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                 Výročná správa
                          neziskovej organizácie MEDIK – M, n. o. za rok 2017 

Prehľad 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 poslaním neziskovej organizácie je poskytovanie všeobecne prospešných služieb a to : 

prevádzkovanie ošetrovateľského a doliečovacieho ústavu, opatrovateľské služby v byte občana 

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

seniorov a 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 

- opatrovateľská služba v byte občana 

- od 1.10.2016 sme otvorili zariadenie opatrovateľskej služby počet miest 7 

- od 1.10.2016 sme otvorili denný stacionár pre 10 klientov 

     Finančný plán v roku 2017 sme neprekročili  v naplánovaných  nákladoch a to  
o 1,2 % t. j. o 17 041,- EUR z dôvodu zníženia nákladov za služby. Naplánovaný 
výdaj bol 1 000 640,- EUR skutočný vydaj bol v roku 2017 983 569,- EUR. Ostatné 
položky naplánované na rok 2017 boli v limite.  Výnosy sme v roku 2017 taktiež 
znížili  o 1,02 %  t, j, o 17 850,-EUR , najmä nízkou cenou za rozvoz stravy 
a prepravnej  služby. Naplánovaný bol príjem 1 000 640,- EUR   a vybrali sme  982 
882,- EUR. V roku 2017 sme splnili všetky ciele, ktoré sme mohli ovplyvniť. Od mesta 
Martin sme v roku 2017 nedostali žiadnu dotáciu, nakoľko mesto Martin bolo v roku 
2017 v nútenej správe. V roku 2017 sme získali 2 % z daní a to 2076,- EUR, ktoré 
sme použili na nákup 15 kusov stoličiek v celkovej hodnote 2505,- EUR.  V roku 2017 
sme získali  dar v celkovej hodnote 671,90,- EUR , ktorý sme použili na nákup 
antidekubitných matracov v hodnote 696,- EUR.   
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  Ciele v  rok 2017 boli splnené nasledovne : 

 
a/ v zariadení pre seniorov s celoročným pobytom mať 100 % využiteľnosť  a od     
občanov vybrať 280 000,- EUR, cieľ sme splnili len čiastočne a to 100 % využiteľnosť 
zariadenia. Nepodarilo sa nám vybrať od občanov 280 000,- EUR ale len 268 274 
z dôvodu presunu  klientov do zdravotníckeho zariadenia, nakoľko sme mali 
niektorých klientov s vážnym zdravotným stavom 
 
b/ v zariadení pre seniorov s ambulantnou formou mať 100 % využiteľnosť a  od 
občana vybrať 25 000,- EUR, túto úlohu sme splnili na 100 %.  
 
c/ v zariadení opatrovateľskej služby mať 100 % využiteľnosť  a od občana vybrať 
40 700,- EUR, túto úlohu sme splnili na 98 %. Od občanov mesta Martin sme vybrali 
39 177,- EUR. 
 
d/ v prípade ukončenia zmluvy do 5 dní nahradiť ďalšieho klienta, túto úlohu sme 
splnili. 
 
e/ objem opatrovateľskej služby pre občanov mesta Martin navýšiť v roku 2017 na   
180 000 EUR a od občana vybrať 28 120,- EUR , Túto úlohu sme splnili na 96 % od 
mesta Martin sme za opatrovateľskú službu vybrali 180 443,- EUR od občanov len 
26 590,- EUR. 
 
f/ naďalej poskytovať prepravnú službu a v roku 2017 navýšiť  finančný objem  na 
25 000 EUR , túto úlohu sa nám nepodarilo splniť lebo mesto bolo v nútenej správe. 
Vybrali sme len 18 273,- EUR. 
 
g/ požiadať o dotáciu mesta Martin na nákup postelí a rehabilitačných pomôcok, túto 
úlohu sme splnili, avšak sme od mesta Martin dotáciu nedostali, nakoľko mesto Martin 
bolo v nútenej správe. 
 
h/ požiadať o dotáciu mestskú časť Martin Sever o dotáciu na nákup stoličiek, túto 
úlohu sme splnili, avšak z dôvodu nútenej správy mesta Martin sme dotáciu nedostali.  
 
i/ v dennom stacionári v roku 2017 mať 100 % využiteľnosť a od občana vybrať 3 000,- 
EUR, túto úlohu sme plnili na 100 % a od občanov sme vybrali 5 059,40,- EUR. 
 
