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1. Úvod  
 
      Auxilium Plus n.o., nezisková organizácia  so sídlom Číž 139, 98043  bola registrovaná 
dňa 10.01.2005 v súlade so zákonom  NR SR č.213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách 
poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení zákona NR SR č. 35/2002 Z.z., bola   
zaregistrovaná  Krajským úradom v Banskej Bystrici na odbore všeobecnej vnútornej správy 
a živnostenského podnikania.  
 
1.1.  Názov  neziskovej organizácie            :    Auxilium Plus  n.o.  
 
1.2.  Sídlo neziskovej organizácie               :  Číž   č.139   
                                                                            
1.3.  Druh poskytovaných služieb              :  Zariadenie pre seniorov       
 
1.4 Miesto poskytovania sociálnej služby  : Zariadenie pre seniorov Auxilium Plus 
     Adresa :                                                   Číž 139, 98043 Číž  
 
1.5 IČO :37954555 
 
1.6 Činnosť neziskovej organizácie   
 
 
  Nezisková organizácia poskytuje všeobecne prospešné služby za vopred určených     a 
  pre všetkých používateľov rovnakých podmienok v zmysle platnej legislatívy: 
 
1.Poskytovanie  zdravotnej starostlivosti, a to predovšetkým liečebnej starostlivosti pre    
   dlhodobo     chorých, paliatívna starostlivosť , geriatrická starostlivosť, rehabilitačná   
   starostlivosť, agentúra   domácu ošetrovateľskú starostlivosť, 
 
2.Poskytovanie sociálnej pomoci, najmä v domovoch sociálnych služieb, zariadení pre  
    seniorov , zariadeniach chráneného bývania, resocializačných strediskách, zariadeniach  
    opatrovateľskej služby, kluboch dôchodcov, jedálňach pre dôchodcov, strediskách osobnej  
    hygieny,    práčovniach, vývarovniach, 
 
3.Poskytovanie humanitárnej starostlivosti, v ubytovniach, v domove dôchodcov a sociálnych  
   služieb, v krízových strediskách, v centrách starostlivosti ohrozených skupín občanov SR   
   a štátov EU. 
    Pri poskytovaní všeobecne prospešných služieb sa nezisková organizácia zameriava   najmä      
   na osoby : 
             a/ staré 
             b/ bezvládne / bez ohľadu na vek/ 
             c/ vyžadujúce opateru  / bez ohľadu na vek / 
             d/ sociálne ohrozené / bez ohľadu na vek/ 
             e/ nachádzajúce sa v ťažkých životných situáciách / bez ohľadu na vek /  
             f/ nachádzajúce sa v krízových situáciách / bez ohľadu na vek /. 
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Auxilium Plus.n.o. poskytuje sociálne služby bez ohľadu na vyznanie, vek, národnosť , rasu 
a politické presvedčenie poberateľov týchto služieb. 
 Auxilium Plus n.o od 01.01.2015 poskytuje   sociálne služby typu Zariadenie pre 
seniorov v zmysle § 35 zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách. 
 
§ 35 
Zariadenie pre seniorov 
 

(1) V zariadení pre seniorov sa poskytuje sociálna služba 
 
a) fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby 

a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3, alebo 
b) fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto 

zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov. 
 

(2) V zariadení pre seniorov sa 
 
a) poskytuje 

1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, 
2. sociálne poradenstvo, 
3. sociálna rehabilitácia, 
4. ubytovanie, 
5. stravovanie, 
6. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva, 
7. osobné vybavenie, 

b) utvárajú podmienky na úschovu cenných vecí, 
c) zabezpečuje záujmová činnosť. 
 

(3) V zariadení pre seniorov sa zabezpečuje aj ošetrovateľská starostlivosť, ak 
neposkytuje  zariadenie pre seniorov  ošetrovateľskú starostlivosť podľa § 22. 

 
(4) V zariadení pre seniorov je možné poskytovať sociálnu službu najviac pre 40 

prijímateľov sociálnej služby v jednej budove tohto zariadenia. 
 

