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Úvod 

 

Zariadenie pre seniorov vo Svidníku, v rámci neziskovej organizácie Atrium Svidník, n. o., je 

neverejným subjektom, ktorý poskytuje sociálne služby v duchu rešpektovania jedinečnosti 

každého jedného prijímateľa sociálnej služby so snahou zabezpečovať sociálnu 

starostlivosť šitú na mieru individuálne všetkým, ktorí sú odkázaní na pomoc iných. V 

zariadení vládne atmosféra domáckeho prostredia, kde prijímateľom sociálnej služby 

vytvárame podmienky na maximálne možný samostatný život v závislosti od zdravotných 

možnosti a individuálnych schopností jednotlivcov. Život v domove prebieha v duchu veľkej 

rodiny, kde personál a prijímatelia spoločne prežívajú a delia sa o bežné a každodenné 

radostí ale aj o problémy. Zodpovedáme za vytvorenie a nenarušovanie životnej harmónie 

a ponúkame podnety na spokojný a kvalitný život všetkým obyvateľom zariadenia. 

V spolupráci s rodinnými príslušníkmi našich prijímateľov obmedzujeme pretrvávania pocitu 

osamelosti a opustenosti, ktorý sa prirodzene prebúdza u prijímateľa pri nástupe do 

zariadenia a trváme na častejších návštevách a aktivitách najbližších a príbuzných. Týmto 

skracujeme a zjednodušujeme proces adaptácie na nové prostredie.  

Od augusta 2018 bolo Atrium Svidník, n. o. preregistrované na dva druhy sociálnej služby, 

a to zariadenie pre seniorov s kapacitou 16 prijímateľov a špecializované zariadenie 

s kapacitou 24 prijímateľov s účinnou prevádzkou od 1. januára 2019. 

Riadime sa mottom „dôstojný a aktívny život aj v seniorskom veku“. 

Či sa nám to darí, príďte a posúďte sami. Navštívte nás vo Svidníku, srdečne Vás privítame 

a prevedieme Vás po zariadení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Charakteristika zariadenia 

 

Nezisková organizácia  Atrium Svidník, n. o. so sídlom: Duklianska 25, 089 01 Svidník, 

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“). 

 

Názov organizácie:  Atrium Svidník, n. o. 
Adresa organizácie: Duklianska 653/25, 089 01 Svidník  
Typ organizácie:  Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby  
Dátum založenia:  15.07. 2016 
Číslo registrácie:  OVVS-532/2016-NO  
IČO:    50435752 
DIČ:    2120336394 
Štatutárny orgán:  Mgr. Adriána Gmitterová 
 
Druh poskytovanej sociálnej služby: Zariadenie pre seniorov 
Riaditeľ zariadenia: PhDr. Slavko Poptrajanovski PhD. 
 
Telefón:   054/7524894  
E-mail:   atrium.no@gmail.com 
Web:    www.atriumno.sk 
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Štruktúra organizácie 

 

Atrium Svidník, n. o. ako nezisková organizácia vznikla 15.07.2016. Najvyšší orgán 

neziskovej organizácie je Správna rada v zložení: 

 

1. Ing. arch. Slavomír Gmitter 

2. Helena Skoncová 

3. Božena Gmitterová 

 

 

Štatutárnym orgánom neziskovej organizácie je riaditeľka neziskovej organizácie  Mgr. 

Adriána Gmitterová – zvolená do funkcie dňa 29.12.2017 v zmysle rozhodnutia správnej 

rady neziskovej organizácie zo dňa 27.12.2017. Riaditeľa volí a odvoláva správna rada. 

Zariadenie pre seniorov (ďalej len ZpS) je organizačná jednotka neziskovej organizácie 

Atrium Svidník, n. o.. Činnosť ZpS riadi riaditeľ ZpS. Od 01.02.2018, na základe pracovnej 

zmluvy, sa riaditeľom neziskovej organizácie Atrium Svidník, n. o. stal PhDr. Slavko 

Poptrajanovski PhD.  

Riaditeľovi zariadenia sú priamo podriadení koordinátori jednotlivých tímov a zamestnanci 

ekonomicko-prevádzkového tímu. 

