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I. Úvod 
   

     Atrium n.o. je nezisková organizácia, ktorá poskytuje sociálne služby 

prostredníctvom Denného stacionára v meste Svidník a v Prešove, poskytuje 

sociálnu službu prostredníctvom Zariadenia pre seniorov a Špecializovaného 

zariadenia. Súčasťou pôsobenia neziskovej organizácie Atrium n.o. je aj prepravná 

služba.  

Zabezpečovaná sociálna služba sa zakladá na presadzovaní partnerského, 

individuálneho a  aktívneho prístupu k prijímateľom sociálnej služby a jeho 

sprevádzanie k  spoluzodpovednosti a spolurozhodovaniu. Atrium n.o. poskytuje 

sociálnu službu na základe rešpektovania individuality a  jedinečnosti každého 

prijímateľa. To znamená, že vníma človeka ako schopného robiť vlastné rozhodnutia. 

Podporu, ktorú personál zariadenia poskytuje prijímateľom, je šitá na mieru podľa ich 

potrieb. Dobrý úmysel a úcta sú len prvým krokom ku kvalitnej sociálnej starostlivosti. 

Na to je potrebné nadviazať aj kompetenciu, ktorú v našom zariadení neustále 

podporujeme prostredníctvom vzdelávania odborného personálu. Snažíme sa 

zavádzať aj inovatívne formy starostlivosti, ktoré našej službe dajú jedinečnosť 

a účinnosť. 

 Rok 2021 bol náročný, poznačený ďalšou vlnou pandémie, ktorá ovplyvnila aj 

život v našom zariadení. Zavádzali sa prísne protiepidemiologické opatrenia. Na 

základe tejto situácie boli v zariadení vypracované  postupy, opatrenia a odporúčania 

na prevenciu a  zabránenie šíreniu ochorenia COVID-19 v Atrium n.o., Prešov – 

Krízový plán. Predmetom usmernenia Krízového plánu bola ochrana PSS 

a zamestnancov ZPS a ŠPZ na Dilongovej 15 prostredníctvom OTP opatreniami 

(očkovaný, testovaný, prekonaný). Dňa 18.11.2021 prebehlo plošné očkovanie 

klientov a zamestnancov na základe zaslanej požiadavky na MPSVaR 

prostredníctvom mobilnej jednotky. Zdravotný stav klientov bol konzultovaný lekárom, 

ktorý odporúčal očkovanie aj druhou a treťou dávkou. V rámci projektu „Chránime 

našich pacientov - očkujeme sa proti chrípke“ sa aj naši prijímatelia v novembri 2021 

očkovali proti chrípke a  pneumokokom. Dodržiavanie protipandemických opatrení 

dosiahlo svoj cieľ a v zariadení sme mali v roku 0 % pozitivitu v roku 2021. 

Hlavným poslaním zariadenia je vytvárať a umocňovať pocit domova 

a umožniť prijímateľom sociálnej služby zostať v maximálne možnej miere 
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rovnocenným členom spoločnosti. Najdôležitejším je pre nás prijímateľ sociálnej 

služby. Snažíme sa uspokojiť jeho potreby a predstavy o vlastnej existencii 

v zariadení. 

II. Charakteristika organizácie 

 

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

Prešov, vznikla dňa 26.02.2015 na základe rozhodnutia Okresného 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“).  

     Atrium n.o. zabezpečuje ambulantnou formou sociálnu službu v Dennom 

stacionári s kapacitou 45 prijímateľov sociálnej služby v meste Svidník. V meste 

Prešov zabezpečuje celoročnou pobytovou formou sociálne služby prostredníctvom 

Zariadenia pre seniorov s  kapacitou 18 miest pre prijímateľov sociálnej služby  

a Špecializovaného zariadenia s kapacitou 22 miest pre prijímateľov sociálnej služby.   

     Zariadenie sa nachádza v okrajovej časti mesta Prešov, v blízkosti  Fakultnej 

nemocnice s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove. Objekt je situovaný v príjemnom  

prostredí, obklopený záhradou s možnosťou využívania altánkov a  posedenia na 

lavičkách. Vytvorenie atraktívneho, funkčného a bezpečného verejného 

priestranstva, využiteľného na stretávanie sa prijímateľov aj s rodinnými príslušníkmi. 

Prechádzky, posedenia v altánku či pozorovanie miestnej fauny pomáhajú 

prijímateľom načerpať pozitívnu energiu a majú  skutočne blahodarne účinky. V areáli 

zariadenia je k dispozícii aj veľké parkovisko pre návštevy.  

     Celé zariadenie pozostáva z troch nadzemných podlaží. Prvé nadzemné podlažie 

tvoria recepcia, administratívne priestory, jedáleň, kuchyňa, práčovňa, izolačná 

miestnosť, šatne pre zamestnancov. Súčasťou jedálne je aj zimná záhrada 

s priamym bezbariérovým vstupom z exteriéru. Ubytovacia časť pozostáva z druhého 

a tretieho  nadzemného podlažia, kde sa nachádzajú  dvojlôžkové izby. Súčasťou 

druhého nadzemného podlažia je priestranná spoločenská miestnosť. 

Nadštandardne vybavené izby sú zariadené vstavanou skriňou, polohovateľnou 

posteľou, pri ktorej sa nachádza nočný stolík,  komodou,  stolom a stoličkou pre 

každého prijímateľa. Dvojlôžková izba  má  vlastné bezbariérové sociálne zariadenie 
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s umývadlom, sprchou a WC. Každá  izba má prípojku na internet a TV prípojku. 

Zariadenie je vybavené schodiskom a výťahom, ktorý umožňuje presun imobilným 

prijímateľov medzi poschodiami. Budova disponuje protipožiarnym únikovým 

schodiskom.  

     Stravovanie v zariadení sa zabezpečuje prípravou stravy vo vlastnej stravovacej 

prevádzke. Prijímateľom sociálnych služieb poskytuje celodenné stravovanie, za 

ktoré sa považujú raňajky, obed, večera. Strava sa pripravuje podľa jedálneho lístka, 

pre prijímateľov poberajúcich racionálnu  stravu, diabetickú stravu a  šetriaca stravu. 

Jedálny lístok navrhuje a zostavuje stravovacia komisia na dva týždne dopredu. 

Stravovacia komisia pri zostavovaní jedálneho lístka dbá na pestrosť a biologickú 

hodnotu, ako aj na rozmanitosť a kalorickú hodnotu podávanej stravy zodpovedajúcej 

veku a zdravotnému stavu prijímateľov.  Jedálny lístok je umiestnený na viditeľnom 

mieste, ktoré je prístupné prijímateľom aj zamestnancom  zariadenia.  Prijímateľom, 

ktorí majú problém s prehĺtaním, sa podáva mixovaná strava.  

     Stretnutia prijímateľov s rodinnými príslušníkmi a inými blízkymi osobami sa 

realizovali v súlade s aktuálnymi podmienkami a opatreniami danými vyhláškou 

Úradu verejného zdravotníctva SR, s pandemickým plánom a semaforom pre 

poskytovateľov sociálnej služby a v súlade s krízovým plánom zariadenia v roku 

2021.  Počas vydaného zákazu návštev (s výnimkou prijímateľa v terminálnej fáze 

života, z hľadiska etických princípov a za prísnych protiepidemických opatrení) 

komunikácia prijímateľov s rodinnými príslušníkmi a inými blízkymi osobami 

prebiehala predovšetkým telefonicky alebo online, využívajúc sociálne siete a  

dostupné komunikačné platformy. 
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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  

(začiatok  poskytovania služby od 01.01.2016) 

2. Prepravná služba 

(začiatok poskytovania služby od 01.01.2017) 

3. Špecializované zariadenie 

(začiatok poskytovania služby od 01.12.2020) 

4. Zariadenie pre seniorov 

(začiatok poskytovania služby od 09.12.2020) 

Forma sociálnej služby 1. Ambulantná  

2. 3-4  Celoročná pobytová 

Prevádzky neziskovej 

organizácie  

1. Denný stacionár,  

    Duklianska 653/25, 089 01 Svidník  

2. Špecializované zariadenie, 

     Dilongova 7366/15, 080 01 Prešov 

3. Zariadenie pre seniorov,  

     Dilongova 7366/15, 080 01 Prešov 

Kapacita zariadenia Denný stacionár – 45 PSS 

Špecializované zariadenie – 22 PSS 

Zariadenie pre seniorov – 18 PSS 

Riaditeľ zariadení PhDr. Slavko Poptrajanovski, PhD. 

Kontakty Telefón:  051/3240042 

 E-mail:            atriumpresov.no@gmail.com 

 Web:   www.atriumno.sk 

 

 

 

 

mailto:atriumpresov.no@gmail.com
http://www.atriumno.sk/
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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 Duklianska 

653/25, 089 01 Svidník. 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, 

 pracovník na rozvoj pracovných zručností, 

 opatrovateľka, 

 rozpočtár / účtovník 

 vodič / údržbár  

 pomocná kuchárka 

 pomoc. administratívny pracovník (chránené pracovisko od 01.08.2019) 

 

Ďalšie organizačné jednotky  neziskovej organizácie sú Zariadenie pre seniorov 

a  Špecializované zariadenie na Dilongovej 7366/15, 080 01 Prešov so začatím 

poskytovania sociálnej služby od 01.12.2020. Činnosť zariadení riadi na základe 

pracovnej zmluvy riaditeľ zariadení Atrium n.o. PhDr. Slavko Poptrajanovski, PhD.  
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Riaditeľovi zariadení sú priamo podriadení koordinátori jednotlivých tímov 

a zamestnanci ekonomicko-prevádzkového tímu. 

Atrium  n.o., prevádzka Dilongova 7366/15, Prešov, sa člení na tímy: 

     A/ Tím zariadenia pre seniorov  

     B/ Tím špecializovaného zariadenia, 

     C/ Ekonomicko-prevádzkový tím. 