 
1.7.  Orgány   neziskovej organizácie :   
 
správna rada, riaditeľ a dozorná rada. 
Štatutárnym orgánom je riaditeľ neziskovej organizácie, správna rada má 3 členov,  
dozorná rada tiež 3 členov.  
 Správna  rada  neziskovej organizácie, členmi Správnej rady sú : 
MUDr. Edina Reisz Juhász 
Gréta Reisz Katona 
Homonnaiová Emoke 
 
Dozorná  rada neziskovej organizácie, členmi Dozornej rady  sú: 
Katarína Kotánová 
 Agneša Szabóová 
Mária Gyuránová                                                                                                                                                          
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V roku  2020  nezisková organizácia poskytovala sociálnu službu v Zariadenie pre seniorov  
Auxilium Plus . 
 
 
1.8.  Hospodárenie neziskovej organizácie 
 
Činnosť neziskovej organizácie je zabezpečená : 
 

    - z dotácie zo štátneho rozpočtu 
               -  z úhradu od prijímateľov soc. služby 
               -  z dotácií od nadácií a mimovládnych organizácií 

-  z iných zdrojov 
 
1.9  Prehľad o príjmoch a výdavkoch  za rok 2020 
 
Informácie o čerpaní príspevku na bežné výdavky za sociálne služby za obdobie : rok  2020  
  
Kateg. Položka Názov Bežné výdavky hradené 

z príspevku ministerstva 
Celkové 
výdavky 

610 Mzdy, platy a ost .osobné vyrovnania      188  176,76  210 776,59 
620 Poistné a príspevok zamestnávaťeľa do poisť. a        66 352,90   74 405,93 
630  Tovary a služby celkom 

z toho :  
 136 921,93 

631 Cestovné  výdavky         131,20 
632 Energie  , voda a komunikácie spolu     34 696,47 
 Elektrická energia     6 018,50 

plyn   21 875,63 
Tepelná energia   
Palivá na vykurovanie   
Vodné, stočné         4 442,45 
Poštové a telekomunikačné služby     2 161,17 
Ostatné-internet              198,72 

633 Materiál- spolu    54 827,28 
 Interiérové vybavenie- nábytok    1 939,28 

Výpočtová technika          
Telekomunikačná technika     1 709,39 
Prevádzk.stroje, prístroje a zariad, nárad        977,48   
Všeobecný materiál  / kancl. Čistiacé.     41 357,20  
Knihy, časopisy, noviny           620,30 
Pracovné odevy, obuv pracovné pomôcky        1 970,95 
Softvér a licencie         230,40 
Ostatné-náh. diely, kvety       6 022,28  

634 Dopravné spolu       2 375,23 
 Palivo, mazivá      1 222,84 

Servis, údružba, opravy dopr. 
prostriedkov 

       769,28  

Poistné-povinné zml. poistenie        330,01 
Prepravné a nájom dopr. prostriedkov   
Ostatné dial. známky             53,10 



635 Rutinná a štandardná údržba        8 667,28 
 Interiérového vybavenie         

Výpočtovej techniky           395,36 
Telekomunikačnej techniky   
Prevádza. strojov, prístrojov, zariadení           2 259,79 
Budov, objektov , alebo ich časti          6 012,13 
Ostatné   

636 Nájomné  za nájom        5 974,92 
 Budov, objektov         5 974,92 

Prevádzkových strojov, výpon. techniky   
Ostatné   

637 služby         6 656,10    30 249,55 
 Školenia, kurzy, semináre, porady          840,00 

Všeobecné služby dodá. Spôsobom.      5 983,89 
Poplatky a odvody              5,00         567,69 
poistné          135,51 
Odmeny zamestnan. mimo pracovného 
pomer 

        6 651,10       7 669,34 

Ostatné-     15  053,12 
640  Bežné transfery           595,31         650,27 
 642  Na nemocenské dávky            595,31         650,27 

  spolu     261 781,07     422 754,72 
 
 
 
V tabuľke príjmov je rozpis príjmov zariadenia za príslušný kalendárny rok podľa zdrojov. 
 Prijatý finančný 

príspevky v eur 
Tržby za soc. 
služby v eur 

Úroky z bankových 
účtov v eur 

Prijaté dary                          600,00                
Fin. príspevok 
MPSVR 

                                     

                    249 912,00   

  

