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Predhovor riaditeľky 
 

Rok 2020 mal byť slávnostným, spomienkovým, úspešným a rozvojovým. Vchádzali sme  

do neho s očakávaním, že sa nám podarí naplniť ďalšie sny, túžby a želania. Takto si to predstavovala 

určite väčšina z nás a samozrejme, aj my  v našich zariadeniach pre seniorov v organizácii PE-ES, n.o. 

Rok 2020 mal byť. Ale nebol. Bol pre nás jedným z najťažších. Pokojné napredovanie a spomínanie  

na to, čím všetkým sme s našou organizáciou museli prejsť, zatemnila začiatkom marca správa o prvom 

človeku na Slovensku, ktorý sa nakazil ochorením COVID-19. Začali sme postupne napĺňať opatrenia, 

ktoré boli často veľmi chaotické, zháňať ochranné pomôcky, šiť rúška, vytvárať systém starostlivosti 

o našich seniorov a zamestnancov. Aj keď sa nám vynárali otázky, či niekto z nás dokáže byť pripravený 

na príchod choroby, ktorá môže spôsobiť smrť. Museli sme zabezpečovať prevádzku zariadení pre  

seniorov. Bolo to náročné, často sme bojovali s vlastným strachom, museli sme sa ako kolektív zomknúť 

a spoľahnúť sa jeden na druhého. Jeden nakazený v tíme mohol spustiť lavínu. Prvú vlnu pandémie sme 

zvládli, počas druhej vlny sa viacero kolegýň a klientov  nakazilo. Niektorí to zvládli lepšie, iní horšie, ale 

zvládli to. Pandémia nás však mnohým veciam naučila, napríklad pokračovať v školeniach a  

vo vzdelávaní, ktorý ich dokázal pretransformovať do online priestoru. Opatrenia  v pandémii ukázali  

v plnej nahote závažné problémy  v systéme pomoci.   

Úprimná vďaka patrí všetkým, ktorí nám pomáhali, povzbudzovali nás a priložili ruku k dielu, a to i 

napriek tomu, že rok 2020 priniesol veľa bolesti, únavy a zamyslení nad zmyslom života. Zároveň 

dokázal aj otvoriť mnohé srdcia pre pomoc iným a prejaviť to najlepšie z nich. Charakter človeka sa 

ukáže najmä v krízových situáciách. Som poctená, že môžem pracovať v tíme, ktorý sa dokázal zomknúť, 

spolupracovať, naladiť sa na potreby seniorov, riešiť situácie spojené s ochorením COVID-19 a vytvoriť 

kreatívne alternatívy pre čo najlepšie naplnenie poslania našej organizácie. A to aj v najťažších časoch, 

aké si za svoj život pamätám. Ďakujem. Pomyselne skladám klobúk pred týmito hrdinami a hrdinkami. 

 

 

Ľubica Géczyová 
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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. Ľubici Géczyovej a Lucii 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, n.o. 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 účelne v roku 2010 budova bývalej materskej škôlky v Nitrianskych Sučanoch, 

bola 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 je vlastníkom uvedeného zariadenia a nehnuteľnosť má v dlhodobom prenájme. 

Zariadenie má nadregionálny charakter, nakoľko prijímatelia sociálnych služieb sú z rôznych krajov 

Slovenska.  

 

Vo všetkých zariadeniach uplatňujeme systém manažérstva kvality ako nástroj trvalého zlepšovania 

poskytovaných služieb. 

 

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

spoločenských a náboženských predsudkov.  

Predkladáme výsledky, ktoré nezisková organizácia v roku 2020 dosiahla za pomoci jej zamestnancov, 

príbuzných prijímateľov sociálnych služieb odkázaných na sociálne služby a všetkých tých, ktorí nezištne 

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

Za všetko im patrí patričná vďaka! 
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2. Identifikácia subjektu 

 

Nezisková organizácia PE – ES vznikla 23.8.2006 registráciou na Krajskom úrade v Trenčíne v zmysle 

zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby. 

Registrácia bola vykonaná na základe návrhu na zápis neziskovej organizácie zo dňa 6.7.2006 a splnení 

ostatných zákonom stanovených náležitostí pod č.OVVS/NO/98-9/2006. 

 

Názov:   PE – ES, n. o. 

Sídlo:    972 24 Diviacka Nová Ves 465 

Štatutárny orgán:  PhDr. Ľubica Géczyová, riaditeľka 

Právna forma:  nezisková organizácia 

IČO:    37923251 

DIČ:    2022309135 

Doba trvania:  neurčitá 

 

Informácia o orgánoch neziskovej organizácie 

 

Zakladatelia:   PhDr. Ľubica Geczyová 

    Lucia Bucáková 

 

Členovia správnej rady: Mgr. Emília Lundberg 

    Jozef Uhlár 

    Jozef Geczy 

 

Revízor:   Ing. Eva Uhlárová 

 

Štatutárny zástupca: PhDr. Ľubica Geczyová - riaditeľka 

 

 

Výročná správa o hospodárení neziskovej organizácie PE – ES, n.o. za rok 2020 je predkladaná v súlade  

s §34 ods. 1 zákona č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné 

služby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
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3. Údaje určené správnou radou 

 

Druh všeobecne prospešných služieb: 

Nezisková organizácia poskytuje všeobecne prospešné služby: poskytovanie sociálnych služieb v zmysle 

zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. 

o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov a to: 

 poskytovanie sociálnych služieb v zariadení pre fyzické osoby odkázané na pomoc inej fyzickej 

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

 V zariadení pre seniorov 

V zariadení pre seniorov sa poskytuje sociálna služba: 

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

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

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

zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov. 

 

K 31. 12. 2020 ostávajú v platnosti počty podľa Registra poskytovateľov sociálnych služieb 

Trenčianskeho samosprávneho kraja v počte : 

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

Diviacka Nová Ves, 

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

Nitrianske Sučany, 

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

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

 

4. Identifikácia poskytovaných sociálnych služieb  

Poskytované sociálne služby: 

§ 35 zákona č. 448/2008 Z. z. – zariadenie pre seniorov (ZpS) 

§ 41 zákona č. 448/2008 Z. z. – opatrovateľská služba (OS) 

 

Čas trvania poskytovania sociálnej služby:   

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

2. sociálna služba OS neurčitý čas, terénnou formou  
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Miesto poskytovania sociálnej služby: 

 

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

2. Opatrovateľská služba, v prirodzenom sociálnom prostredí opatrovaných občanov  

3. Zariadenie pre seniorov, 972 21  Nitrianske Sučany 355 

4. Zariadenie pre seniorov - zariadenie sociálnych služieb sv. Marty, Farská 741/1A, 956 21  Jacovce 

5. Zariadenie pre seniorov – zariadenie sociálnych služieb sv. Marty, Farská 755/1B, 956 21  Jacovce 
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5.1 Oblasť ľudských zdrojov 

K 31.12.2020 bol počet zamestnancov na hlavný pracovný pomer po prepočítaní na úväzky 94,89. Jeden 

úväzok (1) = 40h; 37,50h/týždeň 

          
Personálny kľúč 

Zariadenie pre seniorov Diviacka Nová Ves, 

972 24 Diviacka Nová Ves 465 

                 Úsek Počet Pracovná pozícia Počet 
          

  
Sociálny úsek 

 Sociálny pracovník 0,39 

 1,98 Inštruktor soc. rehabilitácie 0,59 

  Animátor voľného času 1 

  
     Zdravotný úsek 9,50 

Sestra/praktická sestra 1 

  Opatrovateľ / ka 8,50 

Riaditeľka 

     Prevádzkovo-

stravovací úsek 
2,21 

Hospodár 0,39 

0,13 Hlavný kuchár 0,78 

  Pomocný kuchár 0 

  Upratovačka 0,75 

  Údržbár 0,29 

 

