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

prostredníctvom Zariadenia pre seniorov (ďalej ZpS) a  Špecializovaného zariadenia 

(ďalej ŠZ) zameriavajúce sa osoby trpiace Alzheimerovou chorobou a  Parkinsonovou 

chorobou a demenciami rôzneho typu etiológie. Sociálnu starostlivosť zabezpečujeme 

v duchu holistického prístupu s rešpektovaním jedinečnosti každého jedného 

prijímateľa sociálnej služby (ďalej PSS). Snažíme sa o sociálnu službu šitú na mieru 

individuálne všetkým, ktorí sú odkázaní na pomoc iných.  

 

V rámci vízie organizácie zabezpečujeme komplexnú a kvalitnú sociálnu starostlivosť 

prostredníctvom ponuky kvalitných, efektívnych a adresných sociálnych služieb, ktoré 

zohľadňujú individuálne potreby každého prijímateľa sociálnej služby. Vo svojej práci 

sa snažíme zavádzať najnovšie trendy v oblasti sociálnych služieb s prihliadnutím na 

podmienky zariadenia. V personálnej politiky robíme maximum pre zamestnávanie 

najlepších odborníkov, ktorí budú erudovaní na vykonávanie odborných, obslužných 

a ďalších činností zameraných na prijímateľa sociálnej služby, pričom podporujeme 

ich samovzdelávanie a profesijný osobnostný rast. 

V zariadeniach navodzujeme atmosféru tzv. domáckeho prostredia, kde prijímateľom 

sociálnej služby vytvárame podmienky na maximálne možný samostatný život 

v závislosti od zdravotných možností a individuálnych schopností jednotlivcov. Cieľom 

je vybudovať prostredie dôvery, vzájomného rešpektu a tímovej (rodinnej) 

solidárnosti.  

 

Hlavným poslaním zariadenia je vytvárať a umocňovať pocit domova a umožniť 

prijímateľom sociálnej služby zostať v maximálne možnej miere rovnocenným členom 

spoločnosti. Najdôležitejším aspektom je pre nás prijímateľ sociálnej služby. Snažíme 

sa uspokojiť jeho potreby a predstavy o vlastnej existencii v zariadení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

II. Charakteristika zariadenia 
 

      Nezisková organizácia  Atrium Svidník, n. o. so sídlom: Duklianska 653/25, 

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“). 

Na začiatku nezisková organizácia zabezpečovala sociálne služby prostredníctvom 

Zariadenia pre seniorov. V roku 2019 sociálna služby bola pretransformovaná na 

Zariadenie pre seniorov a Špecializované zariadenie s celkovou kapacitou 40 

prijímateľov sociálnej služby (16 PSS - ZpS a 24 PSS - ŠZ).  

Od 1.10.2019  Atrium Svidník, n. o. zriaďuje novú prevádzku na Duklianskej 2263/26 

vo Svidníku, ktorá poskytuje sociálnu službu v rámci Špecializovaného zariadenia 

s kapacitou 40 prijímateľov sociálnej služby.  

Názov organizácie Atrium Svidník, n. o. 

Adresa organizácie Duklianska 653/25, 089 01 Svidník 

Typ organizácie Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne 

prospešné služby 

Registrácia OVVS-532/2016-NO 

IČO 50435752 

DIČ 2120336394 

Štatutárny zástupca NO Mgr. Adriána Gmitterová 

Druh poskytovanej sociálnej 

služby 

Zariadenie pre seniorov 

Špecializované zariadenie 

Forma sociálnej služby Celoročná pobytová 

Prevádzky neziskovej 

organizácie  

1. Zariadenie pre seniorov a Špecializované 

zariadenie – Duklianska 653/25, 089 01 Svidník 

2. Špecializované zariadenie – Duklianska 2263/26, 

089 01 Svidník 

Kapacita zariadenia 1.  16 PSS  - Zariadenie pre seniorov,  

    24 PSS – Špecializované zariadenie. 

2.  40 PSS – Špecializované zariadenie. 

 

Riaditeľ zariadení PhDr. Slavko Poptrajanovski, PhD. 

Kontakty Telefón:  054/7524894  

 E-mail:  atrium.no@gmail.com 

 Web:   www.atriumno.sk 

 

mailto:atrium.no@gmail.com


 

 

III. Štruktúra organizácie  

 
Atrium Svidník, n. o. ako nezisková organizácia vznikla 15.7.2016. 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. Organizačné prevádzky neziskovej organizácie sú Zariadenie pre 

seniorov a  Špecializované zariadenie  na Duklianskej 653/25, 089 01 Svidník  

a Špecializované zariadenie na Duklianskej 2263/26, 089 01 Svidník. Činnosť 

zariadení riadi riaditeľ zariadení. Od 1.2.2018 sa na základe pracovnej zmluvy stal 

riaditeľom zariadení Atrium Svidník, n. o. PhDr. Slavko Poptrajanovski, PhD.  