 

Zariadenie pre seniorov sa člení na úseky: 

     A/ Tím A 

     B/ Tím B 

     C/ Ekonomicko-prevádzkový tím 

 

Poradným orgánom riaditeľa je: 

 

• porada riaditeľa 

• komisia verejného obstarávania 

• likvidačná komisia 

• inventarizačná komisia 

• škodová komisia 

 

Funkčné miesta:  

 

➢ riaditeľ neziskovej organizácie 

➢ riaditeľ zariadenia 

➢ sociálny pracovník / koordinátor tímu 

➢ sestra v ZpS 

➢ opatrovateľ / opatrovateľka 

➢ rozpočtár / účtovník 

➢ personalistka / mzdárka 

➢ sociálno-administratívny pracovník 

➢ upratovačka 

➢ vodič-údržbár 



 

 
 

➢ kuchárka 

➢ pomocný kuchár 

 

Organizačná štruktúra ZpS  je súčasťou organizačného poriadku, ktorý je schválený 

riaditeľkou neziskovej organizácie. 

 

 

 

Organizačná štruktúra  Atrium Svidník, n.o.  
           

           
           

   Riaditeľ ( uv. 1)     

      

            

                    

Tím A  Tím B  Ekonomicko- prevádzkový tím   

              

          Učtovníčka- rozpočtárka (úv.0,5) 

Sociálny pracovník –  
koordinator tímu (úv.1,0) 

 

Sociálny pracovník – 
 koordinator tímu (úv.1,0) 

     

  

Personalistka – mzdárka            
(úv.0,5) 

            

        

Administratívno- sociálna  agenda 
(úv. 0,5) 

Sestra v Zariadení 
 pre seniorov (úv. 1,0) 

 Sestra v Zariadení 
 

 pre seniorov (úv.1,0) 

     

  Kuchárka (úv.1,0) 

            

        Kuchárka (úv.  1,0) 

Opatrovateľky (úv.6) 

 

Opatrovateľky (úv.6) 

     

  Vodič - udržbár (úv.1,0) 

      

  Upratovačka - práčka (úv.1,0) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Poskytované služby  
 

 
V zariadení pre seniorov Atrium Svidník, n.  o. vo Svidníku sa v zmysle zákona č. 448/2008 

Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov poskytujú sociálne služby na 

riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, 

nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku.  

Vykonávajú sa odborné, obslužné a ďalšie činnosti, zabezpečuje vykonávanie týchto 

činností alebo utvára podmienky na ich vykonávanie v rozsahu ustanovenom zákonom.    

V zariadení pre seniorov poskytujeme pobytovú sociálnu službu fyzickej osobe, ktorá 

dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň 

odkázanosti je najmenej IV alebo poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje 

z iných vážnych dôvodov. 

Poskytujeme pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, 

sociálnu rehabilitáciu, ošetrovateľskú starostlivosť, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, 

pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva, osobné vybavenie. 

Zabezpečujeme záujmovú činnosť a utvára podmienky na úschovu cenných vecí. 

 

V roku 2018 sme poskytovali: 

- Sociálne poradenstvo – zabezpečovali ho dve sociálne pracovníčky. Cieľovou 

skupinou boli prijímatelia sociálnej služby umiestnení v zariadení, ich príbuzní 

a záujemcovia o sociálnu službu. Poskytovali sme najmä informácie o možnostiach, 

podmienkach, druhu a forme poskytovania sociálnej služby.  

 

- Ubytovanie – v Zariadení pre seniorov máme k dispozícii: 4 jednolôžkové izby a 18 

dvojlôžkových izieb. Každá izba má chodbu, kúpeľňu s WC. Izby sú vybavené 

polohovateľnými posteľami, nočnými stolíkmi, stoličkami, stolmi a skriňami 

a signalizačným zariadením. Vstup do budovy je bezbariérový, ako aj celý interiér 

zariadenia. 

 

- Stravovanie – poskytujeme celodenné stravovanie (raňajky, desiata, obed, olovrant, 

večera a II. večera) pripravované v našej kuchyni. Strava sa pripravuje podľa 

jedálneho lístka, ktorý na 2 týždne vopred navrhuje a zostavuje vedúca kuchyne po 

odsúhlasení na stravovacej komisii. Stravovacia komisia dbá pri zostavovaní 

jedálneho lístka na pestrosť a biologickú hodnotu, ako aj rozmanitosť a kalorickú 

hodnotu podávanej stravy zodpovedajúcu zdravotnému stavu prijímateľov sociálnej 

služby. 

