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ÚVOD 

Nezisková organizácia má za sebou siedmy rok svojej činnosti. Založená bola v roku 2014 vo 

februári, zaregistrovaná do Registra poskytovateľov sociálnych služieb a od 27.5.2014 poskytuje 

sociálnu činnosť pre klientov. 

Poďakovanie za prácu pri poskytovaní, skvalitňovaní služieb a pri realizovaní činnosti 

neziskovej organizácie si zaslúži tím participujúci na manažmente našej neziskovej organizácie. 

Neoceniteľná vďaka patrí aj dobrovoľníkom a priateľom nášho zariadenia. 

Verím, že táto výročná správa poskytne ucelený pohľad na naše aktivity, činnosť i hospodárenie 

neziskovej organizácie. 

 

       Ing. Sidónia Vahovičová 

riaditeľka neziskovej organizácie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1 IDENTIFIKÁCIA ORGANIZÁCIE 

 

Názov organizácie:   VALLE n.o. 

Dátum založenia:   28.2.2014 

Sídlo:     Duchnovičova 22, 066 01 Humenné 

Zriaďovateľ: HUMANISSIMO Humenné n. o., Duchnovičova 22, 066 01 

Humenné 

Štatutárny zástupca: Ing. Sidónia Vahovičová 

Odborný garant zariadenia:  Mgr. Monika Semancová 

Registrácia: Krajský úrad v Prešove, Číslo spisu: OVVS-413/2014-NO 

Identifikačné číslo:   45 742 791 

Daňové identifikačné číslo:  2024040766 

Bankovéspojenie:   ČSOB a.s. 

    č. účtu : 4019633746/7500 

    IBAN: SK61 7500 0000 0040 1963 3746 

 

Telefón:    057/788 48 40 

Miestoposkytovaniaslužieb:  ul. Duchnovičova 22, 066 01 Humenné 

 

 

 

 

 

  



2 ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA A ORGÁNY SPOLOČNOSTI 

(K 31.12.2021) 

 

Organizačná štruktúra: 

 



2.1 Orgány spoločnosti: 

 

Štatutárnym orgánom je riaditeľka - Ing. Sidónia Vahovičová. V zložení členov správnej rady došlo 

k zmene. Správna rada má nasledovné zloženie:  

Správna rada: 

 Ing. Milan Macko - predseda 

 Mária Slivková - člen 

 Tímea Vahovičová- člen 

Revízor: 

 Ing. Romana Burašová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 POSLANIE A CIELE, PREHĽAD POSKYTOVANÝCH    

SLUŽIEB 

3.1 Poslanie 

 Poslaním VALLE n. o. je prispievať k udržaniu sociálnych služieb v regióne Humenného tak, 

aby v krajných životných situáciách mali obyvatelia šancu prežiť v čo najprijateľnejších podmienkach. 

Kvalitné sociálne služby a dobrá lokalizácia našich zariadení je optimálnym predpokladom pre 

nadväznosť tak na ukončenú zdravotnú starostlivosť, ako aj zabezpečovať dynamický zdravotný servis 

pre prijímateľov sociálnych služieb s výrazne podlomeným alebo ohrozeným zdravím. 

Prioritami pre zariadenie sociálnych služieb VALLE n. o. zostávajú, tak ako aj predchádzajúci rok, 

najmä nasledovné:   

➢ Poskytovanie sociálnej služby a humanitárna starostlivosť podľa zákona 

č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona číslo 455/1991 Zb. o 

živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, a to: 

- v zmysle § 12 ods. 1 písm. c) - poskytovanie sociálnej služby na riešenie nepriaznivej sociálnej 

situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo 

z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku, a to podľa bodu 1. - poskytovanie sociálnej služby 

v zariadení pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické 

osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek, a to v súlade s § 35 v zariadení pre seniorov (ZPS) 

a v súlade s § 39 v špecializovanom zariadení a zároveň v zmysle zriaďovacej listiny neziskovej 

organizácie.  
 

