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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 2018 nezisková organizácia zrealizovala v jednotlivých oblastiach svojho pôsobenia 
nasledujúce aktivity: 
 
Sociálna pomoc a humanitárna starostlivosť: 
Partner súťaže Opatrovateľka roka 2018, 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: 
Organizácia a realizácia vzdelávacích a vzdelávaco-rekreačných podujatí: 
1. Senior trpiaci demenciou – jedinečná osobnosť (vzdelávacie podujatie) 

Termín: 15.02.2018 
Miesto konania: Poprad 
Počet účastníkov: 25 

2. Kinestetická mobilizácia – I. a II. modul (vzdelávacie podujatie) 
Termín: 19.-21.03.2018 
Miesto konania: Prešov 
Počet účastníkov: 16 

3. Teamforming Camp/III. turnus (pobytový tábor v prírodnom prostredí zameraný na formovanie 
multidisciplinárnych tímov v sociálnych službách) 
Termín: 24.-27.04.2018 
Miesto konania: Veľký Slavkov, okr. Poprad 
Počet účastníkov: 16 

4. Psychické ochorenia v starobe s dôrazom na demenciu Alzheimerovho typu (vzdelávacie 
podujatie na objednávku) 
Termín: 09.05.2018 a 22.05.2018 
Miesto konania: Jeseň života, n.o., Veľká Lomnica 
Počet účastníkov: 20 

5. Potreby ľudí s demenciou a možnosti ich uspokojovania. Špecifiká komunikácie s ľuďmi 
s demenciou (vzdelávacie podujatie na objednávku) 
Termín: 10.05.2018 a 23.05.2018 
Miesto konania: Jeseň života, n.o., Veľká Lomnica 



Počet účastníkov: 20 
6. Validácia podľa Naomi Feil - I. a II. časť (vzdelávacie podujatie) 

Termín: 24.-25.05.2018 
Miesto konania: Poprad 
Počet účastníkov: 23 

7. Zážitkový kurz prvej pomoci (vzdelávacie podujatie realizované v spolupráci s FALCK Academy 
s.r.o.) 
Termín: 05.06.2018 
Miesto konania: Fričovce, okr. Prešov 
Počet účastníkov: 22 

8. Zážitková reminiscencia (vzdelávaco-rekreačné podujatie) 
Termín: 19—20.06.2018 
Miesto konania: Fričovce, Lipovce – Lačnov, Štefanovce, okr. Prešov 
Počet účastníkov: 9 

9. Manažér zariadenia sociálnych služieb (vzdelávaco-rekreačné podujatie) 
Termín: 11.-13.09.2018 
Miesto konania: Liptovský Ján 
Počet účastníkov: 13 

10. Svetový deň Alzheimerovej choroby: Senior trpiaci demenciou – jedinečná osobnosť (vzdelávacie 
podujatie) 
Termín: 21.09.2018 
Miesto konania: Poprad 
Počet účastníkov: 16 

11. Reminiscencia – využitie spomienok v práci so seniormi (vzdelávacie podujatie na objednávku) 
Termín: 27.09.2018 a 18.10.2018 
Miesto konania: Jeseň života, n.o., Veľká Lomnica 
Počet účastníkov: 20 

12. Teamforming Camp/IV. turnus (pobytový tábor v prírodnom prostredí zameraný na formovanie 
multidisciplinárnych tímov v sociálnych službách) 
Termín: 03.-05.10.2018 
Miesto konania: Veľký Slavkov, okr. Poprad 
Počet účastníkov: 24 

13. Kognitívny tréning seniorov s demenciou (vzdelávacie podujatie) 
Termín: 06.-27.11.2018 
Miesto konania: Prešov 
Počet účastníkov: 8 

14. Senior trpiaci demenciou (vzdelávacie podujatie na objednávku) 
Termín: 14.-15.11.2018 
Miesto konania: MsÚ Dolný Kubín 
Počet účastníkov: 9 

