,

Výročná

sprava

neziskovej organizácie MEDIK - M, n. o. za rok 2013
Pre h ľad činnost í

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 poslaním neziskovej organizácie je poskytovanie všeobecne prospešných služieb
a to : prevádzkovanie ošetrovateľského a do l iečovacieho ústavu, opatrovateľskú službu
v byte

občana

a v zariadení o patrovateľskej služby, prevádzkovanie domu sociálnej

st arostlivosti- zariadenie pre sen iorov a prepravnej služby.
V ka lendárnom roku 2013 bola činnosť neziskovej organizácie zameraná na poskytovanie
všeobecne prospešných služieb:
- zariadenie pre seniorov s cel oročným pobytom

počet

miest 47

- za riadenie pre seniorov s ambu lantnou starostlivosťou počet miest 40
- prepravná služba pre klientov komunitného centra sociálnych služieb MEDIK-M
- opatrovate ľská služba v byte občana
V roku 2013 sme poskytli soci álne služby v zariadení pre seniorov s celoročným pobytom
v priemere 47 klientom na mesiac, čím sme p rekroč i l i náš cieľ z finančného plánu pre rok
2013 o 2 %. V zariadení pre sen iorov s ambulantnou starostlivosťou sme túto sociálnu službu
poskytli v priemere 36,25 klientom na mesiac, čím sme prekročili náš cieľ z roku 2013 o 16,5
klienta na mesiac. Obsadenosť v zariadení pre seniorov s ambulantnou starostlivosťou bola
91 %. V mesiaci apríl 2013 sme získali dotáciu z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny
na nákup špeciálneho motorového vozid la v hodnote 23.000 EUR. Na základe verejného
obst arávan ia sme kúpili mot orové vozid lo zna č ky FIAT za 27.700 EUR. Od 1.8.2013 sme túto
sociálnu službu začali poskytovať pre našich klientov v priemere to bolo 9 klientov na
mesiac. Od mesta Martin sm e dostali finančnú dotáciu 2.000 EUR na nákup 10 kusov
masážnych kresiel. V roku 2013 sme opatrovateľskú službu poskytovali v priemere na 1
mesiac pre 16 občanov s 11 o pat rovateľkami.
poskytli

opatrovateľskú

Občanom

mest a Martin v roku 2013 sme

službu ce lkovo v rozsa hu 25.089 hod ín. V komunitnam centre

sociálnych služieb je celkovo zamestnaných 40 pracovníkov, z toho vedúcich 3, upratovačky 2
, údržba 2, zdravotné sestry 3 . Po čet dobrovo ľníkov v roku 2013 bol 10. Dodávateľskou
f irmou j e zabezpečená strava pre klientov, pranie osobnej aj p osteľnej bielizne, upratovanie,

poskytovanie zdravotnej starostlivosti, údržba a prenájom nábytku. V roku 2013 sme
verejným obstarávaním vysúťažili pre naše zariadenie upratovanie vnútorných a vonkajších
priestorov, pranie bielizne, poskytovanie zdravotnej starostlivosti a dovoz stravy do nášho
zariadenia pre našich klientov. Výška úhrady je stanovená podra cenníka za poskytnutie
sociálnych služieb na základe zmlúv, ktoré sú uzatvorené písomne. V zariadení pre seniorov s
ce l oročným

deň

pobytom je cena na

starostlivosťou

12,18 EUR, v zariadení pre seniorov s ambulantnou

je cena 3,65 EUR na deň, za prepravnú službu bola cena 0,24 EUR na deň pre

klientov komunitného centra a za opatrovanie bola cena 0,5 EUR za 1 hodinu.
zúčastnili

roku 2013 sme robili rôzne akcie pre našich klientova

Počas

celého

sme sa viacerých podujatí:

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

táto činnosť sa robila pre zlepšen ie motoriky našich klientov

každé ráno bolo dych ové

cvičenie

a rahký telocvik pre zlepšenie zdravotného stavu

klientov
v mesiaci apríl sme vystupoval i na mestskom zastupiterstve v Martine s Veľkonočným
programom pre posla ncov a vedenie mesta Martin, na záver vystúpenia naši seniori
odovzdali všetkým prítomným
v mesiaci máj sme

začali

vlastnoručne

vyzdobené kraslice

s projektom gombíkový strom

šťastia

a priaterstva, do

ktorého sme zapojili nielen všetkých našich klientov ale aj rod inných príslušníkov
v mesiaci jún sme privítali v našom sociá lnom zariaden í zahraničné delegácie z
družobných miest.