3.2 Ciele neziskovej organizácie 

Pri plnení poslania sa sledujú nasledovné ciele: 

➢ zabezpečenie nepretržitej opatrovateľskej služby 

➢ zlepšenie zdravia a sociálneho statusu našich klientov  

➢ kvalita poskytovania sociálnych služieb 

➢ vytvorenie podmienok pre získanie certifikátu kvality ISO  

➢ snaha o začlenenie marginálnych skupín do spoločnosti. 

 

Medzi dlhodobé ciele, ktoré si nezisková organizácia stanovila na roky 2019 - 2022 patria: 

➢ implementácia ISO noriem do neziskovej organizácie a získanie certifikátu kvality,  

➢ zabezpečiť motivačné prostredie pre zamestnancov, ktoré by viedlo k zvýšeniu kvality práce, 

➢ predchádzať syndrómu vyhorenia u zamestnancov, 

➢ uplatňovať účinný štýl riadenia, jasne stanoviť zodpovednosť za prebiehajúce procesy. 



3.3 Prehľad poskytovaných sociálnych služieb 

VALLE n. o. je neverejným poskytovateľom. Ide o zariadenie sociálnych služieb 

poskytujúce tie druhy sociálnych služieb, ktoré sú zamerané na riešenie nepriaznivej sociálnej 

situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo 

z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku. Ide teda o poskytovanie sociálnej služby 

v zariadeniach určených pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby 

a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek. A to v zariadení pre seniorov podľa § 35 

s kapacitou 20 prijímateľov a v špecializovanom zariadení s kapacitou 10 prijímateľov podľa 

§ 39 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. Obidva 

druhy sociálnych služieb sa poskytujú ako celoročná pobytová forma a na neurčitý čas. 

Zariadenie VALLE n. o. má postup pri poskytovaní sociálnych služieb upravený 

v jednotlivých organizačných smerniciach, ktoré bližšie ustanovujú, konkretizujú a upravujú 

jednotný postup pri poskytovaní sociálnych služieb pre prijímateľov sociálnych služieb v 

zariadení. 

 

Zariadenie pre seniorov VALLE n. o. 

V zariadení pre seniorov sa poskytujú sociálne služby fyzickým osobám, ktoré už 

dovŕšili dôchodkový vek a sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby so stupňom odkázanosti 

minimálne IV. podľa prílohy č. 3 uvedeného zákona, alebo fyzickým osobám, ktoré potrebujú 

poskytovanie sociálnych služieb z iných vážnych dôvodov.  

Zariadenie VALLE n. o. ako zariadenie pre seniorov poskytuje:  

A) odborné činnosti, a to pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne 

poradenstvo, sociálnu rehabilitáciu; 

B) obslužné činnosti, a to ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba 

bielizne a šatstva; 

C) ďalšie činnosti, a to osobné vybavenie, zabezpečenie záujmovej činnosti, zabezpečenie 

potrebnej zdravotníckej starostlivosti a ošetrovateľskej starostlivosti. A zároveň utvára 

podmienky na úschovu cenných vecí. 

 

 



Špecializované zariadenie VALLE n. o. 

V špecializovanom zariadení sa poskytujú sociálne služby fyzickým osobám, ktoré sú 

odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je minimálne V. podľa 

prílohy č. 3 uvedeného zákona, a zároveň majú zdravotné postihnutie, a to najmä 

Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba či demencia rôzneho typu etiológie.  

Zariadenie VALLE n. o. ako špecializované zariadenie poskytuje:  

A) odborné činnosti, a to pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne 

poradenstvo, sociálnu rehabilitáciu, pracovnú terapiu; 

B) obslužné činnosti, a to ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba 

bielizne a šatstva; 

C) ďalšie činnosti, a to osobné vybavenie, zabezpečenie záujmovej činnosti, zabezpečenie 

potrebnej zdravotníckej starostlivosti a ošetrovateľskej starostlivosti.  

A zároveň utvára podmienky na úschovu cenných vecí. 