 

- Upratovanie, pranie, žehlenie a údržba šatstva – zariadenie zabezpečuje pranie 

osobnej bielizne vo svojich priestoroch a však pranie posteľnej bielizne je 

zabezpečené prostredníctvom Obecného podniku Jedľová. Upratovanie izieb 

a spoločných priestorov je zabezpečované vlastnými zamestnancami. 



 

 
 

 

- Ošetrovateľská starostlivosť – Zdravotnícke výkony vyplývajúce z vyhlášky č. 

109/2009 boli prijímateľom sociálnej služby zabezpečované agentúrou domácej 

ošetrovateľskej starostlivosti – ADOS.  

Od 1. júla 2018 zabezpečujeme ošetrovateľskú starostlivosť priamo pri lôžku klienta. 

Lekársku starostlivosť zabezpečuje praktický lekár MUDr. Sergius Stramba, ktorý 

ordinuje priamo v našom zariadení každú stredu a podľa potreby prichádza aj 

častejšie. Podľa potreby prichádza aj psychiater a kožný lekár. 

 

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

zariadenie ponúka knižnicu, spoločenskú miestnosť, letnú terasu so slnečníkmi, 

zimnú záhradu v chladnom počasí vykurovanú krbom, ktorá je vybavená relaxačnými 

kreslami. V záhrade  im ponúkame posedenie v altánku a starostlivosť o bylinky 

a zeleninu na vyvýšených hriadkach. V sociálnej oblasti boli pre prijímateľov 

sociálnej služby zabezpečované rôzne kultúrno-spoločenské podujatia a voľno-

časové aktivity. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Aktivity a program zariadenia 

 

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

mesačných plánoch a týždenných harmonogramoch, ktoré sa tvoria na základe podrobného 

monitorovania potrieb, záujmov, možností a schopností prijímateľov sociálnej služby 

v zariadení. 

Ročný plán aktivít, ktorý ma resocializačné a integračné atribúty je orientovaný na kultúrno-

spoločenské a oddychovo-relaxačné akcie realizované v zariadení, ako aj mimo neho 

(športové, spoločenské hry...). 

 

Aktivity a podujatia za rok 2018 

 

Január   

➢ Pravoslávny štedrý deň 

➢ tréningy pamäte 

➢ Podduklianska knižnica - čítanie a rozprávanie (životopisy významných osobností, 

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

➢ Výstava biblií v Podduklianskej knižnici 

➢ oslavy jubilantov 

➢ pracovná činnosť 

➢ hranie spoločenských hier 

➢ gréckokatolícke sv. liturgie 

➢ premietanie filmov 

 

Február 

➢ oslavy jubilantov  

➢ tréningy pamäte 

➢ PREDNÁŠKA ,,Ochrana seniorov pred domovými predajcami“- Mestská polícia 

➢ Ukončenie fašiangovej sezóny pečením šišiek 

➢ pracovná činnosť 

➢ Valentínske posedenie pri káve a koláčiku 

➢ hranie spoločenských hier 

➢ Podduklianska knižnica - čítanie a rozprávanie (životopisy významných osobností, 

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

➢ gréckokatolícke sv. liturgie 

➢ premietanie filmov 

 

 

 



 

 
 

Marec 

➢ oslavy jubilantov 

➢ tréningy pamäte 

➢ pracovná činnosť 

➢ Podduklianska knižnica - Pašie - čítanie a rozprávanie (životopisy významných 

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

➢ Posedenie pri príležitosti  MDŽ 

➢ gréckokatolícke sv. liturgie 

➢ Diagnostika a liečba akútnych a chronických komplikácií diabetu a pridružených 

chorôb pod vedením MUDr. Viliama Vaníka 

➢ premietanie filmov 

➢ súťaž v hode s loptičkami  

 

Apríl 

➢ Podduklianska knižnica - čítanie a rozprávanie (životopisy významných osobností, 

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

➢ oslavy jubilantov 

➢ tréningy pamäte 

➢ Deň narcisov 

➢ sadenie na políčkach 

➢ Šípky - turnaj 

➢ Príprava a ochutnávka šalátov 

➢ gréckokatolícke sv. liturgie 

➢ pracovná činnosť 

➢ Stavanie MÁJA s ľudovou hudbou bratov Gerekových 

➢ hranie spoločenských hier 

 

