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1.  ÚVOD 
 

Nezisková organizácia Centrum pomoci Kalná , n.o. so sídlom: SNP 469/44, IČO: 45 74 28 

12 vznikla dňa 04/03/2014  na základe rozhodnutia Okresného úradu v Nitre podľa 

ustanovenia § 9 ods. 1 zákona č. 213/1997 Z . z. o neziskových organizáciách poskytujúcich 

všeobecne prospešné služby v platnom znení (ďalej len „Zákon“). 

  

Centrum pomoci Kalná , n. o poskytuje nasledovné všeobecne prospešné služby: 

 poskytovanie  poradenstva občanom v rôznych životných či krízových situáciách, 

 poskytovanie pomoci občanom  seniorom v domácnosti pri základných  sociálnych 

úkonoch službou rodinní asistenti 

 občanom , ktorí sú odkázaní na pomoc  inej osoby  z dôvodu vážneho zdravotného 

stavu prechodného prípadne trvalého  a nemajú  posudok o odkázanosti na sociálnu 

službu t.j. nemôžu využiť opatrovateľskú službu obce 

 pomoc v oblasti rehabilitácie, či rozvíjaní sociálnych zručností, 

 sprostredkovanie sociálneho kontaktu osamelo žijúcim osobám, 

 sociálna prevencia. 

Služby organizácie sú poskytované  a vykonávané na základe individuálnych potrieb, každého 

občana. 

Hlavným cieľom Centra pomoci Kalná n.o. je najmä: poskytovanie sociálnych služieb. 

 

Orgánmi neziskovej organizácie sú: 

správna rada- najvyšší orgán; 

dozorná rada- kontrolný orgán; 

riaditeľ n.o.- štatutárny orgán 

 

Správna rada : 

1. Mgr. Soňa Kocková,  

2. Mgr. Štefan Nádaši,  

3. Helena Patassyová,  

4. Klára Pokoracká,  

5. Helena Vargová,  

6. Mgr. Linda Lakatosová,  

7. Mgr. Eva Krchová,  

8. Ing. Otto Lúdl, 
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Dozorná rada : 

1. Mgr. Denisa Belfiová,  

2. Ing. Andrea Vajdová,  

3. Mgr. Božena Zummerová 

 

 Riaditeľ :  Tóthová Ivana Bc. 

 

 
2. PREHĽAD ČINNOSTÍ USKUTOČNENÝCH ORGANIZÁCIOU ZA ROK 
2014 

 

Nezisková organizácia Centrum pomoci Kalná n.o. vznikla 04.03.2014 registráciou na 

Okresnom úrade v Nitre. Počas prvého roka svoje existencie,  sme sa zamerali na zisťovanie 

potrieb  obyvateľov Kalnej nad Hornom, prevažne seniorov.  

Prvá aktivita, ktorou n.o. CPK začala svoje pôsobenie boli návštevy domácností a rozhovory 

so seniormi na základné, ktorých sme od 1.6.2014 začali poskytovať  službu rodinného 

asistenta. Na túto službu bol na základe výberového konania prijatý jeden zamestnanec 

z príspevku ÚPSVaR na §50j zákona č. 5/2004 o službách zamestnanosti a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po dobu 9 mesiacov. Rodinný 

asistent je  služba, ktorá nie je zadefinovaná v zákone 448/2008 o sociálnych službách, ale je 

schválená obecným zastupiteľstvom financovaná z rozpočtu obce. Táto služba sa poskytuje 

starším občanom obce alebo ŤZP, ktorí nie sú ešte zdravotne odkázaní na využívanie 

opatrovateľskej služby v potrebnom rozsahu, avšak nie sú schopný vykonávať základné 

sociálne aktivity bez doprovodu či samostatne.  

