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Úvod 
 

 

Vážené dámy, vážení páni  a priatelia.  

  

Vo Výročnej správe  za rok 2021, vám už po 9 krát predkladáme prehľad života a práce  

neziskovej organizácie  IRIS –IV, n. o., so sídlom  v obci Skačany.  

 

Rok 2021 bol vo všetkých oblastiach života spoločnosti ovplyvnený vysokým nárastom  

infekčného ochorenia COVID-19.  V zariadeniach pre seniorov sme všetky sily sústredili na 

prevenciu nielen pred  samotným ochorením, ale aj pred pocitmi  izolácie, strachu a beznádeje, 

na posilnenie schopnosti našich klientov zvládnuť mimoriadnu situáciu ich  odtrhnutia od 

spoločnosti a rodiny, ktorú doteraz nepoznali.  Našu pozornosť sme sústredili aj na 

zamestnancov finančnou úpravou ich príjmu aj inými benefitmi sme prispeli k ich pracovnej 

stabilizácii.   Ďalšie naše činnosti  sme cielene zamerali na  prevenciu ako ochrániť klientov 

a zamestnancov pred  ochorením,  pomohlo nám najmä ako aj snahou dodržať všetky platné 

opatrenia a usmernenia pre zamedzenie šírenia pandémie.  Každé zariadenie postupovalo  podľa 

platných usmernení a nariadení viažucich sa na aktuálnu epidemiologickú situáciu v krajine. 

 

Zo srdca ďakujeme našim zamestnancom za ich mimoriadne nasadenie, obetavosť 

a aktivitu,  svojou kvalitnou  prácou denne pomáhajú napĺňať spoločné ciele a zámery,  svojim 

obrovským odhodlaním prispeli ku udržaniu kvality života,  pocitu bezpečia a istoty našich 

klientov.  

 

Úprimné poďakovanie patrí aj  príbuzným, priateľom a všetkým  priaznivcom  za  

dôveru v naše schopnosti pri starostlivosti o  „našich „ seniorov , vďaka za každú podporu. Naša 

vďaka patrí Ministerstvu práce sociálnych vecí a rodiny SR, TSK, obci Skačany, obci Radobica,  

a ďalším organizáciám, inštitúciám, sponzorom a darcom a v neposlednom rade našim 

aktívnym dobrovoľníkom, ktorí pravidelne svojou ochotou pomáhajú.  

 

„Niektorí ľudia hľadajú krásne miesto, iní zas sami robia miesta krásnymi.“ Hazrat Inajat Chán 

 

 

                                                                                                  

 

 

 

 

 

Mgr. Viera Maďarová v. r.                                                                                          

riaditeľka IRIS – IV, n. o.,  

 

 

 



 

 

1.1 Základné údaje 

 

Názov organizácie    IRIS – IV, n. o., Skačany 3, 958 53 Skačany 

a sídlo: 

 

IČO:        45 740 429 

 

DIČ :    202 3698 358 

 

Názov zariadení :   ZPS IRIS – IV, Skačany, ZPS IRIS – IV Radobica 

 

Právna forma zariadenia:   nezisková organizácia s právnou subjektivitou  

 

Štatutárny zástupca:  Mgr. Viera Maďarová 

 

Kontakt  zariadenia:    +421 385318896, 0905 344553, 0905900681, 0944300709    

irisiv@irisiv.sk,  irisivno@gmail.com   

 

Najvyšším orgánom  neziskovej organizácie  IRIS – IV, n. o.,  

 so sídlom  v Skačanoch č. 3, 

je  správna rada v tomto zložení : 

 

Štatutárny zástupca :   Mgr. Viera Maďarová 

Predseda správnej rady :  Mgr. Iveta Varadyová 

Členovia :     Ing. Marcela Ottová a Ing. Ladislav Struhár 

Revízor :     Ing. Katarína Erdogan 

 

V priebehu roka 2021 nedošlo k zmene členov správnej rady,  zasadala 2 krát v mesiacoch jún   

a december, v decembri prebehlo zasadnutie online z dôvodu vyhláseného lockdownu v celom 

štáte. Na čele je  Mgr. Iveta Varadyová, predseda a Mgr. Viera Maďarová - štatutárny zástupca 

organizácie, ktorá je zodpovedná za jej činnosť. 

 

1.1 História neziskovej organizácie 

Nezisková organizácia IRIS – IV, bola dňa 08. 02. 2013, zapísaná na základe rozhodnutia 

Obvodného úradu Trenčín, odbor všeobecnej vnútornej správy do Registra  neziskových 

organizácii. Dňa 16. 08. 2013, bola NO IRIS – IV, n. o., zapísaná do Registra poskytovateľov 

soc. služieb v TSK, pod číslom 259 s oprávnením: 

mailto:irisiv@irisiv.sk


➢ poskytovať soc. služby v zariadení pre seniorov  pobytovou formou pre 26 a ambulantnou 

formou pre 10 klientov 

➢ v  roku 2014 rozšírila ponuku svojich služieb o Požičiavanie pomôcok a službu Jedáleň.  

➢ od roku 2016 začala poskytovať ďalšie  soc. služby: zariadenie opatrovateľskej služby pre 

14 klientov a denný stacionár pre 12 klientov , ambulantnou formou 

➢ v roku 2017 ukončila poskytovanie soc. služby zariadenie pre seniorov ambulantnou 

formou  

➢ v roku 2018 ukončila poskytovanie soc. služieb v dennom stacionári a zariadení 

opatrovateľskej služby ambulantnou formou 

➢ v roku 2019 uzavrela zmluvu o prenájme budovy v obci Radobica a registrovala nové 

zariadenie pre seniorov pre 28 prijímateľov 

➢ v roku 2020 poskytovať od 01.01. sociálne služby v zariadení pre seniorov v obci Radobica 

 

     1.2  Súčasnosť  

V roku 2021  IRIS – IV, n. o., poskytovala v súlade so zákonom č. 448/2008 o soc. službách  

tieto sociálne služby: 

▪ Zariadenie pre seniorov § 35 –  

▪ 30 miest v pobytovej celoročnej forme v ZPS IRIS – IV, Skačany 

▪ 28 miest v pobytovej celoročnej forme v ZPS IRIS – IV, Radobica, k 31.07.2022  

ukončujeme poskytovanie tejto sociálnej služby 

▪ Požičiavanie pomôcok § 47 zákona 

▪ Jedáleň  §50 zákona 

 

1.3 Predmet činnosti neziskovej organizácie 

 

Naša činnosť  je zameraná na poskytovanie  komplexnej starostlivosti o seniorov o chorých a 

starých ľudí, ktorá v sebe zahŕňa starostlivosť o telo a dušu človeka.  Svojou prácou 

prispievame k prehlbovaniu úcty k životu a dôstojnosti človeka v každom veku a v  každom 

stave. 

Motto : Ku všetkým ľuďom pristupujeme s láskou, úctou a rešpektom.  

 

Ciele našej neziskovej organizácie  sú  najmä:  

 

➢ kvalitné poskytovanie sociálnych služieb,  



➢ ich dostupnosť a zachovanie dôstojnosti života pre starých a zdravotne ťažko postihnutých 

občanov v  obci Skačany, v obci Radobica a blízkeho okolia,  ale i pre všetkých občanov 

odkázaných na pomoc iných,  

➢ byť oporou každému človeku , ktorý potrebuje našu pomoc 

➢ budovanie dôvery, pocitov istoty i zázemia  sociálnych kontaktov,  

➢ aktívny oddych a aj  radostne prežité chvíle i činnosti zamerané na rozvoj zručností,  

to sú len niektoré z našich cieľov, dosiahnutím duševnej pohody a vyrovnanej psychiky 

pomôžeme našim klientom spríjemniť chvíle staroby. 

