
MEDIK-M, n. o., Kollárova 5781, 036 01 Martin, IČO: 45732990 

, 
Výročná sprava 

neziskovej organizácie MEDIK - M, n. o. za rok 2016 

Prehl'ad činností vykonávaných v kalendárnom roku s uvedením vzťahu k účelu založenia 

neziskovej organizácie 

Nezisková organizácia MEDIK - M bola zaregistrovaná na Obvodnom úrade v Žiline dňa 5.5.2010, 

so sídlo Kollárova 5781, 03601 Martin. 

Hlavným posla ním neziskovej organizácie je poskytovanie všeobecne prospešných služieb a to : 

prevádzkovanie ošetrovateíského a doliečovacieho ústavu, opatrovateíské služby v byte občana 

a v zariadení opatrovateískej služby, prevádzkovanie domu sociálnej starostlivosti- zariadenie pre 

seniorova prepravnej služby. 

V kalendárnom roku 2016 bola činnosť neziskovej organizácie zameraná na poskytovanie 

všeobecne prospešných služieb : 

- zariadenie pre seniorov s celoročným pobytom, počet miest 47 

- zariadenie pre seniorov s ambulantnou starostlivosťou, počet miest 40 

- prepravná služba pre občanov mesta Martin a klientov nášho zariadenia 

- opatrovaterská služba v byte občana 

- od 1.10.2016 sme otvorili zariadenie opatrovateískej služby počet miest 7 

- od 1.10.2016 sme otvorili denný stacionár pre 10 klientov 

Finančný plán v roku 2016 sme prekročili v naplánovaných nákladoch o 6 % t. j. 
o 46.472,- EUR z dóvodu zvýšenie miezd a odvodov, ktoré sme museli navýšiť od 
1.9.2016. Naplánovaný výdaj bol 801.700,- EUR skutočný výdaj bol v roku 2016 
848.172,- EUR. Ostatné položky naplánované v roku 2016 boli v limite. Výnosy sme 
v roku 2016 navýšili . o 4 % t, j, o 43 281 EUR najviac. Naplánovaný bol príjem 
801.700 a vybrali sme 844.981,- EUR. Oproti roku 2015 sme navýšili 
opatrovatefskú službu o 40.380,- EUR od mesta Martin a od občanov o 4096,- EUR, 
zariadenie pre seniorov o 5.596,- EUR. Prepravnú službu sme nesplnili o 3.050,
EUR z dóvodu úbytku prepravovaných občanov cez našu službu. V roku 2016 sme 
splnili všetky ciele, v zariadení pre seniorov v celoročnom pobyte sme mali plný stav 
47 klientova ambulantnom pobyte bol taktiež plný stav 40 klientov. V roku 2016 sme 
od mesta Martin nezískali dotáciu na nákup postelí , nakofko mesto Martin bolo 
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v nútenej správe a žiadne dotácie v roku 2016 neschválil. Od ministerstva práce 
sociálnych vecí a rodiny sme získali dotáciu 9.000,- EUR na nákup osobného 
motorového vozidla s izotermou na prepravu stravy pre občanov v domácom 
prostredí. V roku 2016 sme získali 2.775,09,- EUR 2 % z daní, ktoré sme použili na 
nákup polohovatefné lóžka 5 kusov, masážne kreslá 4 kusy, televízor 1 kus 
v celkovej hodnote 2.793,49,- EUR. V roku 2016 sme získali dar v celkovej hodnote 
1.963,- EUR , ktoré sme použili na nákup televízor 2 kusy, lampu a ozvučovaciu 
techniku v celkovej hodnote 1.987,96,- EUR. 

Ciele v rok 2016 boli splnené nasledovne : 

al v zariadení pre seniorov s celoročným pobytem mať 100 % využitel'nosť , to znamená 47 
klientov na každý mesiac - boli splnené na 100 % 

bl v zariadení pre seniorov s ambulantnou formou mať 100 % využitel'nosť, to znamená 40 
klientov na každý mesiac - boli splnené na 100 % 

cl objem opatrovatel'skej služby pre občanov mesta Martin v roku 2016 navýšit' na 160 000 
EUR, zvýšit' počet hodín na 28000 opatrovat' v priemere 25 občanov na mesiac - túto úlohu 
sme prekročili objem od mesta Martin za opatrovanie bol 172 274,- EUR od občanov bol 
príjem 26 047,40 celkem za opatrovatel'skú službu bol príjem 198 322,20,- EUR rok, počet 
hodín bol navýšený na 35 182 hodín ročne a opatrovali sme v roku 2016 316 klientov t.j. 
26,33 klientov na mesiac. 

