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

Výročná

správa

neziskovej organizácie MEDIK – M, n. o. za rok 2019
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 2019 bola činnosť neziskovej organizácie zameraná na poskytovanie
všeobecne prospešných služieb :
- zariadenie pre seniorov s celoročným pobytom, počet miest 47 Východná
- zariadenie pre seniorov s celoročným pobytom, počet miest 18 Severná
- 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
- rozvoz obedov pre mesto Martin v rámci opatrovateľskej služby
Finančný plán v roku 2019 sme prekročili v naplánovaných nákladoch a to o 8,68
% t. j. o 113 445, EUR z dôvodu zvýšenia nákladov na mzdy - príplatky za prácu v
noci + sviatky a vybudovaní nového zariadenia, ktoré sme dali do prevádzky
24.6.2019. Naplánovaný výdaj bol 1 212 767, EUR skutočný vydaj bol v roku 2019
1 318 071,72, EUR. Ostatné položky naplánované na rok 2019 boli v limite. Výnosy
sme v roku 2019 taktiež zvýšili o 11 % t, j, o 95 293,69 EUR , zvýšili sme ceny za
pobyt v ZPS a ZOS o 14 692, Eur, taktiež sme zvýšili
prepravnú službu
o 14 280,EUR a dostali sme dotáciu od mesta Martin na denný stacionár
a zariadenie pre seniorov ambulantnou formou v hodnote 27 046,22 EUR. Za služby
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v novo otvorenom zariadení sme účtovali 40 340,05 EUR. Naplánovaný bol príjem
1 212 767, EUR a skutočný príjem bol 1 308 060,69 EUR. V roku 2019 sme splnili
všetky ciele, ktoré sme mohli ovplyvniť. Od mesta Martin sme v roku 2019 dostali
dotáciu v hodnote 7 000, EUR za čo sme nakúpili polohovacie postele v hodnote
7 000, EUR, do nového zariadenia. V roku 2019 sme získali 2 % z daní a to 2 382,09
EUR, ktoré sme použili na nákup spotrebného tovaru. V roku 2019 sme získali dar v
celkovej hodnote 1 363,19 EUR , ktorý sme použili na nákup spotrebného tovaru
televízorov. 26.6.2019 sme otvorili nové zariadenie pre imobilných klientov v počte 18
lôžok. Uvedený projekt bol financovaný z vlastných zdrojov.
Stav pokladne k 31.12.2019 - 1 961,88 EUR,
ceniny 2 650,36 EUR
bankové účty - dotačný mzdy 37 016,10 EUR, normálny 1 819,45 EUR .
Ciele v rok 2019 boli splnené nasledovne :
a/ v zariadení pre seniorov s celoročným pobytom mať 100 % využiteľnosť, príjem od
občanov v roku 2019 bol plánovaní 314 000, EUR. Splnili sme 100 % naplnenosť
zariadenia a príjem od občanov bol 329 283, EUR. Úloha bola splnená.
b/ v zariadení pre seniorov s ambulantnou formou mať 100 % využiteľnosť, príjem od
občanov v roku 2019 bol plánovaní 32 600, EUR. Splnili sme 100 % naplnenosť
zariadenia a príjem od občanov bol 32 226,45 EUR. Úloha bola splnená.
c/ v zariadení opatrovateľskej služby mať 100 % využiteľnosť, príjem od občana
v roku 2019 bol plánovaní 46 300, EUR. Splnili sme 100 % naplnenosť zariadenia
a príjem od občanov bol 50 528,90 EUR.. Úloha bola splnená .
d/ v prípade ukončenia zmluvy do 3 dní nahradiť ďalšieho klienta. V roku 2019 sme
túto úlohu len čiastočne splnili, nakoľko bola v mesiaci marec , apríl a jún veľká
úmrtnosť.
e/ objem opatrovateľskej služby pre občanov mesta Martin navýšiť v roku 2019 na
240 000, EUR a od občanov bol plánovaní príjem 32 500, EUR Túto úlohu sme splnili
len čiastočne za opatrovateľskú službu sme mestu Martin vyfakturovali len 233 664,78
EUR , od občanov sme prijali 42 502,40 EUR. Úloha bola splnená.
f/ naďalej poskytovať pre občanov mesta Martin prepravnú službu a v roku 2019
navýšiť finančný objem na 38 600, EUR. V roku 2019 sme poskytovali prepravnú
službu priemere pre 15 klientov denne a najazdili sme ročne 14 547 km.
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 7 000, EUR.
h/ požiadať o dotáciu mestskú časť Martin Sever o dotáciu na nákup stoličiek. Túto
úlohu sme nesplnili , nakoľko sme túto dotáciu nedostali.
ch/ v dennom stacionári v roku 2019 mať 100 % využiteľnosť a od občana prijať 7 600,
EUR. V roku 2019 sme mali 100 % naplnenosť a od občanov sme prijali sumu 9 227,16
EUR. V roku 2019 sme od mesta Martin dostali dotáciu na denný stacionár v celkovej
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hodnote 6 108,52 EUR. V ambulantnej forme sme prijali od občanov 32 226,40 EUR
a od mesta Martin sme dostali dotáciu na prevádzku v celovej hodnote 20 937,70 EUR.
i/ v roku 2019 poskytovať našim klientom cez študentov a dobrovoľníkov počas
víkendov a sviatkov terapiu a ďalšie vhodné aktivity. Túto úlohu sme splnili.
j/ v roku 2019 pokračovať v spolupráci s evanjelickou cirkvou – mládežou. Túto úlohu
sme splnili.
k/ 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.
l/ zorganizovať v roku 2019 6 vystúpení pre našich seniorov. Túto úlohu sme splnili.
Zorganizovali sme 6 vystúpení.
m/ na mestskom zastupiteľstve Martin vystúpiť s programom Veľká nov a Vianoce.
Túto úlohu sme splnili čiastočne vystúpili sme len s novým programom na Veľkú noc.
n/ naďalej poskytovať pre mesto Martin dovoz stravy v rámci opatrovateľskej služby
a prijať od mesta Martin za túto službu 28 500, EUR. Túto úlohu sme splnili
a vyfakturovali sme mestu Martin finančnú čiastku 29 964,50 EUR.
o/ naďalej pokračovať v roku 2019 s vystúpení detí pre našich seniorov. Túto úlohu
sme splnili . V roku 2019 bolo viacero vystúpení detí pre našich seniorov.