 

2. Analýza súčasného stavu 

2.1 Štruktúra prijímateľov sociálnych služieb 2021 

 

 

 Klienti ZPS  IRIS – IV, Skačany 

 

 

Klienti ZPS  IRIS – IV, Radobica 

 

 ženy muži  ženy muži 

Počet  22 8 Počet 20 8 

Vek 86,2 85,1 Vek 84,2 81,2 

 

Priemerný počet prijímateľov sociálnej služby v zariadení pre seniorov bol v ZPS IRIS -IV 

Skačany 27 klientov a v ZPS IRIS -IV Radobica 26. Z uvedenej tabuľky je zrejmé, že klienti 

v zariadení pre seniorov tvoria  najmä ženy a vekový priemer ich  radí medzi dlhovekú 

kategóriu seniorov.  Zníženie priemerného počtu klientov v ZPS Skačany spôsobilo najmä 

ochorenie COVID -19, následkom tohto ochorenia zomrelo v novembri 8 našich klientov ZPS 

IRIS – IV, Skačany.  

V období od 1.1. až 30.09. 2021 sme poskytovali stravu pre stravníkov  z obce Skačany v 

priemernom počte 15 klientov za mesiac, z dôvodu ukončenia prípravy obedov a večerí v oboch 

zariadeniach sme od októbra 2021 ukončili poskytovanie aj služby jedáleň pre  tzv. cudzích 

stravníkov.  V  roku 2021 sme neposkytli soc. službu požičiavanie pomôcok.  

 

2.2  Fyzické prostredie  

 ZPS IRIS – IV, Skačany   

Prevádzka zariadenia pre seniorov je situovaná v blízkom centre obce Skačany v pokojnom 

prostredí, v areáli plnom zelene. Budova je 2 - podlažná. Na  prízemí sa nachádza  najmä 

obslužná časť zariadenia     ( vstupná hala, prevádzková miestnosť s WC, jedáleň a priestor pre 

sociálnu pracovníčku kuchyňa a sklady, miestnosť pre zamestnancov so sprchou a WC,  4 izby 

pre klientov  a  kúpeľňa s WC ).  1. poschodie slúži najmä na ubytovanie klientov nachádza sa 

tu 10 izieb,  vstupná hala, spoločenská miestnosť  2 kúpeľne  s 3 WC,  kancelária vedúcej sestry 

zdravotného úseku a sklad čistého prádla.  12 izieb v zariadení je dvojposteľových 2 izby sú  

trojposteľové, všetky sú vybavené špeciálnymi posteľami s antidekubitnými matracmi.  

Klientom slúžia k dispozícii bezbariérové kúpeľne vybavené kúpacou stoličkou a kúpacími 

vozíkmi. Pri vykonávaní hygieny dbáme na dodržiavanie súkromia a intimity  každého klienta. 

 



ZPS IRIS – IV, Radobica 

Prevádzka zariadenia pre seniorov je situovaná  v historickej zrekonštruovanej budove koncom 

obce Radobica v pokojnom horskom prostredí. Budova je 4 - podlažná. 

Prízemie tvoria  najmä obslužná časť zariadenia,  vstupná hala,  spoločenská miestnosť, 

prevádzková miestnosť pre opatrovateľky,  jedáleň a priestor pre sociálnu pracovníčku, WC pre 

zamestnancov,  kuchyňa,  2 izby pre klientov  a  kúpeľňa s WC , sklad špinavého prádla plus 

WC pre klientov.   

1. poschodie slúži najmä na ubytovanie klientov nachádza sa tu 7 izieb, každá izba má vlastnú 

kúpeľňu a WC , 1 jednoizbová izba,  1 trojizbová a 5 dvojizbových izieb a sklad hygienických 

pomôcok  

2. poschodie slúži  tiež najmä na ubytovanie klientov nachádza sa tu 5 izieb, každá izba má 

vlastnú kúpeľňu a WC,  1 jednoizbová,   1 trojizbová a 3 dvojizbové , plus 1 izolačná miestnosť, 

2 kancelárie a sklad čistiacich prostriedkov.  

Všetky izby sú vybavené špeciálnymi posteľami s antidekubitnými matracmi.  Klientom slúžia 

k dispozícii bezbariérové kúpeľne vybavené kúpacou stoličkou a kúpacími vozíkmi. Pri 

vykonávaní hygieny dbáme na dodržiavanie súkromia a intimity  každého klienta. 

▪ V roku 2021 sme upravili vybavenie interiéru budovy na montážou piatich klimatizačných 

jednotiek : 3 na prízemí -  sesterňa, jedáleň a spoločenská miestnosť pre klientov, chodba 

na poschodí a kancelárie na 2. poschodí, čo prispelo k celkovej pohode klientov počas 

extrémne horúcich dní v lete a zároveň aj umožňuje prikúriť počas chladných dní mimo 

vykurovacieho obdobia. 

▪ Zároveň sme požiadali majiteľa budovy o zlepšenie tepelnej pohody na okrajových izbách 

,  montáž 8 ks elektrických radiátorov pomohlo vyriešiť problematické vykurovanie 

budovy. 

 

 2.3 Personálna štruktúra   

V IRIS – IV, n. o. pracovalo v roku 2021 na trvalý pracovný pomer 32 zamestnancov 

z toho :  

➢ Riaditeľky oboch  zariadení 

➢ Zástupkyne oboch  zariadení 

➢ Vedúca zdravotná sestra oboch zariadení 

➢ 5 kuchárov 3 + 2  

➢ 2 Sociálne pracovníčky  1+ 1 

➢ 17 opatrovateliek  9 + 8 

➢ 4 upratovačky  2 +2  

➢ Administratívna pracovníčka 

 

Počet zamestnancov presahuje  s prílohu č. 1 k zákonu o soc. službách o maximálnom počte 

prijímateľov sociálnej služby na jedného zamestnanca a minimálnom percentuálnom podiele 

odborných zamestnancov na celkovom počte zamestnancov, nepretržitá prevádzka zariadenia 

a dosahovanie štandardov kvality pri poskytovaní soc. služieb si žiada vyšší počet 



zamestnancov, ako ukladá uvedená príloh zákona o soc. službách na plynulom poskytovaní soc. 

služieb sa v nemalej miere podieľajú svojou prácou aj dobrovoľníci z blízkeho okolia obce 

a rodinných príslušníkov zamestnancov. Počas roka 2021 v našej neziskovej organizácii 

priebežne pracovalo menej dobrovoľníkov, z dôvodu rizika pred ochorením COVID – 19, sme 

ich pôsobenie značne obmedzili, na druhej strane však ich miesto v tíme znamenalo obrovskú 

pomoc najmä počas povinnej karantény a PN zamestnancov .  

V roku 2021 sme čerpali zo skúseností z iných zariadení soc. služieb, ktoré prekonali ochorenie 

Covid a všetkými silami sme bránili našich klientov, každému kto prejavil záujem sme 

zabezpečili očkovanie proti ochoreniu 1, 2 aj 3 dávkou priamo v našich zariadeniach,  klienti 

bez väčších problémov  tieto očkovania zvládli.  Až  do 11 mesiaca sme  odolali. V mesiaci 

november sme v ZPS IRIS – IV, Skačany zaznamenali prvé ochorenie  na Covid.  

