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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 2020 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. Premeny staroby a gerontooblek (vzdelávacie podujatie)
Termín: 11.02.2020
Miesto konania: Poprad
Počet účastníkov: 20
2. Demencia v obrazoch (vzdelávacie podujatie)
Termín: 12.02.2020
Miesto konania: Poprad
Počet účastníkov: 19
3. Stravovanie a jeho význam pre ľudí s demenciou (vzdelávacie podujatie na objednávku)
Termín: 19.02.2020
Miesto konania: Likavka
Počet účastníkov: 25
4. Stravovanie a jeho význam pre ľudí s demenciou (vzdelávacie podujatie)
Termín: 10.03.2020
Miesto konania: Poprad
Počet účastníkov: 30
5. Reminiscencia – využitie spomienok v starostlivosti o seniorov a ľudí s demenciou (vzdelávacie
podujatie)
Termín: 23.06.2020
Miesto konania: Poprad
Počet účastníkov: 27
6. Manažér zariadenia sociálnych služieb III– Modul: Tvorivé vedenie zariadenia sociálnych služieb
(vzdelávaco-relaxačný program)
Termín: 16.-18.09.2020
Miesto konania: Bardejovské Kúpele
Počet účastníkov: 19
Nezisková organizácia 3P – Projekt n.o. umožnila v r. 2020 bezplatnú účasť na vzdelávacích
podujatiach 5 pracovníkom sociálnych služieb, a to:




Premeny staroby a gerontooblek (február 2020): 4 osoby zdarma
Demencia v obrazoch (február 2020): 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.).
Počas tzv. 1. vlny pandémie koronavírusu n. o. 3P – Projekt vytvorila pre pracovníkov a klientov
zariadení sociálnych služieb dočasnú sekciu 3P Podpora, ako čiastočnú náhradu za svoje služby počas
trvania mimoriadnej situácie. Uvedená sekcia pozostávala zo 6 prvkov podpory:
1. Poradenstvo – zostavenie tímu odborníkov z oblasti sociálnej práce, psychológie, psychoterapie,
socioterapie, teológie, liečebnej pedagogiky, andragogiky, geragogiky, etiky a ošetrovateľstva,
ktorí boli pripravení odpovedať na otázky pracovníkov sociálnych služieb bez nároku na honorár
2. Kde zohnať chýbajúci opatrovateľský personál – možnosti dočasného zamestnávania
kvalifikovaných opatrovateľov
3. Ako individuálne aktivizovať seniorov – pracovné listy pre individuálne trénovanie pamäti
a zostavy psychomotorických cvičení na voľné stiahnutie
4. Podujatia na objednávku – zľava vo výške 20% na vybrané podujatia na objednávku počas trvania
mimoriadnej situácie s termínom realizácie po jej ukončení
5. Darčekové poukazy – predĺženie platnosti dovtedy neuplatnených poukazov
6. Edukácia – podporné študijné materiály na voľné stiahnutie
Záujem o jednotlivé prvky podpory bol monitorovaný a na základe výsledkov manažment n. o. po
ukončení prvej vlny pandémie rozhodol o ďalšom pokračovaní realizácie tých prvkov podpory, o ktoré
bol najväčší záujem, a to: „Ako individuálne aktivizovať seniorov“ a „Edukácia“. Oba tieto prvky sú
naďalej aktívne v pozmenenej forme v novovytvorenej záložke „Na stiahnutie“ na webovej stránke:
www.3p-projekt.sk

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 2020 – 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 2020 nepresiahla zákonom stanovenú úroveň sumy
majetku a nečerpala v roku 2020 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 31.12.2020
Bankový účet k 31.12.2020
SPOLU
B. Záväzky a pohľadávky
Záväzky k 31.12.2020
Pohľadávky k 31.12.2020

2,11 €
8 296,44 €
8 298,55 €

164,56 €
0,00 €

C. Príjmy
Vlastné príjmy z poskytovania služieb
17 739,55 €
Príjmy z podielu zaplatenej dane z príjmov
550,50 €
SPOLU
18 290,05 €
D. Výdavky
Zásoby
Služby
Prevádzková réžia
Ostatné výdavky
SPOLU

174,04 €
13 182,79 €
11 693,29 €
1 515,00 €
26 565,12 €

E. Celkové súčty neziskovej účtovnej jednotky za r. 2020
Príjmy
18 290,05 €
Výdavky
26 565,12 €
ROZDIEL
- 8 275,07 €
Zdôvodnenie účtovnej straty: Zisk z predošlého účtovného obdobia bol použitý na rozvoj neziskovej
organizácie, vzdelávanie a supervízie členov pracovného tímu, ako aj na financovanie bezplatnej
účasti vybraných účastníkov organizovaných podujatí vo forme bonusu, čo sa v sledovanom
účtovnom období odrazilo vo vyšších výdavkoch oproti príjmom. Takisto pandemická situácia
spôsobila výrazný pokles príjmov.

2.4 Prehľad o daroch, príspevkoch a príjmoch za rok 2020
Príjmy z podielu zaplatenej dane z príjmov za rok 2020 boli vo výške 550,50 Eur. Táto finančná čiastka
bude použitá na dofinancovanie plánovaných vzdelávacích a vzdelávaco-rekreačných podujatí v roku
2021, keďže epidemiologické opatrenia súvisiace s pandémiou ochorenia COVID – 19 neumožňovali

realizovať hromadné podujatia najmä v druhom polroku r. 2020, kedy tieto finančné prostriedky boli
poukázané na účet n. o.
Ostatné príjmy neziskovej organizácie pozostávali z organizovania vzdelávacích a vzdelávacorekreačných podujatí a z realizácie terapií.

2.5 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 31.12.2020 eviduje záväzky vo výške 164,56 €.

Výročnú správu za r. 2020 predložila: Mgr. Danka Petrufová, riaditeľka n. o.
V Prešove 23.06.2021

3 SCHVÁLENIE SPRÁVNOU RADOU
Správna rada n. o. 3P – Projekt na svojom zasadnutí dňa 23.06.2021 schválila Výročnú správu za rok
2020.

V Prešove 23.06.2021

___________________________________
PhDr. Slavko Poptrajanovski, PhD.
predseda správnej rady

