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1.  Úvod  

ISTOTA n.o vznikla 06.05.2005 registráciou na Krajskom úrade v Banskej Bystrici. 

Štatutárnym zástupcom je Mgr. Lukáš Petroch. Organizácia sa riadi Štatútom n.o.  

Medzi hlavné ciele organizácie patrí pomoc deťom a rodinám v krízových a náročných 

životných situáciách a pomoc zdravotne postihnutým občanom. Tieto ciele organizácia 

zabezpečuje poskytovaním sociálnych služieb, služieb v oblasti sociálno – právnej ochrany, 

realizáciou vzdelávacích aktivít v rôznych oblastiach so zameraním na zvýšenie životných 

šancí cieľových skupín.  

V auguste 2014 organizácia zriadila  Denný stacionár Alžbetka s registráciou na 

BBSK,  ktorý je určený osobám so zdravotným postihnutím vo veku od 16 rokov s kapacitou 

38 klientov. Táto sociálna služba sa poskytuje ambulantnou formou. Klientom sa poskytuje 

pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna 

rehabilitácia a vytvárajú sa podmienky na stravovanie. Od toho istého roku organizácia začala 

poskytovať opatrovateľskú službu pre osoby odkázané na dohľad a pomoc inej osoby. Služba 

je taktiež zaregistrovaná v registri neverejných poskytovateľov sociálnych služieb BBSK. 

Opatrovateľská služba sa poskytuje priamo v byte alebo rodinnom dome opatrovaného. 

Výročná správa hodnotí vývoj organizácie za obdobie roku 2017, poskytuje obraz o 

stave organizácie ku koncu roku 2017 a stanovuje ciele pre nasledujúce obdobie. Finančná 

správa poskytuje informácie o hospodárení organizácie, finančných zdrojov, prijatých daroch 

a použití finančných prostriedkov.   

  

2.  Správa o činnosti  

Činnosť organizácie prebiehala v súlade s cieľmi a poslaním, na ktoré bola organizácia 

založená a tiež v súlade s účelom, na ktorý boli poskytnuté účelovo viazané prostriedky. 

Všetky aktivity sa zameriavajú výlučne na sociálnu oblasť. O našich aktivitách pravidelne 

informujeme verejnosť prostredníctvom sociálnych sietí a regionálnych médií.   

2.1 Denný stacionár 

Denný stacionár Alžbetka je špičkové a moderné zariadenie na vysokej odbornej 

úrovni s požadovanou kvalifikáciou - o klientov sa stará vysoko špecializovaný tím stálych 

pracovníkov s ukončeným školským štúdiom, ktorí sa so ZŤP občanmi pravidelne a dlhodobo 
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stretávali a majú dlhoročné skúsenosti s prácou v sociálnej oblasti. V dennom stacionári sa v 

zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov poskytuje 

sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy 

č. 3 tohto zákona a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa. 

V našom zariadení sa poskytuje okrem iného Snoezelen terapia, polohovanie, využívajú sa 

aromadifúzery, senzorické a dotykové pomôcky na rozvoj motoriky a inteligencie. Kapacita 

zariadenia bola od januára do júna – 20 klientov. Od júna bola navýšená na 30 klientov. 

Obsadenosť zariadenia denného stacionára za rok 2017 bola 100,00 %.  

Rok 2017 sme privítali bilancovaním predchádzajúceho roka a víziou na rok 2017. Na 

tento rok sme si naplánovali množstvo aktivít a činností, ktorými by sme chceli prispieť 

k spestreniu bežných dní našich klientov. Nový rok sme chceli začať s humorom a zábavou, 

a preto sme zorganizovali karneval, na ktorom sme sa všetci zúčastnili v rôznych maskách, 

ktoré sme si vlastnoručne vyrobili. Spoločne sme si posedeli pri káve a drobnom občerstvení.  

Mesiac marec sme venovali oslave nášho nežnejšieho pohlavia a v ich sviatok sme si ich uctili 

kvetinami a spoločným posedením. Aby naši muži neboli smutní za odmenu sme si pre nich 

pripravili sladké občerstvenie, ako vďaku zato, že sa k našim ženám správajú s úctou 

a porozumením. 