j/ poskytovať v roku 2017 našim klientom cez študentov a dobrovoľníkov počas 
víkendov a sviatkov terapiu a rôzne aktivity. Túto úlohu sme na 100 % splnili. 
 
k/ v roku 2017 začať spolupracovať s domom sociálnych služieb MÉTA, túto úlohu 
sme splnili začali sme spolupracovať s uvedeným zariadením.    
 
l/ v roku 2017 pokračovať v  spoluprácu s evanjelickou cirkvou – mládežou,  ukážka 
práce v sociálnej oblasti , práca so seniormi, túto úlohu sme splnili. 
 
m/ pre našich seniorov zorganizovať vianočný koncert a aktívne ich zapojiť do 
programu, túto úlohu sme taktiež splnili. 
 
n/ zorganizovať v spolupráci so skupinou Lúč počas roku 2017 2 vystúpenie pre 
našich seniorov, túto úlohu sme taktiež splnili. 
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o/ na mestskom zastupiteľstve Martin vystúpiť s programom Veľká nov a Vianoce, túto 
úlohu sme taktiež splnili. 
 
p/ od 1.6.2017 začať pre mesto Martin zabezpečovať dovoz stravy v rámci 
opatrovateľskej služby a vybrať od mesta Martin 19 000,- EUR a od občana 15 080,- 
EUR. Túto úlohu sme splnili a to len na 70 %. Začali sme od 1.5.2017 avšak sme 
vybrali za dovoz stravy len 16 853,- EUR. 
 
r/ od februára 2017 zorganizovať 11 hudobných vystúpení detí pre našich seniorov, 
túto úlohu sme splnili.  
 

s/ preniesť do roku 2018 podiel nevyčerpaných dovoleniek v objeme 
maximálne 5 000 EUR, túto úlohu sme splnili. 
 
Stav pokladne k 31.12.2017 18 218,36,- EUR,   ceniny 1 924,40,- EUR 
bankové účty 2 365,48,- EUR. 
 
Výpočet ekonomických oprávnených nákladov za rok 2017 v organizácií MEDIK-M, n. o., Kollárova 

5781, 03601 Martin IČO : 45732990 

Zariadenia pre seniorov kapacita 47 miest 

Počet klientov za rok 2017            -    59               EON za rok 2017                         -      9 573,62,- EUR 

V roku 2017 zomrelo                      -    11               EON za deň v roku 2017           -            26,23,- EUR 

V roku 2017 odišlo                          -     1                EON bez dotácie v roku 2017  -            15,71,- EUR 

Počet zamestnancov                      -    26               Celkový prijem za rok 2017     -   451 956,75,- EUR 

/Príjem za rok 2017 dotácia 180480 + príjem občan 268273,94 + poistné 1126,57 + 2% daň 2076,24/ 

Názov položky/podpoložky Výška EON spolu
Výška EON z poskytnutího FP na soc. 

služby

a)
mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške, ktorá zodpovedá výške platu a 

ostatných osobných vyrovnaní podľa osobitného predpisu
154 630,85 154 630,85

z toho: odmeny 35 565,10 35 565,10

počet zamestnancov: 4 0

b)

poistné na verejné zdravotné poistenie, poistné na sociálne poistenie a povinné 

príspevky na starobné dôchodkové sporenie platené zamestnávateľom v rozsahu 

určenom podľa písmena a)

83 262,76 25 849,15

c) tuzemské cestovné náhrady 6,13 0,00

d) výdavky na energie, vodu a komunikácie 16 786,17 0,00

e) výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov 19 901,91 0,00

f) dopravné 145,93 0,00

g)
výdavky na rutinnú údržbu a štandardnú údržbu okrem jednorazovej údržby 

objektov alebo ich častí a riešenia havarijných stavov
0,00 0,00

h)

nájomné za prenájom nehnuteľností alebo inej veci okrem dopravných 

prostriedkov a špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a 

materiálu najviac vo výške obyklého nájomného, za aké sa v tom čase a na tom 

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

porovnateľné veci

37 222,94 0,00

i) výdavky na služby 140 079,73 0,00

z toho: stravovanie 85 762,04 0,00

j)
výdavky na bežné transfery v rozsahu vreckového, odstupného, odchodného, 

náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca
0,00 0,00

k) odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podľa účtovných predpisov 0,00 0,00

