
Výročná správa
                          neziskovej organizácie MEDIK – M, n. o. za rok 2010

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, opatrovateľskú službu 
v byte občana a prevádzkovanie domu sociálnej starostlivosti.

     V kalendárnom roku 2010 bola činnosť neziskovej organizácie zameraná na poskytovanie 
sociálnych služieb – opatrovanie občanov v domácom prostredí. Prevádzkovanie domu 
ošetrovateľskej a sociálnej služby sme v roku 2010 nerealizovali. Sme v jednaní s mestom 
Martin o prenájom nehnuteľnosti, kde by sa táto činnosť prevádzkovala.

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 strát“.

Základné údaje z ročnej účtovnej závierky v EUR                     

                   AKTÍVA
1. Stav investičného majetku 6000

Oprávky -1000
2. Pohľadávky 4387
3. Finančný majetok –peniaze, 

ceniny
6464

4. Prechodné aktíva 11
Aktíva spolu : 15862
                 PASÍVA

1. Základné imanie 0
2. Fondy 0
3. Nerozdelený zisk z minulých rokov 0



4. Hospodársky výsledok za rok 2010 65
5. Záväzky

Krátkodobé rezervy 1278
Dlhodobé záväzky 5
Krátkodobé záväzky 9514
Bankové úvery a pôžičky 0

6. Výnosy budúcich období 5000
PASÍVA SPOLU : 15862

V priebehu roka 2010 nezisková organizácia  MEDIK – m, n. o. prijala dotáciu od  neziskovej organizácie 
Centrum pre Filantropiu Bratislava, n. o. 6000 EUR na zakúpenie schodolezu za účelom skvalitnenia života 
nemobilným klientom v našej neziskovej organizácií. V spolupráci s mestom Martin poskytla naša nezisková 
organizácia opatrovateľskú službu  pre 7  klientov. Efektívnym  využívaním finančných prostriedkov má 
nezisková organizácia vysporiadané všetky záväzky.

V priebehu roka nedošlo k žiadnym zmenám v zložení orgánov neziskovej  organizácie.

                       VÝNOSY                    NÁKLADY
Tržby z predaja služieb                        21279
Úroky                                 2
Prijaté príspevky od iných organizácií                          1000
Spotreba materiálu                                44
Cestovné                                55
Ostatné služby                              750
Mzdové náklady                          14728
Zákonné sociálne poistenie                            4824
Zákonné sociálne náklady                              593
Ostatné dane a poplatky                              100
Iné ostatné náklady                              122
Odpisy                            1000
Spolu                       22281                          22216

     Finančné prostriedky získané v roku 2010 budú použité v ďalšom období v súlade so zákonom č. 213/1997 
Zb. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby a schváleného štatútu na 
financovanie činností, ktorých predmetom je poskytovanie všeobecne prospešných služieb, najmä ďalší rozvoj 
opatrovateľskej  služby poskytované v byte občana, prevádzkovanie ošetrovateľského a doliečovacieho ústavu 
a prevádzkovanie domu sociálnej starostlivosti.

Výročnú správu za rok 2010 predložil na schválenie správnej rade  n. o. :

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

Výročná správa za rok 2010  bola skontrolovaná dozornou radou n. o.  – dozorná rada súhlasí s predloženou 
výročnou správou                           



1. Viera Ondáková  .................................................

2. Michaela Adamcová ...........................................

3. Alžbeta Křížová   .................................................

Správna rada na základe súhlasu  dozornej rady schvaľuje výročnú správu za rok 2010  dňa 28.3.2011

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

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

3. Mgr. Tatiana Čuteková ................................................

V Martine 28.3.2010

                                   

                     