Ako každý rok aj tento rok sa náš denný stacionár zúčastnil veľkonočného jarmoku 

v rámci ktorého sme odprezentovali samotné zariadenie a tiež aj šikovnosť a tvorivosť našich 

klientov. Pre návštevníkov tohto jarmoku sme mali pripravené množstvo ručne vyrobených 

výrobkov, ktoré vznikli za pomoci šikovných rúk našich klientov. Prvé teplé jarné dni sme 

privítali grilovačkou, ktorej sa zúčastnili všetci klienti aj so svojimi blízkymi. Deň pred tým 

sme si pripravili aj občerstvenie v podobe koláčikov a jednohubiek. Keďže je naše zariadenie 

na jarmokoch veľmi úspešné zúčastnili sme sa aj jarmoku v mesiaci august, kde sme tiež 

odprezentovali šikovnosť našich klientov. Nakoľko počasie nám prialo a bolo príjemne teplo 

jarmoku sa zúčastnili aj naši klienti, ktorí nám pomáhali pri prezentácií výrobkov. 

S poslednými letnými lúčmi sme sa rozlúčili grilovačkou. Okrem dobrého jedla sú na 

nezaplatenie chvíle, ktoré sme strávili spolu. 

V jesennom období sme pre našich klientov zorganizovali tak obľúbenú grilovačku, 

spojenú s varením chutného guláša. Pri tejto aktivite sa stretli ako klienti tak aj ich rodinný 

príslušníci. V čase dušičiek sme pre našich klientov pripravili zaujímavú aktivitu – vytváranie 

strašidelných masiek. Každý klient si pripravil masku podľa svojho výberu, kde sa preukázali 

zručnosti našich klientov. 

V mesiaci december sa nám v spolupráci s Pedagogickou a sociálnou akadémiou 

v Lučenci podarilo zorganizovať Mikuláša, ktorý všetkým klientom priniesol balíček 

sladkostí. Tiež sme zorganizovali vianočné posedenie v spolupráci so Základnou umeleckou 

školou v Haliči, ktorí si pre nás, pre našich klientov a ich rodinných príslušníkov pripravili 

krásny vianočný program v rámci ktorého sme sa prinavrátili k tradíciám typickým pre 

vianočné obdobie. Pre hostí sme si pripravili občerstvenie v podobe vianočnej kapustnice 

a vianočného pečiva. Každý klient si pod stromček našiel drobný darček, ktorým sme ich 

chceli potešiť a vyčariť úsmev na tvári. 
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Počas celého roka 2017 boli pre našich klientov zabezpečované tvorivé dielne 

v spolupráci s pracovníkmi Denného stacionára Alžbetka. 

V roku 2017 sme sa snažili získať podporu aj z rôznych nadácií a grantových 

programov. Podarilo sa nám získať finančnú podporu z nadácie SPP vďaka ktorej sme mohli 

zakúpiť pomôcky pre dvoch klientov nášho zariadenia podľa ich individuálnych potrieb. Boli 

zakúpené rehabilitačné a cvičebné pomôcky na rozvoj fyzickej kondície a zlepšenie 

zdravotného stavu. Tiež bol zakúpený hudobný nástroj (syntetizátor) prostredníctvom ktorého 

sme chceli prispieť k rozvoju hudobného talentu nášho klienta. 

2.2 Opatrovateľská služba 

Sociálna služba – opatrovateľská služba sa klientom poskytuje terénnou formou, tzn. 

že opatrovateľská služba je poskytovaná prostredníctvom kvalifikovaných opatrovateľov 

klientom – opatrovaným priamo  v ich domácnosti. 

Opatrovatelia vykonávajú odbornú činnosť, ktorou je pomoc pri odkázanosti fyzickej 

osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri jednotlivých činnostiach (napr. stravovanie a pitný 

režim, obliekanie a vyzliekanie, vyprázdňovanie, pohyb a orientácia v priestore) v rozsahu 

úkonov sebaobsluhy, úkonov starostlivosti o domácnosť a základných sociálnych aktivít 

podľa požiadaviek konkrétneho prípadu.   

Opatrovatelia vykonávajú tieto činnosti v rozsahu podľa rozhodnutia o odkázanosti na 

opatrovateľskú službu a v súlade s Prílohou č. 4 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych 

službách  v znení neskorších predpisov: 

1. sebaobslužné úkony  

 

2. základné sociálne aktivity 

 

3. ostatné povinnosti 

ISTOTA, n.o. v priebehu roka 2016 (od júla) začala s realizáciou národného projektu 

Podpora opatrovateľskej služby. Národný projekt je financovaný z prostriedkov Eur pskeho 

sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, Prioritná os: 4 Sociálne 

zabezpečenie, Špecifický cieľ: 4.2.1 - Prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť. 

