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Dôvodová správa 

 

Harmónia n.o. Prievidza – Útulok na Košovskej ceste 15 a 17 ako organizácia založená 

mestom  Prievidza predkladá Správu o činnosti a hospodárení k 31. 12. 2021. 

 

Návrh na uznesenie: 

Mestská rada 

I. berie na vedomie Správu o činnosti a hospodárení Harmónia n.o. Prievidza k 31. 12. 

2021 

 

II. odporúča – neodporúča MsZ zobrať na vedomie Správu o činnosti a hospodárení 

Harmónia n.o. Prievidza k 31. 12. 2021 

 

Mestské zastupiteľstvo 

I.  berie na vedomie Správu o činnosti a hospodárení Harmónia n.o. Prievidza k 31. 12. 

2021 
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                                             IČO 36 119 679

                         

                

                   Výročná správa za rok 2021           

                     

Vypracovala: Katarína Vráblová, riaditeľka Harmónia n.o., Prievidza
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Vážení priatelia!

Po roku 2020, kedy nám Covid -19 úplne zmenil svet a jeho vnímanie, sme do 21. 

roku vstupovali s nádejou, že sa život opäť vráti do svojich starých koľají. No stal sa

úplný opak.

Preto sme sa museli i v našich útulkoch Harmónia n.o. na Košovskej ceste č. 15 

a 17 naučiť žiť so samými obmedzeniami. Ľudia, ktorí sú zvyknutí žiť viac-menej na

slobode a bez obmedzení, prijímali tento režim veľmi ťažko. 

Denno–denne sme našim prijímateľom sociálnej služby (PSS), ľuďom bez domova,

vysvetľovali nevyhnutnosť dištancovania sa od ostatných,  nevyhnutnosť nosiť 

ochranné prostriedky tváre, dôkladného a pravidelného umývania rúk, dôležitosť 

dezinfekcie vždy, keď vstupujú do spoločných priestorov, či mnohonásobná denná 

dezinfekcia kľučiek, madiel, záťažových plôch. Tieto skutočnosti sa niesli 

i mnohými aktivitami, do ktorých sme sa počas roka zapájali. S cieľom, aby situáciu

brali vo všetkej vážnosti, sme tiež na túto tému pripravili v súčinnosti s miestnou 

organizáciou Červeného kríža besedu, kde sa nielen dozvedeli informácie, ale 

rovnako sa mohli pýtať na všetko, čo ich ohľadom ochrany zdravia a životov 

zaujímalo. 

V máji nám aj vďaka finančnej podpore mesta Prievidza pribudli dve nové kolegyne

– odborné sociálne pracovníčky a tak sme sa mohli zapojiť do viacerých 

zaujímavých aktivít. Slovenské elektrárne a.s. vyhlásili grantovú súťaž 

prostredníctvom Nadácie Pontis. Vypracovali sme projekt pod názvom „Chránime 

sa v každom čase“ a prostredníctvom týchto financií sme mohli nakúpiť prostriedky 

a uskutočniť mnoho aktivít pre ochranu zdravia. Zadovážili sme si dezinfekčné 

bezdotykové dávkovače do oboch budov, náplne do dezinfekcie, parný čistič 

slúžiaci nielen na upratovanie, ale tiež na bezchemickú dezinfekciu vzduchu, rôzne 

príslušenstvo k nemu. Súčasťou bolo i odborné predvedenie pomocníkov 

a následne využitie prístroja prijímateľmi pod dozorom a pomocou personálu. 
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Na začiatku letných mesiacov sme sa zhostili výzvy Nadácie Orange „Digitálny svet

pre každého“ a vypracovali projekt: „Odhaľme tajomstvo digitálneho sveta“. Boli 

sme úspešní a vďaka nemu sa nám podarilo získať počítačovú techniku využiteľnú 

tak v kanceláriách našich odborných zamestnancov, ako aj PSS. V rámci tejto 

aktivity sme uskutočnili počítačový kurz Excel pre zamestnancov a následne 

zamestnanci počas celého leta a jesene v piatich skupinách vedomosti od 

základných zručností odovzdávali prijímateľom – dospelým i deťom. Aj takýmto 

spôsobom sa nám ich podarilo zamestnávať zmysluplnou činnosťou i vtedy, keď 

bol obmedzený pohyb. Všetky týždne prežité v spoločnosti počítačov sme zavŕšili 

spoločným varením gulášu na našom dvore, kde sme zároveň zhodnotili priebeh 

školení i nadobudnuté zručnosti. 

