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1. 

ÚVOD 

 

Nezisková organizácia Senior – Vysoké Tatry, n. o. so sídlom: Dolný Smokovec 47, 059 81 
Vysoké Tatry, IČO: 45740518  vznikla dňa 21. 02. 2013 na základe rozhodnutia Okresného 
úradu Prešov podľa ustanovenia § 9 ods. 1 zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových 
organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v platnom znení (ďalej len „zákon o 
neziskových organizáciách“). 

 

Senior – Vysoké Tatry, n. o. v súlade s zakladajúcou listinou neziskovej 
organizácie poskytuje 

Prevádzkovanie Zariadenia pre seniorov, v ktorom: 

       a) poskytuje 

1. Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby 
2. Sociálne poradenstvo 
3. Sociálna rehabilitácia 
4. Ošetrovateľská starostlivosť 
5. Ubytovanie 
6. Stravovanie 
7. Upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva 
8. Osobné vybavenie 

 
b) utvára podmienky na úschovu cenných vecí 
c) zabezpečuje záujmovú činnosť 
 

 
 Orgánmi neziskovej organizácie sú:  
 
• správna rada  
• riaditeľ  
• revízor 



 

 

2. 

PREHĽAD  ČINNOSTÍ VYKONÁVANÝCH V KALENDÁRNOM ROKU 
S UVEDENÍM VZŤAHU K ÚČELU ZALOŽENIA NEZISKOVEJ 

ORGANIZÁCIE 

Rok 2018 bol  piatym rokom existencie neziskovej organizácie a  rokom realizácie prevádzky 
a jej kľúčového projektu – Zariadenia pre seniorov v Dolnom Smokovci.  

 

AKTIVITY NEZISKOVEJ ORGANIZÁCIE v r. 2018 

1. administratívne a manažérske zabezpečenie prevádzky zariadenia pre seniorov  

2. rekonštrukčné a dokončovacie práce  pre zabezpečenie spustenia a otvorenia zariadenia. 

3. personálne zabezpečenie prevádzky – zabezpečovanie potrebného počtu zamestnancov   

4. zabezpečovanie  financovania a dofinancovania prevádzky zariadenia pre seniorov a 
neziskovej  organizácie. 

 

ĎALŠIE AKTIVITY NEZISOVEJ ORGANIZÁCIE 

1. prevádzka webovej stránky (www.seniortatry.sk)  

2. zabezpečenie úkonov vo vzťahu k štátnej správe a samospráve súvisiace so zabezpečením 
prevádzky zariadenie pre seniorov  

3. príprava plánu činnosti a rozpočtu na rok 2019 

 

PRE ĎALŠIE OBDOBIE t. j. ROK 2019 BOLI STANOVENÉ 
NASLEDOVNÉ ÚLOHY 

1. organizačne a legislatívne naďalej zabezpečovať chod a prevádzku zariadenia pre seniorov;  

http://www.seniortatry.sk


 

2. skvalitňovať a zatraktívniť prostredie zariadenia seniorov; 

3. pokračovaním stavebných úprav – výmena dlažby v kúpeľniach, maľby, dokončovacie 
práce vonkajšej terasy. 

4. dokončenie, dozariaďovanie  priestorov zariadenia vstavaným a mobilným nábytkom. 

5. prispôsobovanie priestorov v exteriéri zariadenia pre seniorov – terasa – protišmyková 
podlaha, nerezové zábradlie a madlá. 

 

3. 

HOSPODÁRENIE 

Hospodárenie neziskovej organizácie vyplýva z účtovnej závierky, ktorá je prílohou tejto 
výročnej správy.  

 

4. 

VÝROK AUDÍTORA K ROČNEJ ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE 

 

Vzhľadom na skutočnosť, že celkové príjmy Senior – Vysoké Tatry, n. o. za rok 2018 neboli 
vyššie ako 165 969 eur, nebol vykonaný finančný audit v súlade s § 33 ods. 3 zákona 
213/1997 Z.z o nezisk. org. poskytujúcich všeobecne prospešné služby. 

 

 

5. 

ZMENY A ZLOŽENIE ORGANIZÁCIE 

V roku 2018 nedošlo k zmenám v zložení správnej rady neziskovej organizácie. 

 

 



 

 

6. 

ĎALŠIE ÚDAJE URČENÉ SPRÁVNOU RADOU 

Správna rada nerozhodla o žiadnych ďalších doplňujúcich údajoch. 

 

7. 

 ZÁVER 

Výročná správa neziskovej organizácie bola prerokovaná v správnej rade v júni 2019.    
Správa bude umiestnená v centrálnom registri účtovných závierok, v mieste prevádzkovania 
Zariadenia pre seniorov – Senior – Vysoké Tatry, n.o., Dolný Smokovec 47, 059 81 Vysoké 
Tatry a na webovej stránke n. o. – www.seniortatrysk. 

 

V Dolnom Smokovci, dňa 28.6.2019 
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