Cieľom Národného projektu je umožniť poskytovať opatrovateľskú službu väčšiemu počtu 

osôb odkázaných na pomoc inej osoby a vytvoriť predpoklady rozšírenia poskytovania 

opatrovateľskej služby aj do regi nov resp. obcí, ktoré doteraz reálne túto formu sociálnych 

služieb – opatrovateľskú službu neposkytovali. Projekt zvyšuje dostupnosť opatrovateľskej 

služby pre občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, s nepriaznivým zdravotným stavom a 

pre seniorov a zároveň podporí ich zotrvanie v prirodzenom prostredí v rodine a komunite. 

Celkový schválený počet opatrovateliek počas projektu je 10. Počas roka 2017 boli vždy 

obsadené všetky pracovné miesta terénnych opatrovateliek, pri počte klientov 10.  
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Podmienky projektu opatrovateľskej služby sú nasledovné:     

  Opatrovateľ: podmienky vzdelania: opatrovateľský kurz v trvaní min. 220 hodín, 

alebo zdravotné vzdelanie. Pracovná doba bola stanovená 7,5 hodín denne, obedná prestávka 

30 min. Opatrovateľ zodpovedá za výkon opatrovateľskej služby + vedenie dokumentáciu – 

tú odovzdával posledný deň v príslušnom mesiaci. Opatrovateľ má oznamovaciu povinnosť – 

napr. pri hospitalizácii klienta a pod. Opatrovateľ nesmie bývať s opatrovaným v spoločnej 

domácnosti. Medzi opatrovateľom a opatrovaným nesmie byť vzájomná vyživovacia 

povinnosť (priamy príbuzenský vzťah – opatrovaný nemôže byť rodič, dieťa, starý rodič...). 

Opatrovateľ nemôže mať iný pracovný pomer – môže max. niekde inde mať polovičný 

úväzok/dohodu – kumulatívne však za jeden deň pracovná doba nemôže presiahnuť 12 hod.   

Opatrovaný : musí mať vyhotovený Posudok o odkázanosti na sociálnu službu – 

opatrovateľskú službu. Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu – opatrovateľskú službu 

(Posudok aj Rozhodnutie vyhotovuje mesto/obec, kde má opatrovaný trvalý pobyt). Stupeň 

odkázanosti min. IV. S klientmi bola spísaná Zmluva o poskytnutí opatrovateľskej služby. 

Úhrada za poskytovanú sociálnu službu bola v roku 2017 – 1,00 €/hod. 

 

2.3 Chránená dielňa a dobrovoľnícka činnosť 

Hlavným poslaním ISTOTA, n. o. je pomáhať zdravotne postihnutým občanom a 

zaradiť ich do pracovného procesu. Za týmto účelom sme zriadili v spolupráci s ÚPSVaR 

Lučenec v okt bri 2014 chránenú dielňu. 

Chránená dielňa má charakter multifunkčného priestoru, ktorý slúži na voľnočasovú 

sebarealizáciu klientov Denného stacionára Alžbetka. Zamestnanci vykonávajú jednoduché, 

fyzicky nenáročné úkony, zamerané na voľnočasové aktivity klientov, na podporné práce 

v prospech klientov a na doplnkové aktivity. Prínos v zamestnaní občanov so zdravotným 

postihnutím v Dennom stacionári Alžbetka vidíme hlavne v participácii a pochopení 

nepriaznivého stavu a podobného pohľadu na svet, aký majú samotní klienti zariadenia.  

V roku 2017 sme zamestnávali štyroch ZŤP občanov na plný pracovný úväzok.  

V spolupráci s ÚPSVaR Lučenec zabezpečuje organizácia výkon aktivačných prác 

formou dobrovoľníckej činnosti, čím umožňuje dlhodobo nezamestnaným získavať alebo 

udržiavať pracovné návyky. V roku 2017 pôsobili v našom zariadení viacerí absolventi 

stredných škôl, či dobrovolníci.  
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3. Predpokladaný vývoj a vízie pre nasledujúce obdobie 

Našou víziou do budúcnosti je naďalej realizovať aktivity, ktoré budú napĺňať naše 

hlavné ciele, ktorými sú pomoc deťom a rodinám v krízových  náročných životných 

situáciách a pomoc zdravotne postihnutým občanom. Ciele budeme plniť poskytovanými 

sociálnymi službami, službami v oblasti sociálno-právnej ochrany, realizáciou vzdelávacích 

aktivít v rôznych oblastiach so zameraním na zvýšenie životných šancí cieľových skupín.  