Máj 

➢ oslavy jubilantov 

➢ canisterapie 

➢ tréningy pamäte 

➢ Carwing - vyrezávanie do ovocia a zeleniny 

➢ Deň matiek  - Svidníčanky 

➢ hranie spoločenských hier 

➢ Podduklianska knižnica - čítanie a rozprávanie (životopisy významných osobností, 

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

➢ pracovná činnosť 

➢ gréckokatolícke sv. liturgie 

➢ Svetový deň hygieny rúk pod vedením Mgr. Edity Podanej z RÚVZ SK 

➢ Majáles 

 

 



 

 
 

Jún 

➢ tréningy pamäte 

➢ Podduklianska knižnica - čítanie a rozprávanie (životopisy významných osobností, 

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

➢ oslavy jubilantov 

➢ pracovná činnosť 

➢ gréckokatolícke sv. liturgie 

➢ canisterapie 

➢ PREDNÁŠKA Astma (príznaky, prevencia a liečba) – Mgr. Edity Podanej z RÚVZ SK  

➢ hranie spoločenských hier 

➢ oslavy jubilantov 

 

Júl 

➢ tréningy pamäte 

➢ canisterapie 

➢ pracovná činnosť 

➢ oslavy jubilantov  

➢ hodiny hudby  

➢ PREDNÁŠKA -  Dehydratácia u seniorov pod vedením Mgr. Edity Podanej z 

Regionálného úradu verejného zdravotníctva 

➢ gréckokatolícke sv. liturgie 

➢ súťaž v hode s loptičkami 

 

August 

➢ canisterapie 

➢ tréningy pamäte 

➢ hranie spoločenských hier 

➢ oslavy jubilantov 

➢ pracovná činnosť 

➢ hodiny hudby 

➢ gréckokatolícke sv. liturgie 

 

September 

➢ canisterapie 

➢ hodiny hudby 

➢ tréningy pamäte 

➢ oslavy jubilantov 

➢ Podduklianska knižnica - čítanie a rozprávanie (životopisy významných osobností, 

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

➢ pracovná činnosť – sádrovanie 

➢ spoločenské hry 



 

 
 

➢ gréckokatolícke a pravoslávne sv. liturgie 

➢ 2. ročník Dňa rodín + hodina hudby 

 

Október 

➢ oslavy jubilantov 

➢ canisterapie 

➢ hodiny hudby 

➢ pracovná činnosť 

➢ Podduklianska knižnica - čítanie a rozprávanie (životopisy významných osobností, 

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

➢ tréningy pamäte 

➢ gréckokatolícke a pravoslávne sv. liturgie 

➢ PREDNÁŠKA -  Infekčné ochorenia pod vedením Mgr. Edity Podanej z RÚVZ SK 

➢ Vystúpenie - Mesiac úcty k starším (deti z MŠ a ZŠ) 

 

November 

➢ PREDNÁŠKA - Kardiovaskulárne ochorenia pod vedením Mgr. Edity Podanej z 

RÚVZ SK 

➢ tréningy pamäte 

➢ oslavy jubilantov 

➢ Podduklianská knižnica - čítanie a rozprávanie (životopisy významných osobností, 

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

➢ gréckokatolícke a pravoslávne sv. liturgie 

➢ canisterapie 

➢ hodiny hudby 

➢ reminiscencia 

 

December 

➢ oslavy jubilantov 

➢ canisterapie 

➢ gréckokatolícke a pravoslávne sv. liturgie 

➢ hodiny hudby 

➢ Mikuláš 

➢ reminiscencia 

➢ tréningy pamäte 

➢ Podduklianska knižnica - čítanie a rozprávanie (životopisy významných osobností, 

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

➢ Vianočný koncert 

 

 

 



 

 
 

Harmonogram pravidelných možností aktivizácie v zariadení: 

 

Pondelok – canisterapia, pracovná činnosť, individuálna rehabilitačná činnosť 

 

Utorok – muzikočinnosť, čitateľská činnosť, individuálna rehabilitačná činnosť 

 

Streda – tréning pamäte, debatný krúžok, canisterapia 

 

Štvrtok – reminiscencia, duchovná činnosť 

 

Piatok – pracovná činnosť, tréning pamäte, individuálna rehabilitačná činnosť 

 

Denne prijímatelia majú možnosť zúčastniť sa  rannej rozcvičke s rehabilitačným 

pracovníkom.  

Pravidelne je zabezpečená individuálna sociálna činnosť sociálneho pracovníka. 

