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,

Výročná

sprava

neziskovej organizácie MEDIK - M, n. o. za rok 2015
Prehl'ad činnost í vykonávaných v kalendárnom roku s uvedením vzťahu k účelu založenia
neziskovej organizácie

Nezisková organizácia MEDIK - M bola zaregistrovaná na Obvodnom úrade v Žili ne dňa 5.5.2010,
so sídlo Kollárova 5781, 03601 Martin.
Hlavným posla ním neziskovej organizácie je poskytovanie všeobecne prospešných služieb a to :
prevádzkovanie ošetrovaterského a doliečovacieho ústavu, opatrovaterské služby v byte

občana

a v zariaden í opatrovaterskej služby, prevádzkovanie domu sociálnej starostlivosti- zariadenie pre
seniorova prepravnej služby.
V kalendárnom roku 2015 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 komunitného centra sociálnych

služieb MEDIK-M
- opatrovaterská služba v byte občana
Finančný plán v roku 2015 sme prekročili v naplánovaných nákladoch o 7% t.j. o 51.052,- EUR
z dóvodu zvýšenie miezd a odvodov. Naplánovaný výdaj bol 735.620,- EUR skutočný vydaj bol v roku
2015 786.672,- EUR. Ostatné položky naplánované v roku 2015 boli v limite. Výnosy sme v roku 2015
prekročili o 7 % . Naplánovaný bol príjem 735.620 a vybrali sme
785.764,- EUR. Oproti roku 2014
sme navýšili opatrovaterskú službu o 23.845, . EUR, zariadenie pre seniorovo 6.214,- EUR a prepravnú
službu o 3.341,- EUR. V roku 2015 sme splnili všetky ciele, v zariadení pre seniorov v celoročnom
pobyte sme mali plný stav 47 klientov a ambulantnom pobyte bol taktiež plný stav 40 klientov.
V roku 2015 sme od mesta Martin získali 2.940,- EUR na nákup elektrických postelí 8 kusov pre
našich klientov. Od ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny sme získali dotáciu 2.000,- EUR na
nákup vyparovacej pece a hliny, ktorú využívame na terapiu pre našich klientov„ V roku 2015 sme
získali 3.677,92,- EUR 2 % z daní, ktoré sme použili na nákup drevených madiel, stojana na bicykel,
lavíc, sprchovacieho kresla vozíka na podnosy a fotoaparátu. Využitie 2 % z daní sme podra zákona
zverejnili v Obchodnom vestníku .
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Ciele v rok 2015 boli splnené nasledovne :
a/ v zariadení pre seniorov s celoročným pobytom mať 100 % využiternosť, to znamená 47 klientov
na každý mesiac - boli splnené na 100 %
b/ v zariadení pre seniorov s ambulantnou formou mať 100 % využiternosť, to znamená 40 klientov
na každý mesiac - bol i splnené na 100 %

cf objem opatrovateískej služby pre občanov mesta Martin zastabilizovať na priemer 15 klientov na
mesiac , prekročiť počet hodín v roku 2015 na 26000 za celý rok - boli splnené a to počet klientov
sme prekročili o 8 klientov na mesiac a to na 23 klientov na mesiac a počet hodín bol až 27 098 za
celý rok čo bolo prekročené o 1 098 hodín
d/ poskytovať prepravnú službu pre občanov mesta Martin v priemere 18 klientov na mesiac
- tento
IJi
cier sme nesplnili priemer klientov na mesiac bol len 14, ale celkom v roku 2015 sme prepravili 167
klientov najazdili sme 19 672 km a zvýšili sme objem príjmu za prepravnú službu o 3 341,- EUR
e/ požiadať o dotáciu mesto Martin na nákup postelí 8 kusov - uvedený cier sme splnili nakoíko nám
bola schválená dotácia na sumu 2 940 EUR na nákup postelí

f/

požiadať o dotáciu Ministerstvo práce, sociálnych veci
a rodiny o dotáciu na
hrnčiarsky
kruh, hrnčiarsku pec, rehabilitačné prístroje, krasná - taktiež sme aj tento cier splnili, nakorko nám
bola schválená dotácia na nákup vypaíovacej pece a hliny v celkovej sume 2 000,- EUR

g/ pomáhať nízkopríjmovým občanom mesta Martin , aby bola v prípade potreby dostupná sociálna
služba - v roku 2015 sme pomohli 3 občanom mesta Martin celková opatrovateíská služba ich stála
na jeden mesiac 1 EUR.
h/
začať budovať dobrovornícku organizac1u pri neziskovej organizácií MEDIK-M za účelom
propagácie medzi mladými ruďmi, v školách a poskytovania dobrovorníctva v sociálnej oblasti - tento
cier sme splnili, pracovalo u nás 12 dobrovorníkov. Avšak propagáciu medzi mladými ruďmi sme
zatiar nezačali, nenašli sme zatiar schopného človeka na túto prácu.