Ekonomický úsek, 

administratíva a 

riadenie 

0,39 

Manažér zariadenia 0 

 Manažér ošetrovateľstva 0,13 

 Manažér kvality  0,13 

  Ekonóm  0 

  

Mzdový účtovník a personalista 0,13 

Hlavný účtovník externe 

 

     Celkový počet zamestnancov:  14,08 

 

          
Personálny kľúč  

Zariadenie pre seniorov Nitrianske Sučany, 

972 21  Nitrianske Sučany 355 

                 Úsek Počet Pracovná pozícia Počet 
          

      Sociálny úsek 1,52 
Sociálny pracovník 0,61 

  Inštruktor soc. rehabilitácie 0,91 

  

     Zdravotný úsek 11,75 

Sestra/praktická sestra 1 

  Opatrovateľ / ka 9,75 

 Fyzioterapeut 0 

  Pomocný pracovník 1 

Riaditeľka 

     Prevádzkovo-

stravovací úsek 
6,29 

Hospodár 0,61 

 0,21 Hlavný kuchár 1,22 

  Pomocný kuchár 0 

  Upratovačka 2 

  Údržbár 0,46 

  Pomocný pracovník 1 

  

  

Pracovný asistent 1 

     Ekonomický úsek, 

administratíva a 

riadenie 

1,63 

Manažér zariadenia 0 
Manažér ošetrovateľstva 0,21 
Manažér kvality 0,21 
Ekonóm 0 
Mzdový účtovník a personalista 0,21 
Odborný administratívny asistent 1 
Hlavný účtovník externe 

 

     Celkový počet zamestnancov:  21,19 
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 Personálny kľúč  

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

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

          
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riaditeľ 

0 

Štatutárny 

orgán 

0,66 

 

 

 

 

 

 

 

Úsek Počet Pracovná pozícia Počet 

 

      

Sociálny úsek 5 

Vedúca sociálneho úseku 1 

Sociálny pracovník 2 

Asistent sociálnej práce 2 

Inštruktor soc. rehabilitácie 0 

     Zdravotný úsek 30,24 

Hlavná sestra 1 

Sestra 3 

Praktická sestra 2 

Fyzioterapeut 0,94 

Opatrovateľ / ka 23,30 

Diétna sestra 0 

     Prevádzkovo-

stravovací úsek 
19,40 

Hospodár 1 

Hlavný kuchár 2 

Pomocný kuchár 1,50 

Upratovačka 8,50 

Údržbár 2 

Žehliar 1 

Pracovník práčovne 2 

Recepčný/á 1,40 

     Ekonomický úsek 3,98 

Manažér kvality 0,66 

Manažér zariadenia 1 

Manažér ošetrovateľstva 0,66 

Ekonóm  0 

Mzdový účtovník a personalista 0,66 

Pracovník správy registratúry 0 

Referent personálnej a adm. práce 1 

Hlavný účtovník externe 

 

     Celkový počet zamestnancov:  58,62 

 

 

5.2 Odborný rast a vzdelávanie zamestnancov 

K základným víziám organizácie PE – ES, n.o., patrí dosahovanie dobrých výsledkov, kvality 

poskytovaných služieb a tým aj spokojnosť prijímateľov sociálnych služieb aj  našich zamestnancov.  

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

n.o. sa realizovalo v priebehu roka 2020 formou ďalšieho vzdelávania, odborných konferencií, seminárov, 

odborných prednášok. Vzdelávanie prebiehalo prevažne formou „online“ vzhľadom na pandemickú 

situáciu. 

Odborná kvalifikácia zamestnancov, ich vedomosti, zručnosti a schopnosti vytvárajú nielen výkon  
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organizácie, ale aj kultúru na pracovisku, ktorá významne ovplyvňuje pracovnú atmosféru ako aj 

spokojnosť prijímateľov sociálnych služieb v našom zariadení. 

 

Prehľad externých vzdelávacích aktivít za rok 2020 

Názov a druh externej 

vzdelávacej aktivity 

Organizátor Obdobie Počet 

Povinnosti mzdovej účtovníčky 

pri uzávierke roka 2019 

a Legislatívne zmeny vo 

mzdovej učtárni k 1.1.2020 

Jozef Mihál Január 2021 2 

XLII. Vedecká konferencia 

zdravotnícko-pedagogických 

pracovníkov s medzinárodnou 

účasťou, uskutočnená 

v Nemocnici s poliklinikou 

Prievidza so sídlom v Bojniciach 

Slov. spol. sestier a pôr. 

asistentiek pri SLS, Sekcia 

pedag. pracovn., Vysoká 

škola zdrav. a soc. práce 

sv. Alžb. BA, Reg. komôr 

a sestier a pôr. asistentiek, 

NsP Bojnice, Ústav sv. 

Cyrila Partizánske  

Február 2021 8 

Kvalita sociálnych služieb Implementačná agentúra 

MPSVaR SR 

Február 2021 2 

WORKSHOP – Technická 

podpora ošetrovania 

a opatrovania klienta 

RIDOP s.r.o. 

Slovenská komora sestier 

a pôrodných asistentiek  

Marec 2021 9 

Vstupný informačný seminár 

k národnému projektu 

Deinštitucionalizácia zariadení 

sociálnych služieb – podpora 

transformačných tímov 

Implementačná agentúra 

MPSVR SR, Informačno-

poradenské centrum pre 

EŠIF ŽSK 

Marec 2021 1 

Prevencia a eliminácia všetkých 

foriem diskriminácie seniorov 

a osôb so zdravotným 

postihnutím v rozsahu 18 hodín 

v rámci realizácie projektu 

Všetci raz budeme slabí 

TERRA GRATA  

PhDr. Erika Sučanská 

Marec 2021 1 
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Riadenie a manažment zmien  

v sociálnych službách v procese 

deinštitucionalizácie a transformácie 

v celkovom rozsahu 32 hodín 

Implementačná agentúra 

MPSVR SR 

Jún 2021 4 

Reminiscencia – využitie 

spomienok v starostlivosti o 

seniorov a ľudí s demenciou 

3P-Projekt n.o. Jún 2021 3 

Tvorba transformačných plánu v 

procese deinštitucionalizácie a 

transformácie v celkovom rozsahu 

16 hodín 

Implementačná agentúra 

MPSVR SR 

Júl 2021 4 

Aktivizácia a príprava na prácu 

užívateľov soc.služieb v procese DI 

Implementačná agentúra 

MPSVR SR 

Október 2021 4 

Legislatívne zmeny vo mzdovej 

učtárni k 1.1.2021 a povinnosti 

mzdovej účtovníčky pri 

uzávierke roka 2020 

Jozef Mihál December 2021 2 

 

5.3 Supervízia 

Supervízia je jednou z našich vzdelávacích aktivít. V roku 2020 sa vykonávali supevízie v rámci 

Národného projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov.  

V zariadení soc. služieb Sv. Marty bolo vykonaných 6  externých  supervíznych stretnutí. Z toho  

2 x skupinová a 4 x individuálna supervízia. V ZpS Diviacka Nová Ves sa uskutočnili 3 supervízie 

a v ZpS Nitrianske Sučany 3 supervízie. Absolvovali  ich zamestnanci, ktorí pracujú na riadiacich 

pozíciách a tí, ktorí sú v priamom kontakte so sociálne odkázaným klientom.  

Supervízie prebiehali „online“ formou v dôsledku pretrvávajúcej pandémie a boli vedené supervízorkou 

PhDr. Alena Piatrík Hepnerová. 

 

5.4 Národný projekt Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb 

Naša organizácia PE-ES, n.o. sa úspešne zapojila do Národného projektu Deinštitucionalizácia zariadení 

sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov, ktorý realizuje 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  
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STU – Výskumným a školiacim centrom bezbariérového navrhovania – CEDA. 

Cieľom projektu je intenzívna podpora zamestnancov a zriaďovateľov zariadení sociálnych služieb v ich  

príprave na proces transformácie daných zariadení. Výsledkom bude kvalitne pripravený transformačný  

plán.  

