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I. Úvod 

 

Denný stacionár  Atrium n. o. je neverejným poskytovateľom sociálnych služieb so 

sídlom na Horárskej 13837/61 v Prešove, založený v roku 2015. Poskytuje verejno-

prospešné služby pre občanov Prešovského kraja prostredníctvom poskytovania 

sociálnych služieb na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého 

zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu, alebo z dôvodu 

dovŕšenia dôchodkového veku.  

Atrium n. o. je zriaďovateľom dvoch denných stacionárov, a to v meste Svidník s 

kapacitou 60 prijímateľov sociálnej služby a v obci Vagrinec s kapacitou 20 

prijímateľov sociálnej služby (ďalej PSS). Sociálne služby v našom dennom 

stacionári sa poskytujú fyzickým osobám, ktoré sú odkázané na pomoc iných osôb, a 

to len na určitý čas počas dňa so stupňom odkázanosti najmenej III. 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. Sociálna služba je poskytovaná v pracovných dňoch mimo 

sviatkov.  

Súčasťou pôsobenia neziskovej organizácie Atrium n. o., Prešov je aj prepravná 

služba poskytovaná v zmysle § 42 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách 

a o zmene a doplnení zákona č. 445/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení 

neskorších predpisov fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanej na 

individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo fyzickej osobe 

s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine 

alebo po schodoch a obmedzenou schopnosťou orientácie.  

Každý človek si želá prežívať aktívnu starobu v dobrom psychickom a fyzickom 

zdraví, v tvorivej pohode a v dôstojnom prostredí s náležitou opatrovateľskou 

a sociálnou starostlivosťou. Cieľom denného stacionára je preto zabezpečovanie 

odborných služieb, ktoré zodpovedajú  potrebám seniorov so zohľadnením ich 

potrieb, prirodzených vzťahov, ktoré slúžia k zvyšovaniu kvality života seniorov a 

predchádzajú možnosti vzniku sociálnej izolácie seniorov z dôvodu ich veku a 

odkázanosti.  

Naším poslaním je obdobie staroby a starnutia klientom denného stacionára uľahčiť 

a napĺňať ho zmysluplne využitím všetkých dostupných prostriedkov so zameraním  

sa na ich individuálne potreby. Výhodou umiestnenia v dennom stacionári je kontakt 

so spoločenským prostredím, podpora sebestačnosti, samostatnosti a zamedzenie 

spoločenskej izolácie. 
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II. Charakteristika organizácie 

 
Nezisková organizácia Atrium n. o. so sídlom: Horárska 13837/61, 080 01 Prešov, 

IČO: 45745692 vznikla dňa 26. 02. 2015 na základe rozhodnutia Obvodného úradu v 

Prešove číslo: OVVS-460/2015-NO podľa ustanovenia § 9 ods. 2 zákona č. 

213/1997 Z. z. O neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné 

služby v platnom znení (ďalej len „zákon“).  

Názov organizácie Atrium n. o. 

Adresa organizácie Horárska 13837/61, 080 01 Prešov 

Typ organizácie nezisková organizácia poskytujúca všeobecne 

prospešné služby 

Registrácia OVVS-460/2015-NO 

IČO 45745692 

DIČ 2120055003 

Štatutárny zástupca NO Mgr. Adriána Gmitterová 

Druh poskytovanej sociálnej 

služby 

1. Denný stacionár 

2. Prepravná služba  

(zač. poskytovania od 20.09.2016) 

Forma sociálnej služby Ambulantná sociálna služba 

Prevádzky neziskovej 

organizácie  

1. Denný stacionár  – Duklianska 653/25,  

            089 01 Svidník 

2. Denný stacionár – Vagrinec 51,  

      090 03 Vagrinec 

Kapacita zariadenia 1.  60 PSS  - Denný stacionár - Svidník 

2.  20 PSS – Denný stacionár – Vagrinec 

Riaditeľ Denného stacionára PhDr. Slavko Poptrajanovski, PhD. 

Kontakty Telefón:  054/7524894  

 E-mail:  atrium.no@gmail.com 

 Web:   www.atriumno.sk 

mailto:atrium.no@gmail.com
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III. Štruktúra organizácie 

 

Atrium n.o. ako nezisková organizácia vznikla 26.02.2015. Najvyšší orgán 

neziskovej organizácie je Správna rada v zložení: 

 

− Ing. arch. Slavomír Gmitter - predseda správnej rady 

− Ing. Mária Slivová - člen 

− Božena Gmitterová - člen 

 

 

Štatutárnym orgánom neziskovej organizácie je riaditeľka neziskovej organizácie  

Mgr. Adriána Gmitterová – zvolená do funkcie dňa 16.02.2015  v zmysle rozhodnutia 

správnej rady neziskovej organizácie zo dňa 16.02.2015. Riaditeľa volí a odvoláva 

správna rada. Denný stacionár (ďalej len DS) je organizačná jednotka neziskovej 

organizácie Atrium n.o., kde miestom poskytovania sociálnej služby je:  Duklianskej 

653/25, 089 01 Svidník a Vagrinec 51, 090 03 Ladomírová. Súčasťou poskytovania 

sociálnych služieb je aj prepravná služba. Činnosť DS riadi riaditeľ DS.  