Riaditeľovi zariadenia sú priamo podriadení koordinátori jednotlivých tímov 

a zamestnanci ekonomicko-prevádzkového tímu. 

 
Atrium Svidník, n. o. sa člení na tímy: 

 

     A/ Tím zariadenia pre seniorov a špecializovaného  

                                                     zariadenia,  

     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 zariadenia, 

➢ sociálny pracovník / koordinátor tímu, 

➢ sociálny pracovník, 

➢ sestra garant, 

➢ sestra v zariadení, 



 

 

➢ opatrovateľ / opatrovateľka, 

➢ rozpočtár / účtovník, 

➢ personalistka / mzdárka, 

➢ sociálno-administratívny pracovník, 

➢ upratovačka, 

➢ vodič-údržbár, 

➢ kuchárka, 

➢ pomocná kuchárka, 

➢ pomocná sila v práčovni. 

 

 

Organizačná štruktúra neziskovej organizácie  je súčasťou organizačného poriadku, 

ktorý je schválený riaditeľkou neziskovej organizácie. Atrium Svidník má zriadené aj 

chránené pracovisko.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

Organizačná štruktúra za rok 2019 

 

              
     

RIADITEĽ 
       

                 

                       

TÍM  ŠPECIALIZOVANÉHO  TÍM  ZARIADENIA  TÍM    CHRÁNENE 

ZARIADENIA                           PRE SENIOROV    EKONOMICKÝ PREVÁDZKOVÝ  PRACOVISKO 

                   

SOC.PRACOVNÍK   SOC.PRACOVNÍK    SOCI.ADMINISTRATÍVNY PRAC.    RECEPCIA   

KOORDINÁTOR TÍMU 1  KOORDINÁTOR TÍMU 1  KOORDINÁTOR TÍMU 1        1 

                  

SESTRA - GARANT 0,5  SESTRA - GARANT 0,5  ÚČTOVNÍK        

         ROZPOČTÁR 0,5      

                  

HLAVNÁ SESTRA 1  SESTRA V  ZpS 1  PERSONALISTKA        

         
MZDÁRKA 0,5      

                  

SESTRA V  ŠZ 1  OPATROVATEĽ/KA 6  STRAVOVACÍ REFRENT        

         HOSPODÁR 1      

                  

OPATROVATEĽ/KA 8  ÚDRŽBAR / VODIČ 0,25  KUCHÁR/KA 2      

                 

ÚDRŽBAR / VODIČ 0,75  UPRATOVAČKA 0,5          

                   

UPRATOVAČKA 1,5              

        CELKOVOVÝ POČET ZAMESTNANCOV:  31   

POMOC. SILA V PRÁČ. 1      ZpS: 10,75 pracovníkov / z toho 8,5 odborných     

        ŠZ: 19,25 pracovníkov / z toho 12,5 odborných  

        Chránené pracovisko: 1 pracovník      



 

 

IV. Poskytované služby 
 

               Atrium Svidník, n. o. poskytuje vo svojich zariadení sociálne služby v zmysle 

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

Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 

odborné, obslužné a ďalšie činnosti, ktoré sú zamerané na prevenciu nepriaznivej 

situácie, riešenie nepriaznivej situácie, alebo zmiernenie nepriaznivej situácie fyzickej 

osoby, zachovanie alebo obnovu a rozvoj schopností fyzickej osoby viesť samostatný 

život, zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných 

potrieb fyzickej osoby, riešenie krízovej situácie fyzickej osoby a prevenciu sociálneho 

vylúčenia.  

 

Odbornými činnosťami sú pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej 

osoby, sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, 

sociálna rehabilitácia, ošetrovateľská starostlivosť v zariadení, rozvoj pracovných zručností 

a ďalšie činnosti v zmysle zákona.  

Obslužnými činnosťami sú ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a 

údržba šatstva a bielizne.  

Ďalšími činnosťami sú činnosti, prostredníctvom ktorých sa vytvárajú podmienky na 

vykonávanie základnej osobnej hygieny, vzdelávanie, úschova cenných vecí, 

poskytovanie osobného vybavenia, základného ošatenia a obuvi, donáška stravy a 

zabezpečenie záujmovej činnosti.  

  

V Zariadení pre seniorov  je cieľovou skupinou fyzická  osoba, ktorá dovŕšila 

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

je najmenej IV alebo fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie 

sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.  

V Zariadení pre seniorov  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. 

V Zariadení pres seniorov zabezpečujeme: 

• rozvoj pracovných zručností, 

• záujmovú činnosť, 

 

 

 



 

 

V Zariadení pre seniorov utvárame podmienky na: 

• úschovu cenných vecí. 

 

V Špecializovanom zariadení je cieľovou skupinou fyzická osoba 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 o zmene a doplnení zákona č. 

455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších 

predpisov (ďalej len zákon o sociálnych službách) a má zdravotné postihnutie, ktorým 

je najmä Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba alebo demencia rôzneho typu 

etiológie.  