Rodinní asistenti zabezpečujú činnosť ako: 

 pomoc pri nákupoch 

 doprovod k lekárovi, prípadne vypísanie liekov u lekára ( priniesť lieky z lekárne) 

 pomoc v domácnosti ( upratovanie, umývanie okien, zaváranie, ....) 

 pomoc na  hospodárskom dvore v  starostlivosti o zvieratá,  nasekanie dreva 

 sprostredkovanie sociálneho kontaktu s rovesníkmi 

 prechádzky, sprevádzanie, dohľad nad seniorom v neprítomnosti rodinného príslušníka  

 sprevádzanie k službám ( pedikérka, kaderník, bohoslužby, zabezpečenie služby 

obuvníka,...) 
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V súčasnej dobe existuje 27 klientov využívajúcich túto službu, ktorú zabezpečuje 1 

pracovník zaškolený opatrovateľským kurzom  a kurzom terénneho asistenta zabezpečovaný  

Slovenským červeným krížom (ďalej len SČK). 

V máji 2014 sme uspeli v žiadosti o finančný  príspevok Lienka pomoci z nadácie Socia 

v sume 2850 €. Túto sumu sme dostali na účel zakúpenia osobného motorového vozidla 

v sume 2500€ a 350€na zaškolenie zamestnancov SČK v kurze vzdelávania dobrovoľných 

asistentov pre sociálnu pomoc v rozsahu 20h., ktorého sa v novembri 2014 zúčastnilo 6 

zamestnancov, čo prispelo k zvýšeniu kvalifikácie zamestnancov a úrovne poskytovania 

služieb.  

V máji 2014 sa uskutočnila prednáška rozvoj vidieka a  predaj z dvora, v spolupráci s p. 

Hedvigou Gulovou, ktorá priblížila činnosti dopestovania si kvalitnej zeleniny. Účelom bolo 

motivovanie k opätovnému pestovaniu zeleniny. Ďalej p. Gulová oboznámila účastníkov, 

s možnosťou  privyrobenia si formou predaja z dvora dopestovanej zeleniny či ovocia. 

Prednášky sa zúčastnilo  11 občanov.  

Júni 2014 podarilo zakúpiť osobný automobil Citroen Berlingo v sume 7150€. Túto sumu 

tvoril príspevok Nádácie Socia 2500€ a príspevku obecného zastupiteľstva v sume 4500€ na 

základe zmluvy o poskytnutí finančnej dotácie z obecného rozpočtu schváleného uznesením 

zastupiteľstva č. 8/V.-a./2014/OZ zo dňa 18.6.2014. Zostávajúcu sumu 150€ sme hradili 

z príjmu n.o.  

V auguste 2014  organizácia v spolupráci s miestnym spolkom  SČK zorganizovala 

podujatie Spolu pomôžme, kde boli aktivity zamerané na podanie prvej pomoci, privolanie 

pomoci pomocou telekomunikačných technológie a deti si mohli vyskúšať podanie prvej 

pomoci pri porezaní spolužiaka, atď. 

Od 1.11.2014 sa začala poskytovať sociálna služba krízovej intervencie,  v rámci  ktorej sa 

poskytovalo vyhľadávanie  FO v nepriaznivej soc. situácií s trvalým pobytom a území Kalnej 

nad Hronom  sociálne poradenstvo osobám v krízovej sociálnej situácií, kde sa riešili rôzne 

dávky, bývanie a iné...  

Ďalšou činnosťou bola pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov so 

súhlasom plnoletej osoby a poradenstvo pri vybavovaní úradných záležitostí,  a komunikácií 

v úradnom styku  a vybavovaní iných vecí v záujme FO.  

 V septembri 2014 n.o. začala zabezpečovať rozvoz stravy seniorom do domácností 

v spolupráci s miestnym Gastrocentrom. 

Ďalšia služba, ktorá sa začala poskytovať od 1.11.2014 v rámci CPK n.o. bola 

opatrovateľská služba, kde sme v prvý mesiac prijali 6 opatrovateliek a službu zabezpečili 7 
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opatrovaným. Od 1.12.214 sme na základe žiadosti o opatrovateľskú službu prijali jednu 

opatrovateľku, ktorá poskytuje službu 1 opatrovanému. Konečný stav k 31.12.2014 - 7 

opatrovateliek a 8 opatrovaných.  Služba je financovaná z národného projektu opatrovateľskej 

služby. 

V decembri 2014 sme spustili prevádzku Denného centra, kde organizácia prijala jedného 

zamestnanca na základe výberového konania. V dennom centre sa poskytujú záujmové 

činnosti denne  od 12.00hod.-17.00hod. 