V rámci projektu je poskytované poradenstvo, konzultácie, supervízie a vzdelávanie v rámci 

certifikovaných kurzov, informačných seminárov a tematických workshopov.  

Vzdelávanie je zamerané na rôzne oblasti deinštitucionalizácie (DI), napr.: na riadenie zmien počas 

procesu transformácie zariadenia, prípravu pracovníkov zariadení na zmenu prístupu ku prijímateľom 

sociálnych služieb (dôraz na individuálny prístup), na oboznámenie sa s princípmi univerzálneho 

navrhovania v architektúre, na predstavenie nových foriem práce s prijímateľmi, ktoré sú zamerané  

na aktivizáciu a rozvoj pracovných zručností s cieľom začleniť ich do pracovného procesu, atď.  

 

6. Činnosť organizácie 

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

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

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

Zariadenie pre seniorov Nitrianske Sučany 355, kapacita 25 miest, 

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

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

 

6.1  Odborné činnosti 

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

neskorších predpisov poskytuje prijímateľom soc. služieb tieto odborné činnosti: 

 pomoc pri odkázanosti za pomoc inej fyzickej osoby, 

 sociálna rehabilitácia,  

 sociálne poradenstvo (základné, špecializované), 

 ošetrovateľská starostlivosť v zariadení. 
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6.2 Obslužné činnosti 

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

neskorších predpisov poskytuje prijímateľom soc. služieb tieto obslužné činnosti: 

 ubytovanie, 

 stravovanie, 

 upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva. 

 

6.3 Ďalšie činnosti 

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

neskorších predpisov poskytuje prijímateľom soc. služieb tieto ďalšie činnosti: 

 utvára podmienky na úschovu cenných vecí a na záujmovú činnost, 

 zabezpečuje záujmovú činnosť (kultúrne a spoločenské aktivity). 

 

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

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

 

7. Prijímatelia sociálnych služieb v roku 2020  

V roku 2020 bolo do ZpS Diviacka Nová Ves spolu prijatých 9 prijímateľov soc. služieb (PSS), odišli 3 a 

zomrelo 11, do ZpS Nitrianske Sučany spolu prijatých 14 prijímateľov soc. služieb, odišli 2 a zomrelo 16 

PSS, do ZpS Jacovce Blok 1A spolu prijatých 14 PSS, odišli 2, zomrelo 16 PSS, do ZpS Jacovce Blok 1B 

spolu prijatých 20 PSS, odišlo 7 a zomrelo 16 PSS. 

 

Vekové zloženie klientov ZPS  k 31.12.2020 
 

 

    

Vekové zloženie 

ZpS Diviacka Nová 

Ves 

ZpS Nitrianske 

Sučany 
ZpS Jacovce Blok 1A ZpS Jacovce Blok 1B 

Počet Percento (%) Počet 
Percento 

(%) 
Počet 

Percento 

(%) 
Počet 

Percento 

(%) 

60 - 69 rokov 0 0 3 13,66 0 0,00 % 3 8,33 % 

70 - 79 rokov 5 45 6 27,27 12 33,33 % 11 30,56 % 

80 - 89 rokov 2 19 10 45,45 19 52,78 % 18 50,00 % 

90 a 99 rokov 4 36 3 13,62 5 13,89 % 4 11,11 % 

100 a viac 0 0 0 0 0 0,00 % 0 0,00 % 
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Štruktúra podľa pohlavia a priemerný vek klientov v zariadení pre seniorov k 31.12.2020 

Klienti ZpS 

ZpS Diviacka Nová 

Ves 

ZpS Nitrianske 

Sučany 
Zps Jacovce Blok 1A ZpS Jacovce Blok 1B 

Počet Priemerný vek Počet Priemerný vek Počet Priemerný vek Počet 
Priemerný 

vek 

Ženy 11 82 16 81 33 82,1 32 80,9 

Muži - - 6 75 3 84,4 4 85,2 

 

Prehľad o mobilite klientov zariadenia pre seniorov k 31.12.2020 

  

ZpS Diviacka Nová 

Ves 

ZpS Nitrianske 

Sučany 
ZpS Jacovce Blok 1A ZpS Jacovce Blok 1B 

Imobilní - na 

lôžku, na vozíku 1 2 13 10 
čiastočne 

mobilní 8 16 18 16 

mobilní 1 4 5 10 

 

Pohyb prijímateľov sociálnej služby za rok 2020 

  ZpS Diviacka 

Nová Ves 

ZpS Nitrianske 

Sučany 

ZpS Jacovce Blok 

1A 

ZpS Jacovce Blok 

1B 

Prijatí prijímatelia 9 18 14 20 

Ukončenie poskyt. soc. služby 3 4 2 7 

Exitus 11 16 16 16 
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8. Aktivity našich klientov v jednotlivých prevádzkach 

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

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

našich prijímateľov sociálnej služby. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

nimi zohľadňuje a akceptuje. 

 

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

Nečinnosť a nuda u prijímateľov sociálnych služieb sú záťažou nielen na imunitu či pohybový aparát, ale 

aj na psychiku. Výskyt depresií prudko stúpa a preto je dôležité prechádzať pasivite a sociálnej izolácii u 

seniorov v našom zariadení.  

Pre PE – ES je dôležité udržiavať svojich klientov 

aktívnych a v čo najväčšej miere podporovať ich fyzickú 

a duševnú kondíciu. V rámci aktivizácie prijímateľov 

sociálnych služieb sa zameriavame na udržanie ich 

schopností a zručností, podporu samostatnosti, 

zmierňovanie deprivácie a úzkosti. Dôležité je zaujatie 

prijímateľov sociálnej služby činnosťami, ktoré im 

zabezpečujú zmysluplné využívanie voľného času a 

radosť zo života. Aktivizácia prijímateľov sociálnej 

služby prebieha individuálne  a aj skupinovo. Jedná sa o činnosti, ktoré sú našim prijímateľom sociálnej 

služby sprostredkované každý deň podľa plánu aktivít. Každý deň dopoludnia sa klienti zúčastňujú 

programu, ktorý je koordinovaný  a vykonávaný inštruktormi sociálnej rehabilitácie. Inštruktori sociálnej 

rehabilitácie aktivizujú klientov zväčša v spoločenskej miestnosti alebo exteriéry zariadenia pre seniorov. 

Aktivity sú realizované podľa týždenného plánu aktivít a podľa záujmu a návrhov prijímateľov 

sociálnych služieb. Spravidla pred obedom sa realizujú aktivity podľa týždenného plánu a v poobedných  
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hodinách si klienti svoj voľný čas vypĺňajú sami. Nezabúdame ani na aktivity s klientmi ktorí sú odkázaní 

na lôžko. Týmto klientom sa inštruktori sociálnej rehabilitácie venujú podľa potreby. 

Do aktivačnej činnosti sú zaradené aktivity zamerané na skupinovú a individuálnu komunikáciu, 

pohybové cvičenia a športové hry, tvorivú činnosť, reminiscenčné cvičenia, pamäťové a kognitívne 

cvičenia, spoločenské hry, stretnutia pri spomienkach, besedy o knihách, skupinový spev a počúvanie 

hudby. Samozrejmosťou sú aj beauty dni, ktoré klienti využívajú na skrášľovanie svojho zovňajšku. Veľmi 

obľúbené sú aj čítanie z odborných časopisov, vedomostné kvízy i pozeranie filmov prostredníctvom YOUTUBE. 