V Špecializovanom zariadení poskytujeme: 

• pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, 

• sociálne poradenstvo, 

• sociálnu rehabilitáciu, 

• ubytovanie, 

• stravovanie, 

• upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva, 

• osobné vybavenie. 

V Špecializovanom zariadení zabezpečujeme: 

• rozvoj pracovných zručností, 

• záujmovú činnosť. 

V Špecializovanom zariadení utvárame podmienky na: 

• úschovu cenných vecí. 

 

Zariadenie sa nachádza v príjemnom tichom prostredí v intraviláne mesta 

Svidník. Bezbariérový vstup zo západnej strany z miestnej komunikácie nenarušuje 

vychádzkový a  parkový charakter okolia zariadenia. Vzniklo rekonštrukciou 

a prístavbou priestorov bývalej materskej škôlky. Zariadenie tvorí komplex štyroch 

pavilónov, v ktorých sa nachádza lôžková budova, budova administratívy spojenej 

s vlastnou kuchyňou, jedáleň a práčovňa. 

Ubytovacia časť pozostáva z troch podlaží, kde sa nachádzajú  jedno a dvojlôžkové 

izby. Izby sú nadštandardne vybavené, sú tu vstavané skrine, polohovateľné postele a 

každá má  vlastné bezbariérové sociálne zariadenie s umývadlom, sprchou a WC. 

V objekte sa nachádza výťah a taktiež signalizačný komunikačný systém. Súčasťou 

zariadenia je recepcia s veľkým vstupným vestibulom a veľká spoločenská miestnosť s 

výhľadom do záhrad. 

Relax, prechádzky na čerstvom vzduchu ponúka exteriér zariadenia, v ktorom sa 

nachádza altánok, letná a zimná  terasa  vyhrievaná celoročne krbom.  K dispozícii je 

veľká záhrada s fontánou, v okolí zariadenia je dostatok miest na sedenie a oddych. 

Rovnako je dostatok miest na parkovanie pre prichádzajúce návštevy aj personál. 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Galéria fotografií z novej prevádzky Špecializovaného zariadenia na Duklianskej 

2263/26, 089 01 Svidník, ktoré bolo vybudované v duchu „rodinného bývania“. 

  

 



 

 

   

 

 

Štruktúra prijímateľov sociálnych služieb   

 

K 31.12.2019 starostlivosť bola zabezpečovaná v  Zariadení pre seniorov 

a v Špecializovanom zariadení na Duklianskej 653/25, Svidník 40 prijímateľom 

sociálnej služby, z toho v zariadení pre seniorov 16 prijímateľom sociálnej služby 

a v špecializovanom zariadení 24 prijímateľom sociálnej služby a v Špecializovanom 

zariadení na Duklianskej 2263/26, Svidník 40 prijímateľom sociálnej služby.  

Bližšiu štruktúru prijímateľov podľa veku a  počtu a podľa poskytovanej služby 

uvádzame v tabuľkách č. 1 a č. 2 a v grafických zobrazeniach.  

 

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

                      seniorov k 31.12.2019 

 

Vek  Počet % z celkového počtu 

63 – 74 rokov 0 0 % 

75 – 79 rokov 3 18,75 % 

80 – 84 rokov 5 31,25 % 

85 – 89 rokov 7 43,75 % 

Nad 89 rokov 1 6,25 % 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Graf č. 1  Veková štruktúra prijímateľov sociálnej služby zariadenia pre 

                      seniorov k 31.12.2019 

 

 

 

 

Graf č.2  Počet žien a mužov v zariadení pre seniorov k 31.12.2019 

 

 

 

Tab. č. 2:  Veková štruktúra prijímateľov sociálnej služby špecializovaného 

zariadenia k 31.12.2019 

Vek  Počet % z celkového počtu 

63 – 74 rokov 0 0 % 

75 – 79 rokov 5 20,83 % 

80 – 84 rokov 9 37,5 % 

85 – 89 rokov 7 29,17 % 

Nad 89 rokov 3 12,5 % 

 

Veková štruktúra

63 až 74 75 až 79 80 až 84 85 až 89 nad 89

Počet žien a mužov

ženy muži



 

 

 

Graf č. 3 Veková štruktúra prijímateľov sociálnej služby špecializovaného 

zariadenia k 31.12.2019 

 

 

Graf č.4  Počet žien a mužov v špecializovanom zariadení k 31.12.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veková štruktúra

63 až 74 75 až 79 80 až 84 85 až 89 nad 89

Počet žien a mužov

ženy muži



 

 

 

V. Aktivity a program zariadenia 
 

     Cieľom poskytovaných činností v zariadeniach pri Atrium Svidník, n. o. je podpora 

samostatnosti, nezávislosti a sebestačnosti prijímateľa sociálnej služby, aktivizácia 

schopností prijímateľa, posilňovanie návykov sebaobsluhy ako aj nácviku priestorovej 

orientácie, precvičovanie sociálnych zručností a podpora sociálnej komunikácie 

prijímateľa sociálnej služby s jeho okolím.  