Každý víkend sa koná gréckokatolícka svätá liturgia, raz mesačne pravoslávna svätá 

liturgia. 

 

 

Canisterapia 

 

 

 

 

 



 

 
 

Hodina hudby 

 

 

Tréningy pamäte 

 

 

Pracovná činnosť 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Sväté liturgie 

 

 

 

Iné činnosti 

Do zariadenia pravidelne prichádza kaderníčka a pedikérka. Podľa záujmu uvedené služby 

sa poskytujú aj mimo domova.  

Zariadenie usporadúva rôzne kultúrno-spoločenské vystúpenia. Tiež  zabezpečuje 

zúčastnenie sa 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 domove 

➢ Fotogalériu 

➢ Zverejňované dokumenty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.atriumno.sk/


 

 
 

Ekonomická časť 

 

 

Zhodnotenie základných údajov obsiahnutých v ročnej účtovnej 

závierke: 

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

porovnávame náklady roku 2018 k nákladom roku 2017. 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 2018 oproti roku 2017 vyjadruje 

nižšie uvedená tabuľka, ktorá vychádza z Výkazu ziskov a strát k 31.12.2018. 

 

 

 

 

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

výnosy roku 2018 k výnosom roku 2017. 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 alebo pokles výnosov v jednotlivých položkách roku 2018 oproti roku 2017 vyjadruje 

nižšie uvedená tabuľka, ktorá vychádza z Výkazu ziskov a strát k 31.12.2018. 

  

Náklady Rok 2017 Rok 2018 Index rastu 

Spotreba materiálu 50 342                81 514                1,62                     

Spotreba energie 15 917                21 211                1,33                     

Opravy a udržiavanie -                           -                           -                        

Cestovné 67                        468                      7,01                     

Náklady na reprezentáciu 40                        90                        2,23                     

Ostatné služby 79 858                85 746                1,07                     

Mzdové náklady 108 505              206 477              1,90                     

Zákonné poistenie 37 725                71 263                1,89                     

Zákonné sociálne nákl. 3 584                   6 456                   1,80                     

Ostatné sociálne náklady -                           790                      -                        

Ostat. dane a poplatky 143                      183                      1,29                     

Ostatné pokuty a penále 30                        -                           -                        

Dary -                           200                      -                        

Iné ostatné náklady 287                      563                      1,96                     

Odpisy DHM 411                      523                      1,27                     

SPOLU 296 908              475 484              1,60                     



 

 
 

 

 

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.  

 

  

Výnosy Rok 2017 Rok 2018 Index rastu

Tržby z poskytovania  služieb 134 852              231 527              1,72                     

Aktivácia vnútroorg. služ. 2 144                   4 427                   2,06                     

Prijaté dary -                           5 866                   -                           

Príspevky od iných organiz. -                           10                        -                           

Príspevky od fyzických osôb -                           3 200                   -                           

Príspevky z podielu zapl. dane 4 000                   3 240                   0,81                     

Dotácie 125 219              174 108              1,39                     

SPOLU 266 214              422 377              1,59                     

Peňažné príjmy Rok 2017 Rok 2018 % podiel

Príjmy - poskytovanie služieb 134 852              231 527              54,82

Príjmy od FO a PO -                           3 210                   0,76

Príjmy z podielu zaplatenej dane 4 000                   3 240                   0,77

Dotácie 125 219              174 108              41,22

Ostatné príjmy 2 144                   10 293                2,44

Peňažné výdavky Rok 2017 Rok 2018 % podiel

Výdaj na materiál 50 342                81 514                17,14

Výdaj na energie 15 917                21 211                4,46

Výdaj na opravy a udržiavanie -                           -                           0,00

Výdaj na cestovné 67                        468                      0,10

Náklady na reprezentáciu 40                        90                        0,02

Výdaj ostatné služby 79 858                85 746                18,03

Výdaj mzdy + odvody 146 230              277 740              58,41

Ostatné dane a poplatky 143                      183                      0,04

Ostatné výdaje 3 901                   8 009                   1,68

Nepeňažné výdaje 

- odpisy 411                      523                      0,11



 

 
 

V horeuvedenej tabuľkovej forme je výpis peňažných príjmov a peňažných výdavkov za rok 2017 a 

rok 2018 a taktiež percentuálny podiel jednotlivých položiek na celkových príjmoch resp. výdavkoch. 

