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1. ÚVOD

Nezisková organizácia Senior centrum Sv. Kataríny, n.o., so sídlom: SNP 26, IČO: 45743975 bola 
zapísaná do registra dňa 02.09.2014 na základe rozhodnutia OU-TN-OWSl-2014/020988 
Okresného úradu v Trenčíne podľa ustanovenia§ 9 ods. 1 zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových 
organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov v spojení 
s ustanovením § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov. 

Hlavným cieľom Senior centra Svätej Kataríny, n.o. je najmä: poskytovanie všeobecne 
prospešných služieb v zmysle § 2 ods. 2 písm. b zákona č. 213/1997 Z.z. o neziskových 
organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby o neziskových organizáciách, druh 
služieb : poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť, a to najmä : poskytovanie 
sociálnych služieb v Zariadení pre seniorov podľa § 35 a Zariadení opatrovateľskej služby podľa § 
36 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. 
o živnostenskom podnikaní (Živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. Konkrétne
v Zariadení pre seniorov v súlade s § 35 zák. č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách ide
o poskytovanie sociálnej služby fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na 
pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 alebo fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek
a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov. Kapacita
zariadenia pre seniorov bola v roku 2015 16 lôžok. Trenčiansky samosprávny kraj na základe
žiadosti rozhodol o zmene kapacity zo 16 na 20 lôžok od 25.8.2015.

V Zariadení opatrovateľskej služby v súlade s§ 36 zák. č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách ide 
o poskytovanie sociálnej služby na určitý čas plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na 
pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3, ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu.
Kapacita zariadenia opatrovateľskej služby sú 2 lôžka. Trenčiansky samosprávny kraj na základe
žiadosti a v súlade s § 68 ods. 2 písm. a) zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene
a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov dňa 
25.8.2015 vymazal zariadenie opatrovateľskej služby z evidencie.

Orgánmi neziskovej organizácie sú: 

Správna rada
1.1  RNDr. Tomislav Jurí k, CSc., J. Jesenského 452/4, 97101 Prievidza
1.2  Ing. Jozef Naščák, MPH, Bindt 9, 053 32 Hnilčík
1.3  Mgr. Juraj Nikodémus, trvale bytom: š. Králika 431/ 23, 971 01 Prievidza II Píly

2) Riaditeľ
2.1 Ing. Miloš Mladý,  J. Murgaša 703/32, 971 01 Prievidza
3) Dozorná rada
3.1 Ing. Marcela Sánchez,  trvale bytom: Rakytová 402/25, 971 01 Prievidza
3.2 Ing. Lívia Reháková, M. R. Štefánika 23, 972 51 Handlová
L 3.3 Ing. Henrieta Pápežová, M. Rázusa 883/38, 97101 Prievidza

Správna rada na svojom zasadnutí dňa 25.5.2015 rozhodla o zmene orgánov: 
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4)  Správna rada
4.1. MUDr. Ján Belanský, MPH,Slnečná 1677/2, 972 01 Bojnice

4.2. Ing. Darina Maruchničová,
4.3. Ing. Lívia Eperješiová

5) Riaditeľ
5.1. Ing. MichalPišoja, Komenského 206/3, 920 01 Hlohovec

6) Dozorná rada
6.1. Ing. Peter Demek, K priehrade 789/ 20, Bánovce n. B.
6.2. Ing. Ľudmila liptáková
6.3. Ing. Lívia Reháková, M. R. štefánika 1132/ 23, Handlová

2. PREHĽAD ČINNOSTÍ USKUTOČNENÝCH ORGANIZÁCIOU ZA ROK
2015

Počas roka 2015 Senior centrum Svätej Kataríny, n.o. poskytovalo služby:

a) pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
b) sociálne poradenstvo,
c) sociálna rehabilitácia,
d) duchovná činnosť,
e) ošetrovateľská starostlivosť,
f) ubytovanie,
g) stravovanie,
h) upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,
i) osobné vybavovanie

Senior centrum Svätej Kataríny, n.o ďalej zabezpečuje: 
a) pracovnú terapiu,
b) záujmovú činnosť,

Senior centrum Svätej Kataríny, n.o. v roku 2015 uzatvára podmienky na: 

a) vzdelávanie,
b) úschovu cenných vecí,

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 Senior centrum 
Svätej Kataríny, n.o. účtuje v sústave podvojného účtovníctva. 

Účtovná závierka je výsledným produktom účtovnej uzávierky. Príprava a zostavenie účtovnej 
závierky sa skladá z 3 etáp 
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