) ostatné pokuty a penále 587 4 

l) odpísanie pohľadávky   
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m) manká a škody   

n) iné výdavky 2.139 701 

o)  odpisy DNM a DHM 6.601 3.768 

p) zostatková cena predaného DNM a DHM   

Výdavky spolu v EUR 633.058 523.465 

5. Prehľad rozsahu príjmov (výnosov) v členení podľa zdrojov. 

P.č. Zdroj Dar Príspevok Príjem Poznámky 

1. Príjmy za poskytované služby   342.687  

2. Úroky     

3. 
Príspevok – Ministerstvo práce 

sociálnych vecí a rodiny 
 210.915   

4. 
Príspevok – Bratislavský 

samosprávny kraj 
 17.177   

5. 
Príspevok z podielu zaplatenej 

dane – 2% 
 

 

 
1.592  

6. Ostatné príjmy 9.213 2.500 12.605  

 Spolu 9.213 230.592 356.884  

 

 

6. Stav a pohyb majetku a záväzkov neziskovej organizácie. 

 

 2018 2017 

Stav majetku v EUR   

A.I. Nehmotný dlhodobý majetok 0,00 0,00 

A.II. Dlhodobý hmotný majetok (technické 

zhodnotenie budovy, samostatne 

hnuteľné veci – automatická práčka, 

ohrevný vozík, drvička odpadu, žalúzie) 

25.510,00 20.311,00 

A.III. Dlhodobé pohľadávky 0,00 0,00 

A. DLHODOBÝ MAJETOK  25.510,00 20.311,00 

B.I. Krátkodobé pohľadávky 23.848,00 23.350,00 

B.I.I. Pohľadávky z obchodného styku 1.222,00 674,00 

B.I.II. Pohľadávky voči zamestnancom 19.888,00 21.734,00 
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B.I.III. Pohľadávky – predpis voči klientom 0,00 ,00 

B.I.IV. Ostatné krátkodobé pohľadávky 2.738,00 942,00 

B.II. Zásoby 511,00 739,00 

B.III. Finančné účty spolu: 27.919,00 57.627,00 

B.III.I. Pokladnica 728,00 668,00 

B.III.II. Bankové účty 27.191,00 56.959,00 

B. KRÁTKODOBÝ MAJETOK 52.278,00 81.716,00 

C.I. Časové rozlíšenie 266,00 723,00 

C. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE 266,00 723,00 

 MAJETOK SPOLU: 78.054,00 102.750,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2018 2017 

Stav záväzkov v EUR   

A.I. Základné imanie 100,00 100,00 

A.II. Ostatné kapitálové fondy 0,00 0,00 

A.III. VH  minulých rokov 45.191,00 25.637,00 

A.IV. VH  za účtovné obdobie -36.369,00 19.554,00 

A. VLASTNÉ IMANIE 8.922,00 45291,00 

B.I. Dlhodobé záväzky 9.523,00 1.446,00 

B.II. Rezervy 13.898,00 8.701,00 

B.III. Krátkodobé záväzky 45.711,00 47.312,00 

B.III.I. Záväzky z obchodného styku 9.096,00 3.775,00 

B.III.II. Daň z príjmov 0,00 0,00 

B.III.III. Daň zo závislej činnosti 2.120,00 1.956,00 
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B.III.IV. Záväzky -  MPSVaR 422,00 16.712,00 

B.III.V. Záväzky -  BSK 611,00 1.925,00 

B.III.VI. Záväzky voči zamestnancom 21.036,00 14.807,00 

B.III.VII. Zdravotné a sociálne poistenie 12.345,00 7.967,00 

B.III.VIII. Ostatné záväzky 81,00 170,00 

B.IV. Bankové  výpomoci a pôžičky 0,00 0,00 

B. ZÁVÄZKY 69.132,00 57.459,00 

C.I Časové rozlíšenie 0,00 0,00 

C. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE 0,00 0,00 

 ZÁVÄZKY SPOLU 78.054,00 102.750,00 

 

7. Zmeny a nové zloženie orgánov neziskovej organizácie, ku ktorým 

došlo v priebehu roka. 

 

V sledovanom období nedošlo k zmene v zložení orgánov neziskovej organizácie. 

 

 

8. Ďalšie údaje určené správnou radou. 

Zamestnanecká štruktúra 

Nezisková organizácia k 31.12.2018 zamestnávala 25 zamestnancov na hlavný pracovný 

pomer (HPP) a 1 zamestnanca na iný pracovný pomer. 

Udalosti osobitného významu 

V sledovanom období  nenastali žiadne udalosti, ktoré by mali významný vplyv na pravdivé a 

verné zobrazenie skutočností. 

Informácia o rozdelení výsledku hospodárenia 

V roku 2018 nezisková organizácia vykázala výsledok hospodárenia vo výške - 36 369 EUR. 