Najťažšia v danom období bola práca s matkami a deťmi. V našom útulku na 

Košovskej ceste č. 17 máme dlhodobo vysoký počet detí s matkami, ktoré sa ocitli 

v nepriaznivej životnej situácii, bez možnosti bývania, starostlivosti a zabezpečenia 

základných životných potrieb. Počas zmieneného obdobia sme poskytli ubytovanie 

a všetky potrebné služby 26 deťom od 0 do 18 rokov s ich matkami. Pomáhali sme 

im nielen poskytnutím ubytovania, riešili sme s nimi všetky základné životné i 

krízové situácie, hľadali možnosti poskytnutia odbornej lekárskej starostlivosti, 

umiestnenia v predškolských a školských zariadeniach. Veľmi úzko sme 

spolupracovali s ÚPSVaR Prievidza, odborom  sociálnoprávnej ochrany detí 

a sociálnej kurately a tiež Centrom pre deti a rodinu. Pravidelne sme sa 

zúčastňovali na tzv. prípadových stretnutiach, kde sme riešili závažné porušenia 

starostlivosti o deti, abstinencie matiek či už v oblasti alkoholu alebo drog, ap. 

Najkrajšie sviatky roka, tak, ako v minulých rokoch, našim deťom spríjemnili 

zamestnanci Slovenských elektrární, a.s., ktorí spolu s našimi zamestnancami 

pripravili pre deti obľúbenú akciu „Vianočný anjel“. Pripravili sme zoznamy 

jednotlivých detí s menom, vekom a ich želaním pod vianočný stromček. Tieto sme 

posunuli zamestnancom SE a.s., ktorí zadovážili deťom ich želané darčeky. 

Následne deti tvorili návrhy na logo Vianočného anjela do budúcich rokov. 
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V tomto čase sme sa tiež cez „Ďakujeme.sk“ zapojili do projektu/zbierky „Štedré 

a voňavé Vianoce“, čím sme pomohli šiestim rodinám z útulku získať finančné 

prostriedky vo výške 490€ na nákup potravín na vianočné sviatky.  

Apríl 2021 priniesol zvýšenie dotácie na PSS zo 150€ na 250€, čo sa konečne 

pohybuje bližšie k reálnym potrebám financovania tejto sociálnej služby. Vďaka 

tomu sme mohli uskutočniť niektoré opravy a renovácie, pretože zariadenie to už 

dlhodobo potrebovalo. Ešte pred Vianocami sa nám podarilo vymaľovať priestory 

útulku na č. 17, v spoločných priestoroch zabezpečiť nové linoleum, vymeniť 

kuchynskú linku i skrinky v kuchyni, kúpiť na nevyhnutné výmeny postele 

a zabezpečiť objekty funkčným moderným oplotením a bránou.                                

                                                                                       Katarína Vráblová                 

2.   Základné informácie o organizácii

Názov:                   Harmónia n.o. 

Právna forma:        nezisková organizácia

IČO:                           36 119 679

DIČ:                            2021959973

Registrácia:              KÚ Trenčín, odbor všeobecnej vnútornej správy 

                                   dňa 26.1. 2004 pod č. OVVS/NO – 2/2004

Sídlo a korešpondenčná adresa: Námestie slobody č. 14

                                                           971 01 Prievidza

Kontakt:                         0948 315 182; kvrablova67@gmail.com 

Bankové spojenie:       Prima banka 

Číslo účtu:                      SK20 5600 0000 0090 1596 3003

                                        Slovenská sporiteľňa a.s. 
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Harmónia n.o. Prievidza, verejný poskytovateľ sociálnych služieb, 
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Číslo účtu:                      SK04 0900 0000 0051 4216 4222