dl naďalej poskytovat' prepravnú službu v priemere pre 15 klientov finančný objem zvýšit' na 
31 500 EUR - túto úlohu sme nesplnili celkem v roku 2016 sme prepravili 171 klientov čo je 
14,25 klientov na mesiac , najazdili sme 18 238 km a znížili sme objem príjmu za prepravnú 
službu o 3 050,- EUR 

el požiadať o dotáciu mesta Martin na nákup postelí a rehabilitačných pomócok - táto úloha 
nebola splnená nakol'ko mesto Martin v roku 2016 neschválilo žiadnu dotáciu , nakol'ko bolo 
v nútenej správe 

ti požiadať o dotáciu Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny na nákup osobného 
motorového vozidla na rozvoz stravy - táto úloha bola splnená, dostali sme dotáciu 9.000,
EUR na nákup osobného motorového vozidla s izotermou, které sme v roku 2016 aj zakúpili. 

gl rozšíriť kapacitu o 6 lóžok I 2 dvojpostel'ové izby a 2 jednopostel'ové izby/ zariadenie 
opatrovatel'skej služby , pristaviť zimnú záhradu pre klientov, vybudovat' v bloku C 
spoločenskú miestnosť . Všetky stavebné práce ukončit' v mesiacu jún a požiadať 
o kolaudáciu - túto · úlohu sme splnili a od 1.10.2016 sme zaregistrovali 7 miest pre 
zariadenie opatrovatel'skej služby a 1 O miest pre denný stacionár. 

hl pokračovat' v budovaní dobrovol'níckej organizácie - aktívne pracovat' s 5 dobrovol'níkmi 
- túto úlohu plníme pracovali sme s 5 dobrovol'níkmi. 

il spolupracovat' s materskou školkou T omáša Zanovita pri terapiách s našimi klientmi - túto 
úlohu sme priebežne plnili. 
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j/ v roku 2016 nadviazať spoluprácu s evanjelickou cirkvou - mládežou, ukážka práce v 
sociálnej oblasti , práca so seniormi - túto úlohu sme splnili začali sme spolupracovat' 
s evanjelickou mládežou pod vedením pani farárky. 

k/ pre našich seniorov zorganizovat' vianočný koncert 
koncerty, kde sme zapojili aj našich seniorov 

boli zorganizované 3 vianočné 

I/ zorganizovat' v spolupráci so skupinou Lúč vystúpenie v altánku pre našich seniorov - boli 
zorganizované v roku 2016 3 vystúpenia , které sa našim seniorem vel'mi páčili. 

ml na mestskom zastupitel'stve Martin vystúpiť s programem Vel'ká noc a Vianoce - túto 
úlohu sme splnili a boli sme vystupovat' na mestskom zastupitel'stve v Martine. 

Stav pokladne k 31.12.2016 1 409, 13,- EUR, ceniny 1 023,40,- EUR 
bankové účty 4 895,69,- EUR. 

Výpočet ekonomických oprávnených nákladov za rok 2016 v organizácií MEDIK-M, n. o., Kollárova 

5781, 03601 Martin IČO : 45732990 

Zariadenia pre seniorov kapacita 47 ložok 

Počet klientov za rok 2016 61-klientov 

14 klientov 

742,87 Eur mesiac 

Počet klientov za rok 2016 , ktori ukončili službu 
Ekonomické oprávnené náklady za rok 2016 na 1 klienta 
Ekonomické oprávnené náklady za rok 2016na 1 klienta 
Ekonomické oprávnené náklady za rok 2016 na 1 klienta 1 deň 

8914,44 Eur rok 5074,44 Eur bez dotácie-dotácia 3840 Eur 

24,42 Eur deň 13,90 Eur deň bez dotácie - dotácia 10,52 Eur 
Názov položky/podpoložky 

) mzdy, platy a ostatné osobné vyro\'llania "° -.ýške, ktorá zodpowdá -.ýške platu a ostatných osobných vyro\'llaní podra 
a osobitného predpisu 

