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1.  ÚVOD 

 
Nezisková organizácia  Atrium Svidník ,n.o. so sídlom: Duklianska 25, 089 01 Svidník , IČO: 
50435752 vznikla dňa 15.7.2016 zápisom do registra neziskových organizácií poskytujúcich 
všeobecne prospešné služby pod č. OVVS-532/2016-NO na základe rozhodnutia  Okresného 
úradu v Prešove – odbor všeobecnej vnútornej správy ,  podľa  § 11 ods. 1 zákona o neziskových 
organizáciách  v platnom znení (ďalej len „Zákon“). 
 
 

Identifikačné údaje neziskovej organizácie: 

 

Názov organizácie:  Atrium Svidník, n. o. 

Typ organizácie:  Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby  

Dátum založenia:  15.07. 2016  

Štatutárny orgán:  Mgr. Adriána Gmitterová,  

 

Číslo registrácie:  OVVS-532/2016-NO  

IČO:    50435752 

DIČ:    2120336394 

Adresa organizácie: Duklianska 653/25, 089 01 Svidník  

Telefón:   054/7524894  

E-mail:   atrium.no@gmail.com   

Web:    www.atriumno.sk 
 
 

Účelom neziskovej organizácie je poskytovanie všeobecne prospešných služieb v súlade s platnou      

legislatívou Slovenskej republiky. Primárne ide najmä o tieto druhy všeobecne prospešných služieb: 

1. Poskytovanie sociálnych služieb v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o 

zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní a v zmysle neskorších 

zmien a doplnkov.  

Prioritne ide o tieto sociálne služby: Poskytovanie sociálnych služieb v zmysle § 34 

Zariadenie podporovaného bývania, § 35  Zariadenie pre seniorov, § 36 Zariadenie 

opatrovateľskej služby,  § 37 Rehabilitačné stredisko, § 38 Domov sociálnych služieb, § 39 

Špecializované zariadenie, § 40 Denný stacionár, § 41 Opatrovateľská služba, § 42 

Prepravná služba. 

2. Poskytovanie zdravotnej starostlivosti v zmysle zákona č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších 

zmien a doplnkov. 

3. Poskytovanie ďalších služieb pre seniorov a sociálne odkázaných klientov, starostlivosť v 

oblasti bývania, stravovania, zaopatrenia, vzdelávania, poradenstva, záujmovej činnosti, 

kultúrnej, duchovnej a športovej činnosti. 

4. Služby v oblasti zabezpečovania bývania, správy, údržby a obnovy bytového a nebytového 

fondu. 

5. Poskytovanie ambulantnej zdravotnej starostlivosti: ADOS – agentúra domácej 

ošetrovateľskej starostlivosti 
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Sekundárne bude organizácia vykonávať tieto druhy všeobecne prospešných služieb: 

 

1. humanitárna starostlivosť, podpora sociálnej inklúzie a predchádzanie sociálnemu vylúčeniu, 

vytváranie chránených pracovísk a podpora sociálneho podnikania; 

2. poskytovanie zdravotnej starostlivosti, zdravotnej prevencie a propagovanie zdravého životného 

štýlu so zameraním na cieľovú skupinu; 

3. realizácia aktivít smerujúcich k rozvoju služieb pre seniorov a ďalšie cieľové skupiny ohrozené 

sociálnym vylúčením;   

4. rozvoj regionálnej gastronómie a kultúry stravovania, zabezpečenie služieb gastronómie 

a stravovania; 

5. vzdelávanie, príprava a organizácia školení, odborných kurzov, seminárov, konferencií, 

verejných podujatí a tvorba vzdelávacích programov, organizovania a sprostredkovania 

vzdelávacích a výmenných pobytov; 

6. vedecká činnosť, výskum, vývoj a informačné služby; 

7. tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt;  

8. publikačná činnosť, výroba a distribúcia filmov a dokumentov; 

9. vytváranie partnerstiev a sieťovanie subjektov a jednotlivcov s cieľom rozvoja jednotlivých 

aktivít, projektov a programov neziskovej organizácie;  

10. odborná poradenská a konzultačná činnosť v oblastiach záujmu neziskovej organizácie. 

 

Atrium Svidník,n.o.  môže v súlade s platnou legislatívou a v rozsahu remeselných, viazaných a   

voľných živností vykonávať ekonomické aktivity a podnikateľské činnosti, ak tým účinnejšie využije 

svoj potenciál na napĺňanie cieľa, pre ktoré bolo založené. 