Registrované zariadenia sociálnych služieb:

Útulok - Košovská cesta č. 15, Prievidza

20 miest, registrácia: TSK 40 – 2/2006, 24.1.2006

Deň začatia poskytovania sociálnej služby 01.01. 2006

Útulok - Košovská cesta č. 17, Prievidza

21 miest, registrácia TSK 40 – 1/2004, 30.6. 2004

Deň začatia poskytovania sociálnej služby 01.03.2004

Chránené pracovisko Harmónia n.o. - registrácia: ÚPSVaR Prievidza

Počet vytvorených pracovných miest pre ZŤP: 2

Počet vytvorených pracovných miest pre asistenta ZŤP: 1

3. Orgány neziskovej organizácie

Počas roka 2021 neboli vykonané žiadne zmeny v zložení orgánov neziskovej 

organizácie. Orgány neziskovej organizácie pracovali počas roka 2021 v tomto 

zložení:

Správna rada:

Predsedníčka: PaedDr. Kvetoslava Ďurčová

Členka: Mgr. Emília Čavojská

Člen: Mgr. Alojz Vlčko

Kontrolný orgán: Revízorka: Ing. Ingrid Vojtková
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Harmónia n.o. Prievidza, verejný poskytovateľ sociálnych služieb, 
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Štatutárny orgán: Riaditeľka: Katarína Vráblová

Prioritným cieľom Harmónia n.o. je poskytovanie služieb krízovej intervencie 

jednotlivcom a osamelým rodičom s deťmi v zmysle zákona o sociálnych službách 

č. 448/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov. 

4. Prehľad činností uskutočnených organizáciou v oblasti

    poskytovania sociálnych služieb

  Počas roku 2021 Harmónia n.o. realizovala, resp. zabezpečovala činnosti:

a) Pomoc jednotlivcom a rodinám v núdzi

V roku 2021 sme pomáhali týmto skupinám ohrozeným sociálnym vylúčením: 

Jednotlivci (muži a ženy) v núdzi bez domova – 45 osôb (z toho 7 starobných 

dôchodcov, 1 diabetik pod kontrolou poradne, 8 osôb s psychiatrickou alebo 

duševnou poruchou)

Matky s deťmi – 8 matiek s 26 deťmi (2 matky a 10 detí s psychiatrickou alebo 

duševnou poruchou)

Všetkým našim klientom sme v prvom rade poskytli nevyhnutné ubytovanie, 

možnosť prípravy stravy, vykonávania hygieny. Rovnako dennou prácou s nimi 

sme sa snažili motivovať ich k zaradeniu do normálneho života. Pravidelne sme 

poskytovali prehľad o voľných pracovných miestach a boli nápomocní pri 

vybavovaní pracovnej korešpondencie. Do verejnoprospešných prác sa zapájalo 8 

klientov, z toho 2 priamo v útulkoch a v mestských karanténnych kontajneroch. 

Cieľovými skupinami sú predovšetkým ľudia v hmotnej i sociálnej núdzi, ktorí 

z rôznych príčin prišli o bývanie, zdravotne i mentálne postihnutí, matky s deťmi 

podobnej charakteristiky. 
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                                             IČO 36 119 679

Prehľad o počte ubytovaných v Harmónia n.o. za rok 2021

Rok 2021 Útulok, 

Košovská 

cesta č. 15

Útulok, Košovská 

cesta č. 17

Počet 

ubytovacích dní/

mesiac

Spolu 

klientov v 

mesiaci
muži žen

y

matky muži deti ženy č. 15 č.17 č. 15 č.17

Január 12 8 6 1 14 1 520 449 20 22
Február 7 7 5 5 9 2 373 559 14 21
Marec 11 8 6 2 13 0 547 611 19 21
Apríl 13 8 6 2 13 0 559 630 21 21
Máj 13 9 6 2 13 0 623 651 22 21
Jún 12 9 8 2 18 0 621 693 21 28
Júl 13 9 6 3 15 0 652 700 22 24
August 11 9 6 2 15 0 620 688 20 23
September 11 10 6 2 15 0 620 575 21 23
Október 11 10 6 3 16 0 646 748 21 25
November 11 10 6 3 16 0 606 750 21 25
December 11 10 6 3 16 0 629 775 21 25
Spolu 