 

Poradným orgánom riaditeľa zariadení je: 

 porada riaditeľa, 

 komisia verejného obstarávania, 

 likvidačná komisia, 

 inventarizačná komisia, 

 škodová komisia. 

 

Funkčné miesta:  

 riaditeľ neziskovej organizácie, 

 riaditeľ zariadení, 

 sociálna  pracovníčka / koordinátorka tímu, 

 sociálna pracovníčka,  

 sestra garant, 

 sestra v zariadení, 

 opatrovateľ / opatrovateľka, 

 inštruktor sociálnej rehabilitácie, 

 ekonómka, 

 rozpočtár / účtovník, 

 administratívny pracovník / mzdárka, 

 upratovačka, 

 vodič-údržbár, 

 kuchárka, 

 pomocná kuchárka, 

 pomocná sila v práčovni. 
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Organizačná štruktúra neziskovej organizácie  je súčasťou organizačného poriadku, 

ktorý je schválený riaditeľkou neziskovej organizácie. Atrium n.o. má zriadené aj 

chránené pracovisko.  
 

Organizačná štruktúra Atrium n.o.  
 

  
        

Denný stacionár  Svidník 
  

 
  

  
    

  

 
  

RIADITEĽ 
 

0,7   
 

 
  

   
  

  

 
  

   
  

  

 

KOORDINÁTOR- INŠTRUKTOR. 
SOC.   

 

CHRÁNENÉ 
PRACOVISKO  1 

 

REHABILITÁCIE 
 0,1 

 
  

 

 
  

      

 
  

      

 

SOCIÁLNY PRACOVNÍK 2,5 
    

 
      

    

 
  

      

 

PRACOVNÍK NA ROZVOJ 
PRACOVNÝCH ZRUČNOSTÍ   2,6 

    

 
  

      

 
  

      

 

ROZPOČTÁR - ÚČTOVNÍK   0,4 
    

 
  

      

 
  

      

 

ADMIN.PRACOV./MZDÁRKA   0,9 
    

 
  

      

 
  

      

 

OPATROVATEĽ/KA 
 3 

    

 
  

      

 
  

      

 

POMOCNÁ SILA  - VÝDAJ 
STRAVY 2 

    

 
  

      

 
  

      

 

UPRATOVAČKA 
 1 

    

        Celkový počet zamestnancov 
 

14,2 
    Z toho odborných 

 
8,9 
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Organizačná štruktúra   Atrium n.o. 
  

Zariadenie pre seniorov a Špecializované zariadenie, Dilongova 7366/15, 080 01 Prešov 
  

 
                        

 

 
        RIADITEĽ         0,2 

  
      

 
                          

 
Koordinátor tímu/ 

sociálny pracovník 
1   

Koordinátor tímu/ 
sociálny pracovník 

1   Sestra garant 1 
 

Ekonómka 1 
 

Chránené 
pracovisko 

   
  

  
  

       

 
Sestra v ZPS 1,3   Sestra v ŠZ 1,7   

Rehabilitačný 
pracovník / 

fyzioterapeut 
1 

 

Administratívny 
pracovník/ 
mzdárka 

0,1 
  

   
  

  
  

       

 
Inštruktor sociálnej 

rehabilitácie 
0,3   

Inštruktor sociálnej 
rehabilitácie 

0,7   
   

Účtovník - 
rozpočtár 

0,4 
  

   
  

  
  

       

 
Opatrovateľ 7   Opatrovateľ 11   

   

Referent 
stravovacej 
prevádzky 

0,5 
  

 
            

       

 
            

   
Kuchár/ka 2 

  

 
            

       

 
            

   
Pomocná 
kuchárka 

2 
  

 
Celkový počet zamestnancov v ZPS 12,7    

       

 
z toho je odborných 10 

    
Upratovačka 2 

  

 

Celkový počet zamestnancov v ŠZ   22,2 
        

z toho je 15,2 odborných 15,2         

 
Celkový počet 34,9 

    
Údržbár 1 
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IV. Poskytované služby 

 

Cieľom zariadenia Atrium n.o. je zabezpečiť každému prijímateľovi kvalitné 

sociálne služby, istotu, bezpečie, pocit domova, spolupracovať s rodinnými 

príslušníkmi a blízkymi osobami a vytvoriť tak v humánnom a estetickom prostredí 

dôstojný život. Vychádza z princípov ľudskej dôstojnosti a autonómie prijímateľov 

sociálnej služby, z rešpektu k ich názorom a rozhodnutiam. Kladieme dôraz na 

dodržiavanie ľudských a občianskych práv. Poslaním zariadenia je podpora 

samostatnosti a sebestačnosti prijímateľov sociálnej služby, zabezpečenie 

nevyhnutných podmienok na uspokojenie základných životných potrieb, riešenie 

krízovej sociálnej situácie a prevenciu sociálneho vylúčenia. V rámci neustáleho 

zvyšovania kvality poskytovaných sociálnych služieb chceme pri poskytovaní 

sociálnych služieb vytvoriť prostredie dôvery a atmosféru vzájomného rešpektu, 

profesionálnej odbornosti a zodpovednosti. 

 

Atrium  n.o., v zmysle zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách 

a o zmene doplnení zákona č. 455/1991 Z. z. o živnostenskom podnikaní 

(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov poskytuje sociálnu službu na 

riešenie nepriaznivej sociálnej situácie občana: 

 v dennom stacionári sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá 

je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, ak jej stupeň odkázanosti je 

najmenej III. Podľa prílohy č. 3 a je odkázaná na sociálnu službu 

v zariadení len  na určitý čas počas dňa,   

 prostredníctvom prepravnej služby určenej pre fyzickú osobu 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,   

 v zariadení pre seniorov 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. o sociálnych 

službách, alebo fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a 
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poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných 

vážnych dôvodov, 

 v špecializovanom zariadení sa poskytuje sociálna služba fyzickej 

osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, jej stupeň 

odkázanosti je najmenej V. podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z. z, 

o sociálnych službách a má zdravotné postihnutie, ktorým je najmä 

Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba a  demencia rôzneho 

typu etiológie. 

 

Pri poskytovaní odborných, obslužných a ďalších činností sa riadime zákonom 

číslo 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších právnych predpisov. 

 

V dennom stacionári vo Svidníku  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 zariadení pre seniorov a v špecializovanom zariadení: 

➢ poskytujeme: 

 pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, 

 sociálne poradenstvo, 

 sociálnu rehabilitáciu, 

 ubytovanie, 

 stravovanie, 

 upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva, 

 osobné vybavenie, 

➢ utvárame podmienky na úschovu cenných vecí, 

➢ zabezpečujeme záujmovú činnosť, rozvoj pracovných zručností, ošetrovateľskú 
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starostlivosť. 

  

Nakoľko sme zariadenie s ročnou pôsobnosťou, napĺňame víziu zariadenia, ktorou je 

zabezpečenie komplexnej a kvalitnej sociálnej starostlivosti prostredníctvom: 

 ponúkania kvalitných, efektívnych a adresných sociálnych služieb, ktoré zohľadňujú 

individuálne potreby každého prijímateľa sociálnej služby; 

 sledovania najnovších trendov v oblasti sociálnych služieb a ich implementácie na 

podmienky zariadenia; 

 zamestnávania najlepších odborníkov, ktorí budú erudovaní na vykonávanie 

odborných, obslužných a ďalších činností zameraných na prijímateľa sociálnej 

služby, podporovať ich k samovzdelávaniu a k profesionálnemu   osobnostnému 

rastu; 

 realizácie poradenstva a supervízie; 

 zapájaním sa do ambicióznych projektov pre zvýšenie kvality poskytovania sociálnej 

služby; 

 zabezpečenia podmienok pre integráciu prijímateľov sociálnej služby 

a zamedzovania exklúzie; 

 vytvorením prostredia dôvery, atmosféry vzájomného rešpektu a tímovej solidárnosti. 

     

      Zariadenie Atrium n.o.,  ktoré poskytuje kvalitné a flexibilné sociálne služby, je  

maximálne orientované na prijímateľov, v súlade s aktuálnymi požiadavkami na 

kvalitu sociálnych služieb, s využitím najnovších trendov a poznatkov a na základe 

etického a odborného prístupu personálu. Poskytujeme sociálne služby v humánne 

a esteticky upravenom prostredí, v ktorom prijímatelia cítia spokojnosť a bezpečie a 

tak vytvárame atmosféru domova.  

     Skupinové aktivity sa začali realizovať  začiatkom apríla 2021. Prijímatelia boli o 

aktivitách v zariadení informovaní prostredníctvom oznamov na nástenkách v 

zariadení prípadne osobne. Počas celého roka bola veľká pozornosť venovaná 

informovanosti prijímateľov, ich rodinných príslušníkov a iných blízkych osôb o 

situácii v zariadení, prijatých opatreniach, resp. ich uvoľneniach, o výsledkoch 

testovaní na ochorenie COVID-19 a očkovaniach. Prijímatelia boli o opatreniach a 

postupoch prijatých v súvislosti s ochorením COVID-19 priebežne informovaní 
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prostredníctvom oznamov na nástenkách alebo iných viditeľných a dostupných 

miestach v zariadení. 

 

Prehľad a plnenie zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti 

Lekárska starostlivosť a zdravotná starostlivosť prijímateľov sociálnych služieb je 

poskytovaná všeobecnou lekárkou pre dospelých a lekármi v odboroch: 

• Psychiater - 1x mesačne + podľa potreby, 

• Urológ - podľa potreby, 

• Geriater/internista - podľa potreby, 

• Neurológ - podľa potreby, 

• Ostatných špecialistov navštevujú naši prijímatelia podľa potreby. 

Zariadenie navštevuje všeobecná lekárka pre dospelých 1x mesačne a 1x 

týždenne vypisuje chýbajúce lieky prijímateľom + podľa potreby telefonická 

konzultácia ohľadom zdravotného stavu klientov, eventuálne aj návšteva ambulancie 

v Prešove. Odborní lekári poskytujú zdravotnú starostlivosť na základe odporúčania 

všeobecnej lekárky, podľa potreby a  zdravotného stavu prijímateľov na svojich 

odborných ambulanciách. 