SPOLU  /výška uhradených EON/ (a)+b)+c)+d)+e)+f)+g)+h)+i)+j)+k)) 452 036,42 180 480,00  
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Ambulantná pobytová forma sociálnej služby poskytovaná 40 prijímateľom v zariadení pre 

seniorov počet miest 40 

Počet klientov za rok 2017            -    48               EON za rok 2017                         -      4 552,68,- EUR 

V roku 2017 zomrelo                      -     2               EON za deň v roku 2017           -             18,43,- EUR 

V roku 2017 odišlo                          -     6                EON bez dotácie v roku 2017  -              7,91,- EUR 

Počet zamestnancov                      -     9               Celkový prijem za rok 2017     -    182 092,12,- EUR 

/Príjem za rok 2017 dotácia 153600 + príjem občan 28191,70 + poistné 300,42/ 

Názov položky/podpoložky Výška EON spolu
Výška EON z poskytnutího FP na soc. 

služby

a)
mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške, ktorá zodpovedá výške platu a 

ostatných osobných vyrovnaní podľa osobitného predpisu
56 229,40 56 229,40

z toho: odmeny 12 932,76 12 932,76

počet zamestnancov: 9 9

b)

poistné na verejné zdravotné poistenie, poistné na sociálne poistenie a povinné 

príspevky na starobné dôchodkové sporenie platené zamestnávateľom v rozsahu 

určenom podľa písmena a)

30 277,37 30 277,37

c) tuzemské cestovné náhrady 6,13 0,00

d) výdavky na energie, vodu a komunikácie 6 456,23 6 456,23

e) výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov 1 213,53 1 213,53

f) dopravné 1 094,48 1 094,48

g)
výdavky na rutinnú údržbu a štandardnú údržbu okrem jednorazovej údržby 

objektov alebo ich častí a riešenia havarijných stavov
0,00 0,00

h)

nájomné za prenájom nehnuteľností alebo inej veci okrem dopravných 

prostriedkov a špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a 

materiálu najviac vo výške obyklého nájomného, za aké sa v tom čase a na tom 

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

porovnateľné veci

49 230,34 21 555,10

i) výdavky na služby 36 773,89 36 773,89

z toho: stravovanie 10 573,40 0,00

j)
výdavky na bežné transfery v rozsahu vreckového, odstupného, odchodného, 

náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca
0,00 0,00

k) odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podľa účtovných predpisov 825,75 0,00

SPOLU  /výška uhradených EON/ (a)+b)+c)+d)+e)+f)+g)+h)+i)+j)+k)) 182 107,12 153 600,00  

 

 

Zariadenie opatrovateľskej služby počet miest 7  

Počet klientov za rok 2017            -    11               EON za rok 2017                         -      9 467,13,- EUR 

V roku 2017 zomrelo                      -     3               EON za deň v roku 2017           -             25,94,- EUR 

V roku 2017 odišlo                          -     1                EON bez dotácie v roku 2017  -            15,42,- EUR 

Počet zamestnancov                      -     4               Celkový prijem za rok 2017     -      66 561,59,- EUR 

/Príjem za rok 2017 dotácia 26880 + príjem občan 39177,38 + poistné 504,21/ 
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Názov položky/podpoložky Výška EON spolu
Výška EON z poskytnutího FP na soc. 

služby

a)
mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške, ktorá zodpovedá výške platu a 

ostatných osobných vyrovnaní podľa osobitného predpisu
24 600,36 24 600,36

z toho: odmeny 5 658,08 5 658,08

počet zamestnancov: 4 4

b)

poistné na verejné zdravotné poistenie, poistné na sociálne poistenie a povinné 

príspevky na starobné dôchodkové sporenie platené zamestnávateľom v rozsahu 

určenom podľa písmena a)