 

Funkčné miesta DS Svidník:  

 

➢ riaditeľka neziskovej organizácie 

➢ riaditeľ Denného stacionára 

➢ koordinátor - inštruktor sociálnej rehabilitácie  

➢ sociálny pracovník  

➢ pracovný terapeut 

➢ opatrovateľka 

➢ opatrovateľ - masér 

➢ rozpočtár / účtovník 

➢ personalistka / mzdárka 

➢ sociálno-administratívny pracovník 

➢ upratovačka 

➢ vodič / údržbár  

➢ pomocná kuchárka 

➢ pomoc. administratívny pracovník (chránené pracovisko od 01.08.2019) 

 

Funkčné miesta DS Vagrinec:  

 

➢ riaditeľ Denného stacionára 

➢ sociálny pracovník 

➢ účtovník / rozpočtár 

➢ opatrovateľ 

➢ pomocný opatrovateľ 

➢ upratovačka 

 

Organizačná štruktúra DS  je súčasťou organizačného poriadku, ktorý je schválený 

riaditeľkou neziskovej organizácie. 
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Dňa 29.07.2019 bola správnou radou schválená organizačná štruktúra platná od 

01.08.2019 – rozšírená o chránené pracovisko – pomocného administratívneho 

pracovníka. 

              ATRIUM n. o., Prešov   

         

      
Riaditeľ DS 

0,5  

          
                 

DS  SVIDNÍK      

DS 
VAGRINEC     

           
INŠTRUKTOR SOCIÁLNEJ 
REHABILITÁCIE -
KOORDINÁTOR TÍMU 

     SOCIÁLNY PRACOVÍK   

1    KOORDINÁTOR TÍMU 1 

          

SOCIÁLNY PRACOVNÍK 1    OPATROVATEĽ/KA 2 

         

SOC.ADMINISTRATÍVNY      OPATROVATEĽ / MASÉR 0,4 

PRACOVNÍK 1       

      ROZPOČTÁR - ÚČTOVNÍK 0,5 

PRACOVNÝ TERAPEUT 1       

      UPRATOVAČKA 0,5 

OPATROVATEĽ / MASÉR 0,4       

         

OPATROVATEĽKA 5       

         
PERSONALISTKA / 
MZDÁRKA 0,5       

         

POMOCNÁ KUCHÁRKA  2       

         

UPRATOVAČKA 0,5       

         

ÚDRŽBÁR 1       

      

CHRÁNENÉ PRACOVISKO 0,75     

 

    

 
CELKOVÝ POČET  ZAMESTNACOV: 19,25 pracovníkov 
DS Svidník: 14,65 pracovníkov/ z toho 10 odborných pracovníkov  

   DS Vagrinec: 4,6 pracovníkov/ z toho 4 odborní pracovníci  
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IV. Poskytované služby 

 
     V denných stacionároch Atrium n. o. sa poskytuje sociálna služba podľa § 40 

Zákona č.448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 

455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní. 

V dennom stacionári (vo Svidníku a vo Vagrinci)  sa:  

➢ poskytuje 

1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, 

2. sociálne poradenstvo, 

3. sociálna rehabilitácia, 

4. stravovanie, 

➢  zabezpečuje 

1. pracovná terapia, 

2. záujmová činnosť. 

 

V dennom stacionári sa realizujú: 

A. Odborné činnosti - sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia  

B. Obslužné činnosti - stravovanie  

C. Ďalšie činnosti - záujmová činnosť, sociálne terapie, pracovná činnosť 

 

Prijímateľom sociálnej služby vo Svidníku zabezpečujeme prepravnú službu 

v zmysle § 42 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení 

zákona č. 445/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov.  

Počas roka 2019  bolo prepravených 254 osôb / mesačne v priemere 21 osôb/. 

Úhrady za sociálnu službu boli účtované v súlade s cenníkom doplnkových služieb. 

 

V roku 2019 sme poskytovali: 

- Sociálne poradenstvo – je založené na vzťahu pomoci, pričom poradca má 

snahu podporiť rast, rozvoj, zrelosť a lepšie uplatnenie prijímateľa sociálnej 

služby, aby sa efektívnejšie orientoval vo svete a vyrovnával sa so životom. 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 rehabilitácií.  