Kapacita našich zariadení, vysoká koncentrácia osôb, riziko ťažkého priebehu respiračnej 

infekcie u seniorov, absencia vhodných priestorov na oddelenú izoláciu vytvorili obrovský tlak 

na zamestnancov. Bolo nesmierne náročné v existujúcich podmienkach plniť nové štandardy a 

usmernenia. Vyžadovalo to množstvo operatívnych rozhodnutí a opatrení, s významným 

dopadom na klientov aj samotný personál. Zamestnanci boli takisto ohrození vírusovým 

ochorením a tiež  rizikom karanténnych opatrení vo svojich domácnostiach. Naša organizácia 

napriek tomu nezaznamenala výrazné výpadky neprítomností zamestnancov. Vlastné 

personálne zdroje sme vedeli využiť efektívne, bez dopadov na zníženie kvality poskytovaných 

služieb. V rámci možností sme venovali maximálne úsilie mzdovej politike a zvyšovaniu 

atraktivity zamestnaneckých benefitov. Ponuku benefitov sme cielili najmä na podporu zdravia, 

elimináciu stresu a práci pod tlakom a na bezpečné prostredie:  sponzorské dodávky ovocia a 

vitamínov, stravovanie priamo v zariadení, pravidelné testovanie a monitoring zdravotného 

stavu, odmena pre zamestnancov počas prvej vlny pandémie,  zaistenie bezpečného pracovného 

prostredia a dostatok osobných ochranných pracovných pomôcok a podobne. Periodicky 

prebiehala edukácia všetkých zamestnancov k novým poznatkom o pandémii, prevencii 

Zamestnanci odhodlane a zodpovedne pristupovali k novým úlohám, operatívne sa vedeli 

prispôsobiť novým režimovým opatreniam a výborne zvládali zmeny v organizácii práce a 

prevádzky. Osvojili si bezpečnostné a preventívne predpisy v rámci epidemiologických 

opatrení, pravidlá používania ochranných pomôcok a postupov nakladania s nebezpečným 

odpadom. Zmenili sa spôsoby komunikácie vo všetkých smeroch, ku klientom, k príbuzným aj 

medzi zamestnancami navzájom. Často sme to boli práve my zamestnanci, ktorých klienti mali 

jediných na blízku počas sociálnej izolácie. Hľadali sme preto náhradné zdroje kontaktov, 

pritom sa medzi sebou v kolektíve podporovali a pomáhali si.  

IRIS – IV, n. o., poskytla v roku 2021, vzdelávanie svojim zamestnancom najmä 

prostredníctvom samostatnej supervízie, ktorou sme sa snažili riešiť stres jednotlivých 

zamestnancov pracujúcich s najviac ohrozenou skupinou – seniormi.  

 

3. Ciele a vízia neziskovej organizácie 

3.1 Sociálny úsek   

 V súlade so zákonom NR SR č. 448/2008 o sociálnych službách, ktorý vstúpil do platnosti 1. 

januára 2009,  IRIS – IV poskytuje sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z 

dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu, alebo z dôvodu 



dovŕšenia dôchodkového veku a to poskytovaním sociálnej služby v zariadení pre fyzické 

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

dôchodkový vek.  Podľa § 35  zákona o sociálnych službách sme vykonávali odborné, obslužné 

a ďalšie činnosti,  sociálnu rehabilitáciu, stravovanie, úschovu cenných vecí, zabezpečovali 

záujmovú činnosť.  

Každá opatrovateľka je kľúčovým pracovníkom  pre 3 - 4 určených klientov, s ktorými na 

základe stanoveného plánu podporuje individuálne schopnosti klientov a aktívne spolupracuje 

pri vytváraní ich individuálnych cieľov. Klienti sú na základe vypracovaného plánu účastní na 

bežnom chode zariadenia pri činnostiach, ako sú pomoc pri údržbe okolia zariadenia, 

upratovanie izieb, výber poštovej schránky, vysádzanie a polievanie kvetov, a pod.. 

Prostredníctvom zvoleného výboru zástupcov,  majú možnosť aktívne sa podieľať na tvorbe 

jedálneho lístka,  plánu aktivít a činností  a svojimi postrehmi a vyjadrením, čo im na chode  v 

zariadení vyhovuje, resp. nevyhovuje. Klienti sa zúčastňujú  na sv. omšiach vo farskom kostole, 

a pravidelne raz za mesiac a pri sviatkoch majú možnosť priamo v zariadení absolvovať aj svätú 

spoveď a čítanie z biblie.  Zariadenie je ekumenicky otvorené.   

Naši klienti majú možnosť udržiavať kontakt s blízkymi prostredníctvom telefonického 

spojenia, niektorí  majú vlastný mobilný telefón, ostatným je umožnené telefonovať podľa 

dohody z o služobných telefónov zariadení pandémia koronavírusu priniesla nové situácie aj 

do poskytovania sociálnych služieb. Osobné kontakty s rodinou sa museli preniesť do virtuálnej 

roviny, začali sme využívať komunikáciu prostredníctvom aplikácií Skype, Messenger. Tento 

spôsob komunikácie čiastočne saturuje potrebu vidieť svojho blízkeho, môcť sa rozprávať, 

stráviť spoločne čas. Má však obmedzenia vzhľadom na vyšší vek klientov aj ich rodinných 

príslušníkov, ktorí nemajú potrebné znalosti alebo prístup k internetovému pripojeniu. 

 

3.2 Odborné činnosti    

Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby poskytujeme podľa prílohy č. 3  

a v rozsahu podľa prílohy č. 4 zákona o soc. službách . poznaním potrieb prijímateľov soc. 

služieb orientovaných na všetky oblasti ich života je podmienené aj poskytovanie praktických, 

konkrétnych a cielených služieb tejto cieľovej skupiny. 

  Predpokladom kvalitne poskytovaných služieb je najmä poznanie všetkých individuálnych 

potrieb jednotlivých prijímateľov, na základe ktorých im kľúčový pracovník v spolupráci 

vytvára plán starostlivosti.  Jednotlivé opatrovateľské  činnosti poskytujeme na základe 

štandardov kvality a na základe potrieb prijímateľov soc. služieb prostredníctvom 

kvalifikovaného opatrovateľského personálu. Starostlivosť predstavuje pomoc prijímateľom 

soc. služieb pri poruchách sebestačnosti, je poskytovaná nepretržite , celoročne našim klientom 

sa snažíme zachovať svojbytnosť čo najdlhšie najmä ich aktívnym zapojením do všetkých 

úkonov sebaobsluhy. Pomoc pri každodenných aktivitách, osobnej toalete, obliekaní, jedení, 

podávaní liekov, sprevádzaní na vyšetrenia a preventívne prehliadky, zabezpečujeme dovoz 

liekov a iných zdravotných  a hygienických pomôcok. Sociálne poradenstvo sme poskytovali 

individuálne, podľa potrieb jednotlivých prijímateľov sociálnej služby. Kvalita poskytovanej 

služby je ovplyvňovaná najmä zdravotným stavov PSS,  skúsenosťami  ale aj pracovnými 

postupmi zamestnancov. Ošetrovateľskú starostlivosť  sme zabezpečovali prostredníctvom 

ADOS Partizánske a Prievidza Oblasť personálnej politiky a riadenie ľudských zdrojov v 

sociálnych službách skomplikovala situácia na Slovensku v druhom roku pandemickej situácie 



sme dokázali lepšie  zvládnuť situácie  dlhšej izolácie našich klientov najmä dôstojnou a 

kvalitnou opaterou  a zavedením rôznych možností kontaktov klientov s rodinou, spoločnými 

sedeniami sme zblížili klientov vzájomne, čo im umožnilo ostať v kľude a pohode.  

 

3.3 Obslužné činnosti  

 

3.3.1 Ubytovanie prijímateľom sociálnej služby  poskytujeme  v ZPS IRIS – IV, Skačany  

v troch dvojposteľových a v jednej trojposteľovej izbe na prízemí, v deviatich 

dvojposteľových a jednej  trojposteľovej izby na 1. poschodí budovy  IRIS v Skačanoch. 

Vďaka  montáži  pevných drevených žalúzií pri vstupe do budovy, môžu klienti tráviť 

oveľa viac času vonku, bez ohrozenia úpalu a prehriatia. 

