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1. ÚVOD
Nezisková organizácia SENIOR GARDEN, n. o. so sídlom: Kostolná 81/51 Horná Seč 935 31,
IČO: 45733082 vznikla dňa 14. 05. 2010 na základe rozhodnutia Obvodného úradu Nitra podľa
ustanovenia § 9 ods. 1 zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich
všeobecne prospešné služby v platnom znení (ďalej len „zákon o neziskových organizáciách“).
SENIOR GARDEN, n. o. v súlade s zakladajúcou listinou neziskovej organizácie, rozvíja svoju činnosť
v týchto dvoch oblastiach :


poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť;



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

Hlavným cieľom SENIOR GARDEN n. o. je najmä:


poskytovanie sociálnych služieb v zariadení pre seniorov;



vnášanie duchovných a kultúrnych hodnôt do každodenného života jednotlivca, bez
predchádzajúcej ideologickej, politickej, náboženskej, či inej selekcie, zo zameraním najmä
na seniorskú generáciu;



vytváranie organizačnej platformy, kde je jednotlivcovi poskytovaná sociálna podpora resp.
ju sám poskytuje iným, najmä na dobrovoľníckej báze;



realizácia aktivít vyjadrujúcich úctu k ľudskému životu, v každej jeho vekovej etape,
vytváranie priestoru pre medzi generačný, medzi kultúrny, medzi denominačný dialóg
a vzájomnú pomoc v komunite, najmä formou dobrovoľníckej činnosti;



duchovný a osobnostný rozvoj jednotlivca spojený s napĺňaním jeho sociálnych potrieb
v rámci jestvujúcej komunity;



implementácia hore uvedených zámerov v relevantnom kultúrnom kontexte;

Orgánmi neziskovej organizácie sú:




správna rada
riaditeľ
dozorná rada
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2. PREHĽAD ČINNOSTÍ ZA ROK 2018
Rok 2018 bol v poradí už deviatym rokom existencie neziskovej organizácie a siedmym rokom
realizácie a prevádzky jej kľúčového projektu – zariadenia pre seniorov v Hornej Seči.
Kľúčové aktivity organizácie v r.2018:








administratívne a manažérske zabezpečenie prevádzky zariadenia pre seniorov
personálne zabezpečenie prevádzky – zabezpečenie potrebného počtu zamestnancov
a ich profesionálneho rastu
aktivácia klientov zariadenia pre seniorov
zlepšovanie kvality a podmienok poskytovania sociálnych služieb
zlepšovanie infraštruktúry a technického zázemia – dokončovanie vedľajšieho objektu
s práčovňou, návštevnou miestnosťou a kancelárskymi priestormi
zabezpečovanie viaczdrojového financovania prevádzky zariadenia pre seniorov
a neziskovej organizácie
registrácia organizácie na prijímateľa 2% zo zaplatenej dane PO a FO

