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1  SPRÁVA O ČINNOSTI 
 

     Nezisková organizácia 3P – Projekt bola zriadená Obvodným úradom v Prešove dňa 15. júna 2016 
pod č. OVVS-527/2016-NO za účelom poskytovania nasledujúcich všeobecno-prospešných služieb: 
a) sociálna pomoc a humanitárna starostlivosť, 
b) tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt, 
c) ochrana ľudských práv a základných slobôd, 
d) vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry, 
e) výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby, 
f) tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva, 
g) služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti. 
 
Jej orgánmi sú: 
a) Správna rada pozostávajúca z 3 členov: PhDr. Slavko Poptrajanovski, PhD. (predseda), Mgr. Juraj 

Petrík (člen), Mgr. Ľudovít Smržík (člen). 
b) Riaditeľ, ktorého funkciu vykonáva Mgr. Danka Petrufová. 
c) Revízor, ktorého funkciu vykonáva Mgr. Beáta Hutňanová. 
 
     N. o. 3P – Projekt v čase svojho vzniku prijala motto „Len dobrý úmysel nestačí...“, a tiež prívlastok 
„Špecialista na starostlivosť o pracovníkov sociálnych služieb“, čím deklaruje svoje kľúčové 
zameranie, a to zvyšovanie odborných i sociálnych kompetencií pracovníkov sociálnych služieb, a tiež 
starostlivosť o uspokojovanie ich profesijných, ako aj osobných potrieb.  
     V roku 2019 nezisková organizácia zrealizovala v jednotlivých oblastiach svojho pôsobenia 
nasledujúce aktivity: 
 
Vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry: 
Organizácia a realizácia vzdelávacích a vzdelávaco-rekreačných podujatí: 
1. Interpersonálne konflikty v sociálnych službách (vzdelávacie podujatie na objednávku) 

Termín: 15.01.2019 
Miesto konania: ADM n.o. Bardejov 
Počet účastníkov: 19 

2. Aktivizácia seniorov prostredníctvom pohybových cvičení s využitím prvkov psychomotorickej 
terapie (vzdelávacie podujatie) 
Termín: 20.02.2019 
Miesto konania: Poprad 
Počet účastníkov: 26 

3. Aktivizácia seniorov prostredníctvom pohybových cvičení s využitím prvkov psychomotorickej 
terapie (vzdelávacie podujatie) 
Termín: 05.03.2019 
Miesto konania: Poprad 
Počet účastníkov: 22 

4. Kinestetická mobilizácia I. a II. modul 
Termín: 25.-27.03.2019 
Miesto konania: Trnava 
Počet účastníkov: 11 

5. Potreby ľudí s demenciou a možnosti ich uspokojovania. Psychomotoricko - koncentračné 
cvičenia ako forma aktivizácie seniorov s demenciou. Interpersonálne konflikty v sociálnych 
službách. Multidisciplinárny prístup v starostlivosti o prijímateľov soc. služieb (vzdelávací 
program na objednávku) 
Termín: 09.04.-28.06.2019 
Miesto konania: SČK Trebišov 
Počet účastníkov: 15 

6. Vytváranie efektívnej spolupráce s klientom s využitím metódy inštrumentálneho obohacovania 
podľa R. Feuersteina (vzdelávacie podujatie) 
Termín: 24.04.2019 
Miesto konania: Poprad 



Počet účastníkov: 23 
7. Zvládanie agresívneho správania u klientov so psychiatrickou diagnózou v sociálnych službách 

(vzdelávacie podujatie) 
Termín: 22.05.2019 
Miesto konania: Poprad 
Počet účastníkov: 36 

8. Zvládanie agresívneho správania u klientov so psychiatrickou diagnózou v sociálnych službách 
(vzdelávacie podujatie) 
Termín: 03.06.2019 
Miesto konania: Poprad 
Počet účastníkov: 42 

9. Zvládanie agresívneho správania u klientov so psychiatrickou diagnózou v sociálnych službách 
(vzdelávacie podujatie na objednávku) 
Termín: 28.06.2019 
Miesto konania: CSS Dúbrava  
Počet účastníkov: 32 