V roku 2017 nezisková organizácia dosiahla výsledok hospodárenia vo výške  19.554 EUR.  

Na základe schválenia správnej rady bol výsledok hospodárenia za rok 2017 preúčtovaný do 

nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov. 
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Ekonomicky oprávnené náklady 

 

EKONOMICKY OPRÁVNENÉ 
NÁKLADY ZA ROK 

2018 

Názov organizácie Senior POHODA n.o. 

Druh poskytovanej sociálnej služby 
(DSS, RS, ZPB, atď.) 

ŠZ 

Forma poskytovanej sociálnej 
služby  
(ambulantná, týždenná, celoročná) 

celoročná  

Počet mesiacov poskytovania 
uvedenej sociálnej služby v roku 

12 

Kapacita podľa registra 8 

Skutočná obsadenosť - priemerný 

počet klientov                 
(prepočet osobodní na 2 desatinné 
miesta) 

8 

Položky 
Celkové EON 

uvedenej sociálnej 
služby za rok 

EON na mesiac na 
klienta podľa kapacity 

EON na mesiac na 

klienta podľa 
skutočnej 

obsadenosti 

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

výške platu a ostatných osobných 
vyrovnaní podľa osobitného predpisu 

55 525,80 578,39 578,39 

b) poistné na verejné zdravotné 
poistenie, poistné na sociálne 
poistenie a povinné príspevky na 

starobné dôchodkové sporenie platné 
zamestnávateľom v rozsahu určenom 
podľa písmena a) 

18 802,54 195,86 195,86 

c) tuzemské cestovné náhrady 132,21 1,38 1,38 

d) výdavky na energie, vodu a 
komunikácie 

5 851,89 60,96 60,96 

e) výdavky na materiál okrem 
reprezentačného vybavenia nových 

interiérov 
12 340,94 128,55 128,55 

f) dopravné 538,31 5,61 5,61 

g) výdavky na rutinnú údržbu a 
štandardnú údržbu okrem 
jednorazovej údržby objektov alebo 

ich častí a riešenia havarijných 
stavov 

851,85 8,87 8,87 
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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 

8 685,71 90,48 90,48 

i) výdavky na služby 6 134,29 63,90 63,90 

j) výdavky na bežné transfery v 

rozsahu vreckového, odstupného, 
odchodného, náhrady príjmu pri 
dočasnej pracovnej neschopnosti 

zamestnanca 

1 520,81 15,84 15,84 

k) odpisy hmotného majetku a 
nehmotného majetku podľa účtovných 

predpisov  
1 257,33 13,10 13,10 

EON náklady spolu 111 641,68 1 162,93 1 162,93 

 

 

 

 

 

EKONOMICKY OPRÁVNENÉ 
NÁKLADY ZA ROK 

2018 

Názov organizácie Senior POHODA n.o. 

Druh poskytovanej sociálnej služby 

(DSS, RS, ZPB, atď.) 
ZPS 

Forma poskytovanej sociálnej 

služby  
(ambulantná, týždenná, celoročná) 

celoročná  

Počet mesiacov poskytovania 
uvedenej sociálnej služby v roku 

12 

Kapacita podľa registra 34 

Skutočná obsadenosť - priemerný 
počet klientov                 
(prepočet osobodní na 2 desatinné 

miesta) 

33,50 

Položky 

Celkové EON 

uvedenej 
sociálnej 

služby za rok 

EON na mesiac na 

klienta podľa 
kapacity 

EON na mesiac na klienta podľa 
skutočnej obsadenosti 
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a) mzdy, platy a ostatné osobné 
vyrovnania vo výške, ktorá zodpovedá 
výške platu a ostatných osobných 

vyrovnaní podľa osobitného predpisu 

235 984,64 578,39 587,04 

b) poistné na verejné zdravotné 

poistenie, poistné na sociálne 
poistenie a povinné príspevky na 
starobné dôchodkové sporenie platné 

zamestnávateľom v rozsahu určenom 
podľa písmena a) 

79 910,81 195,86 198,79 

c) tuzemské cestovné náhrady 561,88 1,38 1,40 

d) výdavky na energie, vodu a 
komunikácie 

24 870,53 60,96 61,87 

e) výdavky na materiál okrem 
reprezentačného vybavenia nových 
interiérov 

52 449,00 128,55 130,47 

f) dopravné 2 287,80 5,61 5,69 

g) výdavky na rutinnú údržbu a 

štandardnú údržbu okrem 
jednorazovej údržby objektov alebo 
ich častí a riešenia havarijných 

stavov 

3 620,35 8,87 9,01 

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 

36 914,29 90,48 91,83 

i) výdavky na služby 26 070,74 63,90 64,85 

j) výdavky na bežné transfery v 

rozsahu vreckového, odstupného, 
odchodného, náhrady príjmu pri 
dočasnej pracovnej neschopnosti 

zamestnanca 

6 463,43 15,84 16,08 

k) odpisy hmotného majetku a 
nehmotného majetku podľa účtovných 

predpisov  
5 343,67 13,10 13,29 

EON náklady spolu 474 477,14 1 162,93 1 180,32 

 

EKONOMICKY OPRÁVNENÉ NÁKLADY 
ZA ROK 

2018 

Názov organizácie Senior POHODA n.o. 