- Sociálnu rehabilitáciu - podporovali sme samostatnosť, nezávislosť, 

sebestačnosť fyzickej osoby s rozvojom a nácvikom zručností alebo 
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aktivizovaním schopností a posilňovaním návykov pri sebaobsluhe, pri 

úkonoch starostlivosti o domácnosť a pri základných sociálnych aktivitách. 

- Stravovanie – poskytujeme stravovanie v súlade so zásadami zdravej výživy 

a s prihliadnutím na vek a zdravotný stav fyzických osôb podľa stravných 

jednotiek. Prijímateľom sociálnej služby sa poskytuje stravovanie, ktoré 

zahŕňa desiatu, obed a olovrant. Pitný režim je zabezpečovaný po celý rok s 

dôrazom na letné mesiace. Klienti majú neustále k dispozícii čaj a  pitnú vodu. 

- Záujmová činnosť a pracovná terapia – pre trávenie voľného času naše 

zariadenie ponúka knižnicu, spoločenskú miestnosť, letnú terasu so 

slnečníkmi, zimnú záhradu v chladnom počasí vykurovanú krbom, ktorá je 

vybavená relaxačnými kreslami. V záhrade  im ponúkame posedenie v 

altánku a starostlivosť o bylinky a zeleninu na vyvýšených záhonoch. V 

sociálnej oblasti boli pre prijímateľov sociálnej služby zabezpečované rôzne 

kultúrno-spoločenské podujatia, športová činnosť, ktoré boli zamerané na 

rozvoj schopností a zručností prijímateľa sociálnej služby. Záujmová činnosť, 

umožňuje prijímateľom sociálnej služby realizovať ich individuálne záujmy, 

kultúrne aktivity, všetko s prihliadnutím na stav a možnosti prijímateľov 

sociálnej služby a s cieľom umožniť čo najlepší kontakt s okolím a napĺňať ich 

integračné snahy. 

 

V. Aktivity a program zariadení 

 

Cieľom poskytovaných činností v zariadeniach pri Atrium n. o. vo Svidníku a Vagrincí 

je podpora samostatnosti, nezávislosti a sebestačnosti prijímateľa sociálnej služby, 

aktivizácia schopností prijímateľa, posilňovanie návykov sebaobsluhy ako aj nácvik 

priestorovej orientácie, precvičovanie sociálnych zručností a podpora sociálnej 

komunikácie prijímateľa sociálnej služby s jeho okolím.  

Organizovanie a realizovanie jednotlivých činností je zahrnuté v ročnom pláne aktivít, 

mesačných plánoch a týždenných harmonogramoch. Prijímateľom sociálnej služby 

poskytujeme sociálne služby podľa ich individuálnych potrieb, schopností a cieľov. 

Každý klient má vypracovaný individuálny plán. Za účelom zvyšovania kvality služieb 

je spracovaný systém vzdelávania zamestnancov. Našou prioritou je neustále 

zlepšovanie kvality života seniorov, z tohto dôvodu poskytujeme aktivizačné 

programy s prvkami muzikočinnosť, bibliočinnosť, canisterapia, reminiscenčná 

činnosť  rozvoj pracovných zručností, tréning pamäti, spoločenské hry, športové 

aktivity. Realizácia týchto aktivizačných činností je na báze dobrovoľnosti. 
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Prehľad aktivizačných činností  vykonávaných v roku 2019 v zariadeniach 

Atrium n. o. (vo Svidníku a vo Vagrinci): 

 

Január   

 

➢ pravoslávna sv. liturgie 

➢ tréningy pamäti 

➢ oslavy jubilantov 

➢ pracovná činnosť 

➢ bibliočinnosť 

➢ muzikočinnosť 

➢ hranie spoločenských hier 

➢ BESEDA na tému: Zdravá výživa  

➢ reminiscenčná činnosť: Vianoce a vianočné zvyky 

➢ canisterapia 

 

Február 

➢ oslavy jubilantov  

➢ tréningy pamäti 

➢ Podduklianská knižnica – „Valentín“ čítanie a rozprávanie (životopisy 

významných osobností, próza a poézia slovenských autorov, rozprávky, báje, 

legendy) 

➢ „Valentínske“ pečenie muffin a posedenie pri káve a koláčiku 

➢ pracovná činnosť 

➢ canisterapia 

➢ reminiscenčná činnosť: Pracovný život prijímateľov  

➢ muzikočinnosť 

➢ bibliočinnosť 

➢ hranie spoločenských hier 

➢ počúvanie audio kníh 

Marec 

➢ oslavy jubilantov 
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➢ tréningy pamäti: „Týždeň mozgu“ 

➢ pracovná činnosť 

➢ Medzinárodná akcia „Týždeň mozgu“ 

➢ Podduklianska knižnica – Fašiangy (životopisy významných osobností, próza 

a poézia slovenských autorov, rozprávky, báje, legendy) 