13 246,35 2 279,64

c) tuzemské cestovné náhrady 6,13 0,00

d) výdavky na energie, vodu a komunikácie 1 033,01 0,00

e) výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov 242,71 0,00

f) dopravné 0,00 0,00

g)
výdavky na rutinnú údržbu a štandardnú údržbu okrem jednorazovej údržby 

objektov alebo ich častí a riešenia havarijných stavov
0,00 0,00

h)

nájomné za prenájom nehnuteľností alebo inej veci okrem dopravných 

prostriedkov a špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a 

materiálu najviac vo výške obyklého nájomného, za aké sa v tom čase a na tom 

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

porovnateľné veci

0,00 0,00

i) výdavky na služby 28 077,46 0,00

z toho: stravovanie 17 622,34 0,00

j)
výdavky na bežné transfery v rozsahu vreckového, odstupného, odchodného, 

náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca
0,00 0,00

k) odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podľa účtovných predpisov 220,20 0,00

SPOLU  /výška uhradených EON/ (a)+b)+c)+d)+e)+f)+g)+h)+i)+j)+k)) 67 426,22 26 880,00  

Denný stacionár počet miest 10 

Počet klientov za rok 2017            -    12              EON za rok 2017 počet hodín  8970 206 + 41 dní  

V roku 2017 zomrelo                      -     0               EON za 1 hod. v roku 2017                   -         1,38,- EUR 

V roku 2017 odišlo                          -     2               EON bez dotácie 1 hod v roku 2017   -         0,26,- EUR 

Počet zamestnancov                      -     2               Celkový prijem za rok 2017     -            27 185,01,- EUR 

/Príjem za rok 2017 dotácia 22080 + príjem občan 5059,40 + poistné 45,61/ 

Názov položky/podpoložky Výška EON spolu
Výška EON z poskytnutího FP na soc. 

služby

a)
mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške, ktorá zodpovedá výške platu a 

ostatných osobných vyrovnaní podľa osobitného predpisu
10 543,01 10 543,01

z toho: odmeny 2 424,89 2 424,89

počet zamestnancov: 2 2

b)

poistné na verejné zdravotné poistenie, poistné na sociálne poistenie a povinné 

príspevky na starobné dôchodkové sporenie platené zamestnávateľom v rozsahu 

určenom podľa písmena a)

5 677,01 5 677,01

c) tuzemské cestovné náhrady 6,13 6,13

d) výdavky na energie, vodu a komunikácie 774,75 774,75

e) výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov 242,71 242,71

f) dopravné 364,83 364,83

g)
výdavky na rutinnú údržbu a štandardnú údržbu okrem jednorazovej údržby 

objektov alebo ich častí a riešenia havarijných stavov
0,00 0,00

h)

nájomné za prenájom nehnuteľností alebo inej veci okrem dopravných 

prostriedkov a špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a 

materiálu najviac vo výške obyklého nájomného, za aké sa v tom čase a na tom 

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

porovnateľné veci

2 401,48 947,09

i) výdavky na služby 7 130,04 3 524,47

z toho: stravovanie 3 524,47 3 524,47

j)
výdavky na bežné transfery v rozsahu vreckového, odstupného, odchodného, 

náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca
0,00 0,00

k) odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podľa účtovných predpisov 55,05 0,00

SPOLU  /výška uhradených EON/ (a)+b)+c)+d)+e)+f)+g)+h)+i)+j)+k)) 27 195,01 22 080,00  
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Opatrovateľská služba : 

Počet klientov za rok 2017            -    302              EON za 1 hod. v roku 2017                   -         5,59,- EUR 

Počet hodín za rok 2017                -  36808           

Počet zamestnancov                      -     12               Celkový prijem za rok 2017     -            208 786,07,- EUR 

/Príjem za rok 2017 mesto Martin 180443 + príjem občan 26589,91 + poistné 1753,16/ 

Názov položky/podpoložky Výška EON spolu
Výška EON z poskytnutího FP na soc. 

služby

a)
mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške, ktorá zodpovedá výške platu a 

ostatných osobných vyrovnaní podľa osobitného predpisu
87 858,44 87 858,44

z toho: odmeny 20 207,44 20 207,44

počet zamestnancov: 16 16

b)

poistné na verejné zdravotné poistenie, poistné na sociálne poistenie a povinné 

príspevky na starobné dôchodkové sporenie platené zamestnávateľom v rozsahu 

určenom podľa písmena a)