Druh poskytovanej sociálnej služby 
(DSS, RS, ZPB, atď.) 

DS 

Forma poskytovanej sociálnej služby  

(ambulantná, týždenná, celoročná) 
celoročná  

Počet mesiacov poskytovania uvedenej 

sociálnej služby v roku 
12 

Kapacita podľa registra 5 
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Skutočná obsadenosť - priemerný počet 
klientov                 

(prepočet osobodní na 2 desatinné miesta) 
5 

Položky 
Celkové EON 

uvedenej sociálnej 

služby za rok 

EON na 
mesiac na 

klienta podľa 
kapacity 

EON na 
mesiac na 

klienta podľa 

skutočnej 
obsadenosti 

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

osobných vyrovnaní podľa osobitného predpisu 
17 917,26 298,62 298,62 

b) poistné na verejné zdravotné poistenie, poistné 

na sociálne poistenie a povinné príspevky na 
starobné dôchodkové sporenie platné 
zamestnávateľom v rozsahu určenom podľa 

písmena a) 

5 853,20 97,55 97,55 

c) tuzemské cestovné náhrady 82,63 1,38 1,38 

d) výdavky na energie, vodu a komunikácie 155,04 2,58 2,58 

e) výdavky na materiál okrem reprezentačného 
vybavenia nových interiérov 

7 713,09 128,55 128,55 

f) dopravné   0,00 0,00 

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 

  0,00 0,00 

i) výdavky na služby 2 865,62 47,76 47,76 

j) výdavky na bežné transfery v rozsahu 
vreckového, odstupného, odchodného, náhrady 
príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti 

zamestnanca 

950,50 15,84 15,84 

k) odpisy hmotného majetku a nehmotného 

majetku podľa účtovných predpisov  
  0,00 0,00 

EON náklady spolu 35 537,34 592,29 592,29 

 

 

EKONOMICKY OPRÁVNENÉ NÁKLADY 
ZA ROK 

2018 

Názov organizácie Senior POHODA n.o. 

Druh poskytovanej sociálnej služby 
(DSS, RS, ZPB, atď.) 

Opatrovateľská služba 

Forma poskytovanej sociálnej služby  
(ambulantná, týždenná, celoročná) 

celoročná  
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Počet mesiacov poskytovania uvedenej sociálnej 
služby v roku 

12 

Kapacita podľa registra 5 

Skutočná obsadenosť - priemerný počet klientov                 

(prepočet osobodní na 2 desatinné miesta) 
5 

Položky 

Celkové 
EON 

uvedenej 

sociálnej 
služby za 

rok 

EON na 
mesiac na 

klienta podľa 
kapacity 

EON na 
mesiac na 

klienta podľa 

skutočnej 
obsadenosti 

a) mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške, ktorá 
zodpovedá výške platu a ostatných osobných vyrovnaní 

podľa osobitného predpisu 
5 972,42 99,54 99,54 

b) poistné na verejné zdravotné poistenie, poistné na 
sociálne poistenie a povinné príspevky na starobné 
dôchodkové sporenie platné zamestnávateľom v rozsahu 

určenom podľa písmena a) 

1 951,07 32,52 32,52 

c) tuzemské cestovné náhrady   0,00 0,00 

d) výdavky na energie, vodu a komunikácie   0,00 0,00 

e) výdavky na materiál okrem reprezentačného 
vybavenia nových interiérov 

  0,00 0,00 

f) dopravné   0,00 0,00 

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 

  0,00 0,00 

i) výdavky na služby   0,00 0,00 

j) výdavky na bežné transfery v rozsahu vreckového, 
odstupného, odchodného, náhrady príjmu pri dočasnej 

pracovnej neschopnosti zamestnanca 
  0,00 0,00 

k) odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podľa 

účtovných predpisov  
  0,00 0,00 

EON náklady spolu 7 923,49 132,06 132,06 

 

9. Vyjadrenie dozornej rady. 

Dozorná rada preskúmala hospodárenie neziskovej organizácie a nemá pripomienky. 
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V Bernolákove, dňa 24.6.2019 

 

 

Vypracoval: Mgr. Klaudia Vargová, riaditeľ 

 

 

       ................................................................... 

             riaditeľ 
 

 

 
 

 

       ................................................................... 

         za správnu radu 
 

 

 

 

 

       ................................................................... 

         za dozornú radu 

 

 

PRÍLOHY: 

1. Ročná účtovná závierka 

2. Výrok audítora k ročnej účtovnej závierke 


