
PREHĽAD ČINNOSTÍ VYKONÁVANÝCH V ROKU 2009 

 

Nezisková organizácia PENZIÓN JESEŇ poskytuje všeobecne prospešné služby 
a to najmä v oblasti sociálnych služieb v domove pre seniorov a v penzióne domove  
pre seniorov. Svoje služby začala poskytovať 11.8.2008.  

Počas svojej existencie sme sa snažili vytvoriť pre svojich klientov príjemné rodinné 
prostredie, svoje služby sme aj v tomto roku postupne skvalitňovali. Na skvalitnenie 
služieb sme hľadali rôzne zdroje, a to hlavne finančné, ale aj materiálne 
a personálne. 

Medzi naše činnosti patrí: 

Poskytovanie ubytovania 

V tomto roku 2009 sme poskytli ubytovanie celkom 47 klientom. Z týchto 
klientov boli k nám prijatí niektorí na krátkodobý pobyt , niektorí klienti opustili 
brány nášho zariadenia, pretože mali žiadosti o prijatie aj v inom zariadení, 
tretiu skupinu tvoria klienti, ktorí sú v našom zariadení prijatí na dlhodobý 
pobyt. 
V júli 2009 sme prvý krát dosiahli 100% obsadenie všetkých 17 lôžok. Odvtedy 
máme všetky lôžka pravidelne obsadené a našou snahou je tento stav udržať 
aj naďalej. 
 

Poskytovanie stravovania pre klientov 

 Aj v tomto roku sme pokračovali v trende podávania stravy päť krát denne. 
Raňajky, desiaty a olovranty znovu zostali vo vlastnej réžií PENZIÓNU JESEŇ, jedná 
sa o rozdelenie zakúpenej stravy  ako sú jogurty, nátierky, salámy, ovocie alebo 
uvarenie čaju či kávy. Obedy a večere naďalej máme zabezpečované 
dodávateľským spôsobom  z NsP Partizánske, odkiaľ zabezpečujeme stravu pre 
našich klientov aj v diétnom režime. V tomto roku sa nám z dôvodu zvýšenia stravnej 
jednotky v NsP Partizánske navýšila aj stravná jednotka pre našich klientov o 0,80.- € 
na 1 deň od 1.10.2009. Môžeme konštatovať, že táto suma navýšenia poplatkov 
neohrozila záujem o naše služby. 

 

Starostlivosť o klientov 

 Poskytovanie starostlivosti našim klientom znamená pre nás poskytnúť našim 
klientom všetko to, čo pre svoj život potrebujú. Znamená to pomoc pri poskytovaní 
osobnej hygieny, sprchovanie klientov, kŕmenie, prebaľovanie, zabezpečenie pitného 
režimu pre klientov, polohovanie ležiacich klientov, vychádzky klientov, pohyb na 
čerstvom vzduchu, pomoc a asistencia pri ošetrovaní dekubitov, pomoc pri 



rehabilitáciách, doprovod klientov k lekárovi a na odborné vyšetrenia. Patrí sem aj 
starostlivosť o osobné šatstvo ako je pranie, žehlenie, upratovanie izieb, podávanie 
liekov a podobne. 

Zabezpečenie zdravotnej starostlivosti 

 Do tejto kategórie zaraďujeme zabezpečenie lekárskej starostlivosti pre našich 
klientov ako aj odbornej zdravotnej starostlivosti. Naši klienti sú prevažne všetci 
pacientami zmluvného lekára nášho zariadenia, okrem toho im zabezpečujeme 
starostlivosť od geriatrického lekára, kardiológa, internistu, chirurga, urológa 
a psychiatra. 

Odbornú zdravotnú starostlivosť nám pre klientov vykonávajú dve ADOS-ky. 

Ďalšie služby, ktoré zabezpečujeme pre našich klientov sú služby kaderníka, 
pedikérky a kňaza. 

Pre príbuzných našich klientov robíme poradenstvo v oblasti zabezpečovania 
zdravotných pomôcok pre chorých. 