➢ Posedenie pri príležitosti  MDŽ 

➢ muzikočinnosť 

➢ canisterapia 

➢ PREDNÁŠKA pri príležitosti Dňa vody 

➢ súťaže na podporu aktivity a zdravia u seniorov 

➢ reminiscenčná činnosť: Môj rodný dom 

 

Apríl 

➢ Podduklianska knižnica – Zvyky a tradície na Veľkú noc. Čítanie a rozprávanie 

(životopisy významných osobností, próza a poézia slovenských autorov, 

rozprávky, báje, legendy) 

➢ oslavy jubilantov 

➢ tréningy pamäti 

➢ zapojenie sa do kampane Deň narcisov - liga proti rakovine 

➢ muzikočinnosť 

➢ pracovná činnosť: sadenie na políčkach, maľovanie veľkonočných kraslíc 

➢ mesto Svidník - akcia „ Vešanie veľkonočných kraslíc na pešej zóne“ 

➢ gréckokatolícke sv. liturgie 

➢ bibliočinnosť 

➢ canisterapia 

➢ reminiscenčná činnosť - Príprava jedál na Veľkú noc 

➢ pečenie veľkonočného barančeka 

➢ súťaže na podporu aktivity a zdravia u seniorov 

➢ Stavanie MÁJA s ľudovou hudbou  

➢ PREDNÁŠKA - Zdravé kĺby a kosti pod vedením p. Klímu 
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Máj 

➢ oslavy jubilantov 

➢ tréningy pamäti 

➢ bibliočinnosť 

➢ Deň matiek  - vystúpenie detí z materskej školy Ľ. Štúra 

➢ hranie spoločenských hier 

➢ cestovateľské okienko - Jaskyne na Slovensku 

➢ Podduklianska knižnica – Deň matiek a deň otcov. Čítanie a rozprávanie 

(životopisy významných osobností, próza a poézia slovenských autorov, 

rozprávky, báje, legendy) 

➢ pracovná činnosť: zameraná na výrobu prezenčných predmetov 

➢ muzikočinnosť 

➢ canisterapia 

➢ súťaže na podporu pohybu aj v staršom veku  

➢ reminiscenčná činnosť - Máj lásky čas 

➢ gréckokatolícke sv. liturgie 

➢ Medzinárodný deň mlieka spojený s ochutnávkou syra 

 

Jún 

➢ tréningy pamäti 

➢ Podduklianska knižnica - čítanie a rozprávanie (životopisy významných 

osobností, próza a poézia slovenských autorov, rozprávky, báje, legendy) 

➢ oslavy jubilantov 

➢ pracovná činnosť: varenie bazového sirupu 

➢ opekačka s prijímateľmi sociálnej služby 

➢ bibliočinnosť 

➢ reminiscenčna činnosť - Lesy a lesné plody 

➢ canisterapia 

➢ helioterapia 

➢ súťaže na podporu pohybu a  zdravia u seniorov 

➢ muzikočinnosť 

➢ pravoslávna sv. liturgia 
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➢ oslavy jubilantov 

➢ cestovateľské okienko - Aquaparky na Slovensku  

 

Júl 

➢ tréningy pamäti 

➢ canisterapie 

➢ pracovná činnosť: pečenie lievancov 

➢ bibliočinnosť 

➢ športový deň 

➢ oslavy jubilantov  

➢ muzikočinnosť 

➢ cestovateľské okienko – Kúpele na Slovenku 

➢ hranie spoločenských hier 

➢ súťaže na podporu aktivity a zdravia u seniorov 

➢ reminiscenčná činnosť - Letné zážitky 

➢ helioterapia 

 

August 

➢ canisterapie 

➢ tréningy pamäti 

➢ hranie spoločenských hier 

➢ oslavy jubilantov 

➢ pracovná činnosť 

➢ hranie spoločenských hier 

➢ letné kino 

➢ reminiscenčná činnosť: Ako trávili voľný čas  

➢ muzikočinnosť 

➢ bibliočinnosť 

➢ cestovateľské okienko - Kúpele v blízkosti slov. maďarských hraníc 

➢ súťaže na podporu aktivity a zdravia u seniorov 
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September 

➢ canisterapie 

➢ muzikočinnosť 

➢ tréningy pamäti 

➢ oslavy jubilantov 

➢ reminiscenčná činnosť - Jeseň zber úrody 

➢ pracovná činnosť: jesenné úpravy okolia 

➢ hranie spoločenských hier  

➢ bibliočinnosť 

 

 

Október 

➢ oslavy jubilantov 

➢ canisterapie 

➢ muzikočinnosť 

➢ pracovná činnosť: Varenie pečeného čaju 

➢ vystúpenie detičiek MŠ Ľ. Štúra: pri príležitosti: Úcta k starším 

➢ Podduklianska knižnica – Každý vek má svoje čaro. Čítanie a rozprávanie 

(životopisy významných osobností, próza a poézia slovenských autorov, 

rozprávky, báje, legendy) 

➢ tréningy pamäti 

➢ gréckokatolícke a pravoslávne sv. liturgie 

➢ PREDNÁŠKA – Ochorenie kardiovaskulárneho systému pod vedením PhDr. 