 

3.4 Štruktúra prijímateľov sociálnych služieb podľa druhu a veku k 31.12.2021 

 

Nezisková organizácia VALLE n. o. vytvára podmienky pre poskytovanie celoročnej pobytovej 

sociálnej služby pre 30 prijímateľov sociálnych služieb.  

Pohyb prijímateľov sociálnych služieb v roku 2021  bol nasledovný: 

- umiestnených bolo 14 občanov, z toho 3 v špecializovanom zariadení a 11 v zariadení 

pre seniorov; 

- poskytovanie sociálnych služieb na vlastnú žiadosť bolo ukončené u 1 prijímateľa 

sociálnych služieb, z toho 0 v špecializovanom zariadení a 1 v zariadení pre seniorov; 

- poskytovanie sociálnych služieb z dôvodu exitusu (v nemocnici alebo v zariadení) 

bolo ukončené u 9 prijímateľov sociálnych služieb, z toho 3 v špecializovanom 

zariadení a 6 v zariadení pre seniorov.;  

- preradení boli 3 občania. 

 

 

 

 

 

 

 



Počet prijímateľov sociálnych služieb k 31.12.2021 podľa druhu poskytovanej sociálnej služby a veku: 

 

Tabuľka 1 Štruktúra prijímateľov podľa druhu a veku k 31.12.2021 

Vekové 

rozpätie 

Špecializované 

zariadenie 

Zariadenie 

pre seniorov 

63 - 74 2 5 

75 - 79 0 2 

80 - 84 3 7 

85 - 89 4 4 

nad 90 1 2 

Spolu 10 20 

 

Graf 1 Štruktúra 

prijímateľov  

špecializovaného 

zariadenia podľa veku 

vo VALLE n. o. 

 

 

 

 

 

 

Graf 2 Štruktúra 

prijímateľov 

zariadenia pre 

seniorov podľa veku 

vo VALLE n. o. 
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3.5 Zmeny v neziskovej organizácii a predpokladaný vývoj 

 

Rok 2021 bol siedmim rokom fungovania pre neziskovú organizáciu. Zaregistrovala sa 

28.2.2014, do registra poskytovateľov sociálnych služieb dňom 27.5.2014 odkedy začala aj 

poskytovať sociálne služby pre prijímateľov sociálnych služieb.  

V roku 2021 bola  zakúpená zdvíhacia plošina – výťah, ktorý nám uľahčí prácu s prijímateľmi, 

ako aj jednoduchší presun prijímateľov z horného poschodia na dolné podlažie.  Vykonali sa  drobné 

úpravy v areáli zariadenia. V ďalších rokoch plánuje nezisková organizácia osloviť sponzorov 

a zapojiť sa do projektov za účelom získania finančných prostriedkov na modernizáciu zariadenia.  

Pre svoju činnosť nezisková organizácia využíva aj dobrovoľníkov, brigádnikov, partnerov, čo 

zlepšuje úroveň kvality sociálnych služieb a plánuje v tom pokračovať. VALLE n. o. má svoju vlastnú 

web stránku a stránku na sociálnej sieti Facebook, kde aktualizuje svoje údaje a informuje o aktivitách 

v zariadení. Pre účely evidencie a databázy prijímateľov sociálnych služieb využíva organizácia 

informačný systém Cygnus v oblasti sociálnych služieb, ktorý prináša uľahčenie práce, kvalitnejšiu 

evidenciu údajov a efektívnejšie poskytovanie sociálnych služieb.  

3.6 Súhrn aktivít vo VALLE n. o. v roku 2021 

Pandémia - ochorenia COVID-19 v roku 2021 neustála a v dôsledku toho boli 

dočasne pozastavené spoločenské aktivity, ako aj väčšie skupinové  aktivity v zariadení. 

Prijali sme rozsiahle preventívne opatrenia v snahe zabrániť šíreniu tohto ochorenia 

a ochrániť naším klientov. Boli pozastavené návštevy, alebo boli obmedzované na základe 

opatrení vyhlásené vládou SR. Táto situácia pretrvávala do konca roka. 