Ošetrovateľskú starostlivosť prijímateľom poskytujú sestry v zariadení  v rozsahu 

vyhlášky č.109/2009 Z. z., ktorou sa ustanovuje výber zdravotných výkonov, ktoré 

v zariadeniach sociálnych služieb vykonávajú zamestnanci zariadenia sociálnych 

služieb. Výkony, ktoré sú nad rámec vyhlášky, sa zabezpečujú prostredníctvom 

NDOS. 
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Galéria fotografií Denného stacionára Duklianska 653/25, 089 01 Svidník:  

 

          

 

 

 

         

 

Galéria fotografií Zariadenia pre seniorov a  Špecializovaného zariadenia 
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Dilongova 7366/15, 080 01 Prešov:  
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Jedáleň, Zimná záhrada 
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Spoločenská miestnosť 

 

 

Izba 

 

 

Chodba, Výťah 
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Štruktúra prijímateľov sociálnych služieb Denný stacionár 
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          V Dennom stacionári  na  Duklianskej  653/25, 089 01 Svidník k 31.12.2021  

bola zabezpečovaná sociálna služba pre 43 prijímateľov sociálnej služby. 

Bližšiu štruktúru prijímateľov podľa veku, počtu a pohlavia  uvádzame v tabuľke č. 1 a v 

grafických zobrazeniach.  

 

Tab. č. 1:  Veková štruktúra prijímateľov sociálnej služby denného stacionára  

                      k 31.12.2021  

Vek Počet % z celkového počtu 

26-39 rokov 1   2% 

40 – 62 rokov 3   7% 

63 – 74 rokov 12 28 % 

75 – 79 rokov 11 26 % 

80 – 84 rokov 9 21% 

85 – 89 rokov 6 14 % 

Nad 90 rokov 1   2 % 

 

Graf č. 1: Veková štruktúra prijímateľov sociálnej služby denného stacionára 

                      k 31.12.2021 

 

 

Graf č. 2: Počet žien a mužov v dennom stacionári k 31.12.2021 

2% 

7% 

28% 

26% 

21% 

14% 

2% 

  Veková štruktúra 

26-39 rokov 40 - 62 rokov  63 - 74 rokov  75- 79 rokov 

80 - 84 rokov   85 - 89 rokov  nad 90 rokov  
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Štruktúra prijímateľov sociálnych služieb  Zariadenia pre seniorov  

 

      V  Zariadení pre seniorov  na  Dilongovej 7366/15, 080 01 Prešov k 31.12.2021  

bola zabezpečovaná sociálna služba pre 15 prijímateľov.  

Bližšiu štruktúru prijímateľov podľa veku v tabuľke č. 1, podľa stupňa odkázanosti  

v tabuľke č. 2 a podľa migrácie v tabuľke č. 3. V grafickom zobrazení uvádzame  

vekovú štruktúru graf č. 1, podľa pohlavia graf č. 2.  

 

Tab. č. 1:  Veková štruktúra prijímateľov sociálnej služby zariadenia pre 

                     seniorov  k 31.12.2021  

Vek Počet % z celkového počtu 

63 – 74 rokov 1  7 % 

75 – 79 rokov 0  0 % 

80 – 84 rokov 8 53 % 

85 – 89 rokov 5 33 % 

Nad 90 rokov 1   7 % 

 

 

Graf č. 1:  Veková štruktúra prijímateľov sociálnej služby zariadenia pre 

67 % 

33% 

  Počet žien a mužov 

ženy 29 muži 14 
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                      seniorov k 31.12.2021 

 

Priemerný vek u prijímateľov v zariadení pre seniorov je 84,1 rokov. Z toho u mužov 

74,2 rokov a u žien  85,7 rokov.  

 

Graf č.2   Počet žien a mužov v zariadení pre seniorov k 31.12.2021 

 

 

 

 

 

Tab. č. 2:    Počet prijímateľov v zariadení pre seniorov podľa stupňa 

odkázanosti na   sociálnu službu  

7% 

0% 

53% 

33 % 

7% 

  Veková štruktúra 

63 - 74 rokov  75-79 rokov 80 - 84 rokov   85 - 89 rokov  nad 90 rokov  

87  % 

13% 

  Počet žien a mužov 

ženy 13 muži 2  
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POČET PRIJÍMATEĽOV  V ZARIADENÍ PRE SENIOROV  

Stupeň IV. Stupeň V. Stupeň VI. 

5 22 88 

 

 

Tab. č. 3 :     Migrácia prijímateľov  k  31.12.2021  

POČET PRIJÍMATEĽOV V ROKU 2021   

Prijatí Exitus Ukončenie zmluvy 

24 7 2 

  

 

Štruktúra prijímateľov sociálnych služieb Špecializovaného 

zariadenia 

 

      V Špecializovanom zariadení  na  Dilongovej 7366/15, 080 01 Prešov 

k 31.12.2021  

bola zabezpečená sociálna služba pre 18 prijímateľov.  

Bližšiu štruktúru prijímateľov podľa veku v tabuľke č. 1, podľa stupňa odkázanosti 

v tabuľke č. 2 a podľa migrácie v tabuľke č. 3. V grafickom zobrazení uvádzame 

vekovú štruktúru graf č. 1, podľa pohlavia graf č. 2.    

 

Tab. č. 1:   Veková štruktúra prijímateľov sociálnej služby špecializovaného 

zariadenia k 31.12.2021  

 

Vek Počet % z celkového počtu 

63 – 74 rokov 2 11 % 

75 – 79 rokov 6 33 % 

80 – 84 rokov 5 28 % 

85 – 89 rokov 3 17 % 

Nad 90 rokov 2  11 % 

Graf č. 1: Veková štruktúra prijímateľov sociálnej služby špecializovaného 
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                      zariadenia k 31.12.2021 

 

 

Priemerný vek u prijímateľov v špecializovanom zariadení je 81,5 rokov. Z toho 

u mužov 80,9 rokov  a u žien  81,8 rokov. 

  

Graf č. 2: Počet žien a mužov v špecializovanom zariadení k 31.12.2021 

 

 

 

Tab. č. 2:    Počet prijímateľov v špecializovanom zariadení podľa stupňa 

odkázanosti na  sociálnu službu  

 

11% 

33% 

28% 

17% 

11% 

  Veková štruktúra 

63 - 74 rokov  75- 79 rokov 80 - 84 rokov   85 - 89 rokov  nad 90 rokov  

67  % 

33% 

  Počet žien a mužov 

ženy 12 muži 6 
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POČET PRIJÍMATEĽOV  V ŠPECIALIZOVANOM ZARIADENÍ  

Stupeň IV. Stupeň V. Stupeň VI. 

0 23 815 

 

 

Tab. č. 3:     Počet migrácie prijímateľov  k 31.12.2021  

 

POČET OBYVATEĽOV V ROKU 2021   

Prijatí Exitus Ukončenie zmluvy 

28 8 2 

  

 

IV.  V.   Aktivity a program zariadenia 

 

Denný stacionár: 

 

Cieľom poskytovaných činností v dennom stacionári vo Svidníku 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 prijímateľ sociálnej služby  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, 

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

športové aktivity. Realizácia týchto aktivizačných činností je na báze dobrovoľnosti. 

 

Prehľad aktivizačných činností vykonávaných v Dennom stacionári vo 
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Svidníku v roku 2021 : 

 
Január   
 gréckokatolícka sv. liturgia 

 tréningy pamäti „Podporenie vizuálno – priestorovej pamäti“ 

 oslavy jubilantov 

 Rusínsky Silvester 

 pracovná činnosť „Papierové tvorenie technikou origami“ 

 bibliočinnosť 

 duchovná činnosť 

 muzikočinnosť 

 hranie spoločenských hier 

 reminiscenčná činnosť „Hrominice - zvyky a tradície“ 

 fyzioterapia a rehabilitácia pod vedením rehabilitačného pracovníka 

 

Február 
 Očkovanie proti COVID-19 

 Sčítanie obyvateľov elektronicky 

 Hromnice – posvätenie sviec – liturgia 

 oslavy jubilantov  

 tréningy pamäti  yamerané na posilnenie dlhodobej pamäte 

 „Valentínske posedenie pri káve a koláčiku“ 

 pracovná činnosť - pletenie košíkov z pedigu, maľovanie na sklo temperovými 

farbami.“ 

 reminiscenčná činnosť: „ Aloe Vera, jej účinky a využitie v domácnosti.“ 

 muzikočinnosť 

 bibliočinnosť 

 duchovná činnosť 

 hranie spoločenských hier 

 počúvanie audio kníh 

 Fašiangy – pochovávanie basy 

Marec 

 Medzinárodný deň žien – posedenie pri koláčiku 

 týždeň mozgu  
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 oslavy jubilantov 

 marec - mesiac knihy 

 tréningy pamäti - úlohy zamerané na tvorivosť a logické myslenie 

 pracovná činnosť - maľovanie veľkonočných vajíčok 

 bibliočinnosť - Bylinkový horoskop 

 reminiscenčná činnosť -  Zvyky a tradície na Veľkú noc 

 hranie spoločenských hier - karty, Človeče nehnevaj sa 

Apríl 

 tréningy pamäti zamerané na posilnenie dlhodobej pamäte a pozornosti 

 oslavy jubilantov 

 pracovná činnosť - sadrovanie dekoračných predmetov 

 bibliočinnosť 

 reminiscenčná činnosť - Zvyky a tradície Veľkej noci pravoslávnych veriacich, 

Pôst – význam pôstu 

 súťaže na podporu pohybu a  zdravia u PSS 

 muzikočinnosť 

 duchovná činnosť 

 oslavy jubilantov 

 