10. Manažér zariadenia sociálnych služieb II. Modul: Moderné vedenie sociálnych služieb 
(vzdelávaco-relaxačné podujatie) 
Termín: 11.-13.09.2019 
Miesto konania: Kúpele Lúčky 
Počet účastníkov: 24 

11. Svetový deň Alzheimerovej choroby: Senior trpiaci demenciou – jedinečná osobnosť (vzdelávacie 
podujatie) 
Termín: 20.09.2019 
Miesto konania: Poprad 
Počet účastníkov: 14 

12. Teamforming Camp/V. turnus (pobytový tábor v prírodnom prostredí zameraný na formovanie 
multidisciplinárnych tímov v sociálnych službách) 
Termín: 01.-03.10.2019 
Miesto konania: Veľký Slavkov, okr. Poprad 
Počet účastníkov: 34 

13. Zvládanie agresívneho správania u klientov so psychiatrickou diagnózou v sociálnych službách 
(vzdelávacie podujatie na objednávku) 
Termín: 18.10.2019 
Miesto konania: CSS Domov pod Tatrami Batizovce 
Počet účastníkov: 20 

14. Zvládanie agresívneho správania u klientov so psychiatrickou diagnózou v sociálnych službách 
(vzdelávacie podujatie) 
Termín: 05.11.2019 
Miesto konania: Poprad 
Počet účastníkov: 41 

15. Zvládanie agresívneho správania u klientov so psychiatrickou diagnózou v sociálnych službách 
(vzdelávacie podujatie na objednávku) 
Termín: 08.11.2019 
Miesto konania: DD a DSS Tornaľa  
Počet účastníkov: 30 

16. Psychické ochorenia v starobe s dôrazom na demenciu Alzheimerovho typu. Potreby ľudí 
s demenciou a možnosti ich uspokojovania. Komunikácia s ľuďmi trpiacimi demenciou a špecifiká 
prístupu ku klientovi v jednotlivých štádiách demencie/dezorientácie. Psychomotorické cvičenia 
ako forma aktivizácie seniorov a seniorov s demenciou (vzdelávací program na objednávku) 
Termín: 12.-14.11.2019 
Miesto konania: ZSS Nestor o.z., Zázrivá  
Počet účastníkov: 13 

17. Stravovanie a jeho význam pre ľudí s demenciou (vzdelávacie podujatie) 
Termín: 05.12.2019 
Miesto konania: Poprad 



Počet účastníkov: 30 

Vďaka 2% z daní i našim vlastným zdrojom sme v r. 2019 umožnili bezplatnú účasť na našich 
vzdelávacích a pobytových podujatiach až 27 pracovníkom sociálnych služieb, a to: 

 Kinestetická mobilizácia I. a II. modul (marec 2019): 1 osoba zdarma 
 Vytváranie efektívnej spolupráce s klientom s využitím metódy inštrumentálneho obohacovania 

podľa R. Feuersteina (apríl 2019): 1 osoba zdarma 
 Zvládanie agresívneho správania u klientov so psychiatrickou diagnózou v sociálnych službách 

(jún 2019): 4 osoby zdarma 
 Svetový deň Alzheimerovej choroby: Senior trpiaci demenciou – jedinečná osobnosť  (september 

2019): 11 osôb zdarma 
 Teamforming Camp/V. turnus (október 2019): 7 osôb zdarma 
 Zvládanie agresívneho správania u klientov so psychiatrickou diagnózou v sociálnych službách 

(november 2019): 2 osoby zdarma 
 Stravovanie a jeho význam pre ľudí s demenciou (december 2019): 1 osoba zdarma 

 
Tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva: 
Celoročná spolupráca na základe zmluvy s a. s. Bardejovské Kúpele a realizácia terapií pre 
pacientov/klientov kúpeľov v oblasti kognitívnej rehabilitácie pri neurologických ochoreniach 
(indikačná skupina VI.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2  SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ 
 
     V súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov podľa §9 ods. 2 
písm. c) nezisková organizácia 3P – Projekt účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva. 
Pre účtovanie v sústave jednoduchého účtovníctva boli splnené podmienky ustanovené zákonom 
o účtovníctve, tzn. nezisková organizácia 3P – Projekt poskytujúca všeobecne prospešné služby 
nepodniká a jej príjmy nedosiahli v predchádzajúcom účtovnom období 200 000 Eur. 
 

