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

Výročná

správa

neziskovej organizácie MEDIK – M, n. o. za rok 2018
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 2018 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
- zariadenie opatrovateľskej služby počet miest 7
- denný stacionár počet miest 10
Finančný plán v roku 2018 sme prekročili v naplánovaných nákladoch a to o 5,13 % t. j.
o 51 846,- EUR z dôvodu zvýšenia nákladov na mzdy - príplatky za prácu v noci + sviatky.
Naplánovaný výdaj bol 1 010 070,26,- EUR skutočný vydaj bol v roku 2018 1 061 916,43,EUR. Ostatné položky naplánované na rok 2018 boli v limite. Výnosy sme v roku 2018 taktiež
zvýšili o 5,37 % t, j, o 54 285,-EUR , zvýšili sme ceny za rozvoz stravy a prepravnú službu
o 13 800,- Eur, taktiež sme zvýšili opatrovateľskú službu v teréne o 8 500,- EUR a dostali sme
dotáciu od mesta Martin na denný stacionár a zariadenie pre seniorov ambulantnou formou
v hodnote 11 430,- EUR. Naplánovaný bol príjem 1 010 070,26,- EUR a skutočný príjem bol
1 064 355,58,- EUR. V roku 2018 sme splnili všetky ciele, ktoré sme mohli ovplyvniť. Od
mesta Martin sme v roku 2018 dostali dotáciu v hodnote 8 590,-EUR za čo sme nakúpili
polohovacie postele v hodnote 4 000,- EUR, antidekubitné matrace v hodnote 800,- EUR
a prístroj na skvalitnenie pohybu v hodnote 3 790,- EUR. V roku 2018 sme získali 2 % z daní
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a to 2 269,20,- EUR, ktoré sme použili na nákup policového systému, šatníkové skrine, sieťky
na okno, deky, vankúše, ratanové stoličky, televízor,, športové náradie, mixér, hrnce
a pohovka v celkovej sume 2 235,51,- Eur. V roku 2018 sme získali dar v celkovej hodnote
248,99,- EUR , ktorý sme použili na nákup spotrebného tovaru. V roku 2018 sme získali
dotáciu na nákup osobného motorového vozidla s izotermickou úpravou na rozvoz stravy
z Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny v hodnote 9 000,- EUR. Celkový náklad bol
12 500,- EUR.
Stav pokladne k 31.12.2018 - 5 507,67,- EUR,
ceniny 356,40,- EUR
bankové účty - dotačný mzdy 22 640,85,- EUR, normálny 3 044,27,- EUR .
Ciele v rok 2018 boli splnené nasledovne :
a/ v zariadení pre seniorov s celoročným pobytom mať 100 % využiteľnosť a príjem od
občanov v roku 2018 bude 295 000,- EUR. Splnili sne 100 % naplnenosť zariadenia a príjem
od občanov bol 294 049,- EUR. Úloha bola splnená.
b/ v zariadení pre seniorov s ambulantnou formou mať 100 % využiteľnosť a príjem od
občana v roku 2018 bude 28 500,- EUR. Splnili sme 100 % naplnenosť zariadenia a príjem
od občanov bol 32 103,- EUR. Úloha bola splnená.
c/ v zariadení opatrovateľskej služby mať 100 % využiteľnosť a príjem od občana v roku
2018 bude 42 500,- EUR. Splnili sme 100 % naplnenosť zariadenia a príjem od občanov bol
44 408,- EUR.. Úloha bola splnená.
d/ v prípade ukončenia zmluvy do 3 dní nahradiť ďalšieho klienta. V roku 2018 sme túto
úlohu taktiež splnili.
e/ objem opatrovateľskej služby pre občanov mesta Martin navýšiť v roku 2018 na