Terézie Fertaľovej, PhD. 

➢ Úcta k starším - spoločné posedenie pri káve a koláčiku 

➢ reminiscenčná činnosť: Dušičky 
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November 

➢ Katarínska zábava - spoločné posedenie pri káve a koláčiku s hudobným 

doprovodom 

➢ tréningy pamäti 

➢ premietanie filmov 

➢ oslavy jubilantov 

➢ Podduklianská knižnica – Známi speváci a herci. Čítanie a rozprávanie 

(životopisy významných osobností, próza a poézia slovenských autorov, 

rozprávky, báje, legendy) 

➢ gréckokatolícke a pravoslávne sv. liturgie 

➢ canisterapie 

➢ muzikočinnosť 

➢ pracovná činnosť: lúskanie orechov 

➢ reminiscenčná činnosť: Zabíjačkové hody spojené s ochutnávkou 

 

December 

➢ oslavy jubilantov 

➢ canisterapie 

➢ hranie spoločenských hier 

➢ muzikočinnosť 

➢ slávenie Mikuláša 

➢ reminiscenčná činnosť: Vianoce 

➢ tréningy pamäte 

➢ Podduklianská knižnica – Zvyky a tradície na Luciu. Čítanie a rozprávanie 

(životopisy významných osobností, próza a poézia slovenských autorov, 

rozprávky, báje, legendy) 

➢ Vianočná kapustnica 

➢ Cestovateľské okienko - Zimné strediská na východnom  Slovensku 
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Harmonogram pravidelných možností aktivizácie v zariadení: 

 

Pondelok – ranná rozcvička, canisterapia, tréning pamäti, duchovná činnosť 

 

Utorok     – ranná rozcvička, pracovná činnosť, spoločenský klub 

 

Streda    – Fyzioterapia a liečebná rehabilitácia, muzikočinnosť, bibliočinnosť,   

                    duchovná činnosť 

 

Štvrtok    – ranná rozcvička, športovo-záujmová činnosť, spoločensko-záujmová   

                    činnosť, spoločenský klub 

 

 Piatok     –   ranná rozcvička, reminiscencia, bibliočinnosť, súťaže,   

                     duchovná činnosť 

 

Ranné rozcvičky 

Tento druh aktivizačnej činnosti sa vykonáva za účelom precvičenia a udržiavania 
kondície celého tela  a posilnenia jemnej motoriky. Cvičenia sú vykonávané 
s rehabilitačnými pomôckami, ako je fit lopta, overball, masážne loptičky.  

       

 

Muzikočinnosť 

Naši prijímatelia sociálnej služby sa majú možnosť  zúčastňovať na tejto aktivite: 

aktívne - pri speve a nácviku rôznych piesní; pasívne - pri počúvaní ľudových 

piesní. 
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Hudba pozitívne vplýva na ich psychiku, pomáha zmierniť negatívne pocity a zážitky. 

Poskytuje priestor otvoriť sa dôležitým vzťahom. Cez zmyslovú rovinu zjemňuje 

vnímanie seba i vnímanie ľudí navzájom. Počúvanie príjemnej hudby má na 

organizmus rovnaké účinky ako smiech, rozširuje cievy a rozprúdi krv.  

 

 

      

 

 

Pracovná činnosť 

Je to odborná činnosť na osvojenie pracovných návykov fyzickej osoby pri 

vykonávaní pracovných aktivít pod odborným vedením za účelom obnovy, udržania 

alebo rozvoja jej fyzických, mentálnych a pracovných schopností a jej začlenenia do 

spoločnosti. Cieľom je, aby prijímateľ sociálnej služby dosiahol vyššiu kvalitu svojho 

života. Pri práci sa využívajú plány činnosti s individuálnym prístupom.     
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Tréning pamäti 

Tréning pamäti má našich prijímateľov presvedčiť o tom, že úbytok pamäťových 

schopností vo vyššom veku je možné obmedziť, ak je pamäť primerane využívaná a 

cvičená. Praktickými cvičeniami zameranými na pamäť sa udržiavajú a rozvíjajú 

rozumové dispozície, schopnosti prijímať nové vedomosti a porozumieť im. Zároveň 

sa posilňuje zdravé  sebavedomie  a  udržiava  sebestačnosť  človeka  do  

neskorého  veku. Cieľom  tréningu pamäti je vhodnými cvičeniami  zameranými  na  

posilnenie  zachovaných  kognitívnych (poznávacích) funkcií predísť ich zhoršeniu, 

vytvoriť návyk  na každodenné cvičenie pamäti, zvýšiť ich kvalitu života.  