Dotácia Upsvr                         949,15   
Dotácia na 
podporu rozv.soc 
služieb- Ostatné 
výnosy 

                       279,00                      

Dotácia 
mim.odmena 

                      11 966,00   

Dotácia na 
vyž.dopl 

                      1 260,00   

Tržby za soc. 
služby 

 149 888,84  
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Celkové  príjmy :  

Pre  zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb a chod prevádzky Zariadenia pre seniorov  

Auxilium Plus n.o.  podľa zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách, bol poskytnutý 

finančný príspevok od Ministerstva práce , sociálnych vecí  a rodiny Slovenskej republiky  

celková suma 249 912,00 eur .  

 Na základe     nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 103/2020 Z. z. o niektorých 

opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny 

Slovenskej republiky v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu 

vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 bolo poskytnuté mimoriadna odmena pre 

zamestnancom v sume 11 966,00 eur.  

Na výživové doplnky  od MPSVR bolo poskytnutá suma 1260,00 eur. 

Medzi ostatné výnosy patrí dotácia od UPSVR na mzdy 949,15 eur, dotácia na rozvoj 

soc.služieb vo sume 279,00 eur, a výnosy 600,eur     

Klienti uhradili za poskytnuté sociálne služby, stravu spolu 149  888,48 eur. 

Z celkového objemu príjmov  420 913,63  eur boli hradené výdavky na mzdy a dohody , 

náhrady mzdy   v celkovej výške  218 445,93 eur, a odvody do poisťovní vo výške 74 405,93  

eur. Zákonné sociálne náklady 1 167,81eur a ostatné sociálne náklady 592,81eur. 

Výdavky na ostaný materiál v eur /účet 501,502/ 

- Potraviny – 33 530,63 

- Čist.materiál- 4 430,31 

- Bielizeň, šaty obuv- 1 970,95 

- Časopis,knihy- 620,30 

- Kan.materiál-  296,26 

- Náhradné súčiastky- 347,60 

- Vybavenie prev.priestorov- 688,46 

- Za drobné prac. nástroje-  977,48 

- Elektro spotrebiče- 1 053,00 

- Zdravotný materiál – 3 838,10 

- Kancelárske stroje- 197,82 

-  Kvety, vence- 117,03 

- Semená, okr. .rastliny- 158,93 

- Kom.pomôcky-37,60 
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-  Náh .diely na auto-769,28 

- nákup PHM-  1 222,84 

- nákup.stav.materiálu-1 439,34 

- creat.potreby- 83,68 

- nákup tel.tech. signalizácia -  1 709,39 

- Spotreba elek.energia- 6 018,50 

- Spotreba plyn – 21  875,63 

Ostatné výdavky  za služby /účty 511,512,513,518/ 

- Oprava  a údržba,  ubyt. –6 012,13 

- Servis Pc -395,36 

- Oprava elel.spot.218,75 

- Údržba kotlov –2 041,04 

- cestovné-131,20 

- Náklady na reprezentáciu- 18,80 

- Ostatné služby- 2 553,41 

-  poštovné- 252,09 

- Telefon služby- 1 909,08 

- Vodné – 2 258,37 

- Stočné – 2 184,08 

- Nájomné- 5 974,92 

- Audit, poradenské práce- 702,00 

- Odvoz odpadkov, čistenie – 3 165,45 

- Internet-198,72 

- Školenie, kurzy- 840,   

- Montáž doprava- 126,97 

- Revízia-1 667,76 

- Výkon zodp. osoby   -504,00 

- Výkon PZS- 398,28 

- Inzercia- 243,90 

- Advokátske  služby-275,93 

- Účtovný program pohoda- 230,40  
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- Matrica cest- 53,10 

- Web dis.stránky- 86,40 

Ostatné  náklady /účty 532,538,549/  

 - Ostatné dane a poplatky  - 84,00 

-  iné ostatné náklady – 483,30 

-  poistné- 135.51 

- Poistné autá- 330,01 

- -daň z nehnuteľnosti – 287,28 

- kurzové straty - 4,59 

-  ost.vrátená dotácia  344,36 

 

Odpisy – 1 213,66 

 Ekonomické oprávnené náklady na rok  2020   v sume  422 754,72 eur. 