Celkové príjmy (výnosy) za rok 2018 dosiahli výšku 422 377 eur. Na príjmoch sa najväčšou mierou 

podieľali tržby z poskytovania služieb vo výške 231 527 eur a príjmy z dotácií vo výške 174 108 eur. 

Celkové výdavky (náklady) za rok 2018 dosiahli výšku 475 484 eur.  Na výdavkoch sa najväčšou 

mierou podieľali mzdy a odvody vo výške 277 740 eur a taktiež výdavky na ostatné služby vo výške 

85 746 eur a výdavky na materiál vo výške 81 514 eur. 

 

Prehľad príjmov (výnosov) za rok 2018 podľa zdrojov: 

 

 

 

Výnosy (príjmy) z dotácií v členení podľa zdroja: 

− Dotácie z MPSVaR Bratislava   ....................................  148 887,40 

− Dotácia z MPSVaR Bratislava – kúpa postelí  ..............      7 000,00 

− Dotácie z ÚPSVaR Bardejov spolu, z toho:   ................      9 393,44 

• Projekt Cesta na trh práce   ....................................  3 499,23 

• Projekt Praxou k zamestnaniu   ...............................  3 294,50 

• Projekt Chránená dielňa    .......................................      2 599,71 

− Príspevok na prevádzku od mesta Svidník   .................      7 426,80 

− Dotácia z VÚC Prešov – kúpa kresiel    ........................  1 400,00 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tržby z hlavnej činnosti 231 527            

Aktivácia 4 427                 

Ostatné príjmy (výnosy) -                         

Dotácie 174 108            

Príspevky od fyzických osôb 3 200                 

Príspevky od iných organizácií 5 876                 

Príspevky z podielu zaplatenej dane 3 240                 

Výnosy spolu 422 377            

Výnosy (príjmy) z hlavnej činnosti

Výnosy (príjmy) na činnosť - cudzie zdroje



 

 
 

Stav a pohyb majetku a záväzkov: 

 

 Stav a pohyb majetku a záväzkov neziskovej organizácie je presne prezentovaný v súvahe k 

31.12.2018, viď jej skrátená forma:  

 

 

 

 

 

 

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 2018  o výsledku jej hospodárenia za rok končiaci k uvedenému dátumu v súlade so 

zákonom o účtovníctve.  

 

 

Majetok Stav k 1.1.2018 Prírastky Úbytky Stav k 31.12.2018

Pozemky -                          -                          -                          -                          

Stavby 12 768,28             -                          523,00                  12 245,28             

Samostatné hnuteľné veci -                          -                          -                          -                          

Dopravné prostriedky -                          -                          -                          -                          

Materiál 374,89                  63 039,71             59 983,60             3 431,00               

Pokladnica 1 519,15               21 545,58             18 867,46             4 197,27               

Bankové účty 4 568,97               711 395,83          563 654,95          152 309,85          

Pohľadávky z obchodného styku -                          42 247,28             38 200,56             4 046,72               

Dotácie a ostatné zúčtovanie zo ŠR -                          325 871,30          317 131,02          1 563,23               

C
. 

Č
R Náklady budúcich období -                          115,00                  -                          115,00                  

Majetok spolu 19 231,29             1 164 214,70       998 360,59          177 908,35          
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Záväzky Stav k 1.1.2018 Prírastky Úbytky Stav k 31.12.2018

Záväzky z obchodného styku 9 420,49               191 054,44          196 117,16          4 357,77               

Záväzky voči zamestnancom 9 832,78               209 391,72          204 202,32          15 022,18             

Záväzky voči SP a ZP 6 113,21               100 934,93          97 656,18             9 391,96               

Daňové záväzky 954,82                  17 263,34             16 687,98             1 530,18               

Prijaté krátkodobé fin. výpomoci 7 000,00               69 727,20             76 727,20             -                          

Záväzky zo sociálneho fondu 439,17                  1 129,42               104,57                  1 464,02               

Dotácie a ostatné zúčtovanie zo ŠR 7 177,05               325 871,30          317 131,02          -                          

Ostatné dlhodobé záväzky 6 000,00               78 368,41             7 341,21               77 027,20             
C

. 

Č
R Výnosy budúcich období -                          149 928,02          -                          149 928,02          

Záväzky spolu 46 937,52             952 614,34          915 967,64          258 721,33          
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Prílohy: 

1. Správa nezávislého audítora  
2. Účtovná závierka k 31. 12. 2018 

 