47 308,39 47 308,39

c) tuzemské cestovné náhrady 98,00 98,00

d) výdavky na energie, vodu a komunikácie 258,26 258,25

e) výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov 2 184,36 2 184,36

f) dopravné 510,76 510,76

g)
výdavky na rutinnú údržbu a štandardnú údržbu okrem jednorazovej údržby 

objektov alebo ich častí a riešenia havarijných stavov
0,00

h)

nájomné za prenájom nehnuteľností alebo inej veci okrem dopravných 

prostriedkov a špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a 

materiálu najviac vo výške obyklého nájomného, za aké sa v tom čase a na tom 

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

porovnateľné veci

28 817,76 3 430,40

i) výdavky na služby 34 940,90 34 940,90

z toho: stravovanie 0,00 0,00

j)
výdavky na bežné transfery v rozsahu vreckového, odstupného, odchodného, 

náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca
0,00 0,00

k) odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podľa účtovných predpisov 3 853,50 3 853,50

SPOLU  /výška uhradených EON/ (a)+b)+c)+d)+e)+f)+g)+h)+i)+j)+k)) 205 830,37 180 443,00  

 Prepravno-sociálna služba : 

Počet kilometrov  v rok 2017            -    20786        EON za 1 km  v roku 2017            -             0,88,- EUR 

Počet zamestnancov                           -     1              Počet klientov za rok 2017            -             177 

Celkový prijem za rok 2017          -    18 608,78,- EUR 

/Prijem za rok 2017 mesto Martin 18273,08 + príjem občan 335,70/ 
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Názov položky/podpoložky Výška EON spolu
Výška EON z poskytnutího FP na soc. 

služby

a)
mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške, ktorá zodpovedá výške platu a 

ostatných osobných vyrovnaní podľa osobitného predpisu
7 028,68 7 028,68

z toho: odmeny 1 616,60 1 616,60

počet zamestnancov: 1 1

b)

poistné na verejné zdravotné poistenie, poistné na sociálne poistenie a povinné 

príspevky na starobné dôchodkové sporenie platené zamestnávateľom v rozsahu 

určenom podľa písmena a)

3 784,67 3 784,67

c) tuzemské cestovné náhrady 0,00 0,00

d) výdavky na energie, vodu a komunikácie 258,25 258,25

e) výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov 242,71 242,71

f) dopravné 3 283,44 3 283,44

g)
výdavky na rutinnú údržbu a štandardnú údržbu okrem jednorazovej údržby 

objektov alebo ich častí a riešenia havarijných stavov
340,10 340,10

h)

nájomné za prenájom nehnuteľností alebo inej veci okrem dopravných 

prostriedkov a špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a 

materiálu najviac vo výške obyklého nájomného, za aké sa v tom čase a na tom 

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

porovnateľné veci

1 200,73 1 200,73

i) výdavky na služby 741,43 741,43

z toho: stravovanie 0,00 0,00

j)
výdavky na bežné transfery v rozsahu vreckového, odstupného, odchodného, 

náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca
0,00 0,00

k) odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podľa účtovných predpisov 1 452,60 1 116,90

SPOLU  /výška uhradených EON/ (a)+b)+c)+d)+e)+f)+g)+h)+i)+j)+k)) 18 332,61 17 996,91  

Rozvoz stravy v rámci opatrovateľskej služby pre občanov mesta Martin 

Počet rozvezených obedov v  rok 2017            -    42133  

Počet zamestnancov                                           -            4               

Celkový príjem  od mesta Martin                     -    16 853,20,- EUR 

/Príjem za rok 2017 dotácia 22080 + príjem občan 5059,40 + poistné 45,61/ 

Názov položky/podpoložky Výška EON spolu
Výška EON z poskytnutího FP na soc. 

služby

a)
mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške, ktorá zodpovedá výške platu a 

ostatných osobných vyrovnaní podľa osobitného predpisu
10 543,01 10 543,01

z toho: odmeny 2 424,89 2 424,89

počet zamestnancov: 4 4

b)

poistné na verejné zdravotné poistenie, poistné na sociálne poistenie a povinné 

príspevky na starobné dôchodkové sporenie platené zamestnávateľom v rozsahu 

určenom podľa písmena a)