 

Celkové   ekonomické  oprávnené  náklady  za rok 2020  na   jedného  PSS  na jeden deň :  

29,46  eur . 

Celkové  ekonomické oprávnené náklady na rok 2020  na jedného PSS na jeden mesiac . 

898,48 eur 

Celkové ekonomické oprávnené náklady na rok 2020  na jedného PSS na  rok 2020  : 

10 781,81 eur 

 Prehľad majetku a záväzkov rok 2020 

    Účtovná jednotka  v roku 2020 vykazuje hospodársky výsledok stratu  vo výške  

-  1 841,09  eur   
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  Prehľad vybraných  ukazovateľov  za rok 2020  je nasledovný:   
          

Názov Rok 2019 Rok 2019 
Index v % 

2020/2019 
Dlhodobý hmotný 
majetok 

29 044,44 9 762,10 297,52 

Zásoby 3 589,66  2 380,68 150,78 
Krátkodobé 
pohľadávky   

0,00 0,00           0,00 

 Finančný majetok 16 399,60 21 405,27 76,61 
Z toho: peniaze 

              Bankové 
účty   

52,88 

16 346,72 

               33,41               

        21 371,86 

158,27 

76,48 

Imanie a peňažné 
fondy  

6 638,78 6 638,78               100,00 

Nevysporiad. 
Výsledok min. 
rokov 

- 41 630,70 -41 563,15 -100,16 

Krátkodob. záväzky 37 259,55 31 466,81 118,41          
Prijaté krátk. 
výpomoci 

 0 0,00 

Časové rozlíšenie 31 514,20 20 000 157,57 
Náklady 422 754,72 394 130,12 107,26 
Výnosy 420 913,63 394 062,57 106,81 
Hosp. výsledok - 1 841,09 - 67,55 -2 725,52 
 
 
                                                                            
Nezisková organizácia v roku 2020  nadobudla  majetok  v celkovej sume 27 931,00 eur, 
z toho kuchynské spotrebiče (elektrický konvektomat v sume 13 151,83 eur, plynový sporák 
s elek.rúrou v sume 2 706,00 eur, univerzálny robot v sume 7 273,17 eur), osobný automobil 
v sume 4 800, eur  .  V roku došlo o zvýšeniu  záväzkov  hlavne  v voči zamestnancom 
a orgánom sociálneho a zdravotného poistenia a daňovému úradu, nakoľko zamestnancom 
boli vyplatené  odmeny  a zvýšila aj minimálna mzda.  Výnosy oproti minulému obdobiu sú 
vyššie. Nárast je zaznamenaný u tržieb od klientov o 8  981,83 €. U nákladov došlo k  výšeniu  
o 28 692,15 €. Nárast bol zaznamenaný aj vo finančnej príspevku od MPSVAR     
o 17 207,21 eur.  
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 2.  Zamestnanci   Zariadenie pre seniorov Auxilium Plus n.o. 
 
 
2.1. Personálne zabezpečenie poskytovania sociálnej služby   
 
• riaditeľ  
• administratívna pracovníčka/0,90/ 
• sociálna pracovníčka/1/ 
• inštruktor sociálnej rehabilitácie/1/ 
• Zdravotná sestra /1,12/ 
• Zdravotnícki asistent /1/ 
• opatrovatelia   /6,96// 
• pomocné sily /2/ 
• kuchári /2/ 
• upratovačka  /1/ 
• odborný pracovník /0,25/ 
 
 
3. Materiálno-technické  a priestorové zabezpečenie poskytovania   
     sociálnej služby 
               
Materiálno-technické zabezpečenie neziskovej organizácie Auxilium Plus n.o a je na dobrej 

úrovni.  Elektrické zariadenia,  zariadenia výpočtovej a informačnej techniky sú priebežne 

modernizované , zastaralé  sú vyraďované. 