Máj 
 stavanie mája 

 Deň matiek – posedenie pri koláčiku, kultúrny program 

 tréningy pamäti  - precvičenie matematických úloh 

 pracovná činnosť – výroba dekoračných obrazov zo sololitu a rámovanie 

z kameňa  

 bibliočinnosť - 8 tipov na život bez chorôb 

 muzikočinnosť 

 PREDNÁŠKA – Akadémia 4. veku - prednáška pod vedením PhDr. Terézie 

Fertaľovej, PhD. na tému: „Imobilizačný syndróm“                                  

 fyzioterapia a rehabilitácia pod vedením rehabilitačného pracovníka 

 reminiscenčná činnosť - Nezabudnuteľné detské hry 



Strana 28      
   

 

 

 hranie spoločenských hier „BINGO“ 

 

Jún 

 tréning pamäti zameraný na poslinenie pozornosti, tvorivosti a logického myslenia 

 oslavy jubilantov 

 pracovná činnosť 

 opekačka s prijímateľmi sociálnej služby 

 bibliočinnosť 

reminiscenčná činnosť - Drevené kostolíky 

 helioterapia 

 fyzioterapia a rehabilitácia pod vedením rehabilitačného pracovníka 

 súťaže na podporu pohybu a  zdravia u PSS 

 muzikočinnosť 

 pravoslávna sv. liturgia 

 pracovná činnosť – výroba dekoratívnych predmetov z pedigu 

 Bibliočinnosť - 5 tipov, ako sa chrániť pred letnými horúčavami  

 Muzikočinnosť 

 Reminiscenčná činnosť - Využitie medu a včelie produkty 

 

Júl 
 tréningy pamäti 

 bibliočinnosť 

 pravoslávna sv. liturgia 

 oslavy jubilantov  

 muzikočinnosť 

 hranie spoločenských hier 

 reminiscenčná činnosť - Technológie staršej generácie vs. technológie novej 

generácie, Dovolenky – fotky 

 helioterapia 

 fyzioterapia a rehabilitácia pod vedením rehabilitačného pracovníka 

 

August 
 tréningy pamäti zamerané na krátkodobú pamäť a pozornosť, jemnú motoriku 

 hranie spoločenských hier 



Strana 29      
   

 

 

 oslavy jubilantov 

 pravoslávna bohoslužba 

 pracovná činnosť - Vykrajovanie ozdôb z rýchloschnúcej  hmoty 

 hranie spoločenských hier 

 PREDNÁŠKA – Akadémia 4. veku - prednáška pod vedením PhDr. Terézie 

Fertaľovej, PhD. na tému: „Komplikácie diabetu“ 

 reminiscenčná činnosť - Triedenie odpadu 

 muzikočinnosť 

 bibliočinnosť – „Podľa historika navštívi Slovensko už tretí Svätý Otec – Pravda 

na dlani“ 

 súťaže na podporu aktivity a zdravia u PSS 

 fyzioterapia a rehabilitácia pod vedením rehabilitačného pracovníka 

 

September 

 Návšteva pápeža Františka – sledovanie sv. liturgie z Prešova pri príležitosti 

sviatku Povýšenia úctyhodného a životodarného kríža 

 muzikočinnosť 

 tréningy pamäti zamerané na pozornosť 

 oslavy jubilantov 

 reminiscenčná činnosť – ako sme prežívali prvý deň v škole/ škôlke 

 pracovná činnosť - vykrajovanie listov zo samotvrdnúcej  hmoty 

 hranie spoločenských hier, práca v záhradke 

 bibliočinnosť - Návšteva pápeža Františka na Slovensku - Stretnutie Svätého 

otca Františka so zástupcami Katolíckej cirkvi  

 
Október 
 Prednáška PhDr. Terézie Fertaľovej, PhD. – Choroby krvi a poruchy krvotvorby 

 Október - mesiac úcty k starším 

 mesiac úcty k starším – posedenie 

 tréningy pamäti zameraný na koncentráciu 

 pracovná činnosť - Maľovanie drevených tekvíc – jesenná výzdoba 

 bibliočinnosť - Francine Riversová: Vykúpená láska 

 muzikočinnosť 
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 reminiscenčná činnosť - Spomienka na všetkých svätých 

 

November 
 tréningy pamäti zamerané na logické myslenie a pozornosť 

 pracovná činnosť - výroba vianočných ozdôb – dekupáž 

 oslavy jubilantov 

 bibliočinnosť 

 muzikočinnosť 

 reminiscenčná činnosť „Nakladanie kapusty“ 

 
December 
 oslavy jubilantov 

 hranie spoločenských hier 

 slávenie Mikuláša 

 reminiscenčná činnosť - zvyky a tradície na Vianoce 

 účasť na oslave storočnice pani Márie Hošákovej 

 pracovná činnosť - pečenie vianočného pečiva 

 zdobenie vianočného stromčeka 

 tréningy pamäti zamerané na pozornosť 

 vianočná kapustnica 

 

 

Harmonogram pravidelných možností aktivizácie v zariadení: 

 

Pondelok – ranná rozcvička, tréning pamäti, čitateľská činnosť, duchovná činnosť. 

 

Utorok     – ranná rozcvička, pracovná činnosť, duchovná činnosť, spoločenský klub. 

 

Streda    – Fyzioterapia a liečebná rehabilitácia, muzikočinnosť, čitateľská činnosť,   

                    duchovná činnosť. 

 

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

                    činnosť, duchovná činnosť, spoločenský klub. 



Strana 31      
   

 

 

 

 Piatok     – ranná rozcvička, reminiscenčná činnosť, 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. 

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.  
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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.  

 

  
 

Reminiscencia 

 

Reminiscencia je aktivizačná a validačná terapia. Využíva zachovanú dlhodobú pamäť 

prijímateľa sociálnej služby a cez jeho zachované spomienky ho aktivizuje. Využíva sa 

u prijímateľov sociálnej služby s rôznymi formami demencie. Jej cieľmi sú najmä: 

 zlepšenie spolupráce a komunikácie medzi prijímateľmi sociálnej služby v DS, 

 zníženie sociálnej izolovanosti, osamelosti prijímateľov sociálnej služby 

v dennom stacionári - nahradenie stratenej citovej väzby na svojich blízkych, 

 obnovenie sociálneho kontaktu, ktorý stimuluje záujem o okolie, zabezpečí 

komunikáciu a nadviazanie nových vzťahov, 

 stimulácia mozgovej činnosti prijímateľov sociálnej služby, ich upokojenie bez 

psychofarmatík, zníženie agresívnych prejavov chovania sa 

Dôraz kladieme na spoluprácu s rodinou, ktorá môže poskytnúť mnoho dôležitých 
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informácií o živote prijímateľa sociálnej služby. Reminiscenčné stretnutia priniesli 

pozitívny ohlas u prijímateľov sociálnej služby.  

 

         

       

Akadémia 4. veku 

 

Jednou z foriem vzdelávania je aj Akadémia 4. veku, ktorá sa ako projekt realizuje aj 

v našom zariadení vďaka lektorke PhDr. Terézii Fertaľovej, PhD. 

Je to jedinečná príležitosť naučiť sa niečo nové a svojimi poznatkami obohatiť seba i 

svoje okolie. 

 

 Poslaním tohto projektu je : 

 prispievať k rozširovaniu obzoru vedomostí prijímateľov, 

 objasňovaniu neznámych skutočností a poskytovaniu najnovších informácií 

z rôznych oblasti  

 pomáhať k integrovaniu sa do spoločnosti v nových podmienkach, 

 prispievať ku kvalitnému vypĺňaniu voľného času, 

 prispievať k zlepšovaniu psychologickej kondície aktívneho starnutia, 

 udržiavať lepšie telesné aj duševne zdravie prijímateľov. 
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Iné činnosti 

 

Pravidelne je zabezpečená individuálna sociálna činnosť sociálneho pracovníka. 

Prvý týždeň v mesiaci sa prijímatelia sociálnej služby 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. 

Denný stacionár 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. 

 

Zariadenie pre seniorov a Špecializované zariadenie:  

 

     V zariadení poskytujeme širšie spektrum podporných  záujmových činností a 

voľnočasových aktivít, aby si každý prijímateľ mohol zvoliť tú činnosť, ktorá najviac 

vyhovuje jeho záujmom, záľubám a zároveň aj zdravotnému stavu. Aktivizácia 

prijímateľov je zámerná a cielená, nakoľko vedie k udržaniu alebo aj k zvyšovaniu 

http://www.atriumno.sk/
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doteraz získaných schopností, zručností, prípadne napomáha k zlepšovaniu 

celkového fyzického aj psychického zdravia prijímateľov. Všetky tieto atribúty sú 

dôležitým činiteľom pri ďalšom pôsobení prijímateľov v komunite. 

     Skupinové aktivity sa v zariadení realizovali v pravidelných intervaloch, podľa 

zostaveného harmonogramu a prijímatelia boli o nich informovaní prostredníctvom 

oznamov na nástenkách v zariadení, prípadne osobne.  Pre prijímateľov sa v roku 

2021 realizovali skupinové aktivity: tréning pamäti, muzikočinnosť, bibliočinnosť, 

rozvoj pracovných zručností, duchovné potreby,  reminiscencia, Debatný klub, 

rehabilitačná činnosť, kultúrno - záujmová činnosť. 

 

 

Duchovná činnosť  

Uctenie náboženských a ľudských hodnôt 

 

     Uspokojovanie spirituálnych potrieb prijímateľov sociálnej služby nezostáva 

ľahostajnou témou. Vychádzajúc v  ústrety duchovným potrebám dbáme 

o rešpektovanie náboženskej slobody, čím sa snažíme vytvárať priaznivé podmienky 

pre slobodný náboženský prejav a život našich prijímateľov. Prijímatelia sa môžu  

zúčastniť Svätej spovede a prijímania eucharistie. Našim želaním je, aby sa naši 

klienti cítili ako plnohodnotné osobnosti bez bariér, a tak im napomôcť aj v duchovnom 

rozvoji. 