 

Január 

❖ Základné sociálne poradenstvo, testovanie klientov (poskytnutie základných 

informácií o priebehu aktuálnej situácie – COVID 19, možnostiach riešenia spôsobom 

zohľadňujúcim ich zdravotný a psychický stav)  

❖ Privítanie nového roka a novoročné blahoželania 

❖ Hodnotenie roka 2020 a nové návrhy na rok 2021 

❖ Individuálne a skupinové rozhovory /menšie skupiny klientov/ o živote klientov 

❖ Činnosť zameraná na rozvoj jemnej motoriky vymaľovávanie obrázkov, strihanie 

lepenie, pletenie, vyšívanie, skladanie puzzle  

❖ Čítanie pri lôžku imobilných klientov 

❖ Spoločenské duchovné aktivity/sledovanie filmov s náboženskou tematikou, sv.omše, 

modlitby/ 



❖ Aktivizačné a pamäťové cvičenie  

❖ Spievanie so sprievodom ergoterapeutky 

❖ Športové a pohybové hry 

❖ Aktualizácia výzdoby spoločných priestorov odzdobenie  vianočných stromčekov, 

upratanie svietnikov a vianočných dekorácií 

 

Február  

❖ Základné sociálne poradenstvo, testovanie klientov (poskytnutie základných 

informácií o priebehu aktuálnej situácie – COVID 19, možnostiach riešenia spôsobom 

zohľadňujúcim ich zdravotný a psychický stav)  

❖ Individuálne a skupinové rozhovory /menšie skupiny klientov/ o živote klientov 

❖ Činnosť zameraná na rozvoj jemnej motoriky vymaľovávanie obrázkov, strihanie 

lepenie  

❖ Vedomostné cvičenia zamerané na rozvoj kognitívnych funkcií klientov 

❖ Spoločenské duchovné aktivity/sledovanie filmov s náboženskou tematikou, sv.omše, 

modlitby/ 

❖ Športové a pohybové hry a cvičenia 

 

Marec  

❖ Základné sociálne poradenstvo, testovanie klientov (poskytnutie základných 

informácií o priebehu aktuálnej situácie – COVID 19, možnostiach riešenia spôsobom 

zohľadňujúcim ich zdravotný a psychický stav)  

❖ Príprava jarnej výzdoby a veľkonočných dekorácii ako napr. príprava násteniek 

s aktuálnou tematikou v spolupráci s prijímateľmi sociálnej služby 

❖ Individuálne a skupinové rozhovory  

❖ Biblioterapia -  pri príležitosti  mesiaca knihy, čítanie a beseda na vybranú tému 

❖ Ergoterapia – výroba veľkonočných pozdravov, maľovanie veľkonočných vajíčok. 

❖ Vedomostné cvičenia pre klientov 

❖ Spoločenské duchovné aktivity 

❖ Športové a pohybové hry  

❖ Stretnutie s prijímateľmi soc. služby  zamerané na zabraňovanie vzniku nežiaduceho 

správania prijímateľov, ktoré je v rozpore zo zásadami slušného spolunažívania 

a Domáceho poriadku  



Apríl  

❖ Základné sociálne poradenstvo, testovanie klientov (poskytnutie základných 

informácií o priebehu aktuálnej situácie – COVID 19, možnostiach riešenia spôsobom 

zohľadňujúcim ich zdravotný a psychický stav)  

❖ Ergoterapeutická činnosť- jarná úprava záhrady (predpríprava k výsadbe, rýľovanie, 

hrabanie)  

❖ Výroba sviečok s jarnou tematikou 

❖ Jarná brigáda v areáli zariadenia – úprava okolia po zime, zametanie, zber odpadkov 

a nečistôt – Deň Zeme 

❖ Individuálne a skupinové rozhovory /menšie skupiny klientov/ o živote klientov 

❖ Činnosť zameraná na rozvoj jemnej motoriky  

❖ Vedomostné cvičenia zamerané na rozvoj kognitívnych funkcií klientov 

❖ Muzikoterapia – hranie piesní  

❖ Biblioterapia – čítanie úryvkov z kníh 

❖ Športové a pohybové cvičenia 

❖ Spoločenské duchovné aktivity/sledovanie filmov s náboženskou tematikou, sv.omše