priemerný

počet

11,3

4

8,92 6,08 2,5 14,4

2

0,25 7016 7829 243 279

Spolu ubytovacích dní za

rok 2021

14 845

  b) Sociálne poradenstvo

- Okrem zistenia a analyzovania súčasného stavu, sme spolu s klientmi 

hľadali v minulosti jeho súvislosti a príčiny, spoločnou analýzou prichádzali 

k navrhovaným postupom riešení. S mnohými klientmi sme udržiavali 

kontakt i po odchode zo zariadenia a hodnotili úspechy i neúspechy.

   c)  Pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov klientov

- pomáhali sme samostatným dospelým, ako i matkám s deťmi s riešením 

exekúcií, súdnych sporov, nárokov na výživné na maloleté deti, vyhľadávali 
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sme odbornú lekársku pomoc, Úzko sme spolupracovali s ÚPSVaR 

Prievidza, oddelením sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, 

Centrom pre deti a rodinu, pretože všetky matky s deťmi umiestnené 

v našom zariadení sú problémové a majú pri starostlivosti o deti dohľad.

   d) sociálna rehabilitácia

Poskytovali sme sprievod k všeobecným i odborným lekárom a komunikáciu 

s nimi. Klientov sme viedli k ekonomickej gramotnosti. Spoločne sme 

pripravovali rozpočty pre rodiny i jednotlivcov. Matky sme učili zostaviť si 

jedálny lístok pre lacné varenie a následne nákupné zoznamy nevyhnutných

tovarov pre správny chod domácnosti s deťmi. 

Okrem spomenutého sme počas roka 2021 pripravili a realizovali komunitné 

upratovanie vonkajších i vnútorných priestorov, pripravili akcie „Čas 

v záhrade“, spoločne sme vyrábali vence na hroby padlých vojakov.   

Pracovali sme so seniormi, pomáhali s vybavovaním úradných záležitostí. 

Počas celého roka sme zabezpečovali dištančné vzdelávanie 

školopovinných detí. Niekoľkokrát sme uskutočnili preventívne poradenstvo 

„Pedikulóza-ako zamedziť jej šíreniu a spôsoby čistenia vlasov s praktickými

ukážkami. 

5. 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 

Harmónia n.o. účtovala v roku 2021 v sústave podvojného účtovníctva. Audítorská 

správa o previerke ročnej účtovnej závierky k 31.12. 2021 tvorí prílohu Výročnej 

správy. Účtovná závierka predstavuje sústavu výstupných informácií z bežného 

účtovníctva. Na základe účtovnej závierky Harmónia n.o. zostavuje Výkaz 

o majetku a záväzkoch a Výkaz o výnosoch a nákladoch. 

Harmónia n.o. hospodárila v roku 2021 s finančnými prostriedkami poskytovanými 

štvrťročne zo štátneho rozpočtu. Ďalším zdrojom príjmov boli platby za 

poskytované služby, peňažné dary a asignačná daň fyzických a právnických osôb. 
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Výška štátnej dotácie na jedného prijímateľa sociálnej služby bola v mesiacoch 

január – apríl vo výške 150€ a v apríli – decembri vo výške 250€. Okrem toho 

mesto Prievidza poskytlo organizácii dotáciu 9 360€ na výdavky spojené s nájmom 

budov a sčasti na pokrytie energií. Rovnako prispelo i na mzdu odbornej 

pracovníčky vo výške 6 456,58€.