V nasledujúcom období však už nepočítame so službou Denného stacionára, nakoľko zmenou 

zákona došlo k ohrozeniu financovania danej sociálnej služby.  

O finančné prostriedky sa budeme naďalej uchádzať z grantov a tiež budeme ďalej 

sledovať výzvy a predkladať projekty. V súčasnosti máme záujem pokračovať v projekte 

Opatrovateľskej služby, aby sme klientom naďalej mohli poskytovať kvalitnú opatrovateľskú 

starostlivosť v mieste ich trvalého bydliska. Nakoľko tento projekt podstatne zvýšil 

zamestnanosť v južnom regi ne BBSK, plánujeme tieto pracovné miesta udržať aj naďalej, 

poprípade navýšiť.  

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov za rok 2017 bol 19,80, z toho 7 

zamestnancov s vysokoškolským vzdelaním a ostatní minimálne so stredoškolským 

vzdelaním. Počet zamestnancov oproti roku 2016 (t.j. 12,30 - prepočítaný počet 

zamestnancov) stúpol aj vďaka národnému projektu Opatrovateľskej služby so schváleným 

počtom 10 opatrovateliek V tomto trende by sme chceli pokračovať aj v nasledujúcom 

období. Pri realizácií projektov máme záujem o spoluprácu s inými organizáciami, ktoré majú 

podobné zameranie ako naša.  
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4. Finančná správa 

4.1 Súvaha, výkaz ziskov a strát 

Súvaha 

 

Strana aktív  
č.r.  Bežné účtovné obdobie  

Bezprostredne 

predchádzajúce 

účtovné obdobie  

  Brutto  Korekcia  Netto  Netto  

  a  b  1  2  3  4  

A. Neobežný majetok r.002+r.009+r.021  001          

1.  Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r.003 až 008)  002          

Nehmotné výsledky z vývojovej obdobnej činnosti (012) - /072,091A/  003          

Softvér (013) - /073,091A/  004          

Oceniteľné práva (014) - /074,091A/  005          

Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018 + 019) - /078+079+091A/  
006        

  

Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - 093  
007          

Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok  (051) - 095A  008          

2.  Dlhodobý hmotný majetok súčet (r.010 až 020)  009          

Pozemky (031)  
010          

Umelecké diela a zbierky (032)  011          

Stavby (021) - /081, 092A/  012          

Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082,092A/  
013          

Dopravné prostriedky (023) - /083,092A/  014          

Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085,092A/  

015          

Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086,092A/  016          

Drobný  dlhodobý hmotný majetok (028) -/088,092A/  017          

Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) -/089,092A/  
018          
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Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - 094  019          

Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A  
020          

3.  
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až 028)  

021          

Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v 

ovládanej osobe (061) - 096A  022          

Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s 

podstatným vplyvom (062) - 096A  023          

Dlhové cenné papiere držané do splatnosti 065 -096A  024          

Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066+067) - 096A  
025  

        

Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - 096A  026          

Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) -096A  
027          

Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) 

- 095A  028          

  

Strana aktív  
č.r.  Bežné účtovné obdobie  

Bezprostredne 

predchádzajúce 

účtovné obdobie  

  Brutto  Korekcia  Netto  Netto  

a  b  1  2  3  4  

 B.  Obežný majetok spolu r.030 + r.037 + r.042 + r.051  029  10447,72   10447,72 16318,95 

1.  Zásoby súčet (r.031 až 036)  030          

Materiál (112,119) - /191/  031          

Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby 

(121,122) - /192,193/  
  
032  

        

Výrobky (123) - 194  033          

Zvieratá (124) - 195  034          

Tovar (132,139) - /196/  035          

Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314A) 

391A  
036          

2.  Dlhodobé pohľadávky súčet (r.038 až 041)  037          

Pohľadávky z obchodného styku (311A až 314A) - 391A  038          

Ostatné pohľadávky (351A) - 391A  039          

Pohľadávky voči účastníkom združení (358A) - 391A  040          

Iné pohľadávky (335A,373A,375A,378A) - 391A  041          

3.  Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 043 až 050)  042  2241,50   2241,50 2210,00 
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Pohľadávky z obchodného styku (311A,312A,313A,314A) 