 

    

Iné činnosti 

Pravidelne je zabezpečená individuálna sociálna činnosť sociálneho pracovníka. 

Prvý týždeň v mesiaci sa klienti môžu zúčastniť svätej spovede a pri cirkevnom 

sviatku sa koná gréckokatolícka svätá liturgia alebo pravoslávna svätá liturgia. Raz v 

mesiaci je zabezpečené premietanie filmu podľa výberu prijímateľov sociálnej služby. 

Zariadenie usporadúva rôzne kultúrno-spoločenské vystúpenia. Tiež  zabezpečuje 

účasť prijímateľov aj na podujatiach mimo zariadenia.  

Informácie o poskytovaných sociálnych službách, fotodokumentáciu, dôležité interné 

dokumenty, ako aj informácie o uskutočnených podujatiach a plánoch sú zverejnené 

na našej webovej stránke www.atriumno.sk. Môžete tu nájsť: 

➢ informácie o posudzovaní odkázanosti na sociálnu službu, o podávaní žiadosti 

o zabezpečenie sociálnej služby a všetky potrebné tlačivá, 

➢ jedálny lístok, 

➢ aktuálne aktivity v dennom stacionári, 

➢ fotogalériu, 

➢ zverejňované dokumenty. 

 

 

 

 

http://www.atriumno.sk/
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VI. Ekonomická časť 

Zhodnotenie základných údajov obsiahnutých v ročnej účtovnej závierke: 
 
 Pre zhodnotenie nákladov ročnej účtovnej závierky sme použili index rastu, 
kde porovnávame náklady roku 2019 k nákladom roku 2018. Index rastu pod 1,00 
vyjadruje pokles v nákladoch oproti predchádzajúcemu roku a naopak index rastu 
nad 1,00 vyjadruje nárast nákladov oproti predchádzajúcemu roku. 
  

Náklady Rok 2018 Rok 2019 Index rastu  

Spotreba materiálu                16 893                    11 155    0,66 

Spotreba energie                11 782                      6 494    0,55 

Opravy a udržiavanie                           -                      1 009    - 

Cestovné                           -                         134    - 

Náklady na reprezentáciu                        36                               -    - 

Ostatné služby                47 191                    47 274    1,00 

Mzdové náklady              125 282                 144 844    1,16 

Zákonné poistenie                37 605                    50 325    1,34 

Zákonné sociálne náklady                  4 422                      5 351    1,21 

Daň z nehnuteľností a motorových vozidiel                        33                      1 721    52,15 

Ostatné pokuty a penále                           -                            64    - 

Ostatné dane a poplatky                  2 104                      2 211    1,05 

Odpísanie pohľadávky                      739                               -    - 

Dary                  5 876                               -    - 

Iné ostatné náklady                  1 149                      1 110    0,97 

Odpisy DHM                  8 877                    14 341    1,62 

SPOLU              261 989                 286 033    1,09 

 
Nárast alebo pokles nákladov v jednotlivých položkách roku 2019 oproti roku 

2018 vyjadruje nižšie uvedená tabuľka, ktorá vychádza z Výkazu ziskov a strát k 

31.12.2019. Pre zhodnotenie výnosov ročnej účtovnej závierky sme použili index 

rastu, kde porovnávame výnosy roku 2019 k výnosom roku 2018. Index rastu pod 

1,00 vyjadruje pokles vo výnosoch oproti predchádzajúcemu roku a naopak index 

rastu nad 1,00 vyjadruje nárast výnosov oproti predchádzajúcemu roku. 

  

Výnosy Rok 2018 Rok 2019 Index rastu 

Tržby z poskytovania  služieb                45 824                    35 663    0,78 

Aktivácia vnútroorganizačných služieb                  2 863                      3 870    1,35 

Iné ostatné výnosy                  2 880                         198    0,07 

Príspevky od iných organizácií                      300                      4 240    - 

Príspevky z podielu zaplatenej dane                  9 333                               -    - 

Dotácie              180 998                 206 327    1,14 

SPOLU              242 198                 250 298    1,03 

 
Nárast (pokles) jednotlivých položiek výnosov roku 2019 oproti roku 2018 vyjadruje 

horeuvedená tabuľka, ktorá vychádza z Výkazu ziskov a strát k 31.12.2019. 
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Prehľad peňažných príjmov a výdavkov: 
 
 Účtovná  jednotka  účtuje  v systéme  podvojného  účtovníctva,  preto  prehľad  

peňažných  výdavkov  a peňažných  príjmov  nebol  zostavený  v  rámci  účtovnej 

závierky.  Na  tomto  mieste  uvádzame  prehľad príjmov a výdavkov zostavený do 

požadovanej štruktúry na základe výnosov a nákladov evidovaných v podvojnom 

účtovníctve.  