i/

spolupracovať so zahraničnými študentmi, najma v oblasti dobrovorníctva v našom zariaden í
prechádzky pre imobilných klientov, spoločne usporiadať kultúrno-spoločenské stretnutia - tento
cier sme splnili , nakoíko naše za_riadenie navštevujú nepravidelne zahraniční študenti najma z Porska

j/ zorganizovať kultúrne podujatia za účelom propagácie dobrovoíníckej činnosti, podpory a pomoci
nízkopríjmovým občanom mesta Martin, ktorí potrebujú sociálnu službu - tento cier sme splnili
v roku 2015 sme zorganizovali pre našich seniorov a záujemcom o dobrovoínícku činnosť kultúrne
vystúpenia 3.5.2015 Jári Ambróz z Banskej Bystrica, 21.6.2015 Milo Krár BAND, 6.9.2015 FRAGILE
a 13.9.2015 Pavol Hamme!. Počas koncertov sme vyzbierali 195 kg ryže, 900 kusov plastových fliaš
a 315 balíkov cestovín. Do celého projektu sme zapojili cca 1205 občanov mesta Martin
Stav pokladne k 31.12.2015 1 238,14,- EUR, ceniny 1 215,90,- EUR
bankové účty 7 181,35,- EUR.
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Výpo čet

ekonomických oprávnených nákladov za rok 2015 v organizácií MEDIK-M, n. o., Kollárova

5781, 03601 Martin I ČO : 45732990
Zariadenia pre seniorov
Celoročná

pobytová forma sociálnej služby poskytovaná 47 prijímatel'om v zariadení pre seniorov

Príjmy

štátna
dotácia
vlastně

mesiac

320,-

1 osoba

15.040,-

47 osób

rok
mesiac

3.840,404,13,-

1 osoba
1 osoba

180.480,18.994,27,-

47 osób
47 osób

rok
mesiac

4.849,60,724,13,-

1 osoba
1 osoba

227 .931,20,34.034,11,-

47 osób
47 osób

rok
rok
rok
mesiac

8.689,60,-

1 osoba

408.411,20,410.111,44,-

47 osób
47 osób

8.725,78,727,15,-

1 osoba
1 osoba

príjmy
Príjmy
cel kom
Výdavky

Ekonomické oprávnené náklady na jedného prijímatera sociálnej služby v zariadení pre seniorov
s celoročným pobytom je 727,15,- EUR mesiac- rok na jedného prijímatel'a je 8.725,78,- EUR.
V roku 2015 bola kapacita naplnená na 100 % .
upratovačka.

Počet

zamestnancov - 30 + 2 zdravotné sestry+ 1

Celkom zamestnancov 33.

Ambulantná pobytová forma sociálnej služby poskytovaná 40 prijímatel'om v zariadení pre
seniorov
Príjmy

štátna
dotácia
vlastně

mesiac

320,-

1 osoba

12.800,-

40 osób

153.600,-

40 osób
40 osób

rok
mesiac

3.840,49,22,-

1 osoba
1 osoba

rok

590,58,-

1 osoba

príjmy

1.968,60,40 osób
23.623,20,-

Príjmy
cel kom

mesiac

369,22,-

1 osoba

40osób
14.768,80,-

rok

4.430,58,-

1 osoba

40 osób

177 .223,20,Výdavky

rok

40 osób

181.092,40,rok
mesiac

4.527,31,377,28,-
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Ekonomické oprávnené náklady na jedného prijímatel'a sociálnej služby v zariadení pre seniorov
s ambulantnou pobytovou službou je 377,28,- EUR mesiac - rok na jedného prijímatel'a je
4.527,31,- EUR. V roku 2015 bolo kapacita naplnená na 100 %.Počet zamestnancov -9 + 2 zdravotné
sestry + 2 upratova č ky. Celkom zamestnancov 13.
Zariadenie pre seniorov celkom za rok 2015
Príjem
cel kom