 

AKCIE V ROKU 2009 

Tak ako v minulom roku aj tento sme začali pokračovaním v aromaterapii, ktorá 
vytvára veľmi príjemnú atmosféru v prostredí celého penziónu. Klienti, podľa svojho 
zdravotného stavu a zároveň aj podľa svojich možností boli aktívne zapájaní do 
života penziónu, pomáhali pri ľahkých manuálnych činnostiach, zúčastnili sa 
spoločenského a kultúrneho života, bolo im umožnené zúčastniť sa volieb do 
europarlamentu ako aj volieb do VÚC. Zaviedlo sa do budovy penziónu televízne 
vysielanie DIGI, čím sa rozšíril výber televíznych staníc pre klientov, zakúpili sa nové 
rádiovysielače. Počas letných mesiacov sme usporiadali letné opekačky v altánku, 
z plodov ovocného sadu naše babičky za asistencie opatrovateliek napiekli koláče, 
pri príležitosti veľkonočných ako aj vianočných sviatkov taktiež šikovné ruky našich 
klientiek pripravili dobroty pre všetkých obyvateľov penziónu. 

V rámci sponzorstva sa nám podarilo získať finančné prostriedky  na zakúpenie  
pomôcok ako sú antidekubitárne matrace, zvyšovač WC, infračervené lampy, 
relaxačné vankúše, G aparát, rehabilitačné pomôcky a podobne. 

Na jar sme babičky a deduškov zapojili do skrášľovania svojho prostredia, vysadili 
sme spoločne letné kvety do hrantíkov a počas celého leta sme sa o ne starali. 

Počas adventu a vianočných sviatkov sme pripravili výzdobu penziónu, napiekli sme 
vianočné oplátky, navštívili nás speváci z farského pastoračného centra na Šípku 
s pásmom vianočných kolied, ktoré sme si všetci spoločne zaspievali. Navštívil nás aj 
svätý Mikuláš, ktorý každého obdaril malým darčekom. Pod vianočným stromčekom 



si každý klient našiel darček a spoločne ako jedna veľká rodina sme  vyčkali aj na 
posledné minúty starého roku . 

 

 

ZHODNOTENIE ROKU 2009 

 

 Môžeme povedať, že rok 2009 bol z pohľadu záujmu o naše služby úspešný. 
Služby nášho penziónu sa dostali do povedomia širokej verejnosti, podarilo sa nám 
naplniť všetky lôžka nášho zariadenia, vytvoriť poradovník čakateľov o umiestnenie, 
aj keď služby, ktoré poskytujeme potrebuje obyčajne každý klient využívať hneď 
v danej chvíli. 

Plány, ktoré sa týkajú financií sa nám žiaľ nepodarilo naplniť, je to hlavne plán 
sponzorských darov. Môžeme hodnotiť, že aj sem zasiahla svetová hospodárska 
kríza, pretože získať finančné dary pre potreby zariadenia stalo veľa námahy. Ale aj 
tak ďakujeme všetkým darcom, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli nášmu 
zariadeniu. 

Záverom môžeme konštatovať, že ciele, ktoré si naše zariadenie dalo, boli naplnené 
a účel pre ktorý bola organizácia založená sa splnil. 

 

 

PRÍLOHY 

Analýza zdrojov financovania 

Analýza čerpania rozpočtu v roku 2009 

Analýza príjmov a výdavkov z pohľadu zákona č. 595/2003 Z.z. 

Súvaha k 31.12.2009 

 

AUDIT 

Vzhľadom na rozsah účtovných položiek audit nebol vykonaný. 

 

Výročná správa bola schválená na 8. Zasadnutí správnej rady PENZIÓNU JESEŇ, 
n.o. dňa 4.6.2010. 
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ÚVOD 

 Nezisková organizácia PENZIÓN JESEŇ od začiatku svojej existencie pracuje 
v rovnakom zložení. Personálne obsadenie zamestnancov PENZIÓNU JESEŇ tvoria 
opatrovatelia, sanitári, upratovačky a dobrovoľníci. Výber dobrého a kvalifikovaného 
personálu nám umožňuje poskytovať sociálne služby dobrej kvality, v príjemnom 
a peknom prostredí nášho penziónu. 
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Vypracoval a predložil: Zuzana Daňová 

Prílohy vypracoval: Anna Zorádová 

Schválil: Správna rada neziskovej organizácie dňa 4.6.2010 



 

 



 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 