V ZPS IRIS – IV, Radobica  poskytujeme ubytovanie v dvoch dvojposteľových izbách 

na prízemí, v piatich dvojposteľových,  jednej  trojposteľovej izby a jednej 

jednoposteľovej izbe na 1. poschodí budovy, v štyroch dvojposteľových  a jednej 

jednoposteľovej izbe na druhom poschodí. Exteriér zariadenia tvorí krásny park 

s lavičkami, kde prijímatelia soc. služieb trávili väčšinu svojho času počas „lockdownu“ 

3.3.2 Stravovanie sa v oboch našich prevádzkach poskytuje 5 x denne ( raňajky, desiata, 

obed, olovrant, večera a II. večera)  v priestoroch jedálne, prípade podľa potreby na izbe 

klienta. Stravovanie je zabezpečené sv samostatnej jedálni. Strava je upravená podľa 

aktuálneho zdravotného stavu klientov,  podávaná za pomoci obsluhujúceho personálu. 

Od októbra 2021 sme zabezpečili dovážanie stravy z najmä z dôvodu ohrozenia 

stravovania z nedostatku personálu.  Stravu objednávame podľa našich tradičných 

zvyklostí po odsúhlasení vedúcej sestry zariadení  poskytovaním  racionálnej, 

diabetickej a šetriacej diéty.  

3.3.3 Upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva nám  zabezpečovali dve 

pracovné sily z úseku upratovanie a opatrovateľsky úsek s rozdelenými  povinnosťami.  

Naďalej sme dbali na čistotu, dezinfekciu a vôňu všetkých priestorov zariadení, obe 

zariadenia disponujú od roku 2021 profesionálnou čističkou vzduchu zameranou na 

pohlcovanie vírusov a baktérii ( až 90 %)  a ionizáciu vzduchu, ktorá uľahčuje dýchanie 

pre starších oslabených ľudí.  

3.3.4 Fakultatívne služby: Pre klientov zabezpečujeme v priestoroch  oboch zariadení 

využitie nasledovných služieb : kaderníctvo, pedikúra, masáže , fyzioterapia, 

kozmetika, možnosť drobných nákupov.  Naši klienti majú možnosť tieto služby 

využívať podľa svojho rozhodnutia aj mimo priestorov zariadení.  

 

Aj v roku 2021 sme poskytli podľa potreby v niektorých prípadoch osobné vybavenie,  najmä 

ak si ho prijímateľ nemohol zabezpečiť sám alebo prostredníctvom svojich  príbuzných,  

zvlášť v prípadoch ochorenia odvoz  a sprievody klientov na vyšetrenie, pomoc pri úradnom 

vybavovaní a pod.  Máme  utvorené aj podmienky na úschovu cenných vecí v trezore 

(peniaze, dokumenty).  

Zabezpečovali sme záujmovú činnosť vo všetkých zariadeniach, podľa prianí a potrieb 

prijímateľov sociálnych služieb a možností, ktoré boli obmedzené najmä pandémiou COVID 

-19.  V tomto roku boli klienti účastní   spoločenských a kultúrnych aktivít iba v rámci našej 

neziskovej organizácie .   



 

3.5  Cieľ IRIS – IV, n. o. 

Cieľom zariadenia pre seniorov IRIS – IV, je vytváranie príjemného prostredia a pokojnej 

atmosféry denného programu pre klientov, individuálna podpora ich schopností s cieľom 

udržať čo najvyššiu kvalitu života.  Individuálnym prístupom ku klientom brať na zreteľ ich 

potreby a priania, písomne zaznamenané v individuálnych plánoch každého klienta. 

S láskou, úctou a rešpektom poskytované soc. služby.  

Láska = akceptácia jedinečnosti a rôznorodosti človeka 

Úcta  = citlivý, chápavý  a tolerantný prístup všetkých zamestnancov 

Rešpekt = rešpektovanie rozhodnutia klienta a  umožniť  mu vlastné rozhodovanie,  umožniť 

maximálne súkromie  

 

3.6 Vízia neziskovej organizácie 

Základnou víziou  IRIS – IV, je vytváranie spoločnej komunity i upevňovanie rodinných väzieb  

a to hlavne spoločnými tvorivými aktivitami,  pravidelnými posedeniami pri káve a čaji, 

rozhovormi, spoločným slávením menín a životných jubileí klientov, kde sa   zúčastňujú podľa 

záujmu aj rodinní príslušníci, priatelia. 

 

4. Hospodárenie neziskovej organizácie za rok 2021 

4.1 Ročná účtovná závierka 2021 

Účtovníctvo bolo vedené v zmysle platnej legislatívy.  

 

Údaje zo súvahy k 31.12.2021 

 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Majetok v 

zostatkovej cene 

spolu 

67 862 97 976 114 417 104 

219 

94 505 88 045 94 314 137142 

stavby v zostatkovej 

cene 

65 766 63 458 96 975 91 670 86 365 81 060 88 253 124453 

Samostatne hnuteľné 

veci 

2 096 1 451 806 161 0 0 3 793 4 261 

Dopravné prostriedky 0 0 16 636 12 388 8 140 3 892 2 268 8 428 

Obstaranie majetku  

( neskolaudované 

stavby) 

  

33 067 

 

0 

 

0 

0 0 0 0 

Materiál na sklade 1 247 935 842 1071 1385 1 776 1 631 971 

Pokladnica 4 855 448 10 753 19 387 11 402 25 298 9 235 20 437 

Bankové účty 32 578 28 397 17 234 1 778 7 609 10 125 131041 100263 

Krátkodobé 

pohľadávky 

140 475 882 879 1 480 1 905 13 933 1 789 



Náklady budúcich 

období 

- 1 393 882 543 391 1 167 776 1 122,41 

Základné imanie 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 

Nevysporiadaný 

výsledok 

hospodárenia   

 

-29 286 

 

-29 954 

 

-29 954 

 

-3 825 

 

-3 349 

 

5 346 

-5 745 -5 050 

Výsledok 

hospodárenia  

-668 8 751 26 128,15 476 8 696 -11 092 695 59 035 

Fond utvorený zo 

zisku 

- - 8 681 8 260 7 846 7 426 7 011 6 596 

Rezervy 960 2 948 3 407 4 067 3 479 5 361 7 053 11 111 

Záväzky soc. fond 212 231 -20 66 175 74 153 288 

Záväzky z 

obchodného styku 

 29 761 6 725 1 402 87 3 032 8 743 39 193 

Záväzky voči 

zamestnancom 

6 837 7 584 11 183 10 508 11 122 12 151 20 984 31 770 

Zúčtovanie so Soc. 

poisťovňou a  

zdravotnou poisť.  

 

2 576 

 

4 619 

 

6 671 

 

6 084 

 

6 985 

 

7 489 

12 813 20 896 

Daňové záväzky 187 408 765 554 921 1 090 1 995 4 726 

Záväzky z dôvodu 

fin. vzťahov k ŠR 

a rozpočtom úz. 

samosprávy 

 

0 

 

0 

 

0  

 

0 

 

0 

0 0  

Vrátená dotácia 

MPSVaR 

38 167 0 33 954 25 470 393 0 2 747 309 

Ostatné záväzky 41 299 37 919 14 230 13 111 17 831 37 917 32 327 26 243 

Výnosy budúcich 

období 

5 849 27 492 28 336 21 703 22 586 19 603 124902 26 611 

 

 

 

4.2 Ekonomicky oprávnené  náklady na klienta  za rok 2021 

➢ celoročná forma ZPS Skačany 1 406,88 EUR 

➢ celoročná forma ZPS Radobica 1 493,77 EUR 

 

Príjmy za rok 2021 v € 

  

ZPS IRIS – IV, Skačany 

 

ZPS IRIS – IV, Radobica 

Finančný príspevok z MPSVaR 228 316 202 404 

Magistrát hl.mesto Bratislava                              6 849 

Refundácia UPSVaR                                        35 264 49 342 

Finančné dary 857 970 

2% dane 1 172  

Tržby z predaja majetku  1 500 

Príjmy klienti 204 319 201 282 

Jedáleň príjmy 3 451  

Aktivácia vnútroorg.služieb 6 338  

Výnosy z použitia fondu 415  

Dotácia výťah 1 667  

Ostatné výnosy 5 661 214 

 