106 105,06 

z toho: odmeny 30 000 ,00 
početzamestnancov: 17 

b) poistné na wrejné zdra1.0tné poistenie, poistné na sociálne poistenie a povinné príspelA<.yna starobně dóchodkové 
sporenie platené zamestnáwterom v rozsahu určenom podra písmena a) -

36 703,49 

c) tuzemské cesto\'llé náhrady 328,57 
d) 4lalA<.yna energie, 1.0du a komunikácie 10 117,68 
e) 4lalA<.y na materiál okrem reprezentačně ho vybavenia nových interiérov 20 669,03 
f) dopravné 0,00 
) 4la1A<.y na rutinnú údržbu a štandardnú údržbu okrem jednorazovej údržby objektov alebo ich častí a riešenia 

9 havariJných stavov 
0,00 

nájomné za prenájom nehnuterností alebo inej wci okrem dopravných prostriedkov a špeciálnych strojov, 
h) prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu najviac vo výške obyklého nájomného, za aké sa vtom čase a 104 000,00 

na tom mieste prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel veci toho istého druhu alebo porovnatefné veci 
i) 4la1A<.y na služby 132 628,29 

z toho: stra1.0vanie 80 983,00 
.
1 

4la1A<.y na bežné transfery v rozsahu vreckového, odstupného, odchodného, náhrady príjmu pri dočasnej praco\'llej 
J neschopnosti zamestnanca 

2 166 ,10 

k) odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podra účtovných predpisov 6 260,00 

Celkom vydaj za rok 2016 418 978,22 

Celkom príjem za rok 2016 413 948,18 

Ekonomické oprávnené náklady na jedného prijímatera sociálnej služby v zariadení pre seniorov 

s celoročným pobytom je 742,87,- EUR mesiac- rok na jedného prijímatera je 8 914,44,- EUR. 

V roku 2016 bola kapacita naplnená na 100 % • Počet zamestnancov-17. 

3 



MEDIK-M, n. o., Kollárova 5781, 036 01 Martin, IČO· 45732990 

Ambulantná pobytová forma sociálnej služby poskytovaná 40 prijímaterom v zariadení pre 

seniorov 

Počet klientov za rok 2016 49 klientov 

9 klientov 

872,87 Eur mesiac 

Počet klientov za rok 2016, kktori ukončili službu 
Ekonomické oprávnené náklady :za rok 2016 na 1 klienta 
Ekonomické oprávnené náklady za rok 2016 na 1 klienta 
Ekonomické oprávnené náklady za rok 2016 na 1klienta1 deň 

10474,46 Eur rol 6634,46 Eur bez dotácie - dotácia 3840 Eur 

28,70 Eur deň 18,18 Eur deň bez dotácie - dotácia 10,52 Eur 
Názov položky/podpoložky 

) mzdy, platy a ostatné osobné ..yrol.flania \<l lfiške, která zodpovedá lfiške platu a ostatných osobných ..yrol.flaní podra 
a osobitného predpisu 

63 591 ,98 

z toho: odmeny 12 509,00 
počet zamestnancov: 7 

) poistné na verejné zdra\<ltné poistenie, poistné na sociálne poistenie a polAnné príspevkyna starobně dóchodkové 
b sporenie platené zamestnávaterom v rozsahu určenom podra písmena a) 

22 363,00 

cl tuzemské cestol.flé náhrady 0,00 
d) ~avkyna energie, \<ldu a komunikácie 14 921 ,43 
e) ~avky na materiál okrem reprezentačně ho vybavenia nových interiérov 4 571,46 
f) dopral.flé 0,00 
) ~avky na rutinnú údržbu a š tandardnú údržbu okrem jednorazovej údržby objektov alebo ich častí a rieienia 

g havariiných stavov 
0,00 

nájemné za prenájom nehnuterností alebo inej veci okrem dopravných prostriedkova špeciálnych strojov, 
h) prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu najviac vo výike obyklého nájomného, za aké sa vtom čase a 0,00 

na tom mieste prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel veci toho istého druhu alebo porovnaterné vecl 

i) ~avky na služby 70 229,22 
z toho: stra\<lvanie 23 322,47 

j) 
~avky na bežné transfery v rozsahu vreckového, odstupného, odchodného, náhrady príjmu pri dočasnej pracol.flej 

0,00 
neschopnosti zamestnanca 

k) odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podra účtol.flých predpisov 0,00 