 

 

 



Máj   

❖ Základné sociálne poradenstvo (poskytnutie základných informácií o priebehu 

aktuálnej situácie – COVID 19, možnostiach riešenia spôsobom zohľadňujúcim ich 

zdravotný a psychický stav)  

❖ Pri príležitosti Dňa matiek posedenie s príjemnou hudbou 

❖ Posedenie na terase 

❖ Ergoterapia – okopávanie záhonov a výsadba kvetín, výroba mydielok 

v ergoterapeutickej dielni 

❖ Individuálne a skupinové rozhovory /menšie skupiny klientov/ o živote klientov 

❖ Vedomostné cvičenia zamerané na precvičenie pamäťových činnosti 

❖ Biblioterapia – čítanie dennej tlače 

❖ Muzikoterapia spojená s relaxačným pohybovým cvičením  

❖ Spoločenské duchovné aktivity/ on-line sv.omše, modlitby / 

 

 

 

 

 



Jún 

❖ Základné sociálne poradenstvo  

❖ Pri príležitosti Svetového dňa životného prostredia, vysielanie filmu o znečisťovaní 

životného prostredia a o plytvaní prírodnými zdrojmi, beseda na tému ako pomôcť 

prírode a ako šetriť dôležité prírodné zdroje v našich podmienkach  

❖ Rehabilitačné prechádzky mobilných klientov v areáli zariadenia a vyvážanie 

imobilných klientov   na čerství vzduch v spojení s biblioterapiou 

❖ Ergoterapia – zber liečivých rastlín v areáli zariadenia  

❖ Individuálne a skupinové rozhovory  

❖ Cvičenia zamerané na precvičenie pamäťových činnosti 

❖ Muzikoterapia spojená s relaxačným pohybovým cvičením  

❖ Spoločenské duchovné aktivity – sväté omše, modlitby 

 

 

Júl 

❖ Rehabilitačné prechádzky mobilných klientov v areáli zariadenia a vyvážanie 

imobilných klientov   na čerství vzduch v spojení s biblioterapiou 

❖ Diskusia spojená s prednáškou na tému „Zdravie seniora v lete“ 

❖ Ergoterapia – zber úrody zo záhrady  

❖ Individuálne a skupinové rozhovory  

❖ Precvičovanie jemnej motoriky – zdobenie krabic 

❖ Pamäťové cvičenia s klientmi na rozvoj a udržiavanie schopnosti zapamätať si 

❖ Spoločenské duchovné aktivity – sväté omše, modlitby 



 

 

 

 

August 

❖ Individuálne a skupinové rozhovory  

❖ Rehabilitačné prechádzky mobilných klientov v areáli zariadenia a vyvážanie 

imobilných klientov   na čerství vzduch v spojení s biblioterapiou 

❖ Starostlivosť o záhradu 

❖ Spoločenské duchovné aktivity – sväté omše, modlitby 

❖ Reminiscencia(spomínanie na časy minulé prostredníctvom rozhovorov, fotografií)  

❖ Muzikoterapia  

❖ Spev s ergoterapeutkou 



❖ Relaxačné, pohybové cvičenia  

❖ Cvičenia zamerané na jemnú motoriku 

❖ Cvičenia zamerané na pamäť ( napr. rozvíjanie pamäti, rôzne hry, doplňovačky) 

 

September 

❖ Ergoterapeutická činnosť - údržba areálu zariadenia (hrabanie lístia), starostlivosť 

o záhradu 

❖ Muzikoterapia – hranie piesní podľa želania klientov 

❖ Biblioterapia – čítanie úryvkov z vybraných kníh 

❖ Rehabilitačné cvičenia na izbách imobilných klientov 

❖ Prednáška na tému: Zdravá výživa v každom veku 

❖ Spoločenské duchovné aktivity – sväté omše, modlitby 

❖ Precvičovanie jemnej motoriky – navliekanie korálikov, skladanie puzzle 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Október 