štátna
dotácia
vlastné
príjmy

mesiac

320,-

1 osoba

rok
mesiac

3.840,240,95,-

1 osoba
1 osoba

334.080,20.962,65,-

87 osob
87 osob

rok

2.891,43,-

1 osoba

251.554,40,585.634,40
591.203,84,-

87 osob
87 osob
87 osob

Výdavky

rok
rok

27 .840,-

87 osob

1 osoba
6.795,45,566,29,-

mesiac

1 osoba

Ekonomické oprávnené náklady na jedného prijímatel'a sociálnej služby v zariadení pre seniorov j e
566,29,- EUR mesiac, za rok na jedného prijímatel'a je 6.795,45,- EUR. V roku 2015 bola kapacita
zariadenia naplnená na 100 %.
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upratovačky.

Cel kom

počet

Počet

zamestnancov celkom v roku 2015 - 39 + 4 zdravotné sestry +

zamestnancov 46.

Opatrovatel'ská služba :
Mesto dotácia rok 2015 celkom
Príjem od občanov rok 2015 celkom
Príjem rok 2015 celkom
Vydaj celkom na opatrovaterskú službu rok 2015

Počet

hodín celkom za rok 2015 - 27 .098,-,

131.894,65,21.951,15,153.845,80,155.173,52,-

počet

prijímaterov v roku 2014 bolo 272 v priemere 15

klienta na 1 mesiac .
Od prijímate ra bola úhrada na 1 hodinu 0,81,- EUR
Od mesta Martin bola úhrada na 1 hodinu 4,87- EUR
Celkový príjem na 1 prijímatel'a v roku 2015 bol 5,68,- EUR. Ekonomické oprávnené náklady na
jedného prijímatel'a opatrovatel'skej služby v roku 2015 na 1 mesiac bolo 5,68,-, na rok na jedného
prijímatel'a 68,16,- EUR.

Počet

zamestnancov - 30 pracovníkov.

Prepravno-sociálna služba :
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Príjem mesto Martin rok 2015

29.591,68,-

Výdaj celkom za rok 2015

29.706,49,-

Počet najazdených kilometrov 19.672,- Počet klientov v roku

2015 celkovo prepravených 167

v priemere na mesiac 14.
Ekonomické oprávnené náklady na jedného prijímatel'a prepravnej služby v roku 2015 na 1 mesiac
bolo 1,51,- EUR na 1 km, na rok 2015 na jedného prijímatel'a bolo 18,12 EUR na 1 km. Počet
zamestnancov - 3 pracovníci.

Počas celého roku 2015 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

16.2.2015 - Fašiangové posedenie s praženicou pre všetkých klientov zariadenia

-

8.3 .2015 naše se('liorky oslávili MDŽ

-

23 .3.2015 - pletenie korbáčov
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Vel'konočná šibačka

-

6.4.2015 -

-

27 .3.2015 sme vystupovali na mestskom zastupiterstve v Martine s verkonočným
programom pre poslancova vedenie mesta Martin, na záver vystúpenia naši seniori
odovzdali všetkým prítomným

-

vyzdobené kraslice

7.7.5.2015 vystúpenie skupiny LÚČ

12.6.2015 návšteva

-

vlastnoručne

zahraničných

hostí v našom zariadení „DNI MESTA MARTIN"

22 .9.2015 dni zeme vystúpenie skupiny LÚČ pre deti z materskej školky Tomáša Zanovita
a našich seniorov

-

27.10.2015 - vystúpenie skupiny LÚČ

-

06.12.201 Mikuláš

17.12.2015 vystúpenie na mestskom zastupiterstve v Martine „Vianoce"

-

23.12.2015 vystúpenie skupiny JAJO-bend k Vianočným sviatkom

6

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

-

24.12.2013 sme mal i slávnostný Vianočný obed s 30 klientmi nášho zariadenia na ktorom sa
zúčastnilo

-

celé vedenie neziskovej organizácie

o uspokojovanie duchovných potrieb klientov sa starajú

kňazi

z rímskokatolíckej církvi

a evanjelickej církvi

počas

celého roku 2015 sme pre našich seniorov

pečenie koláčov

uskutočnili

grilovanie, varenie róznych jedál,

a konzumáciu ovocía a zeleniny.