 

Bibliočinnosť  

 

     Bibliočinnosť na pohľad jednoduchá aktivita má veľký prínos v oblasti zlepšovania 

kognitívnych funkcií, rozvíjania komunikačných schopností klientov a v neposlednom 

rade podpory ich záujmov a  udržanie aktívneho životného štýlu. Tematické 

cestovateľské besedy spojené s čítaním z odbornej literatúry, zážitkové čítanie, čítanie 

z náboženskej literatúry. Tieto aktivity sú pre našich klientov inšpiratívne, poskytujú im 
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nové poznatky, nové zážitky, konfrontujú vlastné názory s názormi hrdinov z kníh, ale 

aj s ostatnými v skupine a spoločne hľadáme rozličné spôsoby riešenia názorov či 

konfliktov. Spoločne čítanie vyvoláva pocit blízkosti a  príležitosť k dôverným 

rozhovorom. Môže sa pokračovať diskusiou, ktorá vedie k  odbúravaniu stresu 

a napätia. 

     Prijímateľom ponúkame rôzne žánre literárnych diel, časopisy, odbornú literatúru, 

ale často nechávame priestor aj na vlastnú tvorbu – ako napríklad písanie listov, 

príbehov, odkazov a pod. 

     Bibliočinnosť realizujeme individuálnou alebo skupinovou formou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pracovná činnosť                                                                                                                                         
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Rozvoj pracovných zručností a záujmovej činnosti 

 

     Pracovná činnosť je chápaná ako liečba zmysluplnou činnosťou. Pomáha 

zlepšovať jemnú a hrubú motoriku, koordináciu tela, poskytuje pocit užitočnosti 

a radosť z tvorby. Trénuje vytrvalosť, citlivosť i pamäť. Rozvíja kreativitu, kultúrno-

spoločenský život, vôľové vlastnosti a sebavedomie zúčastnených. 

     Pre naplnenie cieľov pracovnej činnosti prijímatelia sociálnej služby využívajú celý 

rad rôznych aktivít, ako sú: remeselná činnosť (ručné práce, práca s textilom, 

papierom či inými materiálmi, výtvarná činnosť), spoločenské hry (stolová, kartové, 

logické, pamäťové, vzdelávacie), pohybové aktivity (vychádzky v areáli zariadenia 

spojené s kognitívnou sociálnou oblasťou). 
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    Práca v skupine udržiava vzájomnú súdržnosť obyvateľov, podporuje vzájomnú 



Strana 40      
   

 

 

komunikáciu, schopnosť kooperácie a toleranciu rozdielnosti. Podľa zamerania aktivity 

zároveň posilňuje schopnosti a zručnosti obyvateľov, rozvíja ich tvorivé myslenie a 

zmysluplne vypĺňa ich voľný čas. Prijímatelia  sa radi zapájajú do pečenia koláčov, na 

ktorých si  potom pochutnajú pri čaji pod altánkom alebo na narodeninovom alebo 

meninovom posedení.  Vďaka práci v skupine si klienti uvedomujú, že sú užitoční 

a potrební, že ich práca má význam. no skúšajú aj nové, súčasné recepty a postupy. 

Hotové výtvory im spríjemňujú oslavy a spoločné milé malé posedenia pri káve., 

komunikačné, sociálne schopnosti a zručnosti. 

 

 

                                                                                                                       J 

     Hry sú neoddeliteľnou súčasťou života nielen detí, ale aj mnohých dospelých. Do 

kategórie hier, ktoré sú nezabudnuteľné a stmeľujú kolektívy, neodmysliteľne patria 

spoločenské hry, a to rôzneho druhu a pre každú príležitosť. Spoločenské hry sú 

interaktívne a kombinujú v sebe stratégiu s náhodou. Medzi obľúbené spoločenské hry 
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našich prijímateľov patrí šach, kartové hry, aj legendárna stolová hra nemeckého 

pôvodu „Človeče nehnevaj sa“, ktorá je zrejme najznámejšia zo spoločenských hier.  

 

 

 

Reminiscenčná činnosť 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Reminiscencia – spomínanie – pomáha človeku vnímať obdobie staroby ako 

rovnocenné v porovnaní s mladšími životnými obdobiami, pomáha vyrovnať sa alebo 

adaptovať na zmeny, ktoré toto životné obdobie prináša. Spomínanie je prirodzený 

proces, ktorý predstavuje základnú existenčnú potrebu v každom období ľudského 

života. 
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Počas činnosti si prijímatelia sociálnej služby zaspomínajú na svoje detstvo, mladosť, 

produktívnu časť života, s použitím nielen hovoreného slova, ale aj spomienkových 

fotografií, starých predmetov z minulosti, hier, ručných ľudových prác, informácií od 

rodiny a priateľov, kreatívnych a iných aktivít. 

Pri spomínaní sa vytvára priestor a podmienky pre vznik novej vnútornej 

psychologickej klímy pre spracovanie a prehodnocovanie životných skúseností.                                                                                                                               

 

 

Trénovanie pamäti a pohybu 

                                                                                                                                       

Pre ľudí vyššieho veku znamenajú tréningy pamäti nielen možnosť precvičenia pamäti 

a zníženia zabúdania, ale aj odbúranie depresívnych stavov a pocitov osamelosti. 

Pomocou tréningu pamäti je možnosť zlepšiť pamäťové schopnosti, ale aj pochopiť, 

ako pamäť funguje. Tréning pamäti zahŕňa informácie o mechanizme zapamätávania, 

vybavovania, pôsobenia rušivých vplyvov na pamäť, učí seniorov používať rôzne 

pamäťové pomôcky a pomocou zábavných cvičení si seniori môžu zlepšiť 
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koncentráciu, rýchlosť vybavovania informácií, tvorivosť myslenia i zapamätávania 

čísel, slov, mien a tak ďalej. Trénovanie pamäti obsahuje celý rad vnemotechník – 

techník ukladania údajov do pamäti, ktoré kompenzujú jej nedokonalosť a rôznych 

kognitívnych cvičení, ako sú cvičenia zamerané na logické úlohy, na pozornosť, na 

vnímanie zmyslov, na precvičovanie epizodickej pamäti (kedy sa čo stalo), 

psychomotorické cvičenia (myslenie spojené s pohybom), grafomotorické úlohy a iné. 

 

 

 

 

Debatný klub 

                                                                                                                                                        

Debatné hodinky pre našich prijímateľov  bývajú svojím obsahom aj formou veľmi 

rôznorodé a odpovedajú aj na potreby prijímateľov. Naši prijímatelia sa stretávajú 

pravidelne raz týždenne v stanovenom termíne. Prebieha medzi dvoma a viacerými 

prijímateľmi  na konkrétnu tému. Vedieme diskusie k daným témam, ktoré sú vyberané 

a orientované na aktuálne pamätné či významné udalosti mesiaca. Hranou formou si 

obohacujú svoje vedomosti, vzdelávajú sa, spomínajú, zvyšujú mediálnu gramotnosť 

a vedú k aktívnemu počúvaniu.  
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Debata je organizovaná výmena názorov. Podporuje rozvoj prejavu, otvorenosti, 

tolerancie, schopnosti argumentovať, pozitívne a kritické myslenie. 

 

 

 

Muzikočinnosť  

Muzikočinnosť je založená na liečení hudbou. Je to spôsob, ktorý podporuje 

navodenie zmien v správaní či konaní človeka.. Ponúka široké možnosti 

symbolického, neverbálneho vyjadrenia pocitov. Fantázii sa pri muzikočinnosti 

nekladú hranice  a prijímatelia si vďaka tejto liečebnej metóde hľadajú cestu nielen k 

ostatným, ale aj k sebe. Pocity stresu, napätia a nepohody dokáže v rámci aktivizačnej 

činnosti  odbúravať spev či hranie na hudobných nástrojoch. Hudba podporuje 

koncentráciu a tvorivosť a jej úloha je dôležitá aj pri cvičení.  
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     Našim cieľom je doviesť našich prijímateľov k hlbším osobným zážitkom a 

zoznámiť ich s rôznymi možnosťami sebavyjadrenia a komunikácie prostredníctvom 

hudby, pohybu, rytmu, tanca a spevu. Obsahom tejto činnosti sú psychodynamické 

hry s hudbou, výrazový tanec, rytmické cvičenia, dychové cvičenia, ale aj zameranie 

pozornosti na prirodzené i umelé zvuky okolitého prostredia. Spevom a tancom si naši 

prijímatelia radi spríjemňujú narodeninové oslavy a posedenia. 

 

 

 

Rehabilitácia 

 

Vplyvom veku dochádza k úbytku svalovej hmoty, celkovej sily a nedostatočné 

dráždenie vnútorného rovnovážneho aparátu. Úbytok svalovej hmoty môže viesť 

napríklad k poruchám chôdze, k skráteniu dĺžky kroku, k zhoršeniu chôdze po 

schodoch alebo k zníženiu pohyblivosti. To všetko ovplyvňuje aj kosti a kĺby. 

Nedostatočné dráždenie vnútorného rovnovážneho aparátu vedie k neistej chôdzi, 

človek začína strácať rovnováhu, klesá koordinácia pohybov, prípadne dochádza k 

častým pádom.   Aby sme tomu predišli, je potrebné vykonávať primerané fyzické 
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cvičenie. Určitý stupeň telesného zaťaženia a pravidelná pohybová aktivita minimálne 

strednej intenzity udržujú aktívny a plnohodnotní spôsob života u seniorov. V našom 

zariadení poskytujeme rehabilitáciu klientom v rámci základnej liečebnej telesnej 

výchovy, ktorá zahŕňa základné pohybové aktivity, aktívne a pasívne cvičenie, cievnu 

a dýchaciu gymnastiku, školu chrbta, relaxačné cvičenia, ľahké kondičné cvičenia, 

vertikalizácia, nácvik chôdze. V rámci doplnkový služieb rehabilitácie sú praktizované 

masáže a mäkké techniky na uvoľnenie stuhnutého svalstva. Z fyzikálnej terapie 

využívame liečebné účinky biolampy na zmiernenie bolesti kĺbov, šliach, svalov a k 

urýchleniu hojenia rán. Individuálny rehabilitačný plán je zostavovaný fyzioterapeutom, 

ktorý závisí od veku a zdravotného stavu klienta. Vykonáva sa individuálne s klientom. 