190 000 EUR a od občana mať príjem 28 500,- EUR Túto úlohu sme splnili navýšili sme
opatrovateľskú službu o 8 000,- EUR na 198 419,- EUR od mesta Martin a od občanov sme
prijali 28 493,- EUR. Úloha bola splnená.
f/ naďalej poskytovať prepravnú službu a v roku 2018 navýšiť finančný objem na 24 500
EUR. V roku 2018 sme poskytovali prepravnú službu pre 175 klientov a najazdili sme
19 832km. Priemer na mesiac bolo v roku 2018 15 klientov.
g/ požiadať o dotáciu mesta Martin na nákup postelí a rehabilitačných pomôcok. Túto
úlohu sme splnili. Dostali sme dotáciu od mesta Martin v celkovej hodnote 7 790,- EUR.
h/ požiadať o dotáciu mestskú časť Martin Sever o dotáciu na nákup stoličiek. Túto úlohu
sme splnili dostali sme dotáciu v celkovej hodnote 800,- EUR.
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ch/ požiadať o dotáciu Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava na nákup
osobného vozidla s izotermickou úpravou. Túto úlohu sme splnili a zabezpečili sme nákup
motorového vozidla v celkovej hodnote 11 500,- EUR. Dotáciu od ministerstva sme dostali
v hodnote 9 000,- EUR.
i/ v dennom stacionári v roku 2018 mať 100 % využiteľnosť a od občana vybrať 4 450,EUR. V roku 2018 sme mali 100 % naplnenosť a od občanov sme prijali sumu 7 498,- EUR.
V roku 2018 sme od mesta Martin dostali dotáciu na denný stacionár v celkovej hodnote
11 431,18,- EUR.
j/ poskytovať v roku 2018 našim klientom cez študentov a dobrovoľníkov počas víkendov
a sviatkov terapiu a rôzne aktivity. V roku 2018 sme pokračovali počas víkendov a sviatkov
s terapiou pre našich klientov. Túto úlohu sme splnili.
k/ v roku 2018 pokračovať v spolupráci s domom sociálnych služieb MÉTA. Túto úlohu sme
splnili.
l/ v roku 2018 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 splnili a zapojili sme viacerých našich klientov do vianočného koncertu.
n/ zorganizovať v roku 2018 6 vystúpenie pre našich seniorov. Túto úlohu sme splnili.
Zorganizovali sme 8 vystúpení.
o/ na mestskom zastupiteľstve Martin vystúpiť s programom Veľká nov a Vianoce. Túto
úlohu sme splnili vystúpili sme s novým programom na Veľkú noc a Vianočné sviatky.
p/ naďalej poskytovať pre mesto Martin dovoz stravy v rámci opatrovateľskej služby
a prijať od mesta Martin za túto službu 28 500,- EUR. V roku sme zabezpečovali túto
službu pre mesto Martin a prijali sme od mesta finančnú čiastku 26 457,80,- EUR.
r/ naďalej pokračovať v roku 2018 s vystúpení detí pre našich seniorov. V roku 2018 bolo
viacero vystúpení detí pre našich seniorov.
s/ preniesť do roku 2019 podiel nevyčerpaných dovoleniek v objeme maximálne 5 000
EUR. Do roku 2019 sme preniesli 7918 EUR v rámci nevyčerpaných dovoleniek. Túto úlohu
sme nesplnili z dôvodu nevyčerpania dovolenky Mgr. Marceli Maršalovej.
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Výpočet ekonomických oprávnených nákladov za rok 2018 v organizácií MEDIK-M, n. o.,
Kollárova 5781, 03601 Martin IČO : 45732990
Zariadenia pre seniorov kapacita 47 miest
Počet klientov za rok 2018
EUR

