
                 Výročná správa 
                          neziskovej organizácie MEDIK – M, n. o. za rok 2012 

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- zariadenie pre seniorov. 

     V kalendárnom roku 2012 bola činnosť neziskovej organizácie zameraná na poskytovanie 

sociálnych služieb – opatrovanie občanov v domácom prostredí.  V mesiaci február 2012  

katastrálny úrad v Martine  previedol odkúpený majetok z mesta Martin na našu neziskovú 

organizáciu MEDIK-M.  Koncom roku 2011 sme  ukončili  I. etapu , v mesiaci júl 2012 sme 

ukončili II. etapu rekonštrukcie  a koncom mesiaca august sme ukončili aj III. etapu 

rekonštrukcie a prestavby objektu bývalého destského sanatória na zariadenie pre seniorov 

s celoročným pobytom pre 47 klientov a s ambulantným pobytom pre 40 klientov. Objekt sa 

nachádza v Martine na Východnej 20. V objekte sme zriadili komunitné centrum sociálnych 

služieb pre rok 2012  : 

- denný stacionár pre seniorov počet miest  4 

- zariadenie opatrovateľskej starostlivosti počet miest   8 

- zariadenie pre seniorov počet miest  21 

Výška úhrady je stanovená podľa cenníka za poskytnutie sociálnych služieb na základe zmlúv, 

ktoré sú uzatvorené písomne. V roku 2012 bolo celkovo prijatých 247 klientov. Počas celého 

roka 2012 bola s klientami robená pracovná terapia, na zlepšenie ich motoriky, každé ráno je 

prevádzaná dychová terapia a ľahký telocvik. Pre klientov sme urobili mikulášske posedenie , 

vianočnú besiedku s krátkym programom, ktorý nacvičili naši klienti. Vianočnej besiedky sa 

zúčastnili aj rodinný príslušníci. Spoločne ozdobili vianočný stromček. 24.12.2012 všetkým 

našim klientom bol odovzdaný  riaditeľom neziskovej organizácie vianočný darček – anielik. 

O uspokojovanie duchovných potreib klientov sa starajú kňaz z rímskokatolickej 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 strát“. 

Základné údaje z ročnej účtovnej závierky v EUR                       

                    AKTÍVA  

1. Stav investičného majetku 1156700 

 Oprávky    -50128 

2. Pohľadávky    10545 

3. Finančný majetok –peniaze, ceniny   5132 

4. Prechodné aktíva        328 

 Aktíva spolu : 1122577 

                  PASÍVA  

1. Základné imanie        500 

2. Fondy            0 

3. Nerozdelený zisk z minulých rokov          3002 

4. Hospodársky výsledok za rok 2010  -74824 

5. Záväzky  

 Krátkodobé rezervy     1253 

 Dlhodobé záväzky,pôžičky 1009923 

 Krátkodobé záväzky 166005 

 Bankové úvery             0 

6. Výnosy budúcich období     16718 

 PASÍVA SPOLU : 1122577 

 

V máji  2011 nezisková organizácia  MEDIK – M, n. o. začala s prestavbou bývalého detského sanatória na dom 

sociálnych služieb – zariadenie pre seniorov . I. etapa  sa  ukončila v mesici december 2011, II. etapa sa ukončila 

v mesiaci júl 2012 a III. etapa sa ukončila v mesiaci augusť 2012. Od 27.12.2011 sme spustili prevádzku  

komunitného centra sociálnach služieb, kde okrem opatrovateľskej služyby v byte občana poskytujeme aj 

sociálnu službu pre ležiacich klientov v sociálnom zariadení s 24 hodinovou starostlivosťou.   V spolupráci 

s mestom Martin poskytla naša nezisková organizácia opatrovateľskú službu  v priemere pre 18  klientov 

v celkovom rozsahu 21048 hodín. V zariadení s celoročnou starostlivosťou sme v priemere mali : - zariadenie 

pre seniorov 20 klientov, v zariadení opatrovateľskej starostlivosti 5 klientov a v dennom  stacionári 0 klientov. 

O túto starostlivosť nebol zo strany občanov žiadny záujem.  K 31.12.2012 sme evidovali 35 zamestnancov. 

Strata , ktorá v roku 2012 vznikla bude v ďalších rokoch umorovaná. 

V priebehu roka 2012 došlo k odstúpeniu jedého člena dozornej rady  Alžbeta Křížová miesto nej bola do 

dozornej rady zvolená Zita Sekerková. Dňa 30.3.2012 bola schválená pani Sekerková za člena dozornej rady.  



Nezisková organizácia vedie podvojné účtovníctvo. Učtovníctvo vedie externá účtovná firma Čikkelová. 

Nezisková organizácia získala z 2% zo zaplatenej dane z príjmov celkovo 1878,41 EUR . Nezisková organizácia 

vedie 1 bežný účt v Slovenskéj spriteľni, a.s. Martin. Stravovanie , upratovanie, pranie , údržba bielizne, drobné 

opravy, kúrenie, údržba zariadení, prenájom drobného zariadenia, nábytku a zdravotná starostlivosť bola 

zabezpečovaná externými firmami. V roku 2012 naša nezisková organizácia získala dotáciu z Ministerstva 

financií SR v hodnote 16192 EUR na kamerový systém v sociálnom zariadení. 

 

                        VÝNOSY                    NÁKLADY 

Tržby z predaja služieb mesto 

Dotácie 

                      231837 

                      83617 

 

Úroky                               14  

Prijaté príspevky od iných organizácií                          12135  

Spotreba materiálu 

Energie 

                             14926 

                            17616   

Cestovné                                  110 

Ostatné služby                           145786 

Mzdové náklady                           104159 

Zákonné sociálne poistenie                             17049 

Zákonné sociálne náklady                               2505 

Ostatné dane a poplatky                               1833 

Iné ostatné  výnosy / náklady úroky                                  19                            50329 

Odpisy                            48128 

Spolu                        327617                         402441 

Zisk/strata +/-                         - 74824        

 

    Výrok audítora : Uskutočnila som audit priloženej účtovnej závierky neziskovej organizácie poskytujúcej 

všeobecne prospešné služby MEDIK-M, n.o. za rok 2012, ktorá obsahuje súvahu zostavenú k 31. decembru 

2012, súvisiaci výkaz ziskov a strát a poznámky za rok končiaci sa k tomuto dátumu. Podľa môjho stanoviska 

účtovná závierka neziskovej organizácie poskytuje vo všetkých významných súvislostiach pravdivý a verný obraz 

finančnej situácie MEDIK-M, n.o. Martin k 31. decembru 2012 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci 

k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve. Audit bol  spracovaný 5.3.2013 Ing. Blaženou 

Matychovov, audítor SKAU, číslo licencie 596. 

Výročnú správu za rok 2012 predložil na schválenie správnej rade  n. o. : 

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

Výročná správa za rok 2012  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 schvaľuje výročnú správu za rok 2012  dňa 19.4.2013 



 

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

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

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

 

 

V Martine 19.4.2013 

                                    

                      