 

4.3 Príjmy v roku 2021 v € 

Finančný príspevok z MPSVaR (SK+RA)    393 627 

Príspevok MPSVR vitamíny       1 540 

Príspevok MPSVR Covid     30 288 

Príspevok MPSVR infekčný príplatok     5 265 

Magistrát hl. mesto Bratislava                           6 849 

Refundácia UPSVaR                                       84 819   

Finančné dary                   1 827 

2 % z dane                1 172 

Príjem za soc. služby               405 601  

Vlastné príjmy            3 451  

Aktivácia vnútroorg.služieb       6 338 

Tržby z predaja majetku       1 500 

Výnosy z použitia fondu          415 

Dotácia výťah         1 667 

Ostatné výnosy        5 661    

Celkové príjmy                    950 020  € 

 

V tom príjmy za soc. služby : 

Jedáleň § 58                     3 451  EUR    

Požičiavanie pomôcok § 47                0,00 EUR  

 

 

4.4 Výdavky roku 2021 v € 

Bežné výdavky                                                    2021     

Spotreba materiálu    112 546  

Spotreba energie    47 118  

Opravy a udržiavanie    25 491  

Cestovné     13 733  

Náklady na reprezentáciu        805  

Ostatné služby    84 769  

Mzdové náklady    406 011  

Zákonné soc. poistenie a zdravotné poistenie 141 450  

Zákonné sociálne náklady (BOZP,PN)  14 708  

Ostatné dane a poplatky   4 460  

Ostatné pokuty a penále    0  

Osobitné náklady    16 437  

Iné ostatné náklady    2 650  

Odpisy         20 808  

Spolu :     890 986  Eur  

       

       

Investičné výdavky 2021  

       

Radobica: 

Nákup automobilu Peugeot 308 kombi, nákup cvičiaceho prístroja., nákup elektrických 

polohovateľných postelí , nákup  prístroja na dezinfekciu a ionizáciu vzduchu. 

Skačany: 



Zateplenie a nový náter omietky, nákup  prístroja na dezinfekciu a ionizáciu vzduchu, nákup 

parného čističa profi. 

 

Komentár k niektorým položkám:  

 

K najväčším výdavkom patria opätovne výdavky na mzdy, čo aj vyplýva z činnosti a zamerania 

neziskovej organizácie.  Mzdové výdavky za rok 2021 poukazujú na vysoký nárast miezd, ktorý 

odzrkadľuje zvýšenie  o 112 000 €  oproti roku 2020 , tento nárast mzdových výdavkov 

odzrkadľuje najmä zvýšenie minimálnej mzdy, odmeny pre zamestnancov sociálnych služieb z 

MPSVaR, vysoký nárast  nadčasových hodín pre  personál, z dôvodu povinnej karantény  

zamestnancov, dlhodobých PN zamestnancov,  odstupného pri zmene prevádzok prípravy 

a výdaja jedál v oboch zariadeniach, infekčný príplatok pri výskyte COVID -19 v zariadení 

ZPS IRIS – IV, Skačany. Nárast sme zaznamenali aj v položke  spotreba energií –  o 7389 € 

oproti roku 2020 €,  v  spotrebe materiálu oproti roku 2020 nárast o 5104  € . 

V položke opravy a údržba  sme taktiež zaznamenali nárast o 8 722 €,  pri opravách sme sa 

zamerali  na nevyhnutné opravy interiéru najmä maľovanie a čistenie stien na chodbách, v 

kuchyni, a izbách klientov v ZPS IRIS – IV, Skačany, opätovne  sme financovali revízie 

všetkých elektrických zariadení, kotlov a komínov. 2 decembra 2021 došlo k významnej 

udalosti k  spadnutiu oporného múru pri budove v Skačanoch z dôvodu cudzieho zapríčinenia 

pri úprave pozemku majiteľmi susediacej nehnuteľnosti.  Túto nebezpečnú situáciu sme 

okamžite riešili s majiteľom budovy a pozemku obcou Skačany, obec začala územné konanie 

a túto situáciu rieši stavebný úrad obce k 31.12.2021 nedošlo k oprave múru, zabezpečili sme  

bezpečnostné opatrenia pre klientov a zamestnancov ZPS IRIS – IV, Skačany.  

V roku 2021 sme sa zamerali aj v oblasti vzdelávania iba na výmenu praktických skúseností 

v rámci zariadení soc. služieb IRIS – IV, a supervíziu zamestnancov. V rámci ochrany 

životného prostredia máme  zmluvu so spoločnosťou NEHLSEN -EKO, ktorá má licenciu na 

zneškodňovanie nebezpečného odpadu a pravidelne triedime a  odovzdávame všetok 

nebezpečný odpad z prevádzky nášho zariadenia, za rok 2021 sme uhradili spoločnosti 1 325 

€.  

 

IRIS – IV, n. o.  v roku 2021 realizovala  viac investičných  výdavkov  v ZPS IRIS – IV, 

Skačany  zateplenie budovy, čo prinieslo efekt v podobe zníženia nákladov na vykurovanie 

a zlepšenie teplotného komfortu počas horúcich letných dní , zakúpenie čističky vzduchu ,  

nového parného čističa na zlepšenie dezinfekcie priestorov  v ZPS IRIS – IV, Radobica  

zabezpečenie klimatizácie vnútorných priestorov, nákup čističky vzduchu a zakúpenie  

zánovného automobilu Peugeot 308 Combi.   

 

Záver 

Aj v druhom krízovom roku pandémie Covid 19 sme pracovali na skvalitnení nami 

poskytovaných sociálnych služieb, prispôsobovali sme našu činnosť jednak rýchlo sa meniacej 

legislatíve a aktuálnej situácii v každom zariadení.  Zabezpečenie nepretržitej prevádzky 

poskytovania soc. služieb seniorom odkázaným na pomoc prinieslo  v roku 2021 veľa 

náročných úloh,  najmä náhlych a ohrozujúcich bezpečnosť, prispôsobenie sa aktuálnej situácii 

na trhu práce  si vyžiadalo aj výrazné zmeny vo fungovaní oboch prevádzok, najzložitejšia 



zmena bola zrušenie prípravy obedov a večerí priamo v našich zariadeniach, napriek 

začiatočným problém sa situácia stabilizovala a nové skúsenosti budeme v roku 2022 rozvíjať 

na dosiahnutie spokojnosti a stabilizácie zdravotných ťažkostí našich klientov, ako aj ich 

pohody a spokojnosti.  

Činnosť neziskovej organizácie ako celku hodnotím veľmi kladne. Plnenie jednotlivých úloh  

v procese poskytovania sociálnych služieb sme  aj  vo veľmi náročnom období realizovali  

v každom okamihu so zreteľom na kvalitu života klienta.  

 

Na záver vyjadrujem poďakovanie všetkým zamestnancom , tým ktorí pracovali  v prvej línii 

poskytovaných služieb, aj tím,  ktorí nás odborne viedli a podporovali nás finančne i morálne.  

 

 

 

Mgr. Viera Maďarová v. r., štatutárny zástupca 

 

 

 

Návrh na použitie výsledku hospodárenia n. o. k 31.12.2021 vo výške + 59 034,81 Eur:  

 

1. Výsledok hospodárenia vo  výške ...5.050,14 € preúčtovať na účet 428-nevysporiadaný 

výsledok hospodárenia minulých rokov – umorenie straty vo výške 5.050,14 Eur, 

2. Výsledok hospodárenia vo  výške ...52 665,79 €  použiť na vyfinancovanie miezd a 

odvodov za december 2021  vyplatených v  1/2022 nasledovne: 

Mzdy 12/2021     31.770,21€ 

ZP VšZP 12/2021     3.556,26€ 

ZP Dôvera 12/2021      1.675,17€ 

ZP Union 12/2021            788,11€ 

Soc.poisťovňa 12/2021  14.876,04€   

 

Zostatok vo výške 1.318,88€ preúčtovať na účet 428-nevysporiadaný výsledok hospodárenia 

minulých rokov. 