p/ preniesť do roku 2020 podiel nevyčerpaných dovoleniek v objeme
maximálne 1 500 EUR. Do roku 2020 sme preniesli 5507 EUR v rámci
nevyčerpaných dovoleniek. Túto úlohu sme nesplnili z dôvodu nevyčerpania
viacerých dovoleniek.
Výpočet ekonomických oprávnených nákladov za rok 2019 v organizácií MEDIK - M, n. o.,
Kollárova 5781, 03601 Martin IČO : 45732990
Zariadenia pre seniorov kapacita 47 miest
Počet klientov za rok 2019

- 76

EON za rok 2019

- 12 442,89 EUR

V roku 2019 zomrelo

- 29

EON za deň v roku 2019

-

V roku 2019 odišlo

-

0

EON bez dotácie v roku 2019 -

Počet zamestnancov

-

24

Stupeň odkázanosti

:

34,09 EUR
17,14 EUR

V. – 24, VI. - 23

Celkový prijem za rok 2019

- 583 299,31 EUR

Celkový výdaj za rok 2019

- 584 816,50 EUR

/Príjem za rok 2019 dotácia 254 016, + príjem občan 329 283,31 /
/Výdaj za rok 2019 584 816,50/
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Zariadenia pre seniorov kapacita 18 miest
Počet klientov za rok 2019

- 42

EON za rok 2019

-

V roku 2019 zomrelo

- 24

EON za deň v roku 2019

-

V roku 2019 odišlo

-

0

EON bez dotácie v roku 2019 -

Počet zamestnancov

-

9

Stupeň odkázanosti

:

V. – 3, VI. - 15

Celkový prijem za rok 2019

- 40 340,05 EUR

Celkový výdaj za rok 2019

- 37 712,98 EUR

/Príjem za rok 2019 dotácia 0,- + príjem občan 40 340,05 /
/Výdaj za rok 2019 37 712,98/