      

Zhodnotenie základných údajov z ročnej účtovnej závierky 

1.Materiál, energie a služby    

Náklady na nákup materiálu, v celkovej výške 13 740,41 €, sa týkali nákupu:

 - kancelárskeho materiálu – vo výške 331,15 € 

 - prevádzkového materiálu – vo výške 1 611,82 €

 - materiálu na drobné opravy a výmenu – vo výške 1 740,18 €

-čistiacich prostriedkov aj nákup zvýšeného množstva dezinfekčných  

prostriedkov ) vo výške 846,90 €

- materiálneho vybavenia prevádzky vo výške 5 429,86 €:  najvýznamnejšie 

položky – žalúzie (1 621,80 €), sušičky, práčky, sporák (1 228,38 €), PC Triline 

Profi s príslušenstvom (867,00€), predsieňová skriňa (239,40 €), kára RDV 

Transport 250 kg (221,45 €)

- nákupy z finančných darov – vo výške 3 730,50 €

Náklady na energiu  sú priamo úmerné  s potrebou zabezpečenia sociálnej služby 

do výšky 25 432,48€  €.

V rámci ostatných služieb, vo výške 14 713,63 €,  najvyššími položkami  sú :

- účtovnícke služby a audit – vo výške 6 320,00 €, 

- nájomné – vo výške 3 847,12 € 

- telekomunikačné a internetové služby – vo výške 1 323,52 €

- služby z finančných darov – vo výške 1 279,50 €

2. Osobné náklady

Osobné náklady boli vo výške 90 194,70 €, v členení na:
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1. mzdové náklady  vo výške  65 682,76 €, to sú náklady v rámci 

pracovných zmlúv, dohôd o vykonaní pracovnej činnosti, odchodné 

a rezerv na dovolenku, 

2. zákonné poistenie (zdravotné, sociálne ) vo výške 21 402,46 € ,

3. ostatné sociálne náklady ( tvorba sociálneho fondu, náhrada príjmu za 

nemoc, 55 % príspevok na stravu) vo výške 3 109,48 €.

3. Dane a     poplatky boli čerpané vo výške   77,78 €:  

- daň za psa vo výške 15,00 €

- poplatok za odpad vo výške 37,95 €

- kolky a správne poplatky vo výške 24,50 €

4. Ostatné náklady boli čerpané vo výške   792,79 €,   z     toho:   

b) poplatky banke vo výške 147,80 € 

c) webhosting, doména vo výške 29,57 €

d) osobitné náklady pre klientov (vianočná a silvestrovská kapustnica, 

sladké a slané pochutiny) vo výške 579,42 €

e) upomienka O2 Slovakia vo výške 6,00 €

5. Odpisy vo výške   521,50 €  

V nákladoch odpisov sú odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku: 

umelý trávnik – ročný odpis 459,96 €, posuvná brána U15 – ročný odpis 487,00 – 

v nákladoch roku 2021 vo výške 40,50 €, posuvná brána U17 – ročný odpis 253,00 

– v nákladoch roku 2021 vo výške 421 €.

          

Prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch
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Druh sociálnej služby
Útulok 15 Útulok 17 Spolu

% podiel na nákladoch 48,78 51,22 100,00
počet klientov (kapacita) 20 21 41

Položky: počet klientov skutočnosť (priemer za rok) 20,00 21,00 41,00
pol. 610 mzdy, platy, služobné príjmy 33 117,18 32 515,63 65 632,81
pol. 620 odvody 10 839,04 10 647,35 21 486,39
pol. 631001 cestovné výdavky tuzemské 0,00 0,00 0,00
pol. 632001 energie -  el. energia, plyn, vodné, stočné 10 737,64 14 694,84 25 432,48
pol. 632002 poštové a kuriérske služby 16,85 17,70 34,55
pol. 632003 telekomunikačnés služby 622,76 653,92 1 276,68
pol. 633 materiál 9 476,99 7 428,45 16 905,44
pol. 634 dopravné, 0,00 0,00 0,00
pol. 635 údržba 2 630,86 2 762,45 5 393,31
pol. 636 nájomné za prenájom 1 837,40 1 999,72 3 837,12
pol. 637 služby 7 802,21 8 192,47 15 994,68
pol. 640 bežný transfer 300,31 315,33 615,64