- 54

EON za rok 2018

-

V roku 2018 zomrelo
EUR

-

8

EON za deň v roku 2018

-

30,88,-

V roku 2018 odišlo
EUR

-

1

EON bez dotácie v roku 2018 -

17,14,-

Počet zamestnancov
- 20

-

25

Stupeň odkázanosti

:

11 272,33,-

V. – 27, VI.

Celkový prijem za rok 2018

- 527 175,51,- EUR

Celkový výdaj za rok 2018

- 529 799,44,- EUR

/Príjem za rok 2018 dotácia 232 812,- + príjem občan 294 049,04,- + poistné 314,47 /
/Výdaj za rok 2018 529 799,44,-/
Ambulantná pobytová forma sociálnej služby poskytovaná 40 prijímateľom v zariadení pre
seniorov počet miest 40
Počet klientov za rok 2018
EUR

- 53

EON za rok 2018

V roku 2018 zomrelo
EUR

-

EON za deň v roku 2018

V roku 2018 odišlo
EUR

- 11

EON bez dotácie v roku 2018 -

Počet zamestnancov
VI. - 6

-

Stupeň odkázanosti

2

13

-

:

3 502,79,14,01,4,21,-

IV. – 15, V. – 19,

Celkový prijem za rok 2018

- 124 618,71,- EUR

Celkový výdaj za rok 2018

- 140 111,75,- EUR

/Príjem za rok 2018 dotácia 82477,44 + príjem občan 32103,84 + poistné 1152,8 + dotácia
mesto 8884,63/
/Výdaj za rok 2018 140111,75/
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Zariadenie opatrovateľskej služby počet miest 7
Počet klientov za rok 2018
EUR

-

9

EON za rok 2018

-

V roku 2018 zomrelo
EUR

-

2

EON za deň v roku 2018

-

31,73,-

V roku 2018 odišlo
EUR

-

0

EON bez dotácie v roku 2018 -

17,44,-

Počet zamestnancov
-4

-

4

Stupeň odkázanosti

-

11 582,85,-

V. – 3, VI.

Celkový prijem za rok 2018

-

80 842,25,- EUR

Celkový výdaj za rok 2018

-

81 079,96,- EUR

/Príjem za rok 2018 dotácia 36279 + príjem občan 44408,90 + poistné 154,35/
/Výdaj za rok 2018 81079,96/
Denný stacionár počet miest 10
Počet klientov za rok 2018
11556

- 13

EON za rok 2018 počet hodín

-

V roku 2018 zomrelo
1,38,- EUR

-

3

EON za 1 hod. v roku 2018

-

V roku 2018 odišlo
0,26,- EUR

-

0

EON bez dotácie 1 hod v roku 2018 -

Počet zamestnancov
3, VI. - 1

-

3

Stupeň odkázanosti

-

III. -4, IV. – 2, V. –

Celkový prijem za rok 2018

-

27 027,49,- EUR

Celkový výdaj za rok 2018

-

30 625,86,- EUR

/Príjem za rok 2018 dotácia 16051,92 + príjem občan 7498,29 + poistné 930,73 + mesto
dotácia 2546,55/
/Výdaj za rok 2018 30625,86/
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Opatrovateľská služba :
Počet klientov v roku 2018
4,98,- EUR

- 27

EON za 1 hod. v roku 2018

Počet hodín za rok 2018
VI. – 15

- 40414

Stupeň odkázanosti :

Počet zamestnancov

-

Celkový prijem za rok 2018

227 129,17,- EUR

Celkový výdaj za rok 2018

201 299,27,- EUR

22

-

- III. – 1, IV. – 4, V. – 7,

/Príjem za rok 2018 mesto Martin 198419 + príjem občan 28493,10 + poistné 217,07/
/Výdaj za rok 2018 201299,27/

Prepravno-sociálna služba :
Počet kilometrov v rok 2018
1,64,- EUR

- 19832

Počet zamestnancov

-

1

EON za 1 km v roku 2018

-

Počet klientov za rok 2018

-

Celkový prijem za rok 2018

- 40 032,64,- EUR

Celkový výdaj za rok 2018

- 32 465,44,- EUR

/Prijem za rok 2018 mesto Martin 38381,90 + príjem občan 1650,74/
/Výdaj za rok 2018 32465,44/

Rozvoz stravy v rámci opatrovateľskej služby pre občanov mesta Martin
Počet rozvezených obedov v rok 2018

- 59224

Počet zamestnancov

-

Celkový príjem od mesta Martin

- 26 457,80,- EUR

Celkový výdaj za rok 2018

- 26 239,- EUR

3

/Príjem za rok 2018 dotácia 26457,80/
/Výdaj za rok 2018 26239/
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Počas celého roku 2018 sme robili rôzne akcie pre našich klientov a zúčastnili sme sa
viacerých podujatí :
-

Ev.služby božie: 26.1, 9.2, 23.2, 9.3, 23.3, 13.3, 11.5, 25.5, 8.6, 22.6, 10.8, 14.9, 21.9,
19.10, 9.11, 23.11, 7.12, 20.12,

-

Koncert Evy Hudecovej 2x v roku: 19.1, 13.6,

-

Návšteva komisionárky pre zdravotne postihnutých: 13.3

-

Vystúpenie detí zo ZŠ Benice 2x v roku: 24.1, 20.6,

-

vystúpenie detí zo ZŠ Žabokreky 3x v roku: 13.2, 30.4, 4.6,

-

Vystúpenie Majerčíkovci x2 v roku: 22.5, 12.9,

-

Vystúpenie detí zo ZŠ Kláštor pod Znievom x 1 za rok: 21.5,

-

Vystúpenie Spevokol: 14.11

-

Vianočný punč: 14.12,

-

Posedenie na Mikuláša: 6.12,

-

Vystúpenie klientov na mestskom zastupiteľstve Martin,

-

Vystúpenie komunitného centra mesta Martin: 14.12,

-

Vianočné ev. služby božie: 20.12,

 Vianočná besiedka: 19.12,
 24.12.2018 sme mali slávnostný Vianočný obed s 20 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 2018 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“.
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Základné údaje z ročnej účtovnej závierky v EUR
AKTÍVA
1.