Po čas

ich návštevy sme im pripravili krátky program, ukážku

pracovnej terapie a spoločne sme zasad ili dva
začali

kríčky

priaterstva

sme s úpravou parku a to chodníkov a altánku, ktorý sme našim klientom

odovzdali v mesiaci úct y k st arším
-

v roku 2013 sme mali dve hudobno-spevácke vystúpen ia p. Hudecovej, ktorá sa aj
aktívne zapájala pri pracovných terapiách ako dobrovorník
v mesiaci september sme

začali

spoluprácu so

navštevujú Lekársku fa kultu v Martine.
Martin, napiekli sme spolu

ko l áče,

zahraničnými

Spoločne

študentami, ktorí

sme boli na prechádzke v meste

ukázali sme M ikulášske tradície a spoločne s

detským folklórnym sú borom Turiec sme im ukázali Vianočné tradície, pesničky a
koledy
spoločne

s detským folklórnym súborom Turiec sme vystúpili na mestskom

zastup iterstve v Martine s via nočn ý m programom
24.12.2013 sme mali slávnostný Vianočný obed s 35 kl ientmi nášho zariadenia na
ktorom sa zúčastn i l o celé vedenie neziskovej orga nizácie. Na Vianočný obed sme

pozvali osamelých seniorov z mesta Martin. Na tomto Vianočnom obede sa zúčastnili
2 seniori. V tejto tradícií budeme pokračovať každé Vianočné sviatky
28.12.2013 v našom zariadení oslávila 100 rokov naša klientka Vilma Herchlová.
o uspokojovanie duchovných potrieb klientov sa starajú kňaz z rímskokatolíckej cirkvy
a evanielickej cirkvy.

Ročná účtovná

závierka a zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnutých

Ročná účtovná

závierka bola vypracovaná

podľa

zákona o

účtovníctve

a v súlade so

zákonom číslo 312/1997 Z. z.. V priloženej prílohe predkladáme výkaz "Súvaha a výkaz ziskov
a stráť'.
Základné údaje z ročnej účtovnej závierky v EUR

AKTíVA
L

Stav investičného majetku

1.079.026,27

Oprávky

2.

pohradávky

12.252,62

3.

Finančný

14.232,45

4.

Prechodné aktíva

majetok -peniaze, ceniny

Aktíva spolu :

542,88
1.106.054,22

PAsíVA

1.

Základné imanie

500

2.

Fondy

O

3.

Nerozdelený zisk z minulých rokov

-71.822,26

4.

Hospodársky výsledok za rok 2010

-51.404,50

5.

Záväzky
Krátkodobé rezervy
Dlhodobé záväzky, pôžičky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery

6.

Výnosy budúcich období
PAsíVA SPOLU :

3.538,91
1.196.228,98
184.075,07
O

32.552
1.106.054,22

Od 1.1.2013 sme neposkytovali sociálnu starostlivosť v dennom stacionári a v zariadení
opatrovaterskej služby, nakorko o túto sociálnu službu nebol záujem zo strany občanov. Strata, ktorá
v roku 2012 a 2013 vznikla bude v ďalších rokoch umorovaná.

V priebehu roka 2013 došlo k odstúpeniu jedného člena správnej rady Mgr. Tatiany Čutekovej .
Miesto nej bola do správnej rady zvolená Michaela Adamcová. Do dozornej rady miesto Michaely
Adamcovej bola zvolená Bc. Marcela Maršalová.
Nezisková organizácia vedie podvojné účtovníctvo . Účtovníctvo vedie externá účtovná firma Zdenka
Čikkelová. Nezisková organizá cia v roku 2012 nepožiadala o 2% zo zaplatenej dane z príjmov.

Nezisková organizácia vedie 1 bežný

účet

v Slovenskej sporiterni, a. s. Martin. Stravovanie,

upratovanie, pranie, údržba bielizne, drobné opravy, kúrenie, údržba zariadení, prenájom drobného
za riadenia, nábytku a zdravotná starostlivosť bola zabezpečovaná externými firmami. Stav účtu
k 31.12.2013 9769,03,- EUR a stav pokladne k 31.12.2013 4463,42,- EUR.

VÝNOSY

NÁKLADY

346.523,77
328.464,12

Tržby z predaja služieb mesto
Dotácie
Úroky

58,63
1.523,37

Prijaté príspevky iné organizácie

29.401,41
22.021,03

Spotreba materiálu
Energie

382,64

Cestovné
Ostatné služby

271.103,42

Mzdové náklady

197.566,70

Zákonné sociálne poistenie

68.960,72

Zákonné sociálne náklady

11.634,97

Ostatné dane a poplatky

4.408,86

Ostatné výnosy /náklady úroky

59.365,03

Odpisy

61.787

Daň

z príjmu

11,10
677.107,49

Spolu
Zisk/strata

728.511,99

+/-

Výrok aud ítora:

-51.404,50

Uskutočnila

som audit priloženej

účtovnej

závierky neziskovej organizácie

poskytujúcej všeobecne prospešné služby MEDIK-M, n. o. Martin za rok 2013, ktorá obsahuje súvahu
zostavenú k 31. decembru 2013, súvisiaci výkaz ziskov a strát a poznámky za rok končiaci sa k tomuto
dátumu. Podra môjho názoru

ú čtovná

závierka neziskovej organizácie poskytuje vo všetkých

významných súvislostiach pravdivý a verný obraz finančnej situácie MEDIK-M, n. o. Martin k 31.
decembru 2013 a výsledku jej hospodárenia za rok

končiaci

k uvedenému dátumu v súlade so

zákonom o účtovníctve. Audit bol spracovaný 9.4.2014 Ing. Blaženou Matychovov, audítor SKAU,
číslo

licencie 596.

Výro č nú

správu za rok 2013 predložil na schválenie správnej rade n. o.

Milan Matia - riaditer n. o.

Výročná správa za rok 2013 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 výročnú správu za rok 2013 dňa 19.4.2014

V Martine 19.4.2014

1.

Mgr. Daniela Krížová

2.

Ivica Kulmanová .......

3.

Michaela Adamcová