odpisy 480,96 41,00 521,96
Spolu SPOLU 77 862,21 79 268,85 157 131,06

Náklady na 1 klienta/rok         3 893,11 3 774,71 3 832,46
Náklady na 1 klienta/mesiac 324,43 314,56 319,37
Náklady na 1 klienta/ deň           10,67 10,34 10,50
Poskytnutý FP z MPSVaR 53 876,73 56 570,57 110 447,30
Vrátený FP na MPSVaR 0,00 0,00 0,00
čerpaný FP z MPSVaR 53 876,73 56 570,57 110 447,30
Príjem  na 1 klienta/rok              2 693,84 2 693,84 2 693,84
Príjem na 1 klienta/mesiac 224,49 224,49 224,49
Príjem  na 1 klienta/ deň            7,38037 7,38037 7,38037

pol (200) 
príjmy z platenia úhrad za sociálnu službu - 
SPOLU 14 398,25 9 769,85 24 168,10
príjem z platenia úhrad za soc.službu na                       
1 klienta/rok 719,91 465,23 589,47
príjem z platenia úhrad za soc.službu na                       
1 klienta/mesiac 59,99 38,77 49,12
príjem z platenia úhrad za soc.službu na                       
1 klienta/deň 1,972 1,275 1,615

Ekonomicky oprávnené náklady (EON) na jedného prijímateľa sociálnej služby 

v útulku boli stanovené na základe ročnej účtovnej závierky v zmysle zákona 

448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov. Výška EON 

v roku 2021 na jedného prijímateľa sociálnej služby na  mesiac činila 319,37€.

     

   6.  Prehľad o nákladoch a výnosoch organizácie 

Náklady Rok 2021 Rok 2020
Nákup materiálu 13740,41 1269,49
Spotreba energie 25432,48 20899,87
Opravy a udržiavanie 5681,91 657,97
Ostatné služby 14713,63 10341,89
Mzdové náklady 65682,76 64440,32
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné 21402,46 21588,49

12



Harmónia n.o. Prievidza, verejný poskytovateľ sociálnych služieb, 
                                             IČO 36 119 679

poistenie
Zákonné sociálne náklady 3109,48 3716,69
Ostatné dane a poplatky 77,45 17,00
Zmluvné a ostatné pokuty a penále 6,00 0,81
Úroky 0,00 0,68
Osobitné náklady 579,42 140,00
Iné ostatné náklady 177,37 1337,67
Odpisy dlhodobého majetku 521,50 460,00

ÚČTOVNÁ TRIEDA 5 SPOLU

151124,8

7 124870,88

Výnosy Rok 2021 Rok 2020
Tržby z predaja služieb 26661,50 28136,67
Prijaté dary - potravinový dar Neslé 0,00 0,00
Iné ostatné výnosy 0,11 0,00
Prijaté príspevky od iných organizácií 5010,00 0,00
Asignačná daň 2% 0,00 3135,84
Dotácie MPSVaR 110447,30 73800,00
Dotácie MPSVaR - pandémia 5630,29 4437,89
Dotácia Mesto Prievidza 15816,58 9360,00
Dotácie UPSVaR 9643,87 1673,43
ÚČTOVNÁ TRIEDA 6 SPOLU 173209,65 120543,83
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA PRED 

ZDANENÍM 22084,78 -4327,05
Daň z príjmov 0,00 0,00
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA PO 

ZDANENÍ 22084,78 -4327,05

7. Stav a pohyb majetku a záväzkov organizácie

Strana aktív

Rok 2021 Rok 2020

Neobežný majetok spolu 9278,50 920,00
Dlhodobý nehmotný majetok 0,00 0,00
Dlhodobý hmotný majetok 9278,50 920,00
Samostatné hnuteľné veci a súbory 

hnuteľných vecí 0,00 0,00
Dlhodobý finančný príspevok 0,00 0,00
Obežný majetok spolu 40119,04 14097,61
Zásoby 0,00 0,00
Dlhodobé pohľadávky 0,00 0,00
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Ostatné pohľadávky 0,00 0,00
Krátkodobé pohľadávky 9547,95 5203,15
Finančné účty, ceniny 30571,09 8894,46
Časové rozlíšenie spolu 0,00 60,48
Náklady budúcich období 0,00 60,48
Príjmy budúcich období 0,00 0,00
Majetok spolu 49397,54 15078,09
Strana pasív Rok 2021 Rok 2020
Vlastné zdroje krytia majetku spolu 26718,52 4633,74
Imanie a peňažné fondy 11476,87 11476,87
- Základné imanie 11476,87 11476,87
Fondy tvorené zo zisku   
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia 