Zriadením Facebookovej stránky Zariadenia pre seniorov Nitrianske Sučany a Diviacka Nová Ves sme sa stali 

činnými aj na sociálnych sieťach, kde pravidelne posielame svoje príspevky a tak približujeme život našich 

klientov našom Zariadení pre seniorov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Ý R O Č N Á   S P R Á V A o činnosti a hospodárení neziskovej organizácie PE-ES, n. o. za rok 2020 Strana 19 



 

 

Prehľad integračných aktivít realizovaných v priebehu roka 2020 v Zariadení pre seniorov Diviacka Nová Ves 

a Nitrianske Sučany 

Mesiac Názov aktivity 

Počet 

zúčastnených 

PSS 

Miesto aktivity 

Január 

 

Vstup do Nového roka a novoročné 

blahoželanie 
34 Spoloč. miestnosť 

Odzdobovanie vianočnej výzdoby  v zariadení 11 Spoloč. miestnosť 

Svätá spoveď spojená so svätou omšou  10 Spoloč. miestnosť 

Návšteva knižnice v Bojniciach 11 Bojnice 

Gratulácia oslávencom spojená s posedením pri 

hudbe, domácom koláčiku a sekte 22 Spoloč. miestnosť 

Február 

 

Tvorivá dielnička k sviatku sv. Valentína 9 Spoloč. miestnosť 

Beauty deň pre seniorov 20 Vonkajšie priestory 

Výroba škrabošiek k sviatku fašiangov 5 Spoloč. miestnosť 

Vystúpenie fašiangového sprievodu v zariadení 25 Spoloč. miestnosť 

Gratulácia oslávencom spojená s posedením pri 

hudbe, domácom koláčiku a sekte 
20 Spoloč. miestnosť  

Marec 

Príprava na Veľkonočné sviatky – výzdoba 

zariadenia 
10 Spoloč. miestnosť 

Jarná tvorivá dielnička – výroba jarných 

dekorácií  
7 Spoloč. miestnosť 

Sv. spoveď spojená so sv. omšou 8 Spoloč. miestnosť 

Gratulácia oslávencom spojená s posedením  20 Spoloč. miestnosť 

Apríl 

 

Jarná brigáda vo vonkajších priestoroch 

zariadenia 5 Areál zariadenia 

Sv. spoveď spojená so sv. omšou 8 Spoloč. miestnosť 

Jarné posedenie v altánku zariadenia pri 

príjemnej hudbe 
15 Altánok 

Gratulácia oslávencom 25 Spoloč. miestnosť 

Máj 

 

Oslavy Dňa Matiek 27 Vestibul zariadenia 

Posedenie v altánku zariadenia spojené 

s príjemnou hudbou a spoločenských hrách 
20 Altánok 

 Gratulácia oslávencom 25 Spoloč. miestnosť 

Jún 

Spoločné grilovanie – posedenie pri hudbe 22 Vonkajšie priestory 

Svätá spoveď spojená so svätou omšou  10 Spoloč. miestnosť 

Beauty deň starostlivosť aj pre pánov 15 Spoloč. miestnosť 

Pohybové cvičenia na čerstvom vzduchu 15 Vonkajšie priestory 

Gratulácia oslávencom 20 Spoloč. miestnosť 

Júl 

Tvorivá činnosť 14 Spoloč. miestnosť 

Sv. spoveď spojená so sv. omšou 9 Spoloč. miestnosť 

Príprava a pochutnanie si na liečivých čajoch 17 Spoloč. miestnosť 

Posedenie pri živej hudbe, opekanie špekáčikov 

pri ohni 
20 Vonkajšie priestory 

Gratulácia oslávencom 22 Spoloč. miestnosť 
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August 

Posedenie pri hudbe, spoločný spev, 

pochutnanie si na guláši 
28 Vonkajšie priestory 

Svätá spoveď spojená so svätou omšou  10 Spoloč. miestnosť 

Loptové  hry a pohybové cvičenia na čerstvom 

vzduchu 
15 Vonkajšie priestory 

Príprava jesenných dekorácií 6 Spoloč. miestnosť 

September 

Tvorivá činnosť k téme Jeseň 9 Spoloč. miestnosť 

Posedenie v altánku zariadenia pri   

spoločenských hrách 
12 Altánok 

Sv. spoveď spojená so sv. omšou  9 Spoloč. miestnosť 

Gratulácia oslávencom 23 Spoloč. miestnosť 

Október 

Pohybové cvičenia 14 Spoloč. miestnosť 

Beauty deň – starostlivosť o telo i pre pánov 17 Spoloč. miestnosť 

Posedenie pri starom filme 20 Spoloč. miestnosť 

Gratulácia oslávencom 24 Spoloč. miestnosť 

November 

Kvízy a spoločenské hry určené pre seniorov 19 Spoloč. miestnosť 

Relaxačné cvičenia pre posilnenie zdravia 15 Spoloč. miestnosť 

Tvorivá činnosť na tému „Dušičky“ 5 Spoloč. miestnosť 

Spoločný spev a posedenie pri hudbe 20 Spoloč. miestnosť 

Gratulácia oslávencom 24 Spoloč. miestnosť 

December 

Návšteva sv. Mikuláša, čerta a anjela 30 Spoloč. miestnosť 

Príprava a realizácia vianočnej výzdoby 10 Spoloč. miestnosť 

Spievanie vianočných kolied, počúvanie 

vianočných  melódií 
20 Spoloč. miestnosť 

Pečenie a zdobenie vianočného pečiva 4 Spoloč. miestnosť 

Spoločná večera spojená s obdarúvaním našich 

seniorov 
32 Spoloč. miestnosť 

Oslava Silvestra  so slávnostným príhovorom a 

večerou 
30 Spoloč. miestnosť 

 

8.2 Aktivity v prevádzke  Zariadenie sociálnych služieb Sv. Marty 

V zariadení sociálnych služieb sv. Marty organizujeme množstvo pestrých 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. V dopoludňajších hodinách sa uskutočňujú prevažne 

skupinové aktivity, ktoré sú zamerané na kognitivizáciu, tréning pamäti, skupinová práca s knihou, 

skupinová práca s hudbou, výroba dekoračných predmetov, výroba veľkonočných a vianočných ozdôb, 

 

V Ý R O Č N Á   S P R Á V A o činnosti a hospodárení neziskovej organizácie PE-ES, n. o. za rok 2020 Strana 21 



 

výroba karnevalových masiek, hranie spoločenských hier ako napr. hra Bingo, Človeče nehnevaj sa, kvíz, 

lúštenie tajničiek a sudoku, reminiscencia, pracovná 

činnosť, uspokojovanie duchovných a spirituálnych 

potrieb. V roku 2020 sme rozšírili pracovnú činnosť 

a zakúpili sme vyvýšené záhony, v ktorých si naši 

prijímatelia môžu vypestovať zeleninu a kvety, ktoré 

sa im páčia a majú radi.   

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 počas roku sme 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 a pod. V popoludňajších hodinách je určený 

priestor pre individuálnu prácu s prijímateľmi zariadenia, zisťovanie ich potrieb a želaní a riešenie 

problémov. 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. 
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Prehľad integračných aktivít realizovaných v priebehu roka 2018 v Zariadení soc. služieb sv. Marty Jacovce 

 

Mesiac Názov aktivity 

Počet 

zúčastnených 

PSS 

Miesto aktivity 

Január 

Osvetová činnosť - prednáška s besedou: Zrak náš 

každodenný 15 Telocvičňa 

Tréning pamäti – Naše schopnosti v starobe 15 Telocvičňa 

Odzdobovanie vianočných stromčekov 7 

Vestibul 

zariadenia, jedáleň, 

1. a 2. poschodí 

Športový turnaj 45 Vestibul zariadenia 

Gratulácia oslávencom 50 Jedáleň zariadenia 

Sv. omša 10 Kaplnka zariadenia 

Súťaž Bingo 25 Jedáleň zariadenia 

Vedomostná súťaž - kvíz 25 Jedáleň zariadenia 

Február 

Osvetová činnosť - prednáška s besedou: Svätý 

Valentín 
15 Telocvičňa 

Tréning pamäti  - Jedlo 10 Telocvičňa 

Športové dopoludnie 45 Vestibul zariadenia 

Súťaž Bingo 25 Jedáleň zariadenia 

Fašiangový karneval 50 Jedáleň zariadenia 

Vedomostná súťaž 30 Jedáleň zariadenia 

Sv. omša 10 Kaplnka zariadenia 

Gratulácia oslávencom 50 Jedáleň zariadenia 

Pochovávanie basy 50 Vestibul zariadenia 

Marec 

Tréning pamäti – Piktogramy 10 Telocvičňa 

Sv. omša 10 Kaplnka zariadenia 

MDŽ 50 Jedáleň zariadenia 

Súťaž Bingo 25 Jedáleň zariadenia 

Športový turnaj 45 Vestibul zariadenia 
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Od 