  

Peňažné príjmy Rok 2018 Rok 2019 % podiel 

Príjmy - poskytovanie služieb                45 824                    35 663    14,25 

Príjmy od iných organizácií                  9 633                      4 240    1,69 

Dotácie               180 998                 206 327    82,43 

Ostatné príjmy                  5 745                      4 068    1,63 

Peňažné výdavky Rok 2018 Rok 2019 % podiel 

Výdaj na materiál                16 893                    11 155    3,90 

Výdaj na energie                11 782                      6 494    2,27 

Výdaj na opravy a udržiavanie                           -                      1 009    0,35 

Výdaj na cestovné                           -                         134    0,05 

Výdaj ostatné služby                47 191                    47 274    16,53 

Výdaj mzdy + odvody              162 887                 195 169    68,23 

Ostatné výdaje                14 359                    10 457    3,66 

Nepeňažné výdaje        

- odpisy                  8 877                    14 341    5,01 

 
 

Vo vyššie uvedenej tabuľkovej forme je výpis peňažných príjmov a peňažných 

výdavkov za rok 2018 a rok 2019 a taktiež percentuálny podiel jednotlivých položiek 

na celkových príjmoch resp. výdavkoch. Celkové príjmy (výnosy) za rok 2019 

dosiahli výšku 250 298 eur. Na príjmoch sa najväčšou mierou podieľali tržby 

z poskytovania služieb vo výške 35 663 eur a príjmy z dotácií vo výške 206 327 eur. 

Celkové výdavky (náklady) za rok 2019 dosiahli výšku 286 033 eur.  Na výdavkoch 

sa najviac podieľali mzdy a odvody vo výške 195 169 eur a taktiež výdavky na 

ostatné služby vo výške 47 274 eur a na materiál vo výške 11 155 eur. 

 

Prehľad príjmov (výnosov) za rok 2019 podľa zdrojov: 
 
 

Výnosy (príjmy) z hlavnej činnosti 

Tržby z hlavnej činnosti                 35 663    

Aktivácia                   3 870    

Ostatné výnosy                       198    

Výnosy (príjmy) na činnosť - cudzie zdroje 

Dotácie               206 327    

Príspevky od iných organizácií                   4 240    

Výnosy spolu               250 298    
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Výnosy (príjmy) z dotácií v členení podľa zdroja: 
 

− Dotácie z MPSVaR Bratislava spolu:  .........................................     167 365,63 

z toho:   

• dotácia na DS Svidník   .....................................................     133 248,00 

• dotácia na DS Vagrinec   ...................................................       34 117,63 

− Dotácia z MPSVaR Bratislava – kúpa kresiel  .............................         1 800,00 

− Dotácie z ÚPSVaR Bardejov spolu:   ..........................................         5 982,72 

z toho:  

• projekt Cesta na trh práce   ................................................     3 908,56 

• projekt Chránená dielňa    ..................................................        2 074,16 

− Príspevok na prevádzku od mesta Svidník   .................................     24 000,00 

− Dotácia z VÚC Prešov – kúpa kresiel   .........................................     1 500,00 

− Dotácia z VÚC Prešov – auto   .....................................................        5 679,00 

 
Stav a pohyb majetku a záväzkov: 
 
 Stav a pohyb majetku a záväzkov neziskovej organizácie je presne 

prezentovaný v súvahe k 31.12.2019, viď jej skrátená forma:  

   

Majetok Stav k 1.1.2019 Prírastky Úbytky Stav k 31.12.2019 

A
. N

e
o

b
e

žn
ý 

m
aje

to
k 

Pozemky             145 000,00                             -                              -                      145 000,00    

Stavby             249 156,00                             -                  6 375,00                    242 781,00    

Samostatné hnuteľné veci                   3 344,00                             -                     566,00                         2 778,00    

Dopravné prostriedky                27 133,00                             -                  7 400,00                      19 733,00    

B
. O

b
e

žn
ý m

aje
to

k 

Pokladnica                  3 219,37              45 977,20             43 914,67                         5 281,90    

Bankové účty                17 238,21            311 650,27           324 663,11                         4 225,37    

Pohľadávky z obch. styku                     133,26                2 567,45                2 589,93                            110,78    

Ostatné pohľadávky                                -                  4 696,49                4 696,49                                     -      

Daňové pohľadávky                          0,42                             -                          0,42                                     -      

Dotácie a ost. zúčt. zo ŠR                               -              201 533,09           200 285,88                         1 247,21    

C
. 