Stav investičného majetku

103 877

Oprávky

82 050
56 726

3.

Pohľadávky
Finančný majetok –peniaze,
ceniny

4.

Prechodné aktíva

2.

Aktíva spolu :

31 549
263
110 365

PASÍVA
1.

Základné imanie

2.

Fondy

3.

Hospodársky výsledok za
minulý rok
Hospodársky výsledok za rok
2018

4.
5.

6.

500
0
- 54 400

2 439

Záväzky
Krátkodobé rezervy

7 918

Dlhodobé záväzky, pôžičky

1 634

Krátkodobé záväzky
Krátkodobé finančné
výpomoci

87 039

Výnosy budúcich období

18 435

PASÍVA SPOLU :

46 800

110 365

V roku 2018 bol vytvorený zisk 2 439. Tento zisk bude použitý na umorenie straty
z predchádzajúcich rokov.
V priebehu roka 2018 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 2018 požiadala o 2% zo zaplatenej dane
z príjmov. V roku 2018 dostala z týchto podielových daní 2 269,20,- EUR . V roku 2018 prijala
nezisková organizácia dar v celkovej hodnote 248,99 EUR. Nezisková organizácia vedie 2
bežný účet v Slovenskej sporiteľni, a. s. Martin. Jeden účet na mzdy a druhý účet na
prevádzku. Stravovanie , upratovanie, pranie , údržba bielizne, drobné opravy a zdravotná
starostlivosť je zabezpečovaná externými firmami. Stav pokladne k 31.12.2018 - 5 507,67,8
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EUR, ceniny 356,40,- EUR, bankové účty - dotačný mzdy 22 640,85,- EUR, normálny
3 044,27,- EUR .

VÝNOSY
Tržby z predaja služieb

671 462,61

Tržby z dotácie
Tržby z predaja
nehmotného
majetku

388 681,54

NÁKLADY

Úroky
Prijaté príspevky iné
organizácie
Príspevky z podielu
zaplatenej dane

248,99
2 269,20

Spotreba materiálu
Energie
Cestovné

31 786,57
30 721,02
36,40

Ostatné služby

332 568,96

Mzdové náklady

473 093,71

Zákonné sociálne
poistenie
Zákonné sociálne náklady

157 604,98

Ostatné dane a poplatky
Ostatné výnosy /náklady
úroky

24 134,75
670,77
1 693,24

733,10

Odpisy

7 448,00

Ostatné náklady

3 118,17

Zostatková cena
predaného hmotného
majetku
Spolu

0
1 064 355,58

Daň z príjmu
Zisk/strata +/-

1 061 916,43
0

2 439,15
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Názor audítora : Uskutočnila som audit priloženej účtovnej závierky neziskovej organizácie
poskytujúcej všeobecne prospešné služby MEDIK-M, n. o. Martin za rok 2018, ktorá obsahuje
súvahu zostavenú k 31. decembru 2018, 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 2018 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 2019 Ing.
Blaženou Matychovou, audítor SKAU, číslo licencie 596.
Výročnú správu za rok 2018 predložil na schválenie správnej rade n. o. :
Milan Matia – riaditeľ n. o.

..............................................................................

Výročná správa za rok 2018 bola skontrolovaná dozornou radou n. o. – dozorná rada súhlasí
s predloženou výročnou správou
1. Mgr. Marcela Maršalová .................................................
2. Viera Ondáková

.................................................

3. Zita Sekerková

.................................................

Správna rada na základe súhlasu dozornej rady schvaľuje výročnú správu za rok 2018 dňa
15.3.2019

1. Mgr. Daniela Křížová ...................................................
2. Ivica Kulmanová ..........................................................
3. Michaela Adamcová

V Martine 15.3.2019
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