 
 
3.1.   Ubytovacie zariadenie  ZPS  
 
 
Objekt sa skladá z dvoch hlavných budov.  
 
a/ stará  budova :  

     prízemie :  
kuchyňa 
šatňa pre personál v kuchyni  
špajza 
prípravovňa  zeleniny 
sklad  potravín 
sklad  čistiacich prostriedkov 
sklad zdravotníckych potrieb                                                
jedáleň  
ošetrovňa 
schodište,  
kúpeľňa 



WC  
2 kancelárie 
1 izolačná miestnosť 
 
Obývacie  izby pre každú osobu sú vybavené nasledovne : posteľ, nočný  stolík , skriňa, 
stolička, stôl. 
Ak obyvateľ žiada, izbu môže zariadiť vlastným nábytkom, môže používať vlastné 
elektronické zariadenia /TV prijímač, rádio atď./, môže si ponechať osobné veci. 
 
                                                                

 poschodie 
 
• chodba 
• 11 izieb 
• sociálne zariadenia : 4 samostatné WC,  
• 5 sprchy  a 3 WC  
• spoločenská miestnosť 
• letná terasa 
 
V každej obývacej izbe okrem základného vybavenia  je umývadlo, tečúca studená a teplá 
voda.  Priestory  ubytovacieho zariadenia boli vymaľované, pravidelne  bola uskutočnená 
oprava a údržba. Hlavná kúpeľňa bola  zrekonštruovaná. 
 
 
b/ nová budova : 
 
prízemie : 
• práčovňa  s vybavením 
• žehliareň 
• sušiareň 
• kotolňa 
• predizba, dvojmiestna izba , bezbariérové soc. zariadenie 
• predizba, 2 dvojmiestne izby pre imobilných obyvateľov, bezbariérové soc. zar. 
 
poschodie:  
 
• 3 jednomiestne izby s vybavením, umývadlom, tečúcou studenou a teplou vodou 
• 4 dvojmiestne izby s vybavením, umývadlom ,  tečúcou studenou a teplou vodou 
• 2 WC, 1 sprcha 
 
Na dvore sa nachádzajú  sklady, dielňa , garáže a  kaplnka.     
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3.2.  Stravovací trakt  
 
 
Stravovací trakt je umiestnený v starej budove. Tu sa nachádza kuchyňa, jedáleň, šatňa 

kuchárov, soc. zariadenie a pomocné priestory.  

Strava sa pripravuje podľa jedálneho lístka, ktorá sa  navrhuje a zostavuje na 2 týždne 

dopredu, pri zostavovaní jedálneho lístka  dbá o pestrosť stravy, kalorickú a biologickú 

hodnotu stravy.  

 
                                                                  
3.3.  Práčovňa  
 
 

Práčovňa je umiestnená v novej budove. Technologické zariadenie je priebežne vymenené. 

V priestore práčovne sa nachádza aj sušiareň a iné pomocné priestory. 

Celý objekt je napojený na ústredný vodovod a na obecný kanalizačný systém. 

 

3.4.  Kúrenie 

 
Celý objekt je napojený na ústredný plyn. Kotolňa je vybavená plynovými kotlami. Pred 

vykurovacím obdobím bola realizovaná odborná prehliadka kotla a kotolne.  Obidve budovy 

majú samostatnú kotolňu .  

 

3.5. Iné činnosti 
 

- pravidelné kosenie trávy 

- maľovanie ubytovacích priestorov a chodby 

- opravy  žumpy a kanalizácie 

- oprava a údržba motorových vozidiel 

- oprava a  údržba v priestoroch  a v areáli zariadenia 
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4. Poskytovanie sociálnych  služieb 
 
 
4.1.Prijímatelia sociálnej služby v   Zariadení pre seniorov  Auxilium Plus n.o. 
 
 
           Zariadenie pre seniorov Auxilium Plus n.o .poskytuje sociálnu službu prijímateľom so 

zdravotným postihnutím – telesným, duševným a psychickým, ktorý dovřšili dôchodkový 

vek. V zariadení žijú a sú prijímaní do neho aj prijímatelia  s pridruženým zdravotným 

postihnutím, zmyslovým a telesným.  

Celková kapacita zariadenia je 40 klientov. ZPS  poskytuje prijímateľom celoročnú  pobytovú 

starostlivosť.  

          Pomoc pri odkázanosti  fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby bolo realizované  

v rámci každodennej  práce s prijímateľmi. Pre každého prijímateľa  je vypracované 

individuálny  plán ,  podľa ktorého je  realizovaná individuálna  práca s prijímateľom. 