V zariadení sa zameriavame raz v týždni aj na skupinové cvičenia, ktoré sú skôr 

zábavného charakteru.          
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Kultúrno - záujmová činnosť v roku 2021 

                                                                                                                                

Kultúrno – záujmovú činnosť  ponímame  ako  súčasť  vnútorného  života  a  jednu  z 

foriem trávenia  voľného  času. Cieľom kultúrnych a záujmových aktivít je podporiť 

proces aktívneho starnutia, klásť dôraz na dôstojne prežitý, nezávislý a plnohodnotný 

život, podporovať činnosti, ktoré pozitívne ovplyvňujú život obyvateľov, odstrániť 

stereotypy spojené s vekom a odbúrať bariéry. Pandémia COVID-19 v roku 2021 

zasiahla v značnej miere aj odvetvia kultúry. Vplyvom protipandemických opatrení 

bola činnosť obmedzená, v dôsledku čoho bola realizácia mnohých kreatívnych 

projektov a kultúrnospoločenských aktivít odložená, prípadne zrušená. Napriek tejto 

nepriaznivej situácii sa v rámci uvoľňovania opatrení  predsa len podarilo počas  roka   

zrealizovať  rôzne  podujatia  pri príležitosti  sviatkov,  významných  udalostí,  na  

ktorých  sme  si  pripomenuli  zaujímavé regionálne  zvyky,  obyčaje,  tradície a ktoré 

potešili našich prijímateľov. Z  niektorých  úspešných  akcií  možno  uviesť  napr.: 

Veľkonočné sviatky, Deň matiek, Piknikový deň, Anna Bál, Atriovská opekačka, 

Katarínska zábava, Úcta k starším, narodeninové a meninové posedenia, Mikuláš, 

Vianočná kapustnica s   

p. riaditeľom, Štedrovečerná večera  s odovzdávaním darčekov  a  silvestrovské 

posedenie. 
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 Iné činnosti 

                                                                                                                                                              

Do zariadenia pravidelne prichádza kaderníčka a zabezpečované sú aj pedikérske 

služby podľa dohodnutých termínov.  

Informácie o poskytovaných sociálnych službách, fotodokumentácia, 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 domove, 

fotogalériu, víziu a poslanie zariadení. 

 

 

 

                                                                                                                                             

http://www.atriumno.sk/
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Prehľad aktivizačných činností  vykonávaných v  Zariadení pre seniorov a 

 Špecializovanom zariadení  v Prešove v roku 2021:  

                                                                                                                                              

Apríl 

 Debatný klub:  Apríl mesiac lesov 

                        Zdravoveda 

                        Vitamínový deň 

 Prezentácia: Deň Zeme   

                     Kam do mesta ? Navštívili sme mesto Prešov, 

                     Štiepenie stromov 

 Muzikočinnosť:  Objavovanie  talentov, Svetový deň tanca 

 Naša knižnica  - 23. 4. -  Deň kníh a autorských práv 

 Duchovná činnosť:  Veľkonočné trojdnie – triduum - Ing. et. Mgr. Marián Kuffa,                              

                                           Svetový deň modlitieb za kňazské a rehoľné povolania        

                                           Modlitba – Korunka Božieho milosrdenstva 

 Pracovná činnosť :     Maľovanie na sklo - vázičky, Veselé kamienky 

                                   Maľovanie vajíčok – mramorovacia technika 

                                   Sadenie prvej jarnej zeleniny 

                                   Presádzanie muškátov 

                                   Výroba papierových narcisov – Deň narcisov –  

                                   Deň boja proti rakovine                         

 Reminiscenčné činnosti:  Môj rodný dom 

                                                   Školské časy     

 Narodeninové a meninové posedenia s prijímateľmi 

 Ranné rozcvičky s Jankou 

 

 Máj 

 Duchovná činnosť:  modlitba ruženca za ukončenie pandémie,  

sv. Nanebovstúpenie pána,  

 Bibliočinnosť:  S knihou v prírode, Urob knihu šťastnou 

 15.5.- Deň rodiny 2021 - OTEC NABLÍZKU 

 Prezentácia: 18.5. – Medzinárodný deň mlieka, Svetový deň červeného kríža 
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 Medzinárodný športový vyzývací deň 

 Reminiscenčná činnosť: Zvyky, povery a strašidlá, spomienky na vyšívanie 

počas dlhých večerov, vyšívanie plným, krížikovým, stonkovým stehom.  

 Pracovná činnosť:   svietnik zdobený z prírodných materiálov,  

                                vyšívanie na predlohy,  

                                papierové kvety 

                                presádzame a hnojíme izbové kvety, 

                                tvoríme sklenené rastlinné terárium 

 Kulinočinnosť:         pečieme hrnčekový hruškový koláč, perníkový koláč,  

                                           koláčiky z lístkového cesta, 

 Narodeninové  posedenia: p. Milčevičová,  p. Kočíková. p. Vilčeková 

 Posedenie ,,Deň matiek“ 

 Muzikočinnosť - prezentácia  tvorby  Milana Rendoša 

 Skupinové cvičenie - 10. máj – Svetový deň pohybom ku zdraviu 

 Tréning pamäti 

 Prechádzky v areáli spojené so kognitívnou a sociálnou oblasťou 

 Debatný klub:        ,, Máj lásky čas“, Svetový deň hypertenzie 

 Realizovanie spoločenských hier 

 

Jún 

 Skupinové cvičenie: S hudbou, Intuitívny tanec, Úsmev nás lieči 

 Narodeninové a meninové posedenie 

 Muzikočinnosť: Hudba má svoje čaro, spievame pod altánkom 

 Tréning pamäti 

 Duchovná činnosť: Najsvätejšie Kristovo telo a krv (Božie telo) 

modlitba za zomrelú p. Jutkovú 

Sv. zmierenia a prijatie eucharistie, 

Narodenie Sv. Jána krstiteľa,  Sv. Petra a Pavla,  

modlitba a ruženec Božieho milosrdenstva 

 Reminiscenčná činnosť: súborná práca – rodokmeň, ľudové kroje a hudobné 

nástroje                                                                                       

 Kulinočinnosť: pečieme jednoducho s radosťou piškótovú roládu, smotanovo 

ovocná  torta 

 Pracovná činnosť: súborná práca – papierové kvety, 
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                                         súborná práca – vyšívanie 

                                         súborná práca – maľovanie antistresového obrazu 

                                        súborná práca – vytvoríme si srdiečka pre radosť 

 Beseda s pracovníčkami FURAHA, n.o. o živote žien v Keni 

 Poďte s nami na piknik – 18.6.2022 

 Deň otcov -19. 06. 2022 

 Bibliočinnosť – S knihou pod altánkom (ľahké oddychové čítanie), Kniha je môj 

priateľ, Oprášme zabudnuté knihy 

 Poskytnuté služby klientom – strihanie a farbenie vlasov , úprava brady 

a obočia 

 Spoločenské hry: Spoločne pod altánkom 

 Debatný klub: Svetový deň bicykla, Svetový deň životného prostredia, Svetový 

deň darcov krvi, Svetový deň rybárstva 

 

 Júl 

 Muzikočinnosť: tvorba Janky Guzovej zo Žakoviec, spievame piesne od J. 

Guzovej, Aké druhy piesne poznáme. 

 Tréning pamäti: 30.6. - téma k ukončeniu školského roka 

 Duchovná činnosť: Sv. zmierenia a prijatie eucharistie,  

                                          modlitba a ruženec Božieho milosrdenstva 

                                          beseda -  Sviatok Sv. Cyrila a Sv. Metoda  

                                          Sv. Panna Mária Karmelská – (Škapuliarska) 

 návšteva  nedeľňajšej svätej omše v kostole Sv. Jozefa (františkánsky kostol – 

25.8.2021)                                                                                            

 Reminiscenčná činnosť: Spomienky, ktoré nás hrejú 

 Kulinočinnosť: vitamínový koktail 

 Pracovná činnosť:  súborná práca – papierový strom z roliek 

                                          súborná práca – vyšívanie 

                                          maľovanie krstného mena 

                                          zber lipového kvetu na sušenie  

 Svetový deň starých rodičov a seniorov 

 Debatný klub: Štátny sviatok 5. 7. Cyrila a Metóda   

                       Medzinárodný deň bozkávania, Deň hlavolamov 

 Bibliočinnosť: Obľúbená kniha počas dňa 
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 Premietanie filmu: Baba z ledu – premietanie filmu  (návšteva M. Škopa – 

slovenského režiséra) 

 Prednáška p. PhDr. Silvia Cibríková, PhD. – Prevencia rakoviny hrubého čreva 

konečníka 

 Anna bál - posedenie, spev, hudba – návšteva členov súboru Šarišan 

 Spoločenské hry 

 Stretnutie obyvateľov zariadenia 

 Rehabilitácia 

 Deň vtipov – 1.7.2022 - Vtipy za každého počasia 

 Prezentácia - Deň čokolády, Spomienka na tvorbu M. Dočolomanského 

 

August 

 Muzikočinnosť: Spievanie mám zo všetkého najradšej, Augustové posedenie 

pri hudbe 

 Tréning pamäti: krátkodobá a dlhodobá pamäť 

 Duchovná činnosť: Sv. Premenenie Pána 

                                          modlitba za zdravie prijímateľov 

                                          modlitba za zosnulých Boženu Keruľovú, Antona Mathiu 

                                          (Korunka božieho milosrdenstva) 

                                          Navštívenie mestského cintorína v Prešove 

 Reminiscenčná činnosť: Súborná práca č. 1 – mama, č. 2 - otec 

 Kulinočinnosť: pečieme tvarohový koláč, kysnutý slivkový koláčik, vitamínový 

koktail 

 Pracovná činnosť: Pohár s motúzom, hnojíme petónie, slnečnica z papiera 

 Spoločenské hry: Vrátime sa ku klasike 

 Debatný klub:  Deň Nagasaki, Myšlienky z kníh, SNP 

 Bibliočinnosť: Periodická tlač a aký je môj najobľúbenejší časopis,  

                                  Knihy a časopisy na výmenu z knižnice.  