minulých rokov -6843,13 -2516,08
Výsledok hospodárenia za účtovné 

obdobie 22084,78 -4327,05
Cudzie zdroje spolu 19521,25 10444,35
Krátkodobé rezervy 3828,51 4106,73
Dlhodobé záväzky 242,32 170,48
- Záväzky zo sociálneho fondu 242,32 170,48
Krátkodobé záväzky 15450,42 6167,14
- Záväzky z obchodného styku 397,43 510,55
- Záväzky voči zamestnancom 6555,14 3245,50
- Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a 

zdravotnými poisťovňami 3969,62 1992,02
- Daňové záväzky 984,81 392,07
-Záväzkyz dôvodu finančných vzťahov k 

štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej 

samosprávy 3543,42  
- Ostatné záväzky 0,00 27,00
Bankové výpomoci a pôžičky 0,00 0,00
Časové rozlíšenie spolu 3157,77 0,00
Výdavky budúcich období 0,00 0,00
Výnosy budúcich období 3157,77 0,00
Vlastné a cudzie zdroje spolu 49397,54 15078,09

8.  Poďakovanie za pomoc a spoluprácu

Rok 2021 bol ťažkým pre celú našu spoločnosť a zariadenia sociálnych služieb 

dostali veľmi silnú zaťažkávaciu skúšku. O to viac si ceníme každú pomoc 
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a podporu, ktorej sa nám dostalo. Zo srdca chceme veľmi pekne poďakovať 

všetkým, ktorí sa akoukoľvek formou snažili pomôcť a pomáhali. 

Ďakujeme: Mestu Prievidza, členom Správnej rady, Slovenskému Červenému 

krížu,  Slovenským elektrárňam a.s. - finančné prostriedky 1500 € a vianočné 

darčeky pre deti, Nadácii Gábor-finančné prostriedky 1000 €, Nadácii Porfix–250€, 

Nestlé a.s., LIA Sladká pekáreň, LUPEX- Petriska Peter, Pekáreň Samuel Pavel 

Urminský, profi rodič Zdenka Weissová, Ľubica Matiašková, Martin Čmiko ml., MC 

DONALD Prievidza, p. Stanček, p. Stančeková, OZ Dobrý pastier (Kláštor pod 

Znievom), Darcovský portál-OZ WellGiving, Erika Černáková (portál Ďakujeme.sk), 

Charita sv. Vincenta Prievidza, zdravotná sestra Ľudmila Šramatyová, anonymní 

darcovia-oblečenie, obuv,  školské potreby, krémy pre bábätká a ďalšie.  

Za podporu prostredníctvom 2% asignačnej dane ďakujeme: Prievidzské tepelné 

hospodárstvo, a.s. Prievidza ; ERUDIO, s. r. o.- Prievidza; Jadrová a vyraďovacia 

spoločnosť, a.s. Jaslovské Bohunice; PAUL LANGE OSLANY; Jana Králová, 

Prievidza.

Aj my pomáhame:  

Darovali sme knihy do Galérie Jabloň; počas roka balíme a poskytujeme nevyužité 

ošatenie na ďalšie spracovanie, zabezpečili a darovali sme  nábytok, kuchynské 

potreby klientom, ktorí odišli do vlastného bývania; zamestnanci využívajú vlastné 

vozidlá a pohonné hmoty pre potreby útulkov; vypracovali sme  daňové priznania 

pre klientov. 
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Správna rada prerokovala a schválila Výročnú správu Harmónia n.o. Prievidza za 

rok 2021 na zasadnutí konanom 31.3. 2022. 

Prílohy: Audítorská správa o previerke ročnej závierky k 31.12. 2021

             Účtovná závierka 
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