❖ Základné sociálne poradenstvo (poskytnutie základných informácií o priebehu 

aktuálnej situácie – COVID 19, možnostiach riešenia spôsobom zohľadňujúcim ich 

zdravotný a psychický stav)  

❖ Posedenie klientov zariadenia  zamerané na oslavu mesiaca úcty k starším 

❖ Relaxačné hry a aktivity zamerané na zachovanie a rozvoj pozitívneho myslenia pri 

príležitosti Svetového dňa duševného zdravia 

❖ Muzikoterapia – hranie piesní podľa želania prijímateľov 

❖ Biblioterapia – čítanie úryvkov z vybraných kníh 

❖ Precvičovanie jemnej i hrubej motoriky 

❖ Rehabilitačné cvičenia na izbách imobilných klientov 

❖ Prednáška na tému: Zdravá výživa v každom veku 

 

 

 

 



November 

❖ Základné sociálne poradenstvo (poskytnutie základných informácií o priebehu 

aktuálnej situácie – COVID 19, možnostiach riešenia spôsobom zohľadňujúcim ich 

zdravotný a psychický stav)  

❖ Podpora rozvoja pozitívnych interpersonálnych vzťahov medzi klientmi navzájom 

❖ Ergoterapia – práca s plastelínou, maľovanie obrázkov, príprava vianočných ozdôb  

❖ Memory hry a iné aktivity zamerané na precvičovanie pamäte 

❖ Muzikoterapia – hranie piesní podľa želania klientov 

❖ Biblioterapia – čítanie úryvkov z  časopisov 

❖ Precvičovanie jemnej i hrubej motoriky 

❖ Rehabilitačné cvičenia na izbách imobilných klientov 

 

 



 

December 

❖ Základné sociálne poradenstvo (poskytnutie základných informácií o priebehu 

aktuálnej situácie – COVID 19, možnostiach riešenia spôsobom zohľadňujúcim ich 

zdravotný a psychický stav) 

❖ 2. etapa vyhodnocovania IP v roku 2021 

❖ Príchod sv. Mikuláša so svojimi pomocníkmi  anjelom a čertom – obdarovanie 

klientov 



❖ Ergoterapeutická činnosť - výroba vianočných dekorácií a ozdôb, vianočných 

pozdravov, výroba vianočných darčekov  

❖ Výzdoba zariadenia vyrobenými vianočnými dekoráciami 

❖ Vianočné posedenie 

❖ Podpora rozvoja pozitívnych interpersonálnych vzťahov medzi klientmi navzájom 

❖ Ergoterapia – práca s plastelínou, maľovanie obrázkov, príprava vianočných ozdôb  

❖ Biblioterapia – čítanie príbehov o vianočnom čase 

❖ Muzikoterapia – počúvanie kolied (duchovná príprava na vianočné sviatky) 

❖ Štedrá večera, rozdávanie darčekov od sponzorov /24.12.2021/ 

❖ Silvestrovské posedenie /30.12.2021/ 

 



4 ZÁVER 

 

Rok 2021 bol veľmi náročný. Vzhľadom k situácii s ochorením COVID-19 sme museli 

dočasne pozastaviť spoločenské, ako aj skupinové  aktivity v zariadení, s cieľom chrániť  

zdravie prijímateľov sociálnych služieb. Našim hlavným cieľom je neustále zvyšovanie kvality 

poskytovaných sociálnych služieb so zameraním na uspokojovanie individuálnych potrieb a 

požiadaviek prijímateľov sociálnej služby a k celkovej spokojnosti prijímateľov, zvyšovanie 

kvalifikácie zamestnancov a modernizácia zariadenia. 

Pevne veríme, že sme urobili maximum preto, aby sme aj toto obdobie, vedeli prekonať 

a prijímateľom sociálnych služieb zabezpečiť kvalitný rozsah poskytovania sociálnych služieb. 