                                  Myslíte si, že romány sú len pre ženy? 

 Prednáška p. PhDr. Silvia Cibríková, PhD. – Prevencia rakoviny hrubého čreva 

konečníka 

 Prednáška p. PhDr. Silvia Cibríková, PhD. – Výživa pre žalúdočné vredy 

a počas exacerbácie a remisie 

 Rehabilitácia: Balančné cvičenie, Športový deň, Dychové cvičenia, Škola 



Strana 59      
   

 

 

chrbta 

 Atriovská opekačka 

 Narodeninové posedenie – p. Fábik, p. MUDr. Javorská,  p. Štellerová 88 r. 

 Iné činnosti: pedikúra, strihanie klientov 

  

 September 

 Muzikočinnosť: Zaspievajme si aj rómske piesne,  

                         Piesne z rusínskeho kraja,                                               

                         Septembrové tóny hlasu. 

 Tréning pamäti  

 Duchovná činnosť: Sv. Narodenie Panny Márie, 

                               Meno Panny Márie, 

                               Sviatosť zmierenia a prijatie eucharistie, 

                               Modlitba za zdravie za prijímateľov v nemocnici 

                               Modlitba k Sv. Michalovi archanjelovi 

 Reminiscenčná činnosť: súborné práce p. Mgr. S . Mackovej 

                                       Ktoré ročné obdobie máte najradšej? 

 Kulinočinnosť: Pečieme s Máriou pre Márie 

 Pracovná činnosť: súborná práca – slnečnica, cvičenia na koncentráciu,  

                                          súborná práca – šitie vrecúšok na levanduľu a tašky 

 Spoločenské hry: Klub žolíkových dám 

 Bibliočinnosť:  súborná práca – Píšeme si poviedku 

 Debatný klub – O živote Matky Terezy 

 Fyzioterapia- Ako si udržať kondíciu, Fyzická aktivita ako kľúč k zdraviu 

a dobrej nálade, cvičenie proti bolesti, Nie je ticho ako ticho 

 Sledovanie návštevy Svätého otca na Slovensku 

 S Máriou a Jozefom na ceste za Ježišom 

 Navštívenie klientov hospitalizovaných v nemocnici - Šebová, Ďordiková 

 Narodeninové a meninové posedenia:  p. Gnepa a prijímateľky s menom Mária 

 Debatný klub: Deň ústavy SR, Európsky deň židovskej kultúry, Deň 

pozitívneho myslenia, Deň železničiarov 

 Zber skorých odrôd ovocia 

Október 

 Október - mesiac úcty k starším 
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 Muzikočinnosť: Inšpirujme sa navzájom vianočnými koledami, piesňami, zvykmi 

 Tréning pamäti  

 Duchovná činnosť: modlitba a ruženec za zomrelého p. Halušku, p. Timočková 

                                          sviatosť zmierenia a podanie eucharistie 

                                          Sv. Lukáša a Sv. Terezky 

                                          spomienka na Ružencovú Pannu Máriu 

 Debatný klub – Deň obetí Dukly,  Prstom po mape, Smiech je zdravý, 

 Prezentácia - Svetový deň cestovín, Svetový deň učiteľov 

 Reminiscenčná činnosť: súborné práce p. Mgr. S . Macková - Zaujímavé 

vzťahy,          Vďačnosť 

 Kulinočinnosť: Mrkvové mufiny, Pizza slimáky z lístkového cesta, Vláčne 

nadýchané muffinky 

 Pracovná činnosť: dekorácie, zhotovenie krmítka, tvorba (práca z listov 

stromov), výroba dušičkovej dekorácie, Halloween, 

 Spoločenské hry: Človeče, hráme vyhrávame a prehrávame. 

 Bibliočinnosť: Digitalizácia v knihovníctve,  

 Zabaľme sa do deky s horúcim čajom a napínavou knihou v ruke 

 Rehabilitácia: Spartakiáda, Dynamický deň,  

 Iné činnosti: pedikúra, kaderníčka 

 

 Narodeninové posedenia:   p. M. Dulíková, p. M. Maťufková, p. A. Šebová,  

                                            p. D. Trnčíková, 

 Meninové blahoželanie 

 Zapojenie sa do zbierky 2021- ,,Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“ 

 

November 

 

 Muzikočinnosť: Spevník ľudových piesní, Vianočné piesne a koledy, Vianočné 

noty 

 Tréning pamäti: Mgr. Danka Petrufová 

 Duchovná činnosť: modlitba a ruženec za zomrelého prijímateľa B. Bača                                                                                                                                                                          

Sv. Hubert, Sv. Lukáš, Sv. Katarína, Sv. Ondrej 

Sviatok všetkých svätých a dušičky 
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(získanie plnomocných odpustkov za duše v očistci) 

sv. bohoslužby 

sv. zmierenia a pomazania chorých 

 Debatný klub: Svetový deň dobrosrdečnosti, Medzinárodný deň geografických 

informačných systémov, Deň boja za slobodu a demokraciu 

 Reminiscenčná činnosť – súborné práce p. Mgr. S . Macková – Liečivý humor 

a smiech, Advent, Znamenia a zverokruhy 

 Kulinočinnosť: pečieme - Vínové koláčiky, Tvarohová pyramída, Svieže ovocné                  

mafinky, Marhuľové rezy 

 Pracovná činnosť:  súborné práce – príprava vianočných  dekorácii,  adventné 

vence,    

 súborná práca –  cvičenia na koncentráciu, Mikuláš z našej dielne, Preberáme   

v šatníku na jesenné vychádzky zariadenia 

 Bibliočinnosť: Kniha je liek na ubolenú dušu, Kniha Biblia - pokračujeme v čítaní 

 Rehabilitácia: Vertikalizácia, Jemná motorika, skupinové cvičenie - SM systém,              

Vratkova teória bolesti 

 Narodeninové a meninové posedenia – p. Anna Ďordíková, p. Eva Šmalíková, 

p. Milan Kapala 

 Ondrejské zvyky a pranostiky 

 Zapojenie sa do zbierky ,,Vianočný zázrak“ 

 25.11.2021 - Katarínska zábava 

 

December 

 Muzikočinnosť:  vianočné koledy 

 Tréning pamäti  

 Duchovná činnosť: modlitba a ruženec za zomrelých  prijímateľov – p. 

Pribulová,                p.  Bednáriková 

                                     sv.  zmierenia, podanie eucharistie a pomazanie chorých 

Sv. omše -  4  Adventná nedeľa a Sv. omša poďakovanie                                                                   

za rok 2021 

 Debatný klub: Medzinárodný deň boja proti hluku, Sviatky a tradície, Novoročné 

verše a vinše 

 Reminiscenčná činnosť: súborné práce p. Mgr. S . Macková - Mám rád 

pochvalu, Divy sveta, Československé komédie, Naše silvestrovské večere 
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 Kulinočinnosľ: Vianočné pečivo -  súborné práce – Vianočné perníky, Linecké 

koláčiky, Medvedie tlapky, Vínové koláčiky, Pečieme lahodný zákusok na 

narodeninové posedenie (p. Škop) 

 Pracovná činnosť: Vianočná výzdoba, 

                              Zasielame pozdravy, ktoré každého zahrejú pri srdci,  

                              Snehuliak – bez snehu 

 Spoločenské hry - Dlhé zimné večery 

 Bibliočinnosť: Biblia – čítanie počas adventu 

 Rehabilitácia: Loptové hry, Silvestrovská prechádzka 

 Iné činnosti: strihanie, pedikúra, kozmetička 

 Narodeninové a meninové posedenia – p. Škop  

 MIKULÁŠ 2021 

 VIANOČNÁ KAPUSTNICA s p. riaditeľom – odovzdávanie darčekov od vedenia 

zariadenia Atrium n.o. 

 Štedrý deň -  Štedrovečerná večera s odovzdávaním darčekov   

 Silvestrovské vtipnejšie vyhráva 

 SILVESTROVSKÉ POSEDENIE 

 



Strana 63      
   

 

 

I. Ekonomická časť 

Zhodnotenie základných údajov obsiahnutých v ročnej účtovnej 

závierke: 

Pre zhodnotenie nákladov ročnej účtovnej závierky sme použili index rastu, kde 

porovnávame náklady roku 2021 k nákladom roku 2020. 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. 

Nárast alebo pokles nákladov v jednotlivých položkách roku 2021 oproti roku 2020 

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

31.12.2021. 

  

Náklady Rok 2020 Rok 2021 Index rastu  

Spotreba materiálu                   3 967                    54 166                        13,65    

Spotreba energie                 13 052                    21 751                           1,67    

Opravy a udržiavanie                   1 081                      2 291                           2,12    

Cestovné                            -                         343      

Ostatné služby                 30 186                    43 383                           1,44    

Mzdové náklady              122 615                 476 119                           3,88    

Zákonné poistenie                 42 583                 165 614                           3,89    

Zákonné sociálne náklady                   4 332                    15 659                           3,61    

Ostatné sociálne náklady                            -                         452      

Daň z nehnuteľností a motorových 
vozidiel 

                  1 958                      1 926                           0,98    

Ostatné dane a poplatky                   2 260                      4 234                           1,87    

Iné ostatné náklady                   1 154                      2 120                           1,84    

Odpisy DHM                 31 316                    31 566                           1,01    

SPOLU              254 503                 819 624                         3,22    

 

Pre zhodnotenie výnosov ročnej účtovnej závierky sme použili index rastu, kde 

porovnávame výnosy roku 2021 k výnosom roku 2020. 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. 