12.03.2020 
do 

25.05.2020 

Z dôvodu karanténneho opatrenia proti 

ochoreniu COVID 19  boli zrušené všetky 

skupinové aktivity a podujatia 

Vykonávaná bola individuálna sociálna práca na 

izbách PSS   

Jún 

 

Tréning pamäti – Príbeh obrazotvornosť a fantázia 10 Interiér zariadenia 

Súťaž Bingo 25 Jedáleň zariadenia 

Prechádzka na zmrzlinu 5 Zmrzlina Jacovce 

Vedomostná súťaž - kvíz 25 Jedáleň zariadenia 

Beseda o knihe : Božena Nemcová - Babička 10 Telocvičňa 

Sv. omša 10 Kaplnka zariadenia 

Prechádzka s posedením pri kofole 7 Jacovce  

Osvetová činnosť - prednáška s besedou: Daruj krv, 

zachrániš život 
15 Interiér zariadenia 

Júl 

Tréning pamäti – Prezidenti 10 Interiér zariadenia 

Gratulácia oslávencom – za mesiace – marec, apríl, 

máj a jún 50 Jedáleň zariadenia 

Prechádzka na zmrzlinu 5 Zmrzlina Jacovce 

Osvetová činnosť: Deň čokolády 15 Interiér zariadenia 

Beseda o knihe: Antoine de Saint-Exupéry - Malý 

princ 
10 Interiér zariadenia 

Sv. omša 10 Kaplnka zariadenia 

Prechádzka s posedením pri kofole 5 Jacovce  

Sv. omša 15 Kostol v Jacovce 

Gratulácia oslávencom 50 Jedáleň zariadenia 

August 

Športové dopoludnie 45 Interiér zariadenia 

Prechádzka na zmrzlinu 5 Zmrzlina Jacovce 

Tréning pamäti – Koncentrácia a krátkodobá pamäť 10 
Interiér/exteriér 

zariadenia 

Osvetová činnosť - Riskujem, aby som zachránil… 10 Interiér zariadenia 

Gratulácia oslávencom 45 Jedáleň zariadenia 

Sv. omša 15 Kostol v Jacovce 

Prechádzka na zmrzlinu 5 Zmrzlina Jacovce 

Beseda o knihe: John Green – Na vine sú hviezdy 10 Interiér zariadenia 

Sv. omša 10 Kaplnka zariadenia 

Vedomostný kvíz 25 Jedáleň zariadenia 

Prechádzka s posedením pri kofole 5 Jacovce 

September 

 

Tréning pamäti – Dátumy narodenín 10 Jedáleň zariadenia 

Balenie levandule do vrecúšok 25 Jedáleň zariadenia 

Osvetová činnosť prednáška s besedou: Prvá pomoc 

– ako na to 
10 Interiér zariadenia 

Beseda o knihe: Ivona Brězina – Chlapec a pes 10 Interiér zariadenia 

Gratulácia oslávencom 45 Jedáleň zariadenia 
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Október 

 

Športové dopoludnie 45 Interiér zariadenia 

Tréning pamäti - Štrukturácia – zapamätanie slov 10 Jedáleň zariadenia 

Osvetová činnosť prednáška s besedou: Vajce ako 

liek 
10 Interiér zariadenia 

Beseda o knihe: Táňa Keleová – Vasilková – Modrý 

dom 
10 Interiér zariadenia 

Od 

26.10.2020 
do 

26.11.2020 

Z dôvodu vyhlásenia karantény boli zrušené 

všetky skupinové aktivity a podujatia 

Vykonávaná bola individuálna sociálna práca na  

izbách PSS 

 

 

December 

 

Pečenie vianočných oblátok 15 Jedáleň zariadenia 

Mikuláš 72 Jedáleň zariadenia 

Beseda o knihe: Hans Christian Andersen – Kniha 

rozprávok 
10 Interiér zariadenia 

Tréning pamäti: Sviatky a výročia 10 Interiér zariadenia 

Gratulácia oslávencom 50 Jedáleň zariadenia 

Zdobenie stromčekov a vianočná výzdoba 8 
Interiér a exteriér 

zariadenia 

Štedrá večera 45 Jedáleň zariadenia 

 

9. Partnerstvá 

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

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

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

 

Pravidelne spolupracujeme: 

 v oblasti úradných záležitostí: 

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

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

Topoľčany, Prievidza, Trenčín, Partizánske, Farský úrad Jacovce, 

 v oblasti poskytovania  doplnkových služieb: 

pedikérka, kaderníčka,  

 v oblasti kultúrnej, záujmovej a dobrovoľníckej činnosti: 

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

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

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

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

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

Trebičské múzeum, Kynologický lub Prašice, Skupina na Facebooku v rámci projektu Koľko  
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lásky sa zmestí do krabice od topánok 

 v oblasti poskytovania odbornej praxe:  

Akadémia vzdelávania Prievidza, Súkromná stredná odborná škola CAaTS Prievidza,  

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

v Nitre, Trnavská univerzita 

 

10. Stravovací-prevádzkový úsek  

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

zabezpečovalo v roku 2020 činnosť stravovacieho a prevádzkového úseku 9 zamestnancov: 1 hospodárka,  

2 hlavné kuchárky, 3 upratovačky (1 upratovačka nastúpila 1.12.2020 na projekt Pracuj, zmeň svoj život), 

1 údržbár, 1 pomocný pracovník úseku, 1 pracovný asistent. 

Hospodár je vedúcim zamestnancom stravovacieho-prevádzkového úseku v priamej riadiacej pôsobnosti 

manažéra zariadenia. Riadi, koordinuje a kontroluje pracovné činnosti kuchárov na stravovacom úseku, 

údržbára, upratovačiek, pomocného pracovníka a pracovného asistenta na prevádzkovom úseku.  

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

20 zamestnancov: 1 hospodár, 2 hlavné kuchárky, 2 pomocné kuchárky, 1 údržbár, 9 upratovačiek,  

2 recepčné, 2 pracovníci práčovne, 1 žehliar.  

Hospodár je vedúcim zamestnancom stravovacieho-prevádzkového úseku v priamej riadiacej pôsobnosti 

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

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

úseku.  

 

10.1 Stravovací úsek 

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 2020 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. 
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Pravidelne 1 x mesačne hospodárka zariadenia komunikuje s PSS a zisťuje priamo u PSS podnety a 

pripomienky na podávanú stravu, jedlá, ktoré by radi konzumovali a následne sa ich snažíme zaradiť do 

jedálnych lístkov. 

 

Počet pripravovaných jedál v roku 2020 

 Raňajky Obed Večera 

Prijímatelia Nitrianske Sučany 8 634 8 538 8 602 

Prijímatelia Diviacka Nová Ves 4 705 4 699 4 683 

Zamestnanci Nitrianske Sučany - 4 294 - 

Zamestnanci Diviacka Nová Ves - 1 464 - 

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 ZpS Nitrianske Sučany a ZpS Diviacka Nová Ves v roku 2020: 

 Libex s.r.o. Nováky 

 Chrien, spol. s r.o. 