 

Prehľad aktivizačných činností  vykonávaných v roku 2019 v zariadeniach Atrium 

Svidník n. o.: 

 

Individuálne a skupinové činnosti 

Prijímateľom sociálnej služby poskytujeme sociálne služby podľa ich individuálnych 

potrieb, schopností a cieľov. Každý klient má vypracovaný individuálny plán. Za účelom 

zvyšovania kvality služieb je spracovaný systém vzdelávania zamestnancov. Našou 

prioritou je neustále zlepšovanie kvality života seniorov, z tohto dôvodu poskytujeme 

aktivizačné programy s prvkami muzikoterapie, biblioterapie, canisterapie, tanečno – 

pohybovú aktivitu, rozvoj pracovných zručností, spoločenské hry, športové aktivity. 

Realizácia týchto aktivizačných činností je na báze dobrovoľnosti. 

 

Muzikočinnosť 

Tento druh aktivizačnej činnosti sa vykonáva s mobilnými i imobilnými klientmi, pretože 

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

poskytuje priestor otvoriť sa dôležitým vzťahom. Cez zmyslovú rovinu zjemňuje 

vnímanie seba i vnímanie ľudí navzájom. Hudba nás rozochvieva a pozýva, aby sme 

sa rozozvučali vo vzťahu k sebe a k iným ľuďom. Počúvanie príjemnej hudby má na 

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

aktivizačnej činnosti s prvkami muzikoterapie je teda viesť prijímateľov sociálnych 

služieb k hlbším osobným zážitkom a ku komunikácii prostredníctvom hudby a spevu. 



 

 

 
 

Bibliočinnosť 

Na vykonávanie tohto druhu terapie slúži knižnica v zariadení, v ktorej sa nachádzajú 

knihy rôzneho žánru a od rôznych autorov. Klienti majú možnosť zapožičiavať si v 

knižnici knihy a časopisy. Pravidelne sa usporadúvajú čitateľské besedy za aktívnej 

spolupráce s Podduklianskou knižnicou. 

 

 

 

 

Rozvoj pracovných zručností  

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 snaha, aby prijímateľ sociálnej služby dosiahol vyššiu kvalitu svojho života, 

umožniť prijímateľovi sociálnej služby zúčastňovať sa každodenných aktivít, ktoré 

zvyšujú možnosť začlenenia sa a socializácie. Pri práci sa využívajú plány činnosti s 

individuálnym prístupom.  

Možnosť zapojiť sa do práce je v týchto oblastiach:   

Rozvoj pracovných zručností v záhrade: - starostlivosť o kvetinové žardiniéry 

a vyvýšené zeleninové záhony, - polievanie kvetín a okrasných drevín 

 

 

 

Rozvoj pracovných zručností ručnými prácami: - háčkovanie, pletenie, vyšívanie, -

maľovanie na sklo, výroba dekoratívnych predmetov z papiera. Tieto aktivizačné 

činnosti pozitívne podporujú zdravie a pohodu prijímateľov sociálnej služby 

prostredníctvom zmysluplného zamestnávania sa, čo v nich udržiava pocit toho, že sú 

ešte stále užitoční. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Canisterapia  

Canisterapia je pomocná liečba pri viacerých klinických, psychiatrických a  

geriatrických  ochoreniach,  kde  sa  pri  liečbach  uplatňujú  fyzické,  psychosociálne  

a emocionálne účinky zvierat na pacienta. Ide o podpornú liečbu, pri ktorej sa využíva 

prirodzene kladný vzťah človeka k zvieratám. Pôsobenie na fyzické zdravie prijímateľa 

sociálnej služby  je u  canisterapie  druhotné,  motivuje  k  rehabilitácii  a  povzbudzuje  

imunitu  prostredníctvom psychiky. Canisterapia je vo svete veľmi známou formou 

alternatívnej terapie.  

 

 

Duchovné potreby 

V priestoroch zariadení sa vykonávajú liturgie veriacim prijímateľom sociálnych služieb  

rôzneho  vierovyznania.  Sväté  omše  sa  uskutočňujú  podľa  rozpisu, ktorý je 

umiestnený na nástenkách. 

 
 

 



 

 

Tréning pamäti 

Pre aktívnych seniorov a seniorov s poruchami pamäti prebiehali v našich zariadeniach 

tréningy pamäti pravidelne pod vedením sociálnych pracovníčok. 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, orientovať sa v zmenách. 

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.  

 

Obsahom tréningu pamäti sú: koncentračné cvičenia,  

      cvičenie pozornosti a zmyslového vnímania, 

      reminiscenčná terapia - práca so spomienkami, 

      logické úlohy, 

      cvičenia využívajúce dlhodobú a krátkodobú  pamäť. 