Nárast (pokles) jednotlivých položiek výnosov roku 2021 oproti roku 2020 vyjadruje 

nižšie uvedená tabuľka, ktorá vychádza z Výkazu ziskov a strát k 31.12.2021. 
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Výnosy Rok 2020 Rok 2021 Index rastu 

Tržby z poskytovania  služieb                 18 954                 211 793                        11,17    

Aktivácia vnútroorganizačných služieb                            -                      6 836      

Prijaté dary                   1 641                            16                           0,01    

Iné ostatné výnosy                           0                            86                   1 228,57    

Príspevky od iných organizácií                   4 850                      4 370                           0,90    

Príspevky z podielu zaplatenej dane                   4 000                      1 100                           0,28    

Dotácie              170 249                 484 407                           2,85    

SPOLU              199 694                 708 608                         3,55    

 

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 2020 Rok 2021 % podiel 

Príjmy - poskytovanie služieb                 18 954                 211 793    29,89 

Prijaté dary                   1 641                            16    0,00 

Príjmy od iných organizácií                   4 850                      4 370    0,62 

Dotácie               170 249                 484 407    68,36 

Ostatné príjmy                   4 000                      8 021    1,13 

Peňažné výdavky Rok 2020 Rok 2021 % podiel 

Výdaj na materiál                   3 967                    54 166    6,61 

Výdaj na energie                 13 052                    21 751    2,65 

Výdaj na opravy a udržiavanie                   1 081                      2 291    0,28 

Výdaj na cestovné                            -                         343    0,04 

Výdaj ostatné služby                 30 186                    43 383    5,29 

Výdaj mzdy + odvody              165 198                 641 734    78,30 

Zákonné a ostatné sociálne náklady                            -                    16 111    1,97 

Ostatné výdaje                   9 704                      8 280    1,01 

Nepeňažné výdaje   x   x  x 

- odpisy                 31 316                    31 566    3,85 
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Vo vyššie uvedenej tabuľke je výpis peňažných príjmov a peňažných výdavkov za 

rok 2020 a rok 2021 a taktiež percentuálny podiel jednotlivých položiek na celkových 

príjmoch resp. výdavkoch. Celkové príjmy (výnosy) za rok 2021 dosiahli výšku 708 

607 eur. Na príjmoch sa najväčšou mierou podieľali príjmy z dotácií vo výške 

484 407,00 eur a tržby z poskytovania služieb vo výške 211 793 eur. Celkové výdavky 

(náklady) za rok 2021 dosiahli výšku 819 625 eur.  Na výdavkoch sa najviac podieľali 

mzdy a odvody vo výške 641 734 eur a taktiež výdavky na materiál vo výške 54 166 

eur, na ostatné služby vo výške 43 383 eur a výdavky na spotrebovanú energiu vo 

výške 21 751 eur. 

 

Prehľad príjmov (výnosov) za rok 2021 podľa zdrojov: 
 

Výnosy (príjmy) z hlavnej činnosti 

Tržby z hlavnej činnosti      211 793    

Aktivácia                   6 836    

Ostatné príjmy (výnosy)                         86    

Výnosy (príjmy) na činnosť - cudzie zdroje 

Dotácie               484 407    

Prijaté dary                         16    

Príspevky od iných organizácií                   4 370    

Príjmy z podielu zaplatenej dane                   1 100    

Výnosy spolu               708 608    

 
Výnosy (príjmy) z dotácií v členení podľa zdroja: 

 

 Dotácie z MPSVaR SR:   

 dotácia na mzdy a odvody DS SK, ZPS PO, ŠZ PO   ..........      262 021,83 

 dotácia na mzdy pre zamestnancov v 1. línii (COVID-19)             35 254,57 

 dotácia na podporu rozvoja soc. služieb   .............................         1 984,00 

 dotácia – humanitárna pomoc   .............................................         1 120,00 

 dotácia na výživové doplnky (COVID-19)   ...........................          2 660,00 

 Dotácie z ÚPSVaR: 

 projekt Pracuj, zmeň svoj život   ...........................................        90 045,71 

 projekt Chránené pracovisko    .............................................          9 027,02 

 dobrovoľnícka činnosť   ........................................................             444,15 

 Príspevok na prevádzku od mesta Svidník   ..........................        19 080,00 

 Príspevok na prevádzku od mesta Prešov   ...........................          8 979,95 

 Dotácia z VÚC Prešov na prevádzku   .....................................        48 040,19 

 Dotácia z VÚC Prešov – auto   ..................................................         5 750,00 
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Stav a pohyb majetku a záväzkov: 
 

Stav a pohyb majetku a záväzkov neziskovej organizácie je presne prezentovaný 
v súvahe a v poznámkach k 31.12.2021, viď jej skrátená forma:  

   

Majetok Stav k 1.1.2021 Prírastky Úbytky 
Stav k 

31.12.2021 

A
. N

e
o

b
e

žn
ý 

m
aje

to
k 

Pozemky       145 000,00                            -                              -            145 000,00    

Stavby       898 431,00                            -               23 350,00          875 081,00    

Samostatné hnuteľné veci             2 212,00               6 010,00                  816,00               7 406,00    

Dopravné prostriedky          12 333,00                            -                 7 400,00               4 933,00    

B
. O

b
e

žn
ý m

aje
to

k 

Materiál               637,12             34 979,52             34 016,52               1 600,12    

Pokladnica               686,63             20 669,70             21 347,48                       8,85    

Bankové účty       121 263,35       2 251 316,00       2 349 104,34             23 475,01    

Pohľadávky z obchodného 
styku 

                        -               19 503,98             18 895,36                  608,62    

Ostatné pohľadávky                         -            203 810,62          197 360,83               6 449,79    

Iné pohľadávky                   96,80             14 665,24             11 782,04               2 980,00    

Dotácie a ostatné 
zúčtovanie zo ŠR 

           1 763,89          469 098,77          470 862,66                            -      

C
. 

Č
R

 Náklady budúcich období               986,63                  705,82                  986,63                  705,82    

  Majetok spolu    1 183 410,42       3 020 759,65       3 135 921,86       1 068 248,21    

      

  

Záväzky Stav k 1.1.2021 Prírastky Úbytky 
Stav k 

31.12.2021 

B
. C

u
d

zie
 zd

ro
je

 

Krátkodobé rezervy            4 731,17             15 540,55               4 731,17             15 540,55    

Záväzky z obchodného styku       683 489,43          151 369,25          831 494,96               3 363,72    

Ostatné záväzky               436,50               1 964,28               2 087,28                  313,50    

Záväzky voči zamestnancom          12 706,89          473 430,97          445 150,05             40 987,81    

Záväzky voči SP a ZP            7 810,93          224 748,28          206 496,91             26 062,30    

Daňové záväzky            1 062,55             48 733,14             44 125,73               5 669,96    

Prijaté krátkodobé fin. 
výpomoci 

         15 500,00          711 000,00             16 000,00          710 500,00    

Záväzky zo sociálneho fondu            1 929,59               2 576,15               1 671,54               2 834,20    

Ostatné dlhodobé záväzky       490 765,71                            -                              -            490 765,71    

Dotácie a zúčtovanie 
s rozpočtami územnej  
samosprávy 

                        -            111 966,84             93 548,60             18 418,24    

C
. 

Č
R

 Výnosy budúcich období       108 936,30               5 212,82          105 381,60               8 767,52    

  Záväzky spolu    1 327 369,07       1 746 542,28       1 750 687,84       1 323 223,51    
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Ekonomicky oprávnené náklady pre rok 2021: 
 
 Denný stacionár na Duklianskej 653/25, 089 01 Svidník 

 

EON Denného stacionára, Duklianska 653/25, 089 01 Svidník za rok 2021 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 

113 065,60   

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) 

36 085,30   

c) tuzemské cestovné náhrady 173,92   

d) výdavky na energie, vodu a komunikácie 7 233,01   

e) 
výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových 
interiérov 

2 317,38   

f) dopravné 480,27   

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

140,00   

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 

6 078,13   

i) výdavky na služby 17 948,61   

j) 

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

154,93   

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 

2 215,50   

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

185 892,65   

  Počet klientov 45 

  
Priemerné EON na 1 klienta a mesiac 344,25   
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 Zariadenie pre seniorov, Dilongova 7366/15, 080 01 Prešov 
 

 

EON Zariadenia pre seniorov, Dilongova 7366/15, 080 01 Prešov za rok 2021 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 

110 963,37   

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) 

32 780,60   

c) tuzemské cestovné náhrady 90,68   

d) výdavky na energie, vodu a komunikácie 7 984,48   

e) 
výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových 
interiérov 

23 851,45   

f) dopravné 0,00   

g) 

výdavky na rutinnú údržbu a štandardnú údržbu okrem jednorazovej 
údržby objektov alebo ich častí a riešenia havarijných stavov 847,32   

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 

324,40   

i) výdavky na služby 13 924,57   

j) 

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

393,85   

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 

11 925,41   

  SPOLU  (výška uhradených EON)  /a)+b)+c)+d)+e)+f)+g)+h)+i)+j)+k)/ 203 086,13   

  Počet klientov 18 

  
Priemerné EON na 1 klienta a mesiac 940,21   
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 Špecializované zariadenie, Dilongova 7366/15, 080 01 Prešov 
 

 

EON Špecializovaného zariadenia, Dilongova 7366/15, 080 01 Prešov za rok 2021 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 

165 496,32   

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) 

49 709,66   

c) tuzemské cestovné náhrady 78,54   

d) výdavky na energie, vodu a komunikácie 10 124,03   

e) 
výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových 
interiérov 

18 677,16   

f) dopravné 0,00   

g) 
výdavky na rutinnú údržbu a štandardnú údržbu okrem jednorazovej 
údržby objektov alebo ich častí a riešenia havarijných stavov 825,84   

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 

486,60   

i) výdavky na služby 16 652,84   

j) 

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

2 464,31   

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 

11 675,00   

  SPOLU  (výška uhradených EON)  /a)+b)+c)+d)+e)+f)+g)+h)+i)+j)+k)/ 276 190,30   

  Počet klientov 22 

  
Priemerné EON na 1 klienta a mesiac 1 046,18   
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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 2021 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 31.12.2021 
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