           

Pracovníci neziskovej organizácie pracovali  v prijímateľmi v nasledovných   intenciách : 

        

        -  zabezpečovali odborné spracovanie rozhodnutí na prvom stupni 

        -  poskytovali pomoc novoprijatým prijímateľom v procese adaptácie 

        -  podieľali  sa na zabezpečovaní sociálnej, právnej a inej pomoci  

  prijímateľom v spolupráci     s inými orgánmi a organizáciami  

  -   zúčastňovali sa na  poradách zamestnancov domova 

        -    zúčastňovali sa pozostalostných konaní 

-  podávali informáciu o zhoršení zdravotného stavu prijímateľov rodinným  

   príslušníkom 

  -  v prípade potreby poskytovali  pomoc v zabezpečení pohrebu prijímateľov 

  -  rozdeľovali a roznášali informačný materiál pre prijímateľov 

-   zapájali prijímateľov do zhotovovania nástenných tabuliek , pútačov,  

   najmä   ich  aktualizáciu na počesť významných výročí, historických  

   udalostí, pamätných dní a sviatkov 

-  propagovali  a organizovali  sledovanie zaujímavých a hodnotných    

   televíznych programov, rozhlasových relácií, čítanie časopisov, kníh,    

   novín atď. 



-  organizovali pre prijímateľov stretnutia pri príležitosti ich životných  

   jubileí, pripravovali pre nich za ich aktívnej pomoci  čajové odpoludnia,  

   posedenia v prírode pri pečení slaniny, varení kotlíkového guľáša a pod. 

-   osobitnú pozornosť venovali novým prijímateľom  

-   zdravotného stavu, celkovej schopnosti a  dobrovoľnosti získavali ich   

   pre kultúrnu a záujmovú činnosť 

-  spolupracovali s obecnými úradmi a inými orgánmi   a organizáciami 

-  pri organizovaní záujmovej, kultúrnej a inej činnosti  dbali na dodržiavanie  

   bezpečnostných predpisov a predpisov PO 

-  poskytovali pomoc vo vytváraní dobrej  atmosféry a kladného vzťahu  

   medzi prijímateľov, 

-  pravidelne realizovali individuálne pohovory   

-  pravidelne nadviazali osobný a telefonický kontakt s rodinnými   

   príslušníkmi prijímateľov 

-  vypracovali individuálne plány a prílohy rozvoja osobnosti klientov, 

   a realizovali ich pravidelné prehodnocovanie za účasti pracovníkov  

   sociálneho a ošetrovateľského  úseku 

-  -  zabezpečili odborné prednášky  

- zabezpečili poskytovanie iných služieb / pedikúra, masér, holič, / 

 

Rok 2020 pre nás všetkých bol označený padémiou  Covid -19, ktorý ovplyvnil celý náš  

život.  Vyššie uvedené aktivity, práca prijímateľmi  mohli uskutočňovať  iba za prísneho 

dodržiavania   protiepidemiologických opatrení   a to najmä v menších skupinách resp. 

individuálnou formou s jednotlivými PSS. 

Ku dňu 31.12.2020   bola v zariadení poskytovaná sociálna služba spolu 38 klientom, pričom 

priemerný prepočítaný počet klientov za rok 2020  je   39,21. V roku 2020 bolo prijatí 11  

klientov, zomrelo 9   klientov, odišli 4  klienti.  
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Príloha 
 
 
   Správa nezávislého audítora 
 
    Ročná účtovná závierka   
      
              Daňový úrad   Banská Bystrica , kontaktné miesto  Rimavská Sobota   :  Potvrdenie 
 
              Sociálna poisťovňa Rimavská Sobota                                                     :  Potvrdenie 
 
              Všeobecná zdravotná poisťovňa                                                              :  Potvrdenie 
 
               Dôvera       zdravotná poisťovňa                                                             :  Potvrdenie 
 
               Union        zdravotná poisťovňa                                                              :  Potvrdenie 
 
               Inšpektorát práce    Banská Bystrica                                                      :   Potvrdenie  
 
               Okresný súd                                                                                            :  Potvrdenie   
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