5 677,01 5 677,01

c) tuzemské cestovné náhrady 0,00 0,00

d) výdavky na energie, vodu a komunikácie 258,25 258,25

e) výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov 242,71 242,71

f) dopravné 1 897,10 132,22

g)
výdavky na rutinnú údržbu a štandardnú údržbu okrem jednorazovej údržby 

objektov alebo ich častí a riešenia havarijných stavov
2 040,60 0,00

h)

nájomné za prenájom nehnuteľností alebo inej veci okrem dopravných 

prostriedkov a špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a 

materiálu najviac vo výške obyklého nájomného, za aké sa v tom čase a na tom 

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

porovnateľné veci

1 200,74 0,00

i) výdavky na služby 692,58 0,00

z toho: stravovanie 0,00 0,00

j)
výdavky na bežné transfery v rozsahu vreckového, odstupného, odchodného, 

náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca
0,00 0,00

k) odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podľa účtovných predpisov 0,00 0,00

SPOLU  /výška uhradených EON/ (a)+b)+c)+d)+e)+f)+g)+h)+i)+j)+k)) 22 552,00 16 853,20  

Počas celého roku 2017 sme robili rôzne akcie pre našich klientov a zúčastnili sme sa viacerých 

podujatí : 
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 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 ľahký telocvik pre zlepšenie zdravotného stavu klientov 

 Novoročné vystúpenie Evy Hudecovej 

 21.1.2017 – karneval s deťmi s detského domova Martin 

 31.1.2017 – tvorivé dielne  s deťmi s detského  domova Martin 

 6.2.2017  - vystúpenie skupiny LUČ 

 8.2.2017  - divadelné predstavenie detí ZŠ Benice 

 22.2.2017 – dielne s deťmi s detského domova Martin  

 27.2.2017 – kultúrne vystúpenie na mestskom zastupiteľstve mesta Martin   

 01.3.2017 –  dielne s deťmi s detského domova 

 08.3.2017 – dielne s deťmi s detského domova 

 15.3.2017 – divadelné predstavenie deti ZŠ Benice  

 22.3.2017 – dielne s deťmi s detského domova   

 3.4. a 10.4.2017  - dielne s mentálne postihnutými dospelými  META Martin 

 5.4. a 12.4. a 26.4.2017 -  dielne s deťmi s detského domova Martin   

 3.5. a 10.5. a 24.5.2017 – dielne s deťmi s detského domova   

 12.5. a 18.5.2017 –  divadelné predstavenie deti ZŠ Benice  

 14.6. a 21.6. a 28.6.2017  - dielne s deťmi s detského domova   

 3.7. a 21.7. a 28.7.2017 - dielne s mentálne postihnutými dospelými  META Martin 

 10.7.2017 – pletenie s Majkou 

 14.7.2017 -  dielne s deťmi s detského domova   

 4.8. a 14.8. a 21.8. a 28.8.2017 - dielne s mentálne postihnutými dospelými  META Martin 

 30.8.2017 - dielne s deťmi s detského domova   

 11.9. a 18.9.2017 - dielne s mentálne postihnutými dospelými  META Martin 

 19.9.2017 - divadelné predstavenie deti ZŠ Benice 
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 27.9.2017 - dielne s deťmi s detského domova   

 13.10.2017 – deň seniorov SIM 

 16.10.2017 – vystúpenie skupiny Severanka 

 16.10.2017 - dielne s mentálne postihnutými dospelými  META Martin 

 17.10.2017 - divadelné predstavenie deti ZŠ Benice 

 23.10.2017 - dielne s deťmi s detského domova   

 6.11.2017 – vystúpenie fujaristov 

 13.11.2017 - dielne s mentálne postihnutými dospelými  META Martin 

 15.11. a 22.11.2017 - dielne s deťmi s detského domova   

 16.11.2017 - divadelné predstavenie deti ZŠ Benice 

 4.12. a 11.12.217 - dielne s mentálne postihnutými dospelými  META Martin 

 13.12.2017 – vianočné vystúpenie pre príbuzných 

 15.12.2017 - divadelné predstavenie deti ZŠ Benice 

 18.12.2017 – vystúpenie na mestskom zastupiteľstve Martin Vianočný koncert 

 24.12.2017 sme mali slávnostný Vianočný obed  s 25 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 2017 sme pre našich seniorov uskutočnili grilovanie, varenie rôznych jedál, 

pečenie koláčov a konzumáciu ovocia a zeleniny. 