Celkom výdaje za rok 2016 175 677,09 

Celkom príjem za rok 2016 175 616,97 

Ekonomické oprávnené náklady na jedného prijímatera sociálnej služby v zariadení pre seniorov 

s ambulantnou pobytovou službou je 872,87,- EUR mesiac- rok na jedného prijímatera je 10 

474,46,- EUR. V roku 2016 bolo kapacita naplnená na 100 %.Počet zamestnancov - 7. 
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Zariadenie pre seniorov celkom za rok 2016 

mzdy, platy a ostatné osobné "YfOIKlania "°výš ke, ktorá zodpm.edá výš ke platu a ostatných osobných "YfOIKlaní podra 
a) osobitného predpisu 

169 597,04 

z toho: odmeny 42 890,00 
počet zamestnancov: 24 
poistné na \~Hejné zdra1AJtné poistenie, poistné na sociálne poistenie a povinné príspevkyna starobně dóchodkové 

b) sporenie platené zamestnávatelom v rozsahu určenom podla písmena a) 
59 066,49 

c) tuzemské cestolKlé náhrady 328,57 
d) ~avky na energie, 1AJdu a kom unikácie 25 039,11 
e) ~avky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov 25 240,49 
f) dopravné 0,00 
) ~avky na rutinnú údržbu a š tandardnú údržbu okrem jednorazovej údržby objektov alebo ich častí a riešenia 

9 havarijných stavov 
0,00 

nájemné za prenájom nehnuterností alebo inej veci okrem dopravných prostriedkova špeciálnych strojov, 
h) prístrojov, zariadeni, techniky, náradia a materiálu najviac vo výške obyklého nájemného, za aké sa vtom čase a 104 000 ,00 

na tom mleste prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel veci toho ístého druhu alebo porovnaterné veci 
i) ~avkyna služby 202 857,51 

z toho: stra1AJvanie 104 305,47 

j) 
~avky na bežné transfery v rozsahu vreckového, odstupného, odchodného, náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej 

2 166,10 
neschopnosti zamestnanca 

k) odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podla účto1K1ých predpisov 6 260 ,00 

Celkom výdaje za rok 2016 594 555,31 

Celkom príjem za rok 2016 589 564,15 

Ekonomické oprávnené náklady na jedného prijímatera sociálnej služby v zariadení pre seniorov je 

569,50,- EUR mesiac, za rok na jedného prijímatera je 6 834,- EUR. V roku 2016 bola kapacita 

zariadenia naplnená na 100 %. Počet zamestnancov celkom v roku 2016 - 24 + 4 zdravotné sestry+ 

3 upratovačky. Celkom počet zamestnancov 31. 

Opatrovatel'ská služba : 

MEDIK-M, o.o., Kollárova 5781, 03601 Martin 
Počet hodín opatrovatel'skej služby 7.a rok 
Počet klientov 7.a rok 
Počet klientov 7.a mesiac 
Oprávnené náklady 7.a rok 2016 

35 182 hodín ročne 

316 klientov ročne 

26,33 kilento na mesiac 

5,74na lhodinu 
mzdy, platy a ostatně osobně "YJ"Ovnania \AJ ltýške, ktorá zodpovedá ltýške platu a ostatných osobných "YJ"Ovnaní podra 
osobitného predpisu 
z toho: odmeny 
počet zam es tnancov: 
poistné na verejné zdra1AJtné poistenie, poistné na sociál ne poistenie a povinné príspevky na starobně dóchodkové 
sporenie platené zamestnávaterom v rozsahu určenom podra pismena a) 
tuzemské cestovné náhrady 
~avky na energie , 1AJdu a komunikácie 
~avky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov 
dopravné 
~avky na rutinnú údržbu a š tandardnú údržbu okrem jednorazovej údržby objektov alebo ich časti a riešenia 
havarijných stavov 

nájemné za prenájom nehnuternosti.alebo inej veci okrem dopravných prostriedkov a špeciálnych strojov, 
pristrojov, zariadeni, techniky, náradia a materiálu najviac vo výš ke obyklého nájomného, za aké sa vtom čase a 
na tom mieste prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel veci toho ístého druhu alebo porovnatefné veci 
~alliky na služby 
z toho: stra1AJvanie 
~avkyna bežné transfery v rozsahu vreckového, odstupného, odchodného, náhradypríjmu pri dočasnej pracovnej 
neschopnosti zamestnanca 
odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podra účtovných predpisov 
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122 938,94 

30 000,00 
34 

40 589,93 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 

0,00 

22 598,50 
0,00 

15 767,42 

0,00 
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Mesto dotácia rok 2016 celkom 172 274,80,-

Príjem od občanov rok 2016 celkom 26 047,40,-
Príjem rok 2016 celkom 198 322,20,-
Vydaj celkom na opatrovaterskú službu rok 2016 201 894,79,-

Počet hodín cel kom za rok 2016 - 35 182,- , počet prijímaterov v roku 2016 bolo 316 v priemere 26 

klienta na 1 mesiac . 