Ambulantná pobytová forma sociálnej služby poskytovaná 40 prijímateľom v zariadení pre
seniorov počet miest 40
Počet klientov za rok 2019

- 48

EON za rok 2019

-

4 324,37 EUR

V roku 2019 zomrelo

-

EON za deň v roku 2019

-

17,30 EUR

V roku 2019 odišlo

- 6

EON bez dotácie v roku 2019 -

Počet zamestnancov

- 12

Stupeň odkázanosti

2

:

3,22 EUR

IV. – 16, V. – 18, VI. - 6

Celkový prijem za rok 2019

- 172 780,11 EUR

Celkový výdaj za rok 2019

- 172 974,85 EUR

/Príjem za rok 2019 dotácia 119 616 + príjem občan 32 226,41 + dotácia mesto 20 937,70/
/Výdaj za rok 2019 172 974,85/

Zariadenie opatrovateľskej služby počet miest 7
Počet klientov za rok 2019

-

7

EON za rok 2019

V roku 2019 zomrelo

-

0

EON za deň v roku 2019
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V roku 2019 odišlo

-

0

EON bez dotácie v roku 2019 -

19,78 EUR

Počet zamestnancov

-

4

Stupeň odkázanosti

-

V. – 3, VI. - 4

Celkový prijem za rok 2019

-

90 560 EUR

Celkový výdaj za rok 2019

-

92 167,43 EUR

/Príjem za rok 2019 dotácia 40 032 + príjem občan 50 528/
/Výdaj za rok 2019 92 167,43/
Denný stacionár počet miest 10
Počet klientov za rok 2019

- 13

EON za rok 2019 počet hodín

-

V roku 2019 zomrelo

-

2

EON za 1 hod. v roku 2019

-

V roku 2019 odišlo

-

1

EON bez dotácie 1 hod v roku 2019 - 0,46 EUR

Počet zamestnancov

-

2

Stupeň odkázanosti -

2,18 EUR

III. -1, IV. – 2, V. – 5, VI. - 2

Celkový prijem za rok 2019

-

42 983,68 EUR

Celkový výdaj za rok 2019

-

43 631,08 EUR

/Príjem za rok 2019 dotácia 27 648 + príjem občan 9 227,16 + mesto dotácia 6 108,52/
/Výdaj za rok 2019 43 631,08/
Opatrovateľská služba :
Počet klientov v roku 2019

- 28

Počet hodín za rok 2019

- 40583 Stupeň odkázanosti : - III. – 2, IV. – 6, V. – 12, VI. – 8

Počet zamestnancov

-

EON za 1 hod. v roku 2019

34

-

6,94 EUR

Celkový prijem za rok 2019

276 167,18 EUR

Celkový výdaj za rok 2019

281 659,44 EUR

/Príjem za rok 2019 mesto Martin 233 664,78 + príjem občan 42 502,40/
/Výdaj za rok 2019 281 659,44/

Prepravno-sociálna služba :
Počet kilometrov v rok 2019
Počet zamestnancov

- 14547
-

6

EON za 1 km v roku 2019 -

1,64 EUR

Počet klientov za rok 2019 -

15/180 rok
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Celkový prijem za rok 2019

- 54 232,77 EUR

Celkový výdaj za rok 2019

- 56 315,14 EUR

/Prijem za rok 2019 mesto Martin 52 880,97 + príjem občan 1 351,80/
/Výdaj za rok 2019 56 315,14/
Rozvoz stravy v rámci opatrovateľskej služby pre občanov mesta Martin
Počet rozvezených obedov v rok 2019

- 60 074

Počet zamestnancov

-

Celkový príjem od mesta Martin

- 29 964,50 EUR

Celkový výdaj za rok 2019

- 31 748 EUR

4

/Príjem za rok 2019 dotácia 29 964,50/
/Výdaj za rok 2019 31 748/
Počas celého roku 2019 sme robili rôzne akcie pre našich klientov a zúčastnili sme sa
viacerých podujatí :
Január 2019
-