 

Samotný tréning prebieha individuálne ale aj skupinovo ako cyklus stretnutí v trvaní 1,5 

–2 hodiny. Stretnutia sa uskutočňujú v pravidelných intervaloch,  spravidla  1 – 2 krát 

týždenne v pevne stanovenom čase. Cieľom skupinového tréningu pamäti je interakcia 

medzi účastníkmi, zníženie závislosti stimuláciou pamäti a povzbudzovanie ich 

sebadôvery, aby boli zmysluplne zamestnaní a aby sme u nich cielene udržiavali 

schopnosť písať a čítať. 

 

Reminiscencia 

Reminiscencia vychádza zo skutočnosti, že aj keď v pokročilom štádiu demencie býva 

postihnutá krátkodobá pamäť, tak dlhodobá pamäť je stále pomerne zachovaná. 

Prostredníctvom tejto terapie sa snažíme spolu s prijímateľmi sociálnej služby "opäť si 

zaspomínať" na ich detstvo, mladosť, život pred ich ochorením. Veľmi dôležitá je 

spolupráca s rodinou, ktorá môže poskytnúť mnoho dôležitých informácií o živote 

prijímateľa sociálnej služby, ale môže taktiež doniesť predmety či fotografie, ktoré 

evokujú spomienky a majú pre nich emočný význam. Reminiscenčné stretnutia priniesli 

pozitívny ohlas nielen u samotných prijímateľov sociálnej služby, ale aj ich rodinných 

príslušníkov. 



 

 

 
 

Kultúrno - záujmová činnosť v roku 2019 

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

foriem trávenia  voľného  času.  Celoročné  plány  kultúrno – spoločenskej  a záujmovej 

činnosti  sú prispôsobené  individuálnym  potrebám,  záujmom  a  požiadavkám  našich  

prijímateľov sociálnych  služieb.  Organizovaním  aktivít  rôzneho žánru sa  snažíme  o  

zníženie  alebo odstránenie  citovej  deprivácie  a  uspokojenie  vyšších  potrieb,  ktoré  

pozitívne  ovplyvňujú celkové  prežívanie  a  správanie  človeka.  Počas  roka  sme  

organizovali  rôzne  podujatia  pri príležitosti  sviatkov,  významných  udalostí,  na  

ktorých  sme  si  pripomenuli  zaujímavé regionálne  zvyky,  obyčaje,  tradície. Z  

niektorých  úspešných  akcií  možno  uviesť  napr.: Fašiangová zábava, Medzinárodný 

deň žien, Stavanie mája, Deň matiek, Deň rodiny, Úcta k starším, Mikuláš či Vianočný 

koncert. 

 

Iné činnosti 

Do zariadenia pravidelne prichádza kaderníčka a pedikérka. Uvedené služby sa podľa 

záujmu poskytujú aj mimo zariadení.  

Zariadenie usporadúva rôzne kultúrno-spoločenské vystúpenia. Tiež  zabezpečuje 

účasť prijímateľov aj na podujatiach mimo zariadenia.  

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/


 

 

 

Aktivity a podujatia v roku 2019 

 

 

Január   

➢ Pravoslávny štedrý deň 

➢ Tréningy pamäte 

➢ Podduklianska knižnica - čítanie a rozprávanie (životopisy významných 

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

➢ Pravoslávna liturgia  

➢ Muzikočinnosť 

➢ Oslavy jubilantov 

➢ Pracovná činnosť 

➢ Spoločenské hry 

➢ Canisterapie 

➢ Gréckokatolícke sv. liturgie 

➢ Premietanie filmov 

Február 

➢ Oslavy jubilantov  

➢ Tréningy pamäte 

➢ Muzikočinnosť 

➢ Ukončenie fašiangovej sezóny pečením šišiek 

➢ Pracovná činnosť – pečenie muffín 

➢ Valentínske posedenie pri káve a koláčiku 

➢ Spoločenské hry 

➢ Canisterapie 

➢ 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 

➢ Muzikočinnosť 

➢ Podduklianska knižnica – Pašie, Veľkonočné tradície - čítanie a rozprávanie 

(životopisy významných osobností, próza a poézia slovenských autorov, 

rozprávky, báje, legendy) 

➢ Posedenie pri príležitosti  MDŽ 

➢ Gréckokatolícke sv. liturgie 

➢ Canisterapie 

➢ Premietanie filmov 

➢ Svetový deň vody 



 

 

➢ 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 

➢ Muzikočinnosť 

➢ Pracovná činnosť- sadenie na vyvýšených políčkach 

➢ Šípky - turnaj 

➢ Príprava a ochutnávka šalátov 

➢ Gréckokatolícke sv. liturgie 

➢ Canisterapie 

➢ Svetový deň zdravia – prednáška 

➢ Stavanie MÁJA s hudobným doprovodom Michala Kanaloša 

➢ Hranie spoločenských hier 

Máj 

➢ Oslavy jubilantov 

➢ Svetový deň mlieka – malá ochutnávka mlieka a mliečnych výrobkov 

➢ Canisterapie 

➢ Tréningy pamäte 

➢ Deň matiek  - deti z materských škôl 

➢ Hranie spoločenských hier 

➢ Muzikočinnosť 

➢ Podduklianska knižnica – Víťazstvo nad fašizmom - čítanie a rozprávanie 

(životopisy významných osobností, próza a poézia slovenských autorov, 

rozprávky, báje, legendy) 