Od prijímatera bola úhrada na 1 hodinu 0,75,- EUR 

Od mesta Martin bola úhrada na 1 hodinu 4,90- EUR 

Celkový príjem na 1 prijímatel'a v roku 2016 bol 5,64,- EUR. Ekonomické oprávnené náklady na 

jedného prijímatel'a opatrovatel'skej služby v roku 2016 na 1 mesiac bolo 5,64,- , na rok na jedného 

prijímatel'a 67,68,- EUR. Počet zamestnancov - 34 pracovníkov. 

Prepravno-sociálna služba : 

Počet km za rok 2016 
Počet klientov za rok 2016 
Počet klientov za mesiac 
Oprávnené náklady za rok 2016 

18238km 

171 klientov 

14,25 klienta na mesiac 

1,SOEUR 1 km 
) mzdy, platy a ostatné osobné "YJ"Olll1ania \()výš ke. která zodpowdá výš ke platu a ostatných osobných "YJ"01111ani pod fa 

a osobitného predpisu 
z toho: odmeny 
počet zamestnancov: 

b) poistné na wrejné 2dra'o()tné poistenie, poistné na sociálne poistenie a povinné príspevky na starobné dóchodkové 
sporenie platené zamestnávaterom v rozsahu určenom podra písmena a) 

c) tuzemské cesto1111é náhrady 
d) výdavky na energie, 'o()dU a komunikácie 
e) výdavky na materiál okrem reprezentačně ho vybavenia nových interiérov 
f) dopra1111é 
) výdavky na rutinnú údržbu a štandardnú údržbu okrem jednorazovej údržby objektov alebo ich častí a riešenia 

9 havarijných stavov 

nájemné za prenájom nehnuternosti alebo inej wci okrem dopravných prostriedkova špeciálnych strojov, 
h) prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu najviac vo výške obyklého nájemného, za aké sa vtom čase a 

na tom mieste prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel veci toho istého druhu alebo porovnaterné veci 
i) výdavky na služby 

z toho: stra'o()van ie 
") výdavky na bežné transfery v rozsahu vreckol.ého. odstupného. odchodného. náhrady príjmu pri dočasnej praco1111ej 
1 neschopnosti zamestnanca 
k) odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podra účto1111ých predpisov 

Príjem mesto Martin rok 2016 +občan 26 541,29,-
Výdaj celkom za rok 2016 27 426,98,-

15 598.41 

o.oo 
5 

3 869,05 

0 ,00 
o.oo 
o.oo 

4 289 ,23 

1 174,31 

0 ,00 

0 ,00 
o.oo 

2 495,98 

o.oo 

Počet najazdených kilometrov 18 238,- Počet klientov v roku 2016 celkovo prepravených 171 

v priemere na mesiac 14. 

Ekonomické oprávnené náklady na jedného prijímatel'a prepravnej služby v roku 2016 na 1 mesiac 

bolo 1,50,- EUR na 1 km, na rok 2016 na jedného prijímatel'a bolo 18,- EUR na 1 km. Počet 

zamestnancov - 5 pracovníkov. 
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Zariadenie opatrovatel'skej služby : 

Počet klientov za rok 2016 
Náklady za rok 2016 
Oprávnené náklady za rok 2016 bez dotácie 

21 

8618,64 EUR 

410,41 EUR mesiac 

Ekonomické opravnené náklady za rok 2016 zariadenie opatrovatefskej služby 

Názov položky/podpoložky 
mzdy, platy a ostatně osobné 'JyrO\/llania I.O -.ýš ke, která zodpowdá -.ýš ke platu a ostatných osobných 'JyrO\/llaní pod la 

a) osobitného predpisu 
z toho: odmeny 
počet zamestnancov: 