5 HODNOTENIE ČINNOSTI V ROKU 2021 

Obložnosť v našom zariadení ZPS a ŠZ hodnotíme za rok 2021 nasledovne: 

 

Mesiac 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Počet klientov 26,06 25,86 26,97 27,00 27,48 28,00 26,90 28,29 29,07 30,00 30,00 30,00 

Kapacita 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 

Obložnosť (%) 86,88 86,19 89,89 90,00 91,61 93,33 89,68 94,30 96,89 100,00 100,00 100,00 

 

 

 

Za rok 2021 sme získali dotáciu z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja na špecializované 

zariadenie a na zariadenie pre seniorov, špecializované zariadenie z Ministerstva práce, sociálnych 

vecí a rodiny SR v zmysle zákona č. 448/2008 z. z o sociálnych službách v znení neskorších 

predpisov, čo veľmi pomohlo pri fungovaní neziskovej organizácii. Dotácia PSK na zakúpenie 

zdvíhacej plošiny. Dary vo forme balíčkov pre prijímateľov zariadenia sme tiež získali na základe 

žiadosti od  TESCA a.s., pobočka Humenné. 



5.1  Správa neziskovej organizácie 

 

Správna rada sa v uplynulom roku 2021 stretávala na rokovaniach, z ktorých boli následne 

vyhotovené zápisnice spolu s uznesením. Prioritou bolo riadenie činností n.o., rozhodovanie o 

zásadných otázkach týkajúcich sa bežnej prevádzky organizácie i hľadanie spôsobov zefektívnenia 

prevádzky organizácie. Došlo k zmene zloženia členov správnej rady. 

Následne sa činnosť správnej rady sústredila na riešenie finančnej situácie, záväzkov 

a hľadanie nových možných krátkodobých zdrojov.  

Rozpočet neziskovej organizácie na rok 2021 bol správnou radou schválený v závere 

roka 2020.  

V roku 2021 urobila nezisková organizácia maximum pre klientov, tak aby klientom 

bola poskytovaná kvalitná sociálna služba. 



5.2 Účtovná závierka 

 

 



 

 



 

 



 



 

 

 



5. 3 Ekonomické ukazovatele a analýzy 

tab. č. 1 - Doplňujúce údaje k Výkazu ziskov a strát 

 

Druh segmentu          

 

Tuzemsko hodnota 

 

Zahraničie hodnota 

Za vlastné výrobky a tovar neaplikovateľné - 

Tržby za sociálne služby-hlav.čin 149.963,47 - 

Tržby z predaja služieb 9.240,00 - 

Tržby za prepravu klientov-hlav.č.  0,00 - 

Predaj DHM 0,00 - 

Finančné príspevky a dary 335,88 - 

Dotácie 259.365,10 - 

Príspevky z podielu zaplatenej dane 855,89  

Ostatné výnosy 0,00 - 

Spolu 
 

419.760,34 

 

 

tab. č. 2 - Výška záväzkov po lehote splatnosti:   

 

Záväzky  

 

Finančný objem 

 

% z celkového 

objemu záväzkov 

Krátkodobé záväzky 0,00 ............. 

Dlhodobé záväzky 0,00 0 

 

Spoločnosť VALLE n.o. hospodári od 27.05.2014   

      Nezisková organizácia bola založená za účelom poskytovania sociálnej  opatrovateľskej 

starostlivosti, ktorú počas r. 2021 vykonávala v zariadeniach ŠZ, ZPS.                                       

Dosiahla obrat zo sociálno-opatrovateľskej činnosti 149.963,47 € 

1 Tržby za prepravu klientov vo výške 0,00 €. 

2 Tržby za prepravu klientov - cudzích  tvoria 0,00 €. 

3 Tržby z predaja dlhodobého hm. majetku tvoria 0,00 €. 

4 Finančné príspevky a dary tvoria 335,88 €. 

5 Príspevky z podielu zaplatenej dane tvoria 855,89 €. 

6 Dotácie 259.365,10 €.  

7 Ostatné výnosy 0,00 € 

Začala hospodáriť s obratom  200,00 € -základný vklad 

1 Nezisková organizácia dosiahla výnosy 419.760,34 € a náklady                                            

vo výške 419.680,07 €. 