 Pekáreň Pažiť Veľké Uherce 

 Tormäs, s.r.o. Prievidza 

 

Dodávatelia potravín Zariadenia soc. služieb sv. Marty Jacovce v roku 2020: 

 Jaroslav Božik – Pekáreň, Jacovce 

 Pam fruit Topoľčany 

 M-Team Jacovce 

 Anton Toma TOMA, Veľké Uherce 

 Alena Kozák Topoľčany 

 Smatana Pekáreň  

 Chrien Zvolen 

 Ľuboš Bahna ĽUBA PEK Pekáreň 

 Libex Nováky 
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V priebehu roka 2020 bol dokupovaný inventár kuchyne podľa potreby (šálky, poháre, taniere, misky ....) 

 

10.2 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.). 

 

11. 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 zariadení pre seniorov PE-ES zabezpečujú: 

 manažérka ošetrovateľstva, 

 kvalifikované zdravotné sestry, 

 opatrovateľky, 

 pomocný personál na zdravotnom úseku. 

 

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.  

Zdravotný personál pracuje s prijímateľmi sociálnej služby na základe ošetrovateľského plánu. Cieľom je 

spokojnosť prijímateľov soc. služby v rámci poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti. Kladieme dôraz 

na psychické, fyzické a sociálne potreby. Posudzujeme stav prijímateľov pozorovaním, rozhovorom,  
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kladením otázok - priamych i nepriamych. 

 

Manažér ošetrovateľstva vykonáva nasledujúce činnosti: 

 organizuje, plánuje, koordinuje a kontroluje ošetrovateľskú starostlivosť, 

 vedie a zodpovedá za príslušnú ošetrovateľskú dokumentáciu v rámci ošetrovateľského procesu, 

 určuje ošetrovateľské diagnózy, plánuje, zabezpečuje alebo uskutočňuje uspokojovanie potrieb 

osoby súvisiacich so zdravím, chorobou alebo umieraním a vyhodnocuje uspokojenie zistených 

potrieb, 

 spolupracuje s ostatnými zdravotníckymi pracovníkmi na základe plánu ošetrovateľskej 

starostlivosti, 

 odporúča používanie voľnopredajných liekov, dietetických potravín a zdravotníckych pomôcok  

v súvislosti s poskytovaním ošetrovateľskej starostlivosti, 

 posudzuje potreby poskytovania dlhodobej ošetrovateľskej starostlivosti osobe, 

 odporúča ďalšiu zdravotnú starostlivosť v rozsahu ošetrovateľskej starostlivosti, 

 dohliada na efektívne využívanie ľudských a materiálnych zdrojov, 

 vedie, riadi a hodnotí pracovný výkon personálu na zdravotnom úseku, 

 aktívne prispieva k projektom zvyšovania kvality, dodržiavania, aktualizácií ošetrovateľských 

štandardov, 

 vytvára podmienky zvyšovania odborného rastu pracovného tímu, 

 sleduje a zodpovedá za personálnu administratívu zamestnancov zdravotného úseku a ich 

efektívnosť, 

 spolupracuje s manažérom kvality pri vykonávaní kontrol a vypracovávaní interných dokumentov 

a ich aktualizácií, pri riešení podnetov a sťažností, 

 zodpovedá za kvalitu poskytovaných zdravotníckych služieb prijímateľom sociálnych služieb  

v zariadení, 

 spolupracuje so zmluvnými partnermi – zdravotnými poisťovňami, ADOS, a všeobecným lekárom 

zariadenia. 

 

Sestra v zariadení zabezpečuje: 

 zabezpečenie komplexnej ošetrovateľskej starostlivosti o občanov metódou ošetrovateľského 

procesu; 

 spĺňanie ordinácie zmluvného lekára s občanmi; 

 vykonávanie sesterskej vizity; 

 zdravotnícko-preventívne poradenstvo; 
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 aplikáciu liekov a liečiv, hlásenie ich účinkov lekárovi, sledovanie vitálnych funkcii; 

 odber biologického materiálu; 

 dezinfekcia, dodržiavanie hygienických a protiepidemiologických zásad podľa platných 

predpisov; 

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

sebaobslužných úkonoch; 

 vykonávanie základnej pohybovej liečby – pasívne a aktívne; 

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

občanov; 

 podávanie stravy občanom podľa liečebných diét 

 vybavovanie vyšetrení klientom a zabezpečenie ich sprievodu 

 chystanie a dopĺňanie liekov, dopĺňanie zdravotníckeho materiálu 

 organizovanie činnosti na zdravotnom úseku 

 zodpovednosť za zdravotnú dokumentáciu 

 spolupráca s príbuznými klientov pri riešení zdravotných problémov 

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

pracovnej terapie, kultúrnych a spoločenských podujatí. 

 

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

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

Zdravotná starostlivosť zahŕňa prevenciu, diagnostiku, dispenzarizáciu, liečbu a ošetrovateľskú 

starostlivosť.  

Zdravotná starostlivosť v zariadení je zabezpečovaná prostredníctvom zmluvných 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. Poskytuje pravidelnú kontrolu, predpisuje lieky a zdravotné 

pomôcky. V zariadení vykonáva návštevy aj špecialista v odbore psychiatria – MUDr. 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. Najčastejšie diagnózy u prijímateľov soc. služieb, ktorí  
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vyžadujú ošetrovateľskú starostlivosť sú: ICHS, hypertenzia, diabetes mellitus, NCMP, demencia,  

depresia, organický psychosyndróm, inkontinencia, ochorenia pohybového aparátu. 

Opatrovateľka v zariadení zabezpečuje: 

 sprevádzanie prijímateľov na lekárske vyšetrenie, 

 zodpovedá za hygienu a úpravu lôžka, 

 umýva a dezinfikuje zdravotné pomôcky, 

 manipuluje s bielizňou, 

 pomáha pri príjme a výdaji odevov, 

 dováža a rozdeľuje stravu prijímateľom sociálnych služieb, 

 dodržiava čistotu a poriadok v priľahlých miestnostiach, 

 zabezpečuje komplexnú opatrovateľskú starostlivosť a chronologicky zapisuje opatrovateľské 

záznamy.  

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

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

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

pitného režimu, sprevádzanie obyvateľov na vyšetrenia u odborných lekárov. 

Hygienický režim sú zásady a pracovné postupy pre dodržiavanie všeobecných hygienických 

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

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

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

a zabezpečujú ju opatrovateľky a ošetrovateľky.  

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. 

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. 

Rozdelenie klientov podľa inkontinencie k 31.12.2020 

inkontinencia 
ZpS Diviacka Nová Ves ZpS Nitrianske Sučany ZpS Jacovce 

ženy muži ženy  muži ženy muži 

úplná 16 - 6 2 21 5 

čiastočná  4 - 8 2 26 7 

žiadna 2 - 2 2 12  
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Dispenzarizovaní klienti sociálnej služby 

 

Ambulancie 

ZpS Diviacka Nová Ves ZpS Nitrianske Sučany ZpS Jacovce 

ženy muži ženy muži ženy muži 

interná  12 - 6 4 19 7 

neurologická  12 - 7 5 10 4 

diabetologická 6 - 10 6 13 4 

psychiatrická 16 - 16 8 18 9 

kardiologická 2 - - 1 17 1 

geriatrická 8 - 3 2 - - 

angiologické 3 - 3 2 1 - 

onkologické 2 - 2 1 3 2 

urologická - - 2 3 16 9 

očná 2 - 2 1 17 3 

endokrinologická 2 - 3 - 7 1 

kožná - - 1 - 4 3 

pľúcne 4 - - - 11 1 

nefrologická 1 - 2 1 3 0 

hematologická 1 - 1 1 2 - 

gastroenterologická 1 - 1 1 14 1 

ORL - - - - 3 2 

chirurgická - - 1 2 3 1 

foniatrická - - 2 - 4 1 

gynekologická - - - - 3 - 

infektologická - - - - 1 - 

ortopedická - - 1 1 5 1 

reumatologická 1 - 1 - 2 1 

zubná - - 1 2 2 - 

plastická - - - - 1 - 

 

Počet hospitalizovaných klientov za rok 2020 

  ZpS Diviacka Nová Ves ZpS Nitrianske Sučany ZpS Jacovce 

ženy muži ženy muži ženy muži 

Počet hospit. klientov za rok  8 - 20 9 23 5 

Dovolenky klientov za rok  - - - - 26 3 

 

11.1 Fyzioterapia 

Na úseku zdravotnej starostlivosti v rámci fyzioterapie bola v roku 2020 prijímateľom sociálnych služieb 

poskytovaná odborná liečebno-rehabilitačná terapia.  