 

Po skončení účtovného obdobia do dňa zostavenia výročnej správy nenastali významné udalosti 

i osobitného významu, ktoré majú značný vplyv na účtovnú závierku organizácie k 31. 

decembru 2021. 

 

Významné udalosti, ktoré nastali ku dňu zostavenia výročnej správy. 

 

Dňa 27. 4 2022 sa konalo mimoriadne zasadnutie Správnej rady IRIS – IV, n. o. z dôvodu 

ukončenia poskytovania soc. služieb v ZPS IRIS – IV, Radobica, čo má  

za následok závažný zásah do financovania soc. služieb  neziskovej organizácie a po ukončení 

tejto prevádzky 31.07.2022 bude musieť dôjsť aj ku zmene rozpočtu neziskovej organizácie. 

K tomuto zasadla mimoriadna správna rada, z ktorej citujem :  

Bod  2.  Schválenie ukončenia poskytovania soc. služieb v prevádzke ZPS IRIS – IV, Radobica, 

Riaditeľka IRIS – IV, Radobica Mgr. Viera Maďarová  predložila dňa 28.03. 2022, návrh na 

ukončenie  zmluvy o nájme budovy Radobica č. 88, na žiadosť majiteľa spoločnosti DD 

Radobica, po rokovaní o možnostiach úpravy nájmu z dôvodu enormného nárastu cien za 

energie najmä plynu z 1400 € na 2695 €,  nedoplatku za rok 2021 vo výške 6000 €, ako aj veľmi 



obmedzenými možnosťami regulácie vykurovania budovy z technických dôvodov riešenia 

vykurovania budovy.   

Po porade s predsedníčkou SR Mgr. Ivetou Varadyová a právnikom Mgr. Nguenom, sme sa 

rozhodli ukončiť poskytovanie soc. služieb v predmetnej budove z dôvodu vysokých nákladov 

na prevádzku  ( nájomné plus energie ) a neochote majiteľa pokračovať v rokovaniach aj 

napriek zvládnutiu dvoch extrémne náročných rokov budovania novej prevádzky z dôvodov  

pandémie COVID -19,  zákazu MPSVaR prijímať nových klientov k 12.03.2020, krátko po 

otvorení aj  pravidelného včasného plnenia záväzkov voči spoločnosti DD Radobica.   

Jednotliví členovia správnej rady súhlasili jednoznačne  s návrhom na ukončenie  najmä  

po informácii  o  nástupcovi soc. služieb PE – ES, n. o. Diviacka nová Ves, ktorý sa dohodol 

s majiteľom budovy o prenájme a odporučili rokovať so zreteľom na prijímateľov soc. v ZPS 

Radobica,  ako aj na poskytovanie soc. služieb v zariadení pre seniorov v Skačanoch.  

Dňa 24.02.2022 vypukol vojnový konflikt na  Ukrajine , ktorá má spoločnú hranicu  

so Slovenskou republikou, na základe analýzy a možných účinkov  následkov na neziskovú 

organizáciu IRIS – IV, n. o. hodnotíme, že zásadný vplyv na fungovanie v krátkej budúcnosti 

budú mať ceny energii, najmä plynu, el. energie a ceny pohonných hmôt, ako aj ceny potravín, 

Vedenie nepredpokladá významné ohrozenie poskytovania soc. služieb v zostávajúcej 

prevádzke ZPS IRIS – IV, Skačany.   

 

 

Výročná správa  bude  prerokovaná na zasadnutí Správnej rady dňa: 11. 07. 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                 

 INDIVIDUÁLNA ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA 

                                

             k 31.12.2021            

                                

 Priložené súčasti                           

                                

 x  Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01                   

                                

 x  Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01               

                                

 x  Poznámky                          

                                

                                

 Účtovná závierka:                          

                                

 x  riadna                            

                                

    mimoriadna                          

                                

                                

 Za obdobie                            

                           

    Mesiac Rok       Mesiac Rok             

 od  01  2021   do 12  2021           

                                

 IČO                              

 45740429                        

                                

 Názov účtovnej jednotky                         

 IRIS - IV, n.o. 

   

                                

 Sídlo účtovnej jednotky 

 Ulica a číslo                            

 Skačany 3 

                                

 PSČ    Názov obce                

 95853  Skačany 

                                

 Telefónne číslo                Faxové číslo        

 0905 344 553             

                                

 E-mailová adresa                           

 irisiv@irisiv.sk 

                                

 
                                                                                            
Zostavená dňa: 

  

 

 
2 8 

 
0 3 

 
2 0 2 2   

   

 
                                                                                                       
Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho 
orgánu účtovnej jednotky: 

  

 

 



 

 

        

  Súvaha (Úč NUJ 1 - 01)   IČO 45740429 / SID   

         

Strana aktív č.r.  
   Bežné účtovné obdobie 

Bezprostredne 
predchádzajúce 

účtovné 
obdobie 

Brutto  Korekcia Netto Netto 

a b 1 2 3 4 

A. NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU       r. 
002+009+021 

001 259267,06 122124,81 137142,25 94314,17 

1. 
Dlhodobý nehmotný majetok   r. 003 až r. 008 002 229,00 229,00 0,00 0,00 

Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti                                       
012-(072+091AÚ) 

003 0,00 0,00 0,00 0,00 

Softvér                                       013-(073+091AÚ) 004 0,00 0,00 0,00 0,00 

Oceniteľné práva                       014-(074+091AÚ) 005 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ostatný dlhodobý nehmotný majetok                                                           
(018+019)-(078+079+091AÚ) 

006 229,00 229,00 0,00 0,00 

Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku                                                                
(041-093) 

007 0,00 0,00 0,00 0,00 

Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný 
majetok                                              (051-095AÚ) 

008 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. Dlhodobý hmotný majetok        r. 010 až r. 020 009 259038,06 121895,81 137142,25 94314,17 

Pozemky                                                         (031) 010 0,00 x 0,00 0,00 

Umelecké diela a zbierky                                (032) 011 0,00 x 0,00 0,00 

Stavby                                        021-(081-092AÚ) 012 162202,10 37749,00 124453,10 88253,42 

Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných 
vecí                                            022-(082+092AÚ) 

013 9254,15 4993,00 4261,15 3792,75 

Dopravné prostriedky                023-(083+092AÚ) 014 25980,00 17552,00 8428,00 2268,00 

Pestovateľské celky trvalých porastov                           
025-(085+092AÚ) 

015 0,00 0,00 0,00 0,00 

Základné stádo a ťažné zvieratá                         
026-(086+092AÚ) 

016 0,00 0,00 0,00 0,00 

Drobný dlhodobý hmotný majetok                              
028-(088+092AÚ) 

017 61601,81 61601,81 0,00 0,00 

Ostatný dlhodobý hmotný majetok                            
029-(089+092AÚ) 

018 0,00 0,00 0,00 0,00 

Obstaranie dlhodobého hmotného majetku                                   
(042-094) 

019 0,00 0,00 0,00 0,00 

Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný 
majetok                                                (052-095AÚ) 

020 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 
. 