2 Záväzky voči dodávateľom organizácie sú vo výške 3.235,31 €  

 

 

 



 

tab. č. 3–Výdavky (náklady) v roku 2021 

 

Náklady 

 

Tuzemsko hodnota 

 

Zahraničie hodnota 

Spotreba materiálu 20.416,69 - 

Spotreba energie 18.072,00 - 

Opravy a udržiavanie 

Cestovné 

277,89 

15.000,00 

- 

Ostatné služby 132.271,41 - 

Mzdové náklady 171.833,92 - 

Zákonné soc. a zdr. poistenie 58.155,22 - 

Zákonné sociálne náklady 

Ostatné sociálne náklady 

1.310,14 

89,50 

- 

Ostatné dane a poplatky 36,10  

Ostatné pokuty a penále 

 

Osobitné náklady 

Iné ostatné náklady 

Odpisy DNM a DHM  

                                              

0,00 

 

0,00                                       

580,88 

1.636,32 

 

- 

Spolu 
 

419.680,07 

 

 

 

3 Výdavky  sú vo výške 419.680,07 €  

- ťažiskové náklady:  

o mzdy: 171.833,92 € 

o energie, nájomné, režijné náklady:  70.098,69 € 

o poskytnuté príspevky: 0,00 € 

- výdavky na činnosť v oblasti výskumu a vývoja 0,00 € 

- hospodársky výsledok za rok 2021 je zisk  80,27 € 

- nezisková organizácia nemá organizačnú zložku v zahraničí. 

 Nezisková organizácia mala v roku 2021 výdavky na spotrebný materiál, ako napr. 

zdravotnícke pomôcky, čistiace prostriedky, kancelárske potreby a krátkodobý majetok. Náklady na 

opravu a udržiavanie majetku organizácie boli vo výške 277,89 €. 

Prijaté služby, ktoré zahŕňali nájom,  čistiarenské služby (pranie bielizne), školenia, administratívne 

a bankové služby a iné, predstavovali celkovú výšku výdavkov 132.852,29 €. V tomto roku naša 

organizácie mala aj náklady na cestovné vo výške 15.000,00 €.  

V príslušnom roku boli použité prostriedky na financovanie miezd zamestnancov a príslušné odvody 

v celkovej výške 229.989,14 €. 

 

5.4 Dary a dotácie 

Organizácia prijala dotácie vo výške  259.365,10 €. 

Od VÚC Prešov prijala organizácia dotácie celkovo vo výške 53.803,10 €.  



Príspevok vo výške 43.803,10 € bol určený na  prevádzku Špecializovaného zariadenia.   

Dotácia vo výške 10.000,- € od VÚC Prešov – Mikroprogram KV bola použitá vo výške 5.000,-

€. Zostatok bude čerpaný v roku 2022 podľa zmluvnej dohody. 

 

Z MPSVaR prijala organizácia dotáciu na poskytovanie sociálnych služieb vo výške 198.012,-€. 

Z MPSVaR sme v roku 2021 prijali v rámci opatrení COVID 19 dotácie a to na nákup 

vitamínových produktov pre zamestnancov a klientov zariadenia vo výške 980,- € a humanitárnu 

pomoc (odmeny zdravotníkom)  vo výške 4.050,- €    

Nezisková organizácia prijala  finančné dary vo výške 335,88 €, ktoré použila na prevádzku 

zariadenia.  

Nezisková organizácia nevlastní dlhodobý hmotný majetok. Majetok organizácie tvoria vyššie 

uvedené príjmy. 

 

5.5 Ekonomicky oprávnené náklady na prijímateľa 

V špecializovanom zariadení sú ekonomicky oprávnené náklady v roku 2021 v prepočte na 1 klienta/1 

mesiac: 1.380,01 €. 

V zariadení pre seniorov sú ekonomicky oprávnené náklady v roku 2021 v prepočte na 1 klienta/1 

mesiac: 993,22 €. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 STANOVISKO SPRÁVNEJ RADY 

 

 



7 STANOVISKO AUDÍTORA 

 

 

 



 

 



 