Vystúpenie detí zo základnej školy Nadi Hejnej Martin,
Ev.a.v. služby božie
Svätá omša

Február 2019
-

Vystúpenie Fénix
Ev.a.v. služby božie
Vystúpenie Evy Hudecovej

Marec 2019
-

Mestská polícia Martin – bezpečnosť seniorov
Ev.a.v. služby božie
Vystúpenie FS Hrádok
Beseda s Jankom Cígerom – Kniha
Návšteva komunitného centra Bambusky
Vystúpenie MsÚ Martin
Ev.a.v. služby božie

Apríl 2019
6
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-

Ev.a.v. služby božie
Svätá omša

Máj 2019
-

Ev.a.v. služby božie
Návšteva biskupa rímsko-katolíckej cirkvi
Ev.a.v. služby božie

Jún 2019
-

Svätá omša
Ev.a.v. služby božie

Júl 2019
-

Svätá omša
Ev.a.v. služby božie
Návšteva zariadenia pre seniorov Senior,n.o.

August 2019
-

Ev.a.v. služby božie
Svätá omša
Posedenie s klientami Senior, n.o.

September 2019
-

Slávnostné otvorenie novej budovy
Prednáška pre bezpečnosť
Ev.a.v. služby božie

Október 2019
-

Ev.a.v. služby božie
Svätá omša
Ev.a.v. služby božie

November 2019
-

Ev.a.v. služby božie
Svätá omša
Vystúpenie Fénix
Vianočný týždeň s Bell Amos

December 2019
-

Ev.a.v. služby božie
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-

Svätá omša
Slávnostné vianočné služby božie
Vianočný večierok
Vystúpenie detí z ESS
Oslava 100 p. Klímu

-

počas celého roku 2019 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

381 352

Oprávky

92 964

2.

Pohľadávky

79 275

3.

Finančný majetok –peniaze,
ceniny

43 448

4.

Prechodné aktíva
Aktíva spolu :

411 111

PASÍVA
1.

Základné imanie

2.

Fondy

3.

Hospodársky výsledok za
minulý rok

4.

Hospodársky výsledok za rok
2019

5.

6.

500
0
- 51 960

-10 011

Záväzky
Krátkodobé rezervy

5 507

Dlhodobé záväzky, pôžičky

1 833

Krátkodobé záväzky

173 459

Krátkodobé finančné
výpomoci

279 300

Výnosy budúcich období

12 483

PASÍVA SPOLU :

411 111
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V roku 2019 bola vytvorená strata 10 011,03 ktorá bude umorovaná v budúcom období.
V priebehu roka 2019 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 2019 požiadala o 2% zo zaplatenej dane
z príjmov. V roku 2019 dostala z týchto podielových daní 2 382,09 EUR . V roku 2019 prijala
nezisková organizácia dar v celkovej hodnote 1 363,19 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 31.12.2019
1 961,88EUR, ceniny 2 650,36 EUR, bankové účty - dotačný mzdy 37 016,10 EUR, normálny
1 819,45 EUR .
VÝNOSY
NÁKLADY
Tržby z predaja služieb

821 970,28

Tržby z dotácie
Tržby z predaja
nehmotného
majetku

481 310,22

Úroky
Prijaté príspevky iné
organizácie
Príspevky z podielu
zaplatenej dane

1 363,19
2 382,09

Spotreba materiálu
Energie
Cestovné

54 409,12
33 015,26
99,48

Ostatné služby

389 152,69

Mzdové náklady

596 406,55

Zákonné sociálne
poistenie
Zákonné sociálne náklady

196 826,68

Ostatné dane a poplatky
Ostatné výnosy /náklady
úroky

32 711,26
778,72
10,27

Odpisy
Ostatné náklady

254,64
10 914,-

1 024,64
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Zostatková cena
predaného hmotného
majetku
Spolu

0
1 308 060,69

1 318 071,72

Daň z príjmu

0

Zisk/strata +/-

-10 011,03

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

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

Výročná správa za rok 2019 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 2019 dňa
15.3.2020

1. Mgr. Daniela Křížová ...................................................
2. Ivica Kulmanová ..........................................................
3. Michaela Adamcová
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V Martine 15.3.2020
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