 
 

3. ROČNÁ ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA A ZHODNOTENIE ZÁKLADNÝCH 
ÚDAJOV V NEJ OBSIAHNUTÝCH 
 

V súlade s § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení  Centrum 

pomoci Kalná, n.o. účtuje v sústave podvojného  účtovníctva.  

 

Účtovná závierka je výsledným produktom účtovnej uzávierky. Príprava a zostavenie 

účtovnej závierky sa skladá z 3 etáp : 

1.etapa: prípravné práce – sem patrí  zúčtovanie všetkých účtovných prípadov za daný rok 

do peňažného denníka, vykonanie inventarizácie majetku a záväzkov a zaúčtovanie 

uzávierkových účtovných operácií 

2. etapa: uzatvorenie účtovných kníh t.j. účtovná uzávierka  

3. etapa: zostavenie účtovných výkazov t.j. účtovná závierka 

 

Účtovná uzávierka predstavuje sústavu  výstupných informácií z bežného účtovníctva. Na 

základe účtovnej závierky Centrum pomoci Kalná, n. o. zostavuje Výkaz o majetku  

a záväzkoch a Výkaz o príjmoch a výdavkoch. Tieto výkazy tvoria účtovnú závierku 

v jednoduchom účtovníctve a sú súčasťou daňového priznania dani z príjmov. 

 

 

4. VÝROK AUDÍTORA K ROČNEJ ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE 

Vzhľadom na skutočnosť, že dotácie zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu štátneho fondu 

a z rozpočtu obce neprekročili v roku 2014 sumu 33 193 eur a príjmy Centra pomoci 

Kalná, n.o. za rok 2014 neboli vyššie ako 165 969 eur, audit v súlade s § 33 ods. 3 Zákona 

vykonaný nebol. 
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5. PREHĽAD O PEŇAŽNÝCH PRÍJMOCH A VÝDAVKOV 
 

 Príjmy (v EUR) Výdavky (v EUR) Zostatok k 31.12.2014 

Celkom 22 342,99  20 672,84 1 670,15 

 
6. STAV A POHYB MAJETKU A ZÁVÄZKOV ORGANIZÁCIE 

 
Počiatočný stav k 04.03.2014                                                                                                 0  € 

Vklad ObÚ na začiatočné výdavky n.o.                           1000€ 

Príjmy za rok 2014: 

a) príjmy z poskytovania služby                                                                         705,79 € 

b) príjmy z národného projektu OS                                                           3 220,00€ 

c.) príjmy z príspevkov ÚPSVaR                      1 817,08€ 

d.) príjem z projektu Socia  (auto, SČK)                                2 850,00€ 

e.) príjmy z poskytovania služby pre Obec Kalná nad Hronom                  8250,00€ 

f.) príjem z dotácie na kúpu auta Obec KNH                     4500,00€ 

g.) úroky                               0,12€ 

                                                                                         

    Príjmy spolu                                                                           22 342,99 € 

 

Výdavky za rok 2014: 

a.)  spotreba materiálu         1958,71€ 

b.) ostatné služby ( MT+SL+Kolky)       2723,55€ 

c.) mzdové náklady         9294,03€ 

d.) zákonné SP+ZP         3273,53€ 

e.) zákonné sociálne náklady (DSS)       2572,88€ 

f.) iné ostatné náklady (opravy)         105,14€ 

g.) odpisy dlhodobého nehmotného majetku a hmot.       745,00€

                                                    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     Výdavky spolu                 20 672,84€                                                              

 

Zostatok k 31.12.2014                                                                           1 670,15 € 
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7. ZMENY A NOVÉ ZLOŽENIE ORGANIZÁCIE 
 

Správna rada Centra pomoci Kalná , n.o. sa neuzniesla na žiadnych zmenách v štatúte ani 

zložení orgánov neziskovej organizácie. Činnosť neziskovej organizácie je v začiatkoch. 

V zmysle Štatútu Centra pomoci Kalná, n.o. sa vytvorili potrebné predpoklady, aby 

rozvíjala ďalšie aktivity podľa druhov poskytovaných všeobecne prospešných služieb. 

 

 

 

 

Bc. Tóthová Ivana 

Riaditeľ n.o.  

 