  
Nezisková organizácia Atrium Svidník, n.o. v roku 2017 podľa § 12ods.1) písm.c) zákona 
č.448/2008 Z.z. poskytovala sociálnu službu na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu 
ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia 
dôchodkového veku  Zariadenie pre seniorov / §35 zákona č. 448/2008 Z.z./ 
 
Orgánmi neziskovej organizácie sú: 
a)  správna rada, 
b)  riaditeľ, 
c)   revízor. 

 
 

2. PREHĽAD ČINNOSTÍ USKUTOČNENÝCH ORGANIZÁCIOU ZA ROK 2017 
 

      Počas roka 2017 nezisková organizácia Atrium Svidník, n.o. prevádzkovala    Zariadenie  pre  

     seniorov. Sociálne služby boli poskytované  seniorom ,  ktorí  dovŕšili dôchodkový vek  a  

     vzhľadom na svoj vek a zdravotný stav potrebujú   24-hodinovú opateru a sú odkázaní na  

     pomoc iných .  

 

     V roku 2017 Zariadenie pre seniorov  poskytovalo celodennú  sociálnu starostlivosť a     

     dlhodobé ubytovanie rodinného typu  40 klientom s odbornou sociálnou, opatrovateľskou    

     a ošetrovateľskou  starostlivosťou s celkovým počtom 180 spoločných aktivít so širšou  

     komunitou. 
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     Zariadenie pre seniorov poskytuje dlhodobé ubytovanie  v komfortnom prostredí  v     
     dvojlôžkových alebo  jednolôžkových izbách a   komplexné doplnkové služby od  
     celodenného stravovania , rehabilitácie až po záujmové činnosti , duchovnú službu . 

 
 

3. ROČNÁ ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA A ZHODNOTENIE ZÁKLADNÝCH   
     ÚDAJOV V NEJ OBSIAHNUTÝCH ZA ROK 2017, ROZPOČET 2018 

 
Nezisková organizácia viedla účtovníctvo v súlade podľa Zákona č.563/1991 Zb. o účtovníctve 
v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1996 Zb.  
Nezisková organizácia    Atrium Svidník,  n.o. účtuje v sústave podvojného  účtovníctva.  
 
Účtovná závierka je výsledným produktom účtovnej uzávierky. Príprava a zostavenie účtovnej 
závierky sa skladá z 3 etáp : 
1 etapa: prípravné práce – sem patrí  zúčtovanie všetkých účtovných prípadov za daný rok do 
peňažného denníka, vykonanie inventarizácie majetku a záväzkov a zaúčtovanie uzávierkových 
účtovných operácií 
2 etapa: uzatvorenie účtovných kníh t.j. účtovná uzávierka  
3 etapa: zostavenie účtovných výkazov t.j. účtovná závierka 
 
Účtovná uzávierka predstavuje sústavu  výstupných informácií z bežného účtovníctva. Nezisková 
organizácia Atrium Svidník, n.o.  hospodárila podľa schváleného rozpočtu  a viedla oddelene 
evidenciu výnosov a nákladov spojených so sociálnymi službami. Na základe účtovnej závierky 
Atrium Svidník, n. o. zostavuje Výročnú správu podľa § 34 zákona 213/1997 Z.z. 
 
 
 

3.1  Aktíva a pasíva  rok 2017 
               

Strana aktív   

Majetok spolu  19 231 

A.  Neobežný majetok spolu  12 768 

  Dlhodobý  hmotný majetok  12 768 

B.  Obežný majetok spolu , v tom  6 463 

  Zásoby - materiál  375 

  Krátkodobé pohľadávky    

  Finančné účty  6 088 

C. Časové rozlíšenie  spolu    
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Strana pasív   

Vlastné zdroje a cudzie zdroje spolu  19 231 

A.  Vlastné zdroje krytia majetku spolu, v tom  -27 706 

  Imanie a peňažné fondy  3 000 

  
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia 
minulých rokov  -13 

  Výsledok hospodárenia  za účtovné obdobie  -30 693 

B  Cudzie zdroje spolu 46 937 

  Dlhodobé záväzky  439 

  Krátkodobé záväzky, v tom   39 498 

  záväzky z obchodného styku  9 420 

  záväzky voči zamestnancom  9 833 

  
zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a 
zdravotnými poisťovňami  6 113 

  daňové záväzky  955 

  
záväzky s dôvodu finančných vzťahov  k 
štátnemu rozpočtu 7 177 

  ostatné záväzky  6 000 

  Bankové výpomoci a pôžičky, v tom   7 000 

  Prijaté krátkodobé finančné výpomoci  7 000 

 
 