➢ Pracovná činnosť 

➢ Gréckokatolícke sv. liturgie 

➢ Majáles 

Jún 

➢ Tréningy pamäte 

➢ Podduklianska knižnica - čítanie a rozprávanie (životopisy významných 

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

➢ Oslavy jubilantov 

➢ Pracovná činnosť 

➢ Svetový deň kvetov 

➢ Muzikočinnosť 

➢ Gréckokatolícke sv. liturgie 

➢ Canisterapie 

➢ Hranie spoločenských hier 

➢ Oslavy jubilantov 

 



 

 

Júl 

➢ Tréningy pamäte 

➢ Canisterapie 

➢ Muzikočinnosť 

➢ Pracovná činnosť 

➢ Pravoslávna liturgia 

➢ Oslavy jubilantov  

➢ Gréckokatolícke sv. liturgie 

➢ Súťaž v kartových hrách 

August 

➢ Canisterapie 

➢ Tréningy pamäte 

➢ Hranie spoločenských hier 

➢ Pravoslávna liturgia 

➢ Oslavy jubilantov 

➢ Pracovná činnosť 

➢ Muzikočinnosť 

➢ Gréckokatolícke sv. liturgie 

September 

➢ Canisterapie 

➢ Muzikočinnosť 

➢ Tréningy pamäte 

➢ Oslavy jubilantov 

➢ Podduklianska knižnica - čítanie a rozprávanie (životopisy významných 

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

➢ Pracovná činnosť  

➢ Spoločenské hry 

➢ Gréckokatolícke a pravoslávne sv. liturgie 

➢ 3. ročník Dňa rodín  

Október 

➢ Oslavy jubilantov 

➢ Canisterapie 

➢ Muzikočinnosť 

➢ 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 

➢ Mesiac úcty k starším  - vystúpenie detí z materských a základných škôl 

November 

➢ Tréningy pamäte 

➢ Pamiatka zosnulých 



 

 

➢ Oslavy jubilantov 

➢ Podduklianská knižnica - čítanie a rozprávanie (životopisy významných 

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

➢ Gréckokatolícke a pravoslávne sv. liturgie 

➢ Canisterapie 

➢ Muzikočinnosť 

➢ Zabíjačkové hody 

➢ Reminiscencia 

December 

➢ Oslavy jubilantov 

➢ Canisterapie 

➢ Gréckokatolícke a pravoslávne sv. liturgie 

➢ Muzikočinnosť 

➢ Mikuláš – návšteva Mikuláša s vystúpením žiakov zo základnej školy 

➢ Reminiscencia 

➢ Tréningy pamäte 

➢ Podduklianska knižnica - čítanie a rozprávanie (životopisy významných 

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

➢ Vianočný koncert 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

VI.  Ekonomická časť 

 

Zhodnotenie základných údajov obsiahnutých v ročnej účtovnej 

závierke: 

 

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

porovnávame náklady roku 2019 k nákladom roku 2018. Index rastu pod 1,00 vyjadruje 

pokles v nákladoch oproti predchádzajúcemu roku a naopak index rastu nad 1,00 vyjadruje 

nárast nákladov oproti predchádzajúcemu roku. 

 Nárast alebo pokles nákladov v jednotlivých položkách roku 2019 oproti roku 2018 

vyjadruje nižšie uvedená tabuľka, ktorá vychádza z Výkazu ziskov a strát k 31.12.2019. 

 

Náklady   Rok 2018 Rok 2019 Index rastu  

Spotreba materiálu                     81 514                    131 197    1,61 

Spotreba energie                     21 211                      26 704    1,26 

Opravy a udržiavanie                                -                        3 699    - 

Cestovné                           468                              73    0,16 

Náklady na reprezentáciu                             90                              37    0,41 

Ostatné služby                     85 746                      91 773    1,07 

Mzdové náklady                   206 477                    291 839    1,41 

Zákonné poistenie                     71 263                    102 012    1,43 

Zákonné sociálne náklady                       6 456                        8 873    1,37 

Ostatné sociálne náklady                           790                                 -    - 

Ostatné dane a poplatky                           183                        1 032    5,63 

Dary                           200                                 -    - 

Iné ostatné náklady                           563                            872    1,55 

Odpisy DHM                           523                        3 548    6,78 

SPOLU                   475 484    661 659 1,39 

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

porovnávame výnosy roku 2019 k výnosom roku 2018. Index rastu pod 1,00 vyjadruje 

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

vyjadruje nárast výnosov oproti predchádzajúcemu roku. 