) poistné na wrejné 2dralA'.ltné poistenie, poistné na sociálne poistenie a pol.inné príspevkyna starobně dóchodkové 
b sporenie platené zamestnávatelom v rozsahu určenom pod la písmena a) 
c) tuzemské cesto\/llé náhrady 
d) ~avkyna energie, IA'.ldu a komunikácie 
e) ~avky na materiál okrem reprezentačně ho vvbavenia nových interiérov 
f) dopravné 
) ~avky na rutinnú údržbu a š tandardnú údržbu okrem jednorazovej údržby objektov alebo ich častí a rieienla 

9 havarijných stavov 
nájemné za prenájom nehnutelností alebo inej wci okrem dopravných prostriedkova ipeciálnych strojov, 

h) pristrojov, zariadeni, techniky, náradia a materiálu najviac vo výike obyklého nájomného, za aké sa vtom čase a 
na tom mieste prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel veci toho istého druhu alebo porovnatefné veci 

i) ~avky na služby 
z toho: stralA'.lvanie 

.
1 
~avky na bežné transfery v rozsahu vreckového, odstupného, odchodného, náhrady prijmu pri dočasnej praco\/llej 

I neschopnosti zamestnanca 
k) odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podla účto\/llých predpisov 

Celkom výdaje za rok 2016 

Celkom príjem za rok 2016 

6 375,00 

0,00 
2 

2 243,64 

0,00 
0 ,00 
0,00 
0,00 

0 ,00 

0,00 

0,00 
0,00 

0,00 

0,00 

8 618,64 

7 409,-

Ekonomické oprávnené náklady na jedného prijímatel'a sociálnej služby v zariadení opatrovatel'skej 

služby 1 231,23,- EUR mesiac, za rok na jedného prijímatel'a je 14 774,76,- EUR. V roku 2016 hola 

kapacita zariadenia naplnená od 1.10.2016 na 100 %. Počet zamestnancov celkom v roku 2016 - 2. 

Celkový počet zamestnancov v roku 2016 65 + 4 zdravotné sestry+ 3 upratovačky 

Počas celého roku 2016 sme robili rózne akcie pre našich klientova zúčastnili sme sa viacerých 

podujatí: 

každý mesiac sa robila pracovná terapia na aktuálnu tému zima, jar, leto a jeseň, táto 

činnosť sa robila pre zlepšenie motoriky našich klientov 

každé ráno sú dychové cvičenie a rahký telocvik pre zlepšenie zdravotného stavu klientov 

Novoročné vystúpenie Evy Hudecovej 
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12.2.2016 - hry s konfirmantami 

- 3.3.2016 vystúpenie skupiny LÚČ 

- 8.3.2016 MDŽ 

10.3.2016 vystúpenie mestské zastupiterstvo „verká noc" 

- 24.3.2016 vystúpenie Eleny Pospíšilovej 

- 29.3.2016 -vystúpenie Evy Hudecovej 

- 25.5.2016 - návšteva s Portugalska 

- 7.7.5.2016 vystúpenie skupiny LÚČ 

- 20.10.2016 tlačenie kapusty 

23.10.2016 vystúpenie skupiny LÚČ 

- 6.12.2016 Miluláš 

14.12.2016 a 15.12.2016 - vystúpenie pre príbuzných 

16.12.2016 vystúpenie konfirmantov 

19.12.2016 vystúpenie na mestskom zastupiterstve v Martine „Vianoce" 

- 21.12.2016 spoločné vystúpenie konfirmantov + evanjelická farárka 

- 24.12.2016 sme mali slávnostný Vianočný obed s 35 klientmi nášho zariadenia na ktorom sa 

zúčastnilo celé vedenie neziskovej organizácie 

- o uspokojovanie duchovných potrieb klientov sa starajú kňazi z rímskokatolíckej cirkvi 

a evanjelickej cirkvi 

- počas celého roku 2016 sme pre našich seniorov uskutočnili grilovanie, varenie róznych jedál, 

pečenie koláčov a konzumáciu ovocia a zeleniny. 
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Ročná účtovná závierka a zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnutých 

Ročná účtovná závierka bola vypracovaná podra zákona o účtovníctve a v súlade so zákonom číslo 

413/2002 Z. z .. V priloženej prílohe predkladáme výkaz „Súvaha a výkaz ziskov a strát". 