 

 
3.2 Náklady a výnosy rok 2017 
 

  činnosť  2017 

 

Hlavná , 
nezdaňovaná 
2017 

Zdaňovaná 
2017 Spolu 2017 

Náklady( výdavky)  spolu  2017 296 907 0 296 907 

1. Spotreba materiálu  50 342   50 342 

2. Spotreba energie  15 917   15 917 

3. Cestovné  66   66 

4. Náklady na reprezentáciu  40   40 

5. Ostatné služby  79 858   79 858 

6. Mzdové náklady  108 505   108 505 

7. 
Zákonné sociálne poistenie  a 
zdravotné poistenie  37 724   37 724 

8. Zákonné sociálne náklady  3 584   3 584 

9. Ostatné dane a poplatky  143   143 

10. Zmluvné pokuty a penále  30   30 
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11. Iné oastatné náklady  287   287 

12. 
Odpisy dlhodobého 
nehmotného majetku  411   411 

Výnosy ( príjmy) spolu 2017 266 214 0 266 214 

1.  Tržby z predaja služieb  134 852   134 852 

2.  
Aktivácia vnútroorganizačných 
služieb  2 144   2 144 

3. Úroky       

4. 
Prijaté príspevky od iných 
organizácii        

5. 
Príspevky z podielu zaplatenej 
dane  4 000   4 000 

6. Dotácie , z toho  125 218   125 218 

Výsledok hospodárenia pred 
zdanením   -30 693   -30 693 

  Daň z príjmov        

Výsledok hospodárenia po zdanení 
rok 2016 -30 693 0 -30 693 

 
 

3.3 Rozpočet Atrium Svidník, n.o na rok  2018 
 

 

Nezisková spoločnosť Atrium Svidník, n.o. bude pokračovať vo svojej činnosti aj v roku 2018 

a bude hospodáriť vo výdavkovej a príjmovej časti s uvedeným rozpočtom.  

 

    

  Spolu rok 2017 Plán rok 2018 

Náklady( výdavky)  spolu  296 907 322 176 

1. Spotreba materiálu  50 342 32720 

2. Spotreba energie  15 917 17768 

3. Cestovné  66   

4. Náklady na reprezentáciu  40 120 

5. Ostatné služby  79 858 58 600 

6. Mzdové náklady  108 505 154 058 

7. 
Zákonné sociálne poistenie  a 
zdravotné poistenie  37 724 51 268 

8. Zákonné sociálne náklady  3 584 6 962 

9. Ostatné dane a poplatky  143 180 

10. Zmluvné pokuty a penále  30   

11. Iné oastatné náklady  287   
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12. 
Odpisy dlhodobého 
nehmotného majetku  411 500 

Výnosy ( príjmy) spolu  266 214 322 176 

1.  Tržby z predaja služieb  134 852 168 000 

2.  
Aktivácia vnútroorganizačných 
služieb  2 144 4 632 

3. Úroky     

4. 
Prijaté príspevky od iných 
organizácii      

5. 
Príspevky z podielu zaplatenej 
dane  4 000   

6. Dotácie , z toho  125 218 149 544 

Výsledok hospodárenia pred 
zdanením   -30 693 0 

  Daň z príjmov      

Výsledok hospodárenia po zdanení 
rok 2017 -30 693 0 

 
 
 

4. 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 Svidník, n.o. k 31. 
decembru 2017 o výsledku jej hospodárenia za rok končiaci k uvedenému dátumu v súlade so 
zákonom o účtovníctve. 
  

 
Správna rada neziskovej organizácie Atrium Svidník, n.o.   dňa 29 .10.2017 zmenila  a doplnila  
Štatút  neziskovej organizácie  Atrium Svidník, n.o. poskytujúcej všeobecne prospešné služby zo 
dňa 6. júna 2016,   Dodatkom č.1 
 
 
 
Prílohy :  

       Správa nezávislého audítora 
       Účtovná závierka  Atrium Svidník, n.o. k 31.12.2017 

 

 
Mgr. Adriána Gmitterová   
Štatutárny zástupca 
Atrium Svidník, n.o.   

 