15. Interpersonálne konflikty v sociálnych službách (vzdelávacie podujatie) 
Termín: 05.12.2018 
Miesto konania: Poprad 
Počet účastníkov: 24 
 

     Vďaka 2% z podielu zaplatenej dane z príjmov, daru od nášho partnera Falck Academy s.r.o. vo 
forme bezplatného poskytnutia inštruktora prvej pomoci a vozidla ambulancie RZP i vďaka našim 
vlastným zdrojom sme v r. 2018 umožnili bezplatnú účasť na našich vzdelávacích a vzdelávaco-
rekreačných podujatiach až 37 pracovníkom sociálnych služieb, a to na podujatiach: 
 Teamforming Camp/III. turnus (apríl 2018): 4 osoby zdarma 
 Zážitkový kurz prvej pomoci (jún 2018): 15 osôb zdarma 
 Svetový deň Alzheimerovej choroby: Senior trpiaci demenciou – jedinečná osobnosť  (september 

2018): 15 osôb zdarma 
 Teamforming Camp/IV. turnus (október 2018): 3 osoby 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 €. 
Prechod do sústavy jednoduchého účtovníctva sa uskutočnil k prvému dňu nového účtovného 
obdobia, t.j.  01.01.2018. 
 

2.1   Ročná účtovná závierka a zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnutých 
V účtovnej závierke boli zúčtované všetky predložené účtovné doklady za rok 2018 – 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 2018 nepresiahla zákonom stanovenú úroveň sumy 
majetku a nečerpala v roku 2018 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 31.12.2018       286,56 € 
Bankový účet k 31.12.2018             8 302,76 € 
SPOLU                  8 589,32 € 
 

B. Pohľadávky 
Pohľadávky k 31.12.2018         200,00 € 
SPOLU         200,00 € 
 

C. Príjmy 
Vlastné príjmy z poskytovania služieb 28 273,00 € 
Príjmy z podielu zaplatenej dane z príjmov        895,42 €  
SPOLU     29 168,42 € 
 

D. Výdavky 
Zásoby          367,26 € 
Služby     31 338,55 € 
Prevádzková réžia      2 494,40 € 
Ostatné výdavky         354,00 € 
SPOLU     34 554,21 € 
 

E. Celkové súčty neziskovej účtovnej jednotky za r. 2018 
Príjmy     29 168,42 € 
Výdavky     34 554,21 € 
ROZDIEL      -5 385,79 € 

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. 
 

2.4  Prehľad o daroch, príspevkoch a príjmoch za rok 2018 
Príjmy z podielu zaplatenej dane z príjmov za rok 2018 boli vo výške 895,42 Eur. Táto finančná čiastka 
bola použitá na dofinancovanie plánovaných vzdelávacích a vzdelávaco-rekreačných podujatí: 
 Zážitková reminiscencia (jún 2018): 100 Eur 



 Svetový deň Alzheimerovej choroby: Senior trpiaci demenciou – jedinečná osobnosť  (september 
2018): 382 Eur 

 Teamforming Camp/IV. turnus (október 2018): 350 Eur 
 Kognitívny tréning seniorov s demenciou (november 2018): 63,42 Eur 
Ostatné príjmy neziskovej organizácie pozostávali z organizovania vzdelávacích a vzdelávaco-
rekreačných 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 31.12.2018 neeviduje žiadne záväzky.  
 
 
Výročnú správu za r. 2018 predložila: Mgr. Danka Petrufová, riaditeľka n. o. 
V Prešove, 24.06.2019 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3  SCHVÁLENIE SPRÁVNOU RADOU 
 
Správna rada n. o. 3P – Projekt na svojom zasadnutí dňa 24.06.2019 schválila Výročnú správu za rok 
2018. 
 
 
 
 
V Prešove, 24.06.2019 
 
 
 
 

___________________________________ 
        PhDr. Slavko Poptrajanovski, PhD. 
                                                                                                                         predseda správnej rady  