Odborné činnosti poskytované fyzioterapeutom: 

 spinálne cvičenie – mäkké techniky, cviky na svalový korzet, 

 dýchacia gymnastika (dynamická, statická), 

 cievna gymnastika,  
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 individuálne cvičenia – aktívne, pasívne, 

 posilňovacie cvičenia, 

 magnetoterapia, 

 elektroliečba, 

 odborná inštruktáž a oboznámenie PSS s používaním technických a kompenzačných pomôcok 

(nácvik chôdze s francúzskymi a nemeckými barlami, chodítko, G-aparát, invalidný vozík). 

Imobilným a čiastočne mobilným prijímateľom sociálnych služieb boli poskytované tieto 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. 

12. Finančná správa za rok 2020 

Naša organizácia v roku 2020 naďalej prevádzkovala zariadenia poskytujúce sociálne služby, a to 

zariadenie pre seniorov v Nitrianskych Sučanoch č. 355 s kapacitou 25 miest a  zariadenie pre seniorov 

v Diviackej Novej Vsi č. 465 s kapacitou 16 miest,  zariadenie pre seniorov -  Zariadenie sociálnych 

služieb sv. Marty, Farská 741/1A,  Jacovce s kapacitou 40 miest a zariadenie pre seniorov - Zariadenie 

sociálnych služieb sv. Marty, Farská 755/1B, Jacovce s kapacitou 40 miest.  

Ročná účtovná závierka 

Účtovníctvo v organizácií sa vedie v zmysle opatrenia z 12. marca 2009 č. MF SR/10294/2009 – 74, 

ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie MF SR zo 14. novembra 2007 č. MF SR/24342/2007 – 74, ktorým sa 

ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania v účtovnej osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú 

založené alebo zriadené na účel podnikania v znení opatrenia MF SR č. MF/25000/2010 – 74. 

Organizácia v účtovníctve plne rešpektuje zákon NR SR č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení 

neskorších predpisov. 

 Ročná účtovná závierka obsahuje tieto súčasti: 

 Výkaz – Súvaha Úč. NUJ 1-01 

 Výkaz ziskov a strát Úč. NUJ 2-01 

 Poznámky k účtovnej uzávierke NUJ 1-01 

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

a uverejnená v registri účtovných závierok. 
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  STRANA AKTÍV 2020 v € 2019 v € 
      

  NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU 54 567 53 823 

  dlhodobý hmotný majetok 54 567 53 822 

  OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU 203 573 88 989 

  Zásoby 7 577 5 324 

  materiál 7 202 5 269 

  Krátkodobé pohľadávky 48 965 25 945 

  pohľadávky z obchodného styku 56 98 

  ostatné pohľadávky 4 855 15 468 

 

Zúčtovanie so sociálnou poisťovňou a zdravotnými 

poisťovňami 12 870 59 

  

Pohľad. z dôvodu finančných vzťahov k ŠR a 

rozpočtovom územnej samosprávy 31 185 10 320 

  Finančné účty 147 031 57 720 

  pokladnica 26 089 43 900 

  bankové účty 120 942 13 820 

  ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU 2 627 2 253 

  náklady budúcich období 2 600 2 168 

  príjmy budúcich období 28 85 

  Majetok SPOLU 260 767 145 065 

 

V roku 2020 sme evidovali majetok vo výške 260 767 EUR. Do používania v stredisku Nitrianske 

Sučany bol zaradený digestor (odvetranie kuchyne). V stredisku Jacovce bolo do používania zariadené 

motorové vozidlo Hyundai i30. 

 

STRANA PASÍV 2020 v € 2019 v € 
      

VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU -55 202 -38 605 

ZI 54 381 54 381 

neuhradená strata minulých rokov -92 986 -57 007 

výsledok hospodárenia za účtovné obdobie -16 598 -35 979 

CUDZIE ZDROJE SPOLU 205 397 161 727 

krátkodobé rezervy 44 642 42 181 

záväzky zo  SF 4 964 5 406 

záväzky z obchodného styku 30 027 13 718 

záväzky voči zamestnancom 68 334 54 891 

zúčtovanie zo SP a ZP 40 814 35 568 
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  daňové záväzky 8 240 7 818 

 

Záväzky z dôvodu finan. vzťahov k štátnemu rozpočtu 

a rozpočtom územnej samosprávy 0 1 183 

  ostatné záväzky 126 962 

  prijaté krátkodobé finančné výpomoci 8 250 0 

  ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU 110 573 21 942 

  výnosy budúcich období 110 573 21 942 

  VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU 260 768 145 064 

 

Vlastné a cudzie zdroje organizácie boli v roku 2020 vo výške 260 768 EUR. Z cudzích zdrojov najvyššiu 

položku predstavovali záväzky voči zamestnancom vo výške 68 334 EUR a krátkodobé rezervy vo výške 

44 642 EUR. 

 

  NÁKLADY 2020 v € 2019 v € 
        

  spotreba materiálu 244 762 225 697 

  energie 59 760 52 460 

 predaný tovar 405 749 

  opravy a udržiavanie 4 386 4 431 

  cestovné 192 495 

  náklady na reprezentáciu 822 1 319 

  ostatné služby 183 938 187 688 

  mzdové náklady 1 002 469  859 433 

  zákonné sociálne a zdravotné poistenie 343 660 293 465 

  zákonné sociálne náklady 58 456 51 365 

  ostatné dane a poplatky 3 704 2 504 

  zmluvné pokuty a penále 0 4 

  ostatné pokuty a penále 1 500 650 

  odpísanie pohľadávky 7 413 0 

  úroky 6 235 

  manká a škody 0 50 

 iné ostatné náklady 5 201 4 115 

  odpisy DM 8 168 9 857 

 poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám 425 402 

  Náklady SPOLU 1 925 267 1 694 919 
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Organizácia PE – ES, n.o. evidovala náklady vo výške 1 925 267 EUR. Najvyššou nákladovou položkou 

v roku 2020 boli mzdové náklady a zákonné sociálne a zdravotné poistenie, a to vo výške spolu  

1 346 129 EUR. Spotreba materiálu v roku 2020 dosiahla výšku 244 762 EUR a tvorili ju najmä 

potraviny, drogéria, drobné opravy, kancelárske potreby, PHM, OOPP, potreby pre klientov, DHM. 

Súčasťou ostatných služieb, ktorých výška dosiahla sumu 183 938 EUR, boli náklady na nájom, 

upratovanie, telefóny, internet, služby BOZP, služby GDPR, účtovníctvo. 

   

  VÝNOSY 2020 v € 2019 v € 
        

  tržby z predaja služieb 981 317 783 730 

 tržby za predaný tovar 634 839 

  aktivácia vnútroorganizačných služieb 40 530 39 699 

 zmluvné pokuty a penále 564 0 

  prijaté dary 268 0 

 iné ostatné výnosy 1 210 60 638 

  prijaté príspevky od iných organizácií 1 650 10 200 

  prijaté príspevky od fyzických osôb 13 000 47 893 

  príspevky z podielu zaplatenej dane 1 344 1 363 

  dotácie 868 284 714 773 

  Výnosy SPOLU 1 908 801 1 659 135 

    

   Výsledok hospodárenia pred zdanením -16 466 -35 784 

 Daň z príjmov  132 195 

  HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK PO ZDANENÍ  -16 598 -35 979 
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Náklad Suma celkom

Príjmy od 

prijímateľov + 

iné zdroje

MPSVaR 

prísp.soc. 

služba

MPSVaR , 

iné 

príspevky

ÚPSVaR
Príspevky 

2%

Podnik. 