2.1   Ročná účtovná závierka a zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnutých 
V účtovnej závierke boli zúčtované všetky predložené účtovné doklady za rok 2019 – inventarizácia 
majetku a záväzkov, uzatvorenie účtovných kníh, zostavenie účtovných výkazov, účtovná závierka 
neziskovej účtovnej jednotky. 
 

2.2  Výrok audítora k ročnej účtovnej závierke 
Nezisková organizácia 3P – Projekt v roku 2019 nepresiahla zákonom stanovenú úroveň sumy 
majetku a nečerpala v roku 2019 žiadne dotácie ani nenávratné finančné príspevky. Na základe 
uvedeného podľa §19  ods. 4 zákona o účtovníctve nemusí byť účtovná závierka overená audítorom.  
 

2.3  Prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch v členení podľa zdrojov 
 

A. Finančné účty 
Pokladnica k 31.12.2019       624,68 € 
Bankový účet k 31.12.2019                        16 500,99 € 
SPOLU                 17 125,67 € 
 

B. Pohľadávky 
Pohľadávky k 31.12.2019           14,70 € 
SPOLU           14,70 € 
 

C. Príjmy 
Vlastné príjmy z poskytovania služieb 41 553,60 € 
Príjmy z podielu zaplatenej dane z príjmov        734,45 €  
SPOLU     42 288,05 € 
 

D. Výdavky 
Zásoby          280,73 € 
Služby     23 524,75 € 
Prevádzková réžia      9 415,24 € 
Ostatné výdavky         308,00 € 
SPOLU     33 528,72 € 
 

E. Celkové súčty neziskovej účtovnej jednotky za r. 2019 
Príjmy     42 288,05 € 
Výdavky     33 528,72 € 
ROZDIEL                    8 759,33 € 

  
 

Prehľad o daroch, príspevkoch a príjmoch za rok 2019 
Príjmy z podielu zaplatenej dane z príjmov za rok 2019 boli vo výške 734,45 Eur. Táto finančná čiastka 
bola použitá na dofinancovanie plánovaných vzdelávacích a vzdelávaco-rekreačných podujatí: 
 Svetový deň Alzheimerovej choroby: Senior trpiaci demenciou – jedinečná osobnosť  (september 

2019): 319,60 Eur 

 Teamforming Camp/V. turnus (október 2019): 200 Eur 

 Stravovanie a jeho význam pre ľudí s demenciou (december 2019): 214,85 Eur 



Ostatné príjmy neziskovej organizácie pozostávali z organizovania vzdelávacích a vzdelávaco-
rekreačných podujatí a z realizácie terapií. 
 

2.4  Stav a pohyb majetku a záväzkov neziskovej organizácie 
Nezisková organizácia 3P - Projekt nevlastní  žiaden dlhodobý hmotný a nehmotný majetok. Majetok 
neziskovej organizácie pozostáva z finančných prostriedkov na bankovom účte a v pokladnici 
a k 31.12.2019 eviduje záväzky vo výške 14,70 €. 
 

 
Výročnú správu za r. 2019 predložila: Mgr. Danka Petrufová, riaditeľka n. o. 
V Prešove, 23.06.2020 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3  SCHVÁLENIE SPRÁVNOU RADOU 
 
Správna rada n. o. 3P – Projekt na svojom zasadnutí dňa 23.06.2020 schválila Výročnú správu za rok 
2019. 
 
 
 
 
V Prešove, 23.06.2020 
 
 
 
 

___________________________________ 
        PhDr. Slavko Poptrajanovski, PhD. 
                                                                                                                         predseda správnej rady  