Základné údaje z ročnej účtovnej závierky v EUR 

AKTÍVA 

1. Stav investičného majetku 87 557 

Oprávky 44 607 

2. Pohradávky 26 655 

3. Finančný majetok-peniaze, 7 328 
ceniny 

4. Prechodné aktíva o 
Aktíva spolu : 61464 

PASÍVA 

1. Základné imanie 500 

2. Fondy o 
3. Nerozdelený zisk z minulých o 

rokov 

4. Hospodársky výsledok za rok 
2016 - 20 782,90 

5. Závazky 

Krátkodobé rezervy 4098 

Dlhodobé závazky, póžičky o 
Krátkodobé závazky 53 933 

Bankové úvery o 
6. Výnosy budúcich období 17 596 

PASÍVA SPOLU: 61464 

V roku 2016 bola vytvorená strata - 20 782,90 z dóvodu zvýšenia mzdových prostriedkov. Táto 

strata bude umorovaná v·ďalších rokoch. 

V priebehu roka 2016 nedošlo k žiadnej zmene v neziskovej organizácií MEDIK-M. 
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Nezisková organizácia vedie podvojné účtovníctvo. Účtovníctvo vedie externá účtovná firma Zdenka 
Čikke lová . Nezisková organizácia v roku 2015 požiadala o 2% zo zaplatenej dane z príjmov. V roku 
2016 dostala z týchto podielových daní 2 775,09 EUR . V roku 2016 prijala nezisková organizácia dar 
v celkovej hodnote 1 963 EUR. Nezisková organizácia vedie 1 bežný účet v Slovenskej sporiterni, a. s. 
Martin. Stravovanie , upratovanie, pranie, údržba bielizne, drobné opravy a zdravotná starostlivosť 
je zabezpečovaná externými firmami. Stav pokladne k 31.12.2016 1 409,13,- EUR, ceniny 1 023,40,
EUR , bankové účty 4 895,69,- EUR. 

VÝNOSY NÁKLADY 

Tržby z predaja služieb 487 758,54 

Tržby z dotácie 343 289 

Tržby z predaja nehmotného 
majetku 

Úroky 2,65 

Prijaté príspevky iné 1963 
organizácie 

Príspevky z podielu 2 775,09 
zaplatenej dane 

Spotreba materiálu 41933,64 
Energie 25 039,11 

Cestovné 308,57 

Ostatné služby 323 783,32 

Mzdové náklady 326 538,96 

Zákonné sociálne poistenie 108 528,41 

Zákonné sociálne náklady 155,50 

Ostatné dane a poplatky o 
Ostatné výnosy /náklady o 
úroky 

Odpisy 15 469 

Ostatné náklady 2 556,80 

Zostatková cena predaného 
hmotného majetku o 
Spolu 840501,99 861281,90 

Daň z príjmu o 
Zisk/strata+/- -20 782,90 

Výrok audítora : Uskutočnila som audit priloženej účtovnej závierky neziskovej organizácie 

poskytujúcej všeobecne prospešné služby MEDIK-M, n. o. Martin za rok 2016, ktorá obsahuje súvahu 

zostavenú k 31. decembru 2016, súvisiaci výkaz ziskov a strát a poznámky za rok končiaci sa k tomuto 

10 



MEDIK-M, n. o., Kollárova 5781, 036 01 Martin, IČO: 45732990 

dátumu. Podra mójho názoru účtovná závierka neziskovej organizácie poskytuje vo všetkých 

významných súvislostiach pravdivý a verný obraz finančnej situácie MEDIK-M, n. o. Martin k 31. 

decembru 2016 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci k uvedenému dátumu v súlade so 

zákonom o účtovníctve. Audit bol spracovaný 19. marca 2017 Ing. Blaženou Matychovou, audítor 

SKAU, číslo licencie 596. 

Výročnú správu za rok 2016 predložil na schválenie spr~j rade n. o. : 

Milan Matia - riaditer n. o. 

Výročná správa za rok 2016 bola skontrolovaná dpzornou radou n. o. - dozorná rada súhlasí 

s predloženou výročnou správou 

1. Bc. Marcela Maršalová 

2. Viera Ondáková 

3. Zita Sekerková 

Správna rada na základe súhlasu dozornej rady schvaruje vyrocnu spravu za ro 2016ana 07.4:2017 

1. Mgr. Daniela Křížová . 

2. Ivica Kulmanová „„„„ 

- 3. Michaela Adamcová 

V Martine 06.4.2017 
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