činnosť

Príspevky 

na 

prevádzku 

od miest a 

obcí

Príspevky 

od iných 

organizácií 

PO

Spotreba materiálu 244 762,11 237 458,14 5 800,00 331,14 522,83 650,00

spotreba energie 59 759,78 59 145,46 614,32

predaný tovar 404,97 0,00 404,97

opravy a udržiavanie 4 386,34 4 386,34

cestovné náhrady 191,92 191,92

náklady na reprezentáciu 821,62 0,00 821,62

ostatné služby 183 938,26 171 720,23 12 218,03

mzdové náklady 1 002 468,87 368 668,41 540 756,65 45 871,00 47 172,81

zákonné soc. a zdr. 

poistenie 343 659,69 130 305,91 185 455,78 15 026,93 12 871,07

zákonné sociálne náklady 58 455,58 56 289,72 2 165,86

ostatné dane a poplatky 3 703,92 3 703,92

zmluvné pokuty a penále 0,00 0,00

ostatné pokuty a penále 1 500,00 1 500,00

odpísanie pohľadávky 7 412,75 7 412,75

úroky 6,21 6,21

manká a škody 0,00 0,00

Iné ostatné náklady 5 201,48 4 839,83 361,65

odpisy DHM a DNM 8 168,54 8 168,54

poskytnuté príspevky 

iným účt. jednotkám 425,00 425,00

daň z príjmov 132,20 0,00 132,20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizácia PE – ES, n.o. evidovala v roku 2020 výnosy vo výške 1 908 801 EUR, pričom najvyššiu 

položku predstavovali tržby z predaja služieb vo výške 981 317 EUR a dotácie vo výške 868 284 EUR. 

V roku 2020 organizácia dosiahla hospodársky výsledok stratu. Strata vznikla hlavne v dôsledku zvýšenia 

miezd zamestnancom (zmena minimálnej mzdy zo 520 na 580 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 2020 uskutočňovala aj zdaňovaciu 

činnosť, ktorá pozostávala z predaja cukroviniek a nájmu kávomatu. Hospodársky výsledok ZISK z podnikateľskej 

činnosti za rok 2020 bol 911 EUR. 

Prehľad výdavkov z hlavnej činnosti podľa jednotlivých zdrojov za rok 2020 
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Organizácia PE – ES, n.o. v roku 2020 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. 

Organizácií PE – ES, n.o. bola poskytnutá v roku 2020 dotácia celkom vo výške 868 283,59 EUR. 

MPSVaR poskytlo príspevok na klientov vo výške 728 378,29 EUR.  Ďalej išlo o odmeny na mzdy v prvej 

línii počas 1. pandémie vo výške 57 365,69 EUR, dotáciu na výživové doplnky vo výške 4 200 EUR 

a dotáciu na mater. vybavenie (teplomer, žiariče) vo výške 1 600 EUR.  

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

sociálnych vecí a rodiny v Prievidzi a v Topoľčanoch vo výške 63 907,26 EUR. 

Organizácia získala finančný príspevok na prevádzku od mesta Bratislava vo výške 11 614,32 EUR a od 

mesta Nitra vo výške 1 218,03 EUR.  

 

Prehľad príjmov z hlavnej činnosti podľa zdrojov za rok 2020 

Zdroj EUR 

KLIENTI  Príjmy od prijímateľov sociálnej služby 900 313,38 

MPSVaR SR  príspevok na poskytovanie soc.služby 728 378,29 

MPSVaR SR  humanitárna pomoc, infekčný príplatok, 

odmeny 66 697,93 

ÚPSVaR – Prievidza a Topoľčany 60 375,02 

Príspevky z podielu zaplatenej dane 1 344,45 

Mesto Bratislava _ príspevok na prevádzku 11 614,32 

Mesto Nitra _ príspevok na prevádzku 1 218,03 

Zdravotné poisťovné (VŠZP, Dôvera, Union) 

ošetr.staroslivosť 80 605,80 

Terénna opatrovateľská činnosť 398,00 

Prijaté príspevky od FO (dary) 13 000,54 

Prijaté príspevky od iných organizácií  PO  1 650,00 

Podnikateľská činnosť 1 677,55 

Ostatné výnosy 998,58 

 

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 2020, ktorej 

súčasťou je správa audítora o audite tejto účtovnej závierky.  
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Všetky príjmy boli použité na zabezpečenie prevádzky a poskytovanie služieb v súlade so zákonom        

č. 448/2008 o sociálnych službách v znení neskorších predpisov formou: opatrovateľských služieb, 

organizovania spoločného stravovania a tiež zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti a zmene  

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v nadväznosti na zákon č. 578/2004 Z.z.  

o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách 

v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

13. Vízia a poslanie zariadenia 

Víziou organizácie PE-ES, n.o. je zabezpečenie takého prostredia, ktoré podporuje čo najvyššiu mieru 

sebestačnosti a autonómie prijímateľa sociálnej služby a zároveň poskytuje odborne správne a bezpečné 

služby.  

 

 Poslaním organizácie PE-ES, n.o. je poskytovať sociálne služby spĺňajúce požiadavky na kvalitu 

v zmysle zákona o sociálnych službách ako súčasť regionálnej a celoštátnej sociálnej politiky a dosiahnuť 

vyvážené postavenie všetkých zainteresovaných strán, byť dynamický voči ich požiadavkám, zvyšovať 

spokojnosť prijímateľov sociálnej služby a rodinných príslušníkov s poskytovanými sociálnymi službami, 

motivovať zamestnancov, dosiahnuť stabilitu a vyrovnané hospodárenie. 

 

13.1 Strategické ciele organizácie 

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 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. 

10) Skvalitnenie podmienok dôstojného zomierania. 
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11) Rozšírenie služieb fyzioterapie v zariadení. 

12) Dokončenie revitalizácie záhrady a externých priestorov v zariadeniach Nitrianske Sučany a 

Jacovce. 

13) Rekonštrukcia budovy zariadenia v Diviackej Novej Vsi. 

14) Realizovať úlohy Národného projektu NPDI – Podpora transformačných tímov. 

15) Uplatňovať systém manažérstva kvality ako stabilný proces trvalého zlepšovania rozvoja 

sociálnych služieb. 
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14. Kontakt na poskytovateľa sociálnych služieb 

Zariadenie pre seniorov Diviacka Nová Ves                                                   

972 24  Diviacka Nová Ves 465 

Mobil:  +421 918 328 006 

Sociálna sestra 

Mobil: +421 911 776 948 

e-mail: penzion.dnv@gmail.com 

web: www.pe-es.sk 

 

Zariadenie pre seniorov Nitrianske Sučany 

972 21  Nitrianske Sučany 355 

Mobil: +421 911 536 616 

Sociálna sestra 

Mobil: +421 911 776 948 

e-mail: penzion.dnv@gmail.com 

web: www.pe-es.sk 

 

Riaditeľ zariadenia 

Mobil: +421 905 418 498 

email: lubica@diviacka.sk 

 

Zariadenie pre seniorov – zariadenie sociálnych služieb sv. Marta                       

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

Tel.: 038/538 39 47 

 

Vrchná sestra 

Mobil: +421 911 449 375 

e-mail: hlavnasestra@topsenior.sk 

Hospodár 

Mobil: +421 911 536 616 

web: www.topsenior.sk 

 

Riaditeľ zariadenia 

Mobil: +421 905 426 096 

e-mail: jacovce@topsenior.sk 

 

 

 

Ekonomicky úsek: 

Mobil: +421 911 418 498 

e-mail: kancelaria.dnv@gmail.com 
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