Dlhodobý finančný majetok       r. 022 až r. 028 021 0,00 0,00 0,00 0,00 

Podielové cenné papiere a podiely v obchodných 
spoločnostiach v ovládanej osobe                                            
(061-096AÚ) 

022 0,00 0,00 0,00 0,00 

Podielové cenné papiere a podiely v obchodných 
spoločnostiach s podstatným vplyvom                  
(062-096AÚ) 

023 0,00 0,00 0,00 0,00 

Dlhové cenné papiere držané do splatnosti              
(065-096AÚ) 

024 0,00 0,00 0,00 0,00 

Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky                        
(066+067)-(096AÚ) 

025 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ostatný dlhodobý finančný majetok                                        
(069-096AÚ)   

026 0,00 0,00 0,00 0,00 

Obstaranie dlhodobého finančného majetku                    
(043-096AÚ) 

027 0,00 0,00 0,00 0,00 



Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný 
majetok                                               (053-096AÚ) 

028 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

       
 

 Súvaha (Úč NUJ 1 - 01)  
 IČO 45740429 / SID   

              

Strana aktív č.r.  
Bežné účtovné obdobie   

Bezprostredne 
predchádzajúce 

účtovné 
obdobie 

Brutto  Korekcia Netto Netto 

a b 1 2 3 4 

B. OBEŽNÝ MAJETOK  SPOLU  r. 030+037+042+051 029 123460,66 0,00 123460,66 155839,86 

1. Zásoby                                           r. 031 až r. 036 030 971,44 0,00 971,44 1630,69 

Materiál                                          (112+119)-(191) 031 971,44 0,00 971,44 1630,69 

Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby                          
(121+122)-(192+193) 

032 0,00 0,00 0,00 0,00 

Výrobky                                                   (123-194) 033 0,00 0,00 0,00 0,00 

Zvieratá                                                    (124-195) 034 0,00 0,00 0,00 0,00 

Tovar                                             (132+139)-(196) 035 0,00 0,00 0,00 0,00 

Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby                                              
(314AÚ-391AÚ) 

036 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. Dlhodobé pohľadávky                r. 038 až r. 041 037 0,00 0,00 0,00 0,00 

Pohľadávky z obchodného styku                    
(311AÚ až 314AÚ )-(391AÚ)    

038 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ostatné pohľadávky                      (315AÚ-391AÚ) 039 0,00 0,00 0,00 0,00 

Pohľadávky voči účastníkom združení                       
(358AÚ-391AÚ) 

040 0,00 0,00 0,00 0,00 

Iné pohľadávky                     
(335AÚ+373AÚ+375AÚ+378AÚ)-(391AÚ) 

041 0,00 0,00 0,00 0,00 

3. Krátkodobé pohľadávky            r. 043 až r. 050 042 1789,27 0,00 1789,27 13932,90 

Pohľadávky z obchodného styku                 (311AÚ 
až 314AÚ )-(391AÚ)  

043 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ostatné pohľadávky                      (315AÚ-391AÚ) 044 0,00 0,00 0,00 0,00 

Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými 
poisťovňami                                (336) 

045 0,00 x 0,00 0,00 

Daňové pohľadávky                            (341 až 345)  046 0,00 x 0,00 0,00 

Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k 
štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej 
samosprávy                                            (346+348) 

047 0,00 x 0,00 11819,88 

Pohľadávky voči účastníkom združení         
(358AÚ-391AÚ) 

048 0,00 0,00 0,00 0,00 

Spojovací účet pri združení                (396-391AÚ) 049 0,00 0,00 0,00 0,00 

Iné pohľadávky                     
(335AÚ+373AÚ+375AÚ+378AÚ)-(391AÚ) 

050 1789,27 0,00 1789,27 2113,02 

4. Finančné účty                               r. 052 až r. 056 051 120699,95 0,00 120699,95 140276,27 

Pokladnica                                               (211+213) 052 20437,12 x 20437,12 9235,01 

Bankové účty                                     (221AÚ+261) 053 100262,83 x 100262,83 131041,26 

Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako 1 rok 
(221AÚ) 

054 0,00 x 0,00 0,00 

Krátkodobý finančný majetok 
(251+253+255+256+257)-(291AÚ) 

055 0,00 0,00 0,00 0,00 

Obstaranie krátkodobého finančného majetku                  
(259-291AÚ) 

056 0,00 0,00 0,00 0,00 

C. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU           r. 058 a 
r.059 

057 1122,41 0,00 1122,41 776,01 

1. Náklady budúcich období                                 (381) 058 1122,41 0,00 1122,41 776,01 



Príjmy budúcich období                                    (385) 059 0,00 0,00 0,00 0,00 

MAJETOK SPOLU                               r. 001+029+057 060 383850,13 122124,81 261725,32 250930,04 

      

  Súvaha (Úč NUJ 1 - 01) IČO 45740429 / SID   

      

Strana pasív č.r.  
  Bežné účtovné 

obdobie 

Bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie 

a b 5 6 

A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU             
r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 073 

061 100580,56 41960,75 

1. Imanie a peňažné fondy              r. 063 až r. 067 062 40000,00 40000,00 

Základné imanie                                               (411) 063 40000,00 40000,00 

Peňažné fondy tvorené podľa osob.predpisu (412) 064 0,00 0,00 

Fond reprodukcie                                            (413) 065 0,00 0,00 

Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a 
záväzkov                                                         (414) 

066 0,00 0,00 

Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových 
účastín                                                            (415) 

067 0,00 0,00 

2. Fondy tvorené zo zisku             r. 069 až r. 071 068 6595,89 7010,89 

Rezervný fond                                                 (421) 069 0,00 0,00 

Fondy tvorené zo zisku                                   (423) 070 6595,89 7010,89 

Ostatné fondy                                                  (427) 071 0,00 0,00 

3. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia 
minulých rokov                                     (+ ; - 428) 

072 -5050,14 -5744,93 

4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie  r. 
060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101) 

073 59034,81 694,79 

B. CUDZIE ZDROJE SPOLU  r.075+r.079+r.087+r.097 074 134534,06 84067,26 

1. Rezervy                                         r. 076 až r. 078 075 11110,51 7053,24 

Rezervy zákonné                                       (451AÚ) 076 0,00 0,00 

Ostatné rezervy                                         (459AÚ) 077 0,00 0,00 

Krátkodobé rezervy              (323+451AÚ+459AÚ) 078 11110,51 7053,24 

2. Dlhodobé záväzky                        r. 080 až r. 086 079 287,74 152,80 

Záväzky zo sociálneho fondu                         (472) 080 287,74 152,80 

Vydané dlhopisy                                              (473) 081 0,00 0,00 

Záväzky z nájmu                                        (474AÚ) 082 0,00 0,00 

Dlhodobé prijaté preddavky                             (475) 083 0,00 0,00 

Dlhodobé nevyfakturované dodávky               (476) 084 0,00 0,00 

Dlhodobé zmenky na úhradu                           (478) 085 0,00 0,00 

Ostatné dlhodobé záväzky            (373AÚ+479AÚ) 086 0,00 0,00 

3. Krátkodobé záväzky                    r. 088 až r. 096 087 123135,81 76861,22 

Záväzky z obchodného styku                                                   
(321 až 326) okrem 323 

088 39192,49 8743,23 

Záväzky voči zamestnancom                  (331+333) 089 31770,21 20983,61 

Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými 
poisťovňami                                 (336) 

090 20895,58 12813,09 

Daňové záväzky                                  (341 až 345) 091 4725,92 1994,52 

Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu 
rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy  
(346+348) 

092 309,11 0,00 

Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov 
a vkladov                                          (367) 

093 0,00 0,00 



Záväzky voči účastníkom združení                (368) 094 0,00 0,00 

Spojovací účet pri združení                            (396) 095 0,00 0,00 

Ostatné záväzky      (379+373AÚ+474AÚ+479AÚ) 096 26242,50 32326,77 

4. Bankové výpomoci a pôžičky   r. 098 až r. 100 097 0,00 0,00 

Dlhodobé bankové úvery                           (461AÚ) 098 0,00 0,00 

Bežné bankové úvery                (231+232+461AÚ) 099 0,00 0,00 

Prijaté krátkodobé finančné výpomoci     (241+249) 100 0,00 0,00 

C. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU           r.102 a r. 103 101 26610,70 124902,03 

1. Výdavky budúcich období                               (383) 102 0,00 0,00 

Výnosy budúcich období                                (384) 103 26610,70 124902,03 

VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU          
r. 061 + r. 074 + r.101 

