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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) sociálnu pomoc a humanitárnu 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. Viera 

Pasterová, PhD. (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 začiatkoch svojho pôsobenia zostavila tím 11 odborníkov z oblasti sociálnej práce, psychológie, 
andragogiky, liečebnej pedagogiky, špeciálnej pedagogiky a zdravotníctva. Tím bol doplnený aj 
o ekonómku a grafičku.  
     V roku 2016 nezisková organizácia zrealizovala v jednotlivých oblastiach svojho pôsobenia 
nasledujúce aktivity: 
 
Sociálna pomoc a humanitárna starostlivosť: 
Partner súťaže Opatrovateľka roka 2016, ktorej organizátorom a vyhlasovateľom bola organizácia AT 
personalistika s.r.o. Cieľom súťaže bolo poukázať na význam i náročnosť práce opatrovateľov 
a opatrovateliek v zariadeniach sociálnych služieb i v domácej starostlivosti o klienta, a tým zvýšiť ich 
spoločenský status i uznanie tejto profesie ako plnohodnotnej v sieti sociálnych služieb a sociálnej 
starostlivosti. 
 
Vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry: 
a) Organizácia a realizácia vzdelávacích a vzdelávaco-rekreačných podujatí: 

1. Zážitková reminiscencia (vzdelávaco-rekreačné podujatie) 
Termín: 27. – 28.09.2016 
Miesto konania: Lipovce, Lačnov, Štefanovce (okr. Prešov) 
Počet účastníkov: 8 

2. Validácia podľa Naomi Feil I. a II. časť (vzdelávacie podujatie) 
Termín: 22. – 23.11.2016 
Miesto konania: Prešov 
Počet účastníkov: 24 

3. Kognitívny tréning seniorov s demenciou (vzdelávacie podujatie) 
Termín: 08.11. – 05.12.2016 
Miesto konania: Prešov 
Počet účastníkov: 12 

b) Lektorská činnosť vo vzdelávacích podujatiach: 
1. Tréning pamäti pre seniorov 

Odberateľ: Mesto Trstená 
2. Tréning pamäti a tvorivého myslenia 

Odberateľ: Relax-fit Gold, spol. s r.o., Prešov 
3. Zvládanie „problémového správania“ u klientov trpiacich demenciou. Práca s rodinami 



klientov. 
              Odberateľ: Život n.o., Spišské Hanušovce 

4. Potreby seniorov s demenciou a špecifiká komunikácie. Zvládanie „problémového správania“ 
a práca s rodinami. Psychomotoricko-koncentračné cvičenia. 
Odberateľ: Zariadenie pre seniorov Náruč, Prešov 

5. Demencia ako najzávažnejšie psychické ochorenie v starobe 
Odberateľ: OZ Teresa Benedicta, Michalovce 

 
Výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby: 
Účasť na medzinárodnej vedeckej konferencii „Aktivizácia seniorov a nefarmakologické prístupy 

v liečbe Alzheimerovej choroby“ konanej 22. – 23.09.2016 v Bratislave s príspevkom „Len dobrý 

úmysel nestačí... : Kompetencie pracovníkov sociálnych služieb starajúcich sa o ľudí trpiacich 

demenciou“ a vedenie workshopu s názvom „Mnemotechnická pomôcka číselné symboly – cesta 

k efektívnemu zapamätaniu si rôzneho typu informácií“. 

Tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva: 
Zahájenie spolupráce 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.). 
 
 
Predložila: Mgr. Danka Petrufová, riaditeľka 
V Prešove, 06.06.2017 
 
 
 
 
 

_________________________ 
                                                                                                                                   Mgr. Danka Petrufová 
                                                                                                                                         riaditeľka n. o. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2  SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ 
 
 
2.1  Ročná účtovná závierka a zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnutých 
 

Prílohou Výročnej správy za rok 2016 je účtovná závierka k 31.12.2016, ktorej súčasťou je výkaz 

o príjmoch a výdavkoch a výkaz o majetku a záväzkoch. Nezisková organizácia viedla účtovne zápisy 

v jednoduchom účtovníctve.  

 

2.2 Výrok audítora k ročnej účtovnej závierke 
 

Ročnú účtovnú závierku nebolo potrebné overovať audítorom, keďže suma majetku nepresiahla 

zákonom stanovenú úroveň. 

 
2.3  Prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch v členení podľa zdrojov 
 

Zdroj 
Počiatočný stav  

K 01.01.2016 
(€) 

Pohyby Konečný stav   
k 31.12.2016 

(€) 
Príjem 

(€) 
Výdaj 

(€) 

Bankový účet 0 6924,50 4877,30 2047,20 

Pokladnica 0 1015,00 978,74 36,25 

Spolu 0 7139,50 5056,04 2083,45 

 
 
2.4 Prehľad o daroch, príspevkoch a príjmoch za rok 2016 
 
N. o. 3P – Projekt počas roka 2016 nezískala žiadne dary a príspevky. Príjmy neziskovej organizácie 
pozostávali z organizovania vzdelávacích a vzdelávaco-rekreačných podujatí, lektorskej činnosti 
a realizácie terapií (kognitívna rehabilitácia). Uvedené príjmy sú vyčíslené v bode 2.3 (Prehľad 
o peňažných príjmoch a výdavkoch). Zároveň k 31.12.2016 boli evidované pohľadávky vo výške 
350,00 €. 
 
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 neeviduje žiadne záväzky.  
 
 
 
 
 
Predložila: Mgr. Beáta Hutňanová 
V Prešove, 06.06.2017 
 
 
 
 
 

_________________________ 
                                                                                                                                   Mgr. Beáta Hutňanová 
                                                                                                                                          revízorka n. o. 
 



3  SCHVÁLENIE SPRÁVNOU RADOU 
 
Správna rada n. o. 3P – Projekt na svojom zasadnutí dňa 06.06.2017 schválila Výročnú správu za rok 
2016. 
 
 
 
 
V Prešove, 06.06.2017 
 
 
 
 

___________________________________ 
        PhDr. Slavko Poptrajanovski, PhD. 
                                                                                                                         predseda správnej rady  