Č
R

 Náklady budúcich období                     193,71    415,04                193,71                            415,04    

  Majetok spolu             445 417,97           566 839,54           590 685,21                    421 572,30    

   

Záväzky Stav k 1.1.2019 Prírastky Úbytky Stav k 31.12.2019 

B
. C

u
d

zie
 zd

ro
je

 

Záväzky z obch. styku                     692,96              42 058,21             39 794,15                         2 957,02    

Ostatné záväzky                               -                21 690,00             21 690,00                                     -      

Záväzky voči 
zamestnancom 

                 7 721,71            146 149,44           142 536,73                      11 334,42    

Záväzky voči SP a ZP                  4 773,31              69 960,58             67 838,53                         6 895,36    

Daňové záväzky                     777,65              14 580,12             14 024,73                         1 333,04    

Prijaté krát. fin. výpomoci                               -                10 500,00             10 500,00                                     -      

Záväzky zo soc. fondu                  1 702,92                    769,48                     91,41                         2 380,99    

Ostatné dlhodobé záväzky             462 630,00                9 000,00                   864,29                    470 765,71    

C
. 

Č
R

 Výnosy budúcich období                20 533,00                    200,70                5 679,00                      15 054,70    

  Záväzky spolu             498 831,55            251 160,32           303 018,84                    510 721,24    
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Ekonomicky oprávnené náklady  Denného stacionára Svidník a Denného 

stacionára Vagrinec pre rok 2019: 

 
 

EON prevádzky DS Svidník za rok 2019  

v štruktúre položiek podľa § 72 ods. 5 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách 

  
Názov položky/podpoložky 

Výška EON spolu                          
(v EUR) 

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

                           114 239,94    

b) 
poistné na verejné zdravotné poistenie, poistné na sociálne poistenie a 
povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie platené 
zamestnávateľom v rozsahu určenom podľa písmena a) 

                             38 989,77    

c) tuzemské cestovné náhrady                                    134,51    

d) výdavky na energie, vodu a komunikácie                                 7 541,59    

e) 
výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových 
interiérov 

                                5 398,10    

f) dopravné                                 4 618,22    

g) 
výdavky na rutinnú údržbu a štandardnú údržbu okrem jednorazovej 
údržby objektov alebo ich častí a riešenia havarijných stavov 

                                   388,00    

h) 

nájomné za prenájom nehnuteľnosti 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 

                             21 690,00    

i) výdavky na služby                              14 446,24    

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

                                   581,41    

k)  

odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podľa účtovných 
predpisov, o ktorom poskytovateľ sociálnej služby účtuje a odpisuje ho 
ako účtovná jednotka; odpis hmotného majetku, ktorým sú 
novoobstarané stavby, byty a nebytové priestory užívané na účely 
poskytovania sociálnych služieb v zariadeniach alebo ich technické 
zhodnotenie, 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 

                                7 966,00    

  SPOLU  (výška uhradených EON)  /a)+b)+c)+d)+e)+f)+g)+h)+i)+j)+k)/                            215 993,78    

  Počet klientov 60  

  Priemerné EON na 1 klienta a mesiac                                    299,99    
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EON prevádzky DS Vagrinec za rok 2019  

v štruktúre položiek podľa § 72 ods. 5 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách 

  
Názov položky/podpoložky 

Výška EON spolu                   
(v EUR) 

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

                             26 610,03    

b) 
poistné na verejné zdravotné poistenie, poistné na sociálne poistenie a 
povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie platené 
zamestnávateľom v rozsahu určenom podľa písmena a) 

                                9 353,20    

c) tuzemské cestovné náhrady                                             -      

d) výdavky na energie, vodu a komunikácie                                             -      

e) 
výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových 
interiérov 

                                   124,23    

f) dopravné                                             -      

g) 
výdavky na rutinnú údržbu a štandardnú údržbu okrem jednorazovej 
údržby objektov alebo ich častí a riešenia havarijných stavov 

                                        5,00    

h) 

nájomné za prenájom nehnuteľnosti 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 

                                            -      

i) výdavky na služby                                 7 574,25    

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

                                   130,56    

k)  

odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podľa účtovných 
predpisov, o ktorom poskytovateľ sociálnej služby účtuje a odpisuje ho 
ako účtovná jednotka; odpis hmotného majetku, ktorým sú 
novoobstarané stavby, byty a nebytové priestory užívané na účely 
poskytovania sociálnych služieb v zariadeniach alebo ich technické 
zhodnotenie, 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 

                                            -      

  SPOLU  (výška uhradených EON)  /a)+b)+c)+d)+e)+f)+g)+h)+i)+j)+k)/                              43 797,27    

  Počet klientov 20  

  Priemerné EON na 1 klienta a mesiac                                    182,49    
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Výrok audítora k ročnej účtovnej závierke: 

 

Podľa stanoviska audítora, účtovná závierka poskytuje vo všetkých významných 

súvislostiach pravdivý a verný obraz finančnej situácie neziskovej organizácie Atrium 

n. o. k 31. decembru 2019  o výsledku jej hospodárenia za rok končiaci k uvedenému 

dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.  

  

 

Prílohy: 

1. Správa nezávislého audítora  

2. Účtovná závierka k 31.12.2019 

 