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".
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Základné údaje z ročnej

účtovnej

závierky v EUR

AKTÍVA
1.

2.

Stav investičného majetku

74079

Oprávky

17 805

Pohradávky

20 791,17

Finančný

3.

majetok -peniaze,

9 635,39

ceniny
4.

o

Prechodné aktíva
Aktíva spolu :

59 500,31

PASÍVA
1.

Základné imanie

500

2.

Fondy

3.

Nerozdelený zisk z minulých
rokov

4.

Hospodársky výsledok za rok
2014

o
97 111,57

- 6 815,49

Závazky

5.

Krátkodobé rezervy
Dlhodobé závazky,

póžičky

Krátkodobé závazky

682,89
51083,51

o

Bankové úvery
6.

2 359,59

Výnosy budúcich období

17 805

PASÍVA SPOLU:

59 500,31

V roku 2015 bola vytvorená strata - 6 815,49 z dóvodu zvýšenia mzdových prostriedkov. Táto strata
bude umorovaná v

ďalších

rokoch.

V priebehu roka 2014 nedošlo k žiadnej zmene v neziskovej organizácií MEDIK-M .

Nezisková organizácia vedie podvojné účtovníctvo. Účtovníctvo vedie externá účtovná firma Zdenka
Čikkelová. Nezisková organizácia v roku 2014 požiadala o 2% zo zaplatenej dane z príjmov. V roku
2015 dostala z týchto podielových daní 3 682,56 EUR . Nezisková organizácia vedie 1 bežný
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v Slovenskej sporiterni, a. s. Martin. Stravovanie , upratovanie, pranie , údržba bielizne, drobné
opravy a zdravotná starostlivosť je zabezpečovaná externými firmami. Stav pokladne k 31.12.2015 1
238,14,- EUR, ceniny 1 215,90,- EUR
bankové účty 7 181,35,- EUR.

VÝNOSY
Tržby z predaja služieb

Tržby z dotácie

NÁKLADY

434 932,88

350 684

Tržby z predaja nehmotného
majetku
Úroky

9,32

Prijaté príspevky iné
organizácie

1161

Príspevky z podielu
zaplatenej dane

3 677,92

Spotreba materiálu
Energie

30 916,52
20 325,47

Cestovné

605,07

Ostatné služby

344 540,96

Mzdové náklady

278185,10

Zákonné sociálne poistenie

92 010,05

Zákonné sociálne náklady

591,46

Ostatné dane a poplatky

o
o

Ostatné výnosy /náklady
úroky

0,10

Odpisy

15 441

Ostatné náklady

2 109,33

Zostatková cena predaného
hmotného majetku
Spolu
Daň

o
791 583,81

o

z príjmu

Zisk/strata+/-

798 397,60

-6 815, 49

Výrok audítora : Uskutočnila som audit priloženej účtovnej závierky neziskovej organizácie
poskytujúcej všeobecne prospešné služby MEDIK-M, n. o. Martin za rok 2015, ktorá obsahuje súvahu
zostavenú k 31. decembru 2015, súvisiaci výkaz ziskov a strát a poznámky za rok končiaci sa k tomuto
dátumu. Podra mójho názoru účtovná záv_ierka neziskovej organizácie poskytuje vo všetkých
významných súvislostiach pravdivý a verný obraz finančnej situácie MEDIK-M, n. o. Martin k 31.
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decembru 2015 a výsledku jej hospodárenia za rok
zákonom o

účtovníctve.

číslo

licencie 596.

SKAU,

Výročnú

končiaci

k uvedenému dátumu v súlade so

Audit bol spracovaný 22 . marca 2016 Ing. Blaženou Matychovov, audítor

správu za rok 2015 predložil na schválenie správnej

~

------

Milan Matia - riaditer n. o.

Výročná

správa za rok 2015 bola skontrolovaná dozornou 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

Křížová

1.

Mgr. Daniela

2.

Ivica Kulmanová ........ .

3.

Michaela Adamcová

I

výročnú

správu za rok 2015

dňa

23.3.2016

..

V Martine 23.3.2016

j
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