Záujmová činnosť pre klientov:
Záujmová činnosť bola zabezpečovaná na dennej báze v každý pracovný deň, vo vyhradenom čase.
Jednotlivé aktivity prebiehali v dopoludňajších a popoludňajších hodinách podľa týždenného
harmonogramu aktivít, ktorý bol klientom dostupný na nástenkách v zariadení a mohli si zvoliť účasť
na tých, o ktoré mali záujem. Cieľom bolo zabezpečiť plnohodnotné prežívanie voľného času klientov
v rámci dňa, zabezpečenie dostatočného množstva podnetov priaznivo vplývajúcich na fyzické
zdravie a psychickú pohodu. Taktiež zabezpečenie, okrem základných potrieb, aj potreby socializácie,
spolupatričnosti, kognitívne a estetické potreby a potreby sebarealizácie. Program bol prispôsobený
a zostavený tak, aby bol v rámci charakteru aktivít dostatočne pestrý a aby si každý mohol zvoliť jemu
blízku aktivitu a program.
Aktivity prebiehali skupinovou formou, prípadne individuálne. Voľnočasové aktivity pozostávali
z činností, ktoré majú za cieľ podporovať:
Sociálnu stránku života klienta (socializáciu) – pamäťové cvičenia, diskusné posedenia,
reminiscenčná terapia, činnostná terapia, program s prvkami arteterapie, muzikoterapie,
biblioterapie, kinezioterapia, spoločné výlety, vychádzky, spoločné oslavy narodenín, menín, hranie
spoločenských hier, spoločné posedenia v záhrade, kultúrne a iné podujatia,
Zdravotnú stránku – kinezioterapia, spoločné pohybové cvičenia, relaxácia, vychádzky do prírody,
záhradné práce,
Mentálne zdravie a emocionálnu pohodu – pamäťové cvičenia, relaxácia, sledovanie zábavných
programov, relácií a dokumentárnych filmov premietaných na plátno, reminiscenčná terapia,
kultúrne podujatia, vychádzky a posedenia v záhrade,
Duchovnú stránku – pravidelný program bohoslužieb troch denominácií, pastorálna starostlivosť,
program s prvkami biblioterapie a muzikoterapie (spoločné čítanie Biblických textov, modlitby, spev
duchovných piesní),
Spomalenie vývoja ochorenia u ľudí s Alzheimerovou chorobou a inými typmi demencií - špeciálne
terapie v kombinácií s individuálnym aktivizačným programom.
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Tematické aktivity konajúce sa v priebehu jednotlivých mesiacov v roku 2018:
Marec
8.3.2018 – Pripomenutie Medzinárodného dňa žien formou spoločného tematického posedenia
s príhovorom riaditeľa a prekvapením pre klientky zariadenia kvetinovými darmi.
21.3.2018 – Pripravili sme tematickú tvorivú dielničku pri príležitosti príchodu Veľkonočných sviatkov.
Okrem tradičného spoločného vytvárania výzdoby v priestoroch nášho zariadenia sme sa venovali
i výrobe veľkonočných darčekov najmä z textilného a prírodného materiálu.
Máj – 15.5.2018 – Konal sa kultúrny program pri príležitosti Dňa matiek – vystúpenie speváckej
skupiny Vinička z Nového Tekova.
September – V mesiaci september sme uskutočnili výlet do Nového Tekova, ktorý prebiehal za
výborného počasia. Spolu s klientmi sme strávili príjemný čas pri prehliadke ranča, spoločnom
posední v jeho areáli a tiež športových atrakciách.
November – Dňa 2.11.2018 sme si spoločne s klientmi pripomenuli Sviatok všetkých svätých
a pamiatku zosnulých formou spoločného posedenia a tiež tradíciou zapaľovania sviečok
v priestoroch záhrady.
6.11.2018 - Tematická vizita pri príležitosti sviatku sv. Mikuláša, kedy boli realizované návštevy
klientov individuálne na izbách celým pracovným tímom. Okrem dobrej atmosféry a nálady sme
klientom odovzdávali tradičné mikulášske darčeky.
03.11.2018 – 18.12.2018 – V týchto termínoch sme sa spoločne venovali rôznym prípravám pre
prichádzajúce sviatočné dni. V rámci pravidelného programu s prvkami arteterapie a činnostnej
terapie sme sa venovali tvorbe vianočnej výzdoby a darčekov pre najbližších a dobrovoľníkov,
organizovali spoločné pečenie vianočného pečiva, vyzdobovanie priestorov zariadenia, vianočného
stromčeka, tematické posedenia so spevom vianočných piesní a kolied.
December
18.12.2018 – Prebiehalo vystúpenie speváckeho súboru Vinička z Nového Tekova, ktorý pre nás
pripravil pásmo vianočných piesní a vinšov.
24.12.2018 – V tento sviatočný deň sme usporiadali tradičné posedenie pri štedrovečernom stole
a vianočnom stromčeku, ktoré bolo sprevádzané spevom vianočných piesní, príhovorom riaditeľa
zariadenia, pripomenutím si známych tradícií a ľudových zvyklostí, nechýbala ani prezentácia
s fotografiami z celého roka a vianočné darčeky pripravené pre radosť našich klientov.
Ďalšie aktivity organizácie:





participácia na podujatiach miestnej komunity
prevádzka a aktualizácia webovej stránky (www.seniorgarden.sk)
zabezpečenie úkonov vo vzťahu k štátnej správe a samospráve súvisiace so
zabezpečením prevádzky zariadenie pre seniorov
príprava plánu činnosti a rozpočtu na rok 2019

Pre ďalšie obdobie t.j. rok 2019 boli stanovené nasledovné úlohy:



organizačne a legislatívne naďalej zabezpečovať chod a prevádzku zariadenia pre seniorov;
skvalitňovať a zatraktívňovať prostredie zariadenia seniorov:




pokračovaním stavebných úprav – prerábok kúpeľní
dokončenie prerábky vedľajšieho objektu po stránke legislatívnej i stavebnej, čím sa
vytvárajú podmienky na skvalitňovanie poskytovania sociálnych služieb
prispôsobovanie priestorov v exteriéri zariadenia pre seniorov (oprava chodníkov)
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3. HOSPODÁRENIE
Stav majetku (aktív) a zdrojov krytia majetku (pasív)
k 31.12.2017 v porovnaní s rokom 2016 a 2015:
STRANA AKTÍV (v Eur)
A. DLHODOBÝ MAJETOK

2017

2016

2 015

1 291

2 841

4 391

1 291

2 841

4 391

27 225

15 222

8 567

797

577

1 015

26 428

14 645

7 552

85

86

28 601

18 150

Dlhodobý nehmotný
majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Finančné investície
B. OBEŽNÝ MAJETOK
Zásoby
Tovar
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančný majetok
C. PRECHODNÉ ÚČTY AKTÍVNE
AKTÍVA CELKOM