 Nárast alebo pokles výnosov v jednotlivých položkách roku 2019 oproti roku 2018 

vyjadruje nižšie uvedená tabuľka, ktorá vychádza z Výkazu ziskov a strát k 31.12.2019. 

 

 



 

 

Výnosy   Rok 2018 Rok 2019 Index rastu 

Tržby z poskytovania  služieb                   231 527                    314 428                          1,36    

Aktivácia vnútroorganizačných 
služieb 

                      4 427                        6 140                          1,39    

Prijaté dary                       5 866                                 -                                 -    

Príspevky od iných organizácií                             10                        1 100                      110,00    

Príspevky od fyzických osôb                       3 200                        2 300                          0,72    

Príspevky z podielu zaplatenej 
dane 

                      3 240                                 -                                 -    

Dotácie                   174 108                    282 692                          1,62    

SPOLU                   422 377                    606 660                          1,44    

 

Prehľad peňažných príjmov a výdavkov: 

 

 Účtovná  jednotka  účtuje  v systéme  podvojného  účtovníctva,  preto  prehľad  

peňažných  výdavkov  a peňažných  príjmov  nebol  zostavený  v  rámci  účtovnej závierky.  

Na  tomto  mieste  uvádzame  prehľad príjmov a výdavkov zostavený do požadovanej 

štruktúry na základe výnosov a nákladov evidovaných v podvojnom účtovníctve.  

 

Peňažné príjmy   Rok 2018 Rok 2019 % podiel 

Príjmy - poskytovanie služieb                   231 527                    314 428    51,83 

Príjmy od FO a PO                       3 210                        3 400    0,56 

Príjmy z podielu zaplatenej dane                       3 240                                 -    0,00 

Dotácie                    174 108                    282 692    46,60 

Ostatné príjmy                      10 293                        6 140    1,01 

Peňažné výdavky   Rok 2018 Rok 2019 % podiel 

Výdaj na materiál                     81 514                    131 197    19,83 

Výdaj na energie                     21 211                      26 704    4,04 

Výdaj na opravy a udržiavanie                                -                        3 699    0,00 

Výdaj na cestovné                           468                              73    0,01 

Náklady na reprezentáciu                             90                              37    0,01 

Výdaj ostatné služby                     85 746                      91 773    13,87 

Výdaj mzdy + odvody                   277 740                    393 850    59,52 

Ostatné dane a poplatky                           183                        1 032    0,16 

Ostatné výdaje                       8 009                        9 745    1,47 

Nepeňažné výdaje          

- odpisy                           523                        3 548    0,54 



 

 

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

rok 2018 a rok 2019 a taktiež percentuálny podiel jednotlivých položiek na celkových 

príjmoch resp. výdavkoch. Celkové príjmy (výnosy) za rok 2019 dosiahli výšku 606 660 

eur. Na príjmoch sa najväčšou mierou podieľali tržby z poskytovania služieb vo výške 314 

428 eur a príjmy z dotácií vo výške 282 692 eur. Celkové výdavky (náklady) za rok 2019 

dosiahli výšku 661 659 eur.  Na výdavkoch sa najväčšou mierou podieľali mzdy a odvody 

vo výške 393 850 eur a taktiež výdavky na ostatné služby vo výške 91 773 eur a výdavky 

na materiál vo výške 131 197 eur. 

 

Prehľad príjmov (výnosov) za rok 2019 podľa zdrojov: 

 
 

 
 

Výnosy (príjmy) z dotácií v roku 2019 v členení podľa zdroja: 

− Dotácie z MPSVaR Bratislava   ....................................   186 033,80 

− Dotácia z MPSVaR Bratislava – kúpa postelí   .............      6 000,00 

− Dotácie z ÚPSVaR Bardejov spolu   .............................    15 069,56 

z toho:   

• Projekt Cesta na trh práce   ..............................       5 021,03 

• Projekt Praxou k zamestnaniu   ........................       3 296,69 

• Projekt Dobrovoľnícka činnosť   ....................... 100,04 

• Projekt Chránená dielňa    ................................       6 651,80 

− Príspevok na prevádzku od mesta Svidník   .................     1 440,00 

− Príspevok na prevádzku od VÚC Prešov   ....................   64 739,70 

− Príspevok na prevádzku od VÚC Žilina   .......................     3 074,98 

− Dotácia z VÚC Prešov – kúpa postelí    ........................     3 500,00 

− Dotácia z Úradu podpredsedu vlády SR  

pre investície a informatizáciu – dostavba SO 04   .......     2 834,00 

 
 
 

Výnosy (príjmy) z hlavnej činnosti 

Tržby z hlavnej činnosti               314 428    

Aktivácia                   6 140    

Ostatné príjmy (výnosy)                            -    

Výnosy (príjmy) na činnosť - cudzie zdroje 

Dotácie               282 692    

Príspevky od fyzických osôb                   2 300    

Príspevky od iných organizácií                   1 100    

Príspevky z podielu zaplatenej dane                            -    

Výnosy spolu               606 660    



 