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 

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            74 602 

2. Pohľadávky            28 790 
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3. Finančný majetok –peniaze, 
ceniny 

           22 554 

4. Prechodné aktíva                 263 

 Aktíva spolu :            64 562 

                  PASÍVA  

1. Základné imanie                   500 

2. Fondy                     0 

3. Hospodársky výsledok za minulý 
rok 

           - 53 713 
 

4. Hospodársky výsledok za rok 
2017 

 
               - 686 

5. Záväzky  

 Krátkodobé rezervy                 4 921 

 Dlhodobé záväzky, pôžičky                 1 502 

 Krátkodobé záväzky               79 713 

 Krátkodobé finančné výpomoci               23 850 

6. Výnosy budúcich období                 8 475 

 PASÍVA SPOLU :               64 562 

 

V  roku 2017 bola  vytvorená strata  -  686,10  z dôvodu zvýšenia mzdových prostriedkov. Táto strata 

bude umorovaná v ďalších rokoch. 

V priebehu roka 2017 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 2016 požiadala  o  2% zo zaplatenej dane z príjmov. V roku 
2017 dostala z týchto podielových daní 2 076,- EUR . V roku 2017 prijala nezisková organizácia dar 
v celkovej hodnote 671,90 EUR.   Nezisková organizácia vedie 1 bežný účet v Slovenskej sporiteľni, a. 
s. Martin.  Stravovanie , upratovanie, pranie , údržba bielizne, drobné opravy a  zdravotná 
starostlivosť je zabezpečovaná externými firmami. Stav pokladne k 31.12.2017  18 218,36,- EUR, 
ceniny 1 924,40,- EUR , bankové účty   2 365,48,- EUR. 
 

                        VÝNOSY                    NÁKLADY 

Tržby z predaja služieb  
 
 

                      583 197,31 
                  
                    

 
 
 

Tržby z dotácie                          392 161  

Tržby z predaja nehmotného  
majetku 

                     
 

 
 

Úroky                                     3,29  

Prijaté príspevky iné                                
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organizácie   

Príspevky z podielu 
zaplatenej dane 

                           2 076,24 
 

 
 

Spotreba materiálu 
Energie 

                             37 925,78 
                            25 824,86   

Cestovné                                    122,50 

Ostatné služby                            357 080,87 

Mzdové náklady                            389 823,37 

Zákonné sociálne poistenie                            130 812,35 

Zákonné sociálne náklady                                       0 

Ostatné dane a poplatky                                    561,04 

Ostatné výnosy /náklady 
úroky 

                                                                                       0 

Odpisy                               14 526 

Ostatné náklady                                2 668,03 

Zostatková cena predaného 
hmotného majetku 

 
 

                   
                                      0 

Spolu                      982 882,90                           983 569,00 

Daň z príjmu                                       0 

Zisk/strata +/-                          - 686,10  

 

    Názo audítora : Uskutočnila som audit priloženej účtovnej závierky neziskovej organizácie 

poskytujúcej všeobecne prospešné služby MEDIK-M, n. o. Martin za rok 2017, ktorá obsahuje súvahu 

zostavenú k 31. decembru 2017, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, 

a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad  a účtovných metód. Podľa môjho 

názoru  priložená účtovná závierka neziskovej organizácie poskytuje  pravdivý a vecný obraz finančnej 

situácie N.O. k 31. Decembru 2017 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému 

dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov .  Audit bol  

spracovaný 19. marca 2018 Ing. Blaženou Matychovou, audítor SKAU, číslo licencie 596. 

Výročnú správu za rok 2017 predložil na schválenie správnej rade  n. o. : 

Milan Matia – riaditeľ n. o.              .............................................................................. 

Výročná správa za rok 2017  bola skontrolovaná dozornou radou n. o.  – dozorná rada súhlasí 

s predloženou výročnou správou                            

1. Mgr. Marcela Maršalová  ................................................. 

2. Viera Ondáková              ................................................. 

3. Zita Sekerková                ................................................. 
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Správna rada na základe súhlasu  dozornej rady schvaľuje výročnú správu za rok 2017  dňa 04.4.2018 

 

1. Mgr. Daniela Křížová  ................................................... 

2. Ivica Kulmanová  .......................................................... 

3. Michaela Adamcová      ................................................ 

 

 

V Martine 04.4.2018                                    

                     