STRANA PASÍV (v Eur)
A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA
Základné imanie
Nevysporiadaný HV
minulých rokov
Výsledok hospodárenia
B. CUDZIE ZDROJE

2017

2016

12 958

2015

- 2 896

- 9 210

- 23 044

2 000

2 000

2 000

-4 250

-13 044

-18 951

- 646

1 834

-6 093

25 845

24 780

35 142

590

245

537

25 255

24 535

34 605

5 652

2 580

860

28 601

18 150

12 958

Rezervy zákonné
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové výpomoci a pôžičky
C. PRECHODNÉ ÚČTY PASÍVNE
PASÍVA CELKOM
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Výsledok hospodárenia:
NÁKLADY

2017

Spotreba materiálu

2016

2015

23 159

28 855

25 341

8 913

8 562

9 525

68 236

67 311

71 483

146 395

137 542

136 916

Zákonné sociálne náklady

5 894

6 444

6 285

Ostatné náklady

1 154

1 184

1 506

Odpisy

1 550

1 550

1 550

255 301

251 448

252 606

Spotreba energie
Nakupované služby
Osobné náklady

NÁKLADY CELKOM
VÝNOSY

2017

Tržby z vlastnej činnosti

2016

2015

142 103

139 419

128 867

Dary PO

550

580

620

Dary FO

2 050

4 156

5 375

Dotácie

107 162

107 520

107 520

Iné výnosy

1 486

Príspevky z podielu
zaplatenej dane

1 304

1 607

4 130

0

0

0

254 655

253 282

246 513

Úroky
VÝNOSY CELKOM

1

Daň z príjmu

0

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA

-646

1 834

-6 093

Prehľad nákladov a výnosov podľa zdrojov 2017
Zdroj
SPOLU

Výnosy

Náklady

259 486,54

255 340,45

Poplatky PSS

142 102,58

144 850,73

Dotácia MPSVaR

108 198,41

108 198,41

39,05

39,05

Vlastné zdroje - príspevky FO a PO, iné výnosy

3 050,00

947,86

Príspevky z podielu zaplatenej dane

6 096,50

1 304,40

ÚPSVaR

V r. 2017 n.o. prijala dary od PO a FO a netvorila rezervy, bol dosiahnutý záporný hospodársky
výsledok, ktorý bude preúčtovaný ako nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.
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Prehľad príjmov a výdavkov

EUR

Príjmy 2017

268 658,11

Výdaje 2017

256 724,33

Rozdiel

11 933,78

Ekonomicky oprávnené náklady na 1 klienta na 1 mesiac predstavovali sumu 753,12 Eur.

4. VÝROK AUDÍTORA K ROČNEJ ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE
Vzhľadom na skutočnosť, že finančný príspevok z rozpočtu MPSVaR Slovenskej republiky v prospech
neziskovej organizácie, v roku 2017 prekročil sumu 33 193 eur a celkové príjmy SENIOR GARDEN, n.
o. za rok 2017 boli vyššie ako 165 969 eur, bol vykonaný finančný audit v súlade s § 33 ods. 3 zákona
213/1997 Z.z o nezisk. org. poskytujúcich všeobecne prospešné služby. Výrok audítora k ročnej
účtovnej závierke tvorí prílohu tejto výročnej správy č. 1.

5. ZMENY A ZLOŽENIE ORGANIZÁCIE
V roku 2018 uplynulo funkčné obdobie správnej a dozornej rady. Preto dňa 30.4.2018 správna rada
pristúpila k voľbe funkcionárov na ďalšie funkčné obdobie.
Na základe uvedených výsledkov volieb správnej a dozornej rady neziskovej organizácie je zloženie
orgánov SENIOR GARDEN n. o. s účinnosťou od 5/2018 do 5/2022 nasledovné:
Správna rada
1. Edita Moravská – predsedníčka správnej rady
2. Ing. Jozef Pokoraczký – podpredseda správnej rady
3. Vladimír Guťan
4. MUDr. Vladimír Machajdík
5. Ing. Andrej Moravský
6. Ing. Ernestína Patáková
Riaditeľ Senior Garden n.o., štatutárny zástupca
Mgr. Rastislav Števko
Dozorná rada
1. Ing. Viera Galková
2. Zuzana Pápayová
3. Ing. Gabriel Vegh
4. Štefan Henžel
Oproti predošlému funkčnému obdobiu došlo k zmene jedného člena správnej rady. Namiesto Ing.
ozefa Markuša bol zvolený MUDr. Vladimír Machajdík.
Vypracoval: Mgr. Rastislav Števko, riaditeľ Senior Garden n. o.
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