104 261725,32 250930,04 

 

 

 

 
        

 

Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-
01)   IČO 45740429 

/ SID 
  

        

Číslo 
účtu 

Náklady 
Číslo 

riadku  

Činnosť Bezprostredne 
predchádzajúce 

účtovné 
obdobie 

Hlavná 
nezdaňovaná 

Zdaňovaná Spolu 

a b c 1 2 3 4 

501 Spotreba materiálu 01 112545,46 0,00 112545,46 107441,78 

502 Spotreba energie 02 47117,45 0,00 47117,45 39728,58 

504 Predaný tovar 03 0,00 0,00 0,00 0,00 

511 Opravy a udržiavanie 04 25490,94 0,00 25490,94 16769,77 

512 Cestovné 05 13733,43 0,00 13733,43 11177,05 

513 Náklady na reprezentáciu 06 805,16 0,00 805,16 313,69 

518 Ostatné služby 07 84769,35 0,00 84769,35 48638,70 

521 Mzdové náklady 08 406010,53 0,00 406010,53 294341,28 

524 
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné 
poistenie 

09 141450,41 0,00 141450,41 103089,77 

525 Ostatné sociálne poistenie  10 0,00 0,00 0,00 0,00 

527 Zákonné sociálne náklady 11 14708,19 0,00 14708,19 14218,86 

528 Ostatné sociálne náklady 12 0,00 0,00 0,00 0,00 

531 Daň z motorových vozidiel 13 0,00 0,00 0,00 0,00 

532 Daň z nehnuteľností 14 0,00 0,00 0,00 0,00 

538 Ostatné dane a poplatky 15 4459,78 0,00 4459,78 4064,18 

541 Zmluvné pokuty a penále 16 0,00 0,00 0,00 0,00 

542 Ostatné pokuty a penále 17 0,00 0,00 0,00 0,00 

543 Odpísanie pohľadávky 18 0,00 0,00 0,00 0,00 

544 Úroky 19 0,00 0,00 0,00 0,00 

545 Kurzové straty 20 0,00 0,00 0,00 0,00 

546 Dary 21 0,00 0,00 0,00 0,00 

547 Osobitné náklady 22 16437,08 0,00 16437,08 17408,81 

548 Manká a škody 23 0,00 0,00 0,00 0,00 

549 Iné ostatné náklady 24 849,58 0,00 849,58 1271,94 

551 
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku 
a dlhodobého hmotného majetku 

25 20807,84 0,00 20807,84 19701,61 



552 
Zostatková cena predaného dlhodobého 
nehmotného majetku a dlhodobého 
hmotného majetku   

26 1800,00 0,00 1800,00 0,00 

553 Predané cenné papiere 27 0,00 0,00 0,00 0,00 

554 Predaný materiál 28 0,00 0,00 0,00 0,00 

555 Náklady na krátkodobý finančný majetok 29 0,00 0,00 0,00 0,00 

556 Tvorba fondov 30 0,00 0,00 0,00 0,00 

557 Náklady na precenenie cenných papierov 31 0,00 0,00 0,00 0,00 

558 Tvorba a zúčtovanie opravných položiek  32 0,00 0,00 0,00 0,00 

561 
Poskytnuté príspevky organizačným 
zložkám 

33 0,00 0,00 0,00 0,00 

562 
Poskytnuté príspevky iným účtovným 
jednotkám 

34 0,00 0,00 0,00 0,00 

563 Poskytnuté príspevky fyzickým osobám 35 0,00 0,00 0,00 0,00 

565 
Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej 
dane 

36 0,00 0,00 0,00 0,00 

567 Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky 37 0,00 0,00 0,00 0,00 

Účtová trieda 5 spolu                    r. 01 až r. 37 38 890985,20 0,00 890985,20 678166,02 
       

 Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-
01) 

  
IČO 45740429 

/ SID 
  

       

Číslo 
účtu 

Výnosy 
Číslo 

riadku  

Činnosť Bezprostredne 
predchádzajúce 

účtovné 
obdobie 

Hlavná 
nezdaňovaná 

Zdaňovaná Spolu 

a b c 1 2 3 4 

601 Tržby za vlastné výrobky 39 0,00 0,00 0,00 0,00 

602 Tržby z predaja služieb 40 414474,05 0,00 414474,05 361193,47 

604 Tržby za predaný tovar 41 0,00 0,00 0,00 0,00 

611 Zmena stavu zásob nedokončenej výroby 42 0,00 0,00 0,00 0,00 

612 Zmena stavu zásob polotovarov 43 0,00 0,00 0,00 0,00 

613 Zmena stavu zásob výrobkov 44 0,00 0,00 0,00 0,00 

614 Zmena stavu zásob zvierat 45 0,00 0,00 0,00 0,00 

621 Aktivácia materiálu a tovaru 46 0,00 0,00 0,00 0,00 

622 Aktivácia vnútroorganizačných služieb 47 6338,17 0,00 6338,17 5973,66 

623 
Aktivácia dlhodobého nehmotného 
majetku 

48 0,00 0,00 0,00 0,00 

624 Aktivácia dlhodobého hmotného majetku 49 0,00 0,00 0,00 0,00 

641 Zmluvné pokuty a penále 50 0,00 0,00 0,00 0,00 

642 Ostatné pokuty a penále 51 0,00 0,00 0,00 0,00 

643 Platby za odpísané pohľadávky 52 0,00 0,00 0,00 0,00 

644 Úroky 53 0,00 0,00 0,00 0,00 

645 Kurzové zisky 54 0,00 0,00 0,00 0,00 

646 Prijaté dary 55 0,00 0,00 0,00 0,00 

647 Osobitné výnosy 56 216,92 0,00 216,92 6,60 

648 Zákonné  poplatky 57 0,00 0,00 0,00 0,00 

649 Iné ostatné výnosy 58 0,00 0,00 0,00 1,50 

651 
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného 
majetku a dlhodobého hmotného majetku 

59 1500,00 0,00 1500,00 0,00 

652 Výnosy z dlhodobého finančného majetku 60 0,00 0,00 0,00 0,00 

653 
Tržby z predaja cenných papierov a 
podielov 

61 0,00 0,00 0,00 0,00 

654 Tržby z predaja materiálu 62 0,00 0,00 0,00 0,00 

655 
Výnosy z krátkodobého finančného 
majetku 

63 0,00 0,00 0,00 0,00 

656 Výnosy z použitia fondu 64 415,00 0,00 415,00 415,00 



657 Výnosy z precenenia cenných papierov 65 0,00 0,00 0,00 0,00 

658 Výnosy z nájmu majetku 66 0,00 0,00 0,00 0,00 

661 
Prijaté príspevky od organizačných 
zložiek 

67 0,00 0,00 0,00 0,00 

662 Prijaté príspevky od iných organizácií 68 857,00 0,00 857,00 6329,00 

663 Prijaté príspevky od fyzických osôb 69 970,00 0,00 970,00 743,20 

664 Prijaté členské príspevky 70 0,00 0,00 0,00 0,00 

665 Príspevky z podielu zaplatenej dane 71 1171,61 0,00 1171,61 602,91 

667 Prijaté príspevky z verejných zbierok 72 0,00 0,00 0,00 0,00 

691 Dotácie  73 524077,26 0,00 524077,26 303595,47 

Účtová trieda 6 spolu                    r. 39 až r. 73  74 950020,01 0,00 950020,01 678860,81 

Výsledok hospodárenia pred zdanením                
r. 74 - r. 38 

75 59034,81 0,00 59034,81 694,79 

591 Daň z príjmov 76 0,00 0,00 0,00 0,00 

595 Dodatočné odvody dane z príjmov 77 0,00 0,00 0,00 0,00 

Výsledok hospodárenia po zdanení                          
(r. 75 - (r. 76 + r. 77) ) (+/-)                      

78 59034,81 0,00 59034,81 694,79 

 