 

Stav a pohyb majetku a záväzkov: 

 

 Stav a pohyb majetku a záväzkov neziskovej organizácie je presne prezentovaný 

v súvahe k 31.12.2019, viď jej skrátená forma:  

 

  
Majetok 

Stav k       
1.1.2019 

Prírastky Úbytky 
Stav k 

31.12.2019 
 

A
. N

e
o

b
e

žn
ý 

m
aje

to
k 

Pozemky                         -                              -                              -                              -       

Stavby          12 245,28          311 571,87               4 482,00          319 335,15     

Samostatné hnuteľné veci                          -                              -                              -                              -       

Dopravné prostriedky                         -                              -                              -                              -       

B
. O

b
e

žn
ý m

aje
to

k 

Materiál            3 431,00             81 113,84             80 534,99               4 009,85     

Pokladnica            4 197,27             27 286,28             30 229,24               1 254,31     

Bankové účty       152 309,85          966 920,35       1 107 285,28             11 944,92     

Pohľadávky z obchodného styku            4 046,72             72 276,71             68 909,12               7 414,31     

Ostatné pohľadávky                         -            236 835,10          236 117,80                  717,30     

Dotácie a ostatné zúčtovanie zo 
ŠR 

           1 563,23          482 075,00          477 139,50               6 498,73     

C
. 

Č
R

 Náklady budúcich období               115,00                  200,70                  115,00                  200,70     

  Majetok spolu       177 908,35       2 178 279,85       2 004 812,93          351 375,27     

 
 

  

Záväzky 
Stav k       

1.1.2019 
Prírastky Úbytky 

Stav k 
31.12.2019 

 
B

. C
u

d
zie

 zd
ro

je
 

Záväzky z obchodného styku            4 357,77          567 475,21          565 549,39               6 283,59     

Záväzky voči zamestnancom          15 022,18          295 630,97          286 049,52             24 603,63     

Záväzky voči SP a ZP            9 391,96          140 941,77          134 749,00             15 584,73     

Daňové záväzky            1 530,18             24 082,20             22 984,14               2 628,24     

Prijaté krátkodobé fin. 
výpomoci 

                        -               20 500,00             20 500,00                            -       

Záväzky zo sociálneho fondu            1 464,02               1 621,66                  145,05               2 940,63     

Ostatné dlhodobé záväzky          77 027,20             84 930,54             11 784,47          150 173,27     

C
. 

Č
R

 Výnosy budúcich období       149 928,02          137 879,00               2 834,00          284 973,02     

  Záväzky spolu       258 721,33          705 586,14       1 044 595,57          487 187,11     

 
 

 
 
 



 

 

Ekonomicky oprávnené náklady Zariadenia pre seniorov 
a  Špecializovaného zariadenia pre rok 2019: 

 
 

EON Zariadenia pre seniorov, Duklianska 653/25, 089 01 Svidník za rok 2019  
v štruktúre položiek podľa § 72 ods. 5 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách 

  
Názov položky/podpoložky 

Výška EON spolu                  
(v EUR) 

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

                           105 580,46    

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) 

                             36 789,72    

c) tuzemské cestovné náhrady                                             -      

d) výdavky na energie, vodu a komunikácie                              13 169,35    

e) 
výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových 
interiérov 

                                5 788,52    

f) dopravné                                             -      

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

                                   688,67    

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 

                             28 177,60    

i) výdavky na služby                              10 216,54    

j) 

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

                                   441,13    

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 

                                   209,20    

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

                           201 061,19    

  Počet klientov 16  

  Priemerné EON na 1 klienta a mesiac                                 1 047,19    

 
 



 

 

 
 

EON Špecializovaného zariadenia, Duklianska 653/25, 089 01 Svidník za rok 2019  
v štruktúre položiek podľa § 72 ods. 5 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách 

  
Názov položky/podpoložky 

Výška EON spolu                         
(v EUR) 

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

                           170 532,96    

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) 

                             60 013,96    

c) tuzemské cestovné náhrady                                      72,98    

d) výdavky na energie, vodu a komunikácie                              13 812,11    

e) 
výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových 
interiérov 

                             21 420,58    

f) dopravné                                             -      

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

                                2 677,78    

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 

                             38 022,04    

i) výdavky na služby                                 9 782,48    

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

                                   505,93    

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 

                                   313,80    

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

                           317 154,62    

  Počet klientov 24  

  Priemerné EON na 1 klienta a mesiac                                 1 101,23    

 

 

 

 

 



 

 

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 2019  o výsledku jej hospodárenia za rok končiaci 

k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.  

  

 

Prílohy: 

1. Správa nezávislého audítora  

2. Účtovná závierka k 31. 12. 2019 

 