- 391A  
043          

Ostatné pohľadávky (315A) - 391A  044  1600,00    1600,00   1600,00 

Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými 

poisťovňami (336)  
045          

Daňové pohľadávky(341,342,343,345)  046          

Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu 

rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348)  047          

Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)  048          

Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)  049          

Iné pohľadávky (335A,373A,375A,378A) - 391A  050  641,50   641,50 610,00 

4.  Finančné účty súčet (r.052 až 056)  051  8206,22   8206,22 14108,95 

Pokladnica (211,213)  052  2378,71   2378,71 1950,25 

Bankové účty (221A + 261)  053  5827,51   5827,51 12158,70 

Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 

221A  
054          

Krátkodobý finančný majetok (251,253,255,256,257) 

/291A/  055          

Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 291A)  056          

 C.  Časové rozlíšenie súčet (r.058 až 059)  057  3650,90   3650,90 1816,60 

1.  Náklady budúcich období (381)  058       

Príjmy budúcich období (385)  059  3650,90   3650,90 1816,60 

MAJETOK SPOLU r.001 + r.029 + r.057  060  14908,62   14908,62 18135,55 

  

 Strana pasív  
č.r.  

Bežné účtovné 

obdobie  

Bezprostredne 

predchádzajúce účtovné  
obdobie  

b  5  6  

A.  VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r.062 + r.068 + 

r.072 + r.073  
061  -428,61 1991,31 

1.  Imanie a peňažné fondy (r.063 až 067)  062      

Základné imanie (411)  063      

Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)  064      

Fond reprodukcie (413)  065      

Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)  066      

Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)  067      

2.  Fondy tvorené zo zisku (r.069 až 071)  068      

Rezervný fond (421)  069      
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Fondy tvorené zo zisku (423)  070      

Ostatné fondy (427)  071      

3.  Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)  072  1991,31 1710,20 

4.  Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r.068 + 

r. 072 + r. 074 + r. 101)  
073  -2419,92 281,11 

 B.  CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097  074  14527,23 16144,24 

1.  Rezervy (r.076 až 078)  075            1373,05 848,32 

Rezervy zákonné(451A)  076      

Ostatné rezervy (459A,45XA)  077      

Krátkodobé rezervy (323A,451A,459A)  078             1373,05              848,32 

2.  Dlhodobé záväzky (r.080 až 086)  079  4556,99 1475,88 

Záväzky zo sociálneho fondu (472)  080  1756,99 1475,88 

Vydané dlhopisy (473)  081      

Záväzky z nájmu (474A)  082      

Dlhodobé prijaté preddavky (475)  083      

Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476A)  084      

Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)  085      

Ostatné dlhodobé záväzky (373A,479A)  086  2800,00    

3.  Krátkodobé záväzky (r.088 až 096)  087  8597,19 11020,04 

Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323  088  205,92 196,40 

Záväzky voči zamestnancom (331,333)  089  4591,03 3742,70 

Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami 

(336)  
090  2856,61 3665,22 

Daňové záväzky (341 až 345)  091  514,49 632,67 

Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a 

rozpočtom územnej samosprávy (346+348)  
092  

            429,14                             2653,05 

Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)  093      

Záväzky voči účastníkom združení (368)  094      

Spojovací účet pri združení (396)  095      

Ostatné záväzky (373A,379A,474A,479A)  096   130,00 

4.  Bankové úvery r.098 + r.100  097   2800,00 

Bankové úvery dlhodobé (461A)  098      

Bežné bankové úvery (231 + 232 + 461A)  099      

Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)  100   2 800,00 

 C.  Časové rozlíšenie spolu (r.102 až 103)  101      

1.  Výdavky budúcich období (383A)  102      

Výnosy budúcich období (384A)  103      
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VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101  104  14098,62 18135,55 

Výkaz ziskov a strát  

Číslo 

účtu  
Náklady  

Číslo 

riadk 

u  

Činnosť  Bezprostredne 

predchádzjúce 

účtovné obdobie 
Hlavná 

nezdaňovaná  
Zdaňovaná  Spolu  

a  b  c  1  2  3  4  

501  Spotreba materiálu  01  3932,81  3932,81 13322,51 

502  Spotreba energie  02  3497,38  3497,38 5983,74 

504  Predaný tovar  03      

511  Opravy a udržiavanie  04  
            220,00  

            

220,00 
   390,00 

512  Cestovné  05     281,07 

513  Náklady na reprezentáciu  06      

518  Ostatné služby  07  16822,37  16822,37 15371,92 

521  Mzdové náklady  08  97926,40  97926,40 73845,02 

524  
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné 

poistenie  
09  26217,52  26217,52 12538,06 

525  Ostatné sociálne poistenie  10      

527  Zákonné sociálne náklady  11  7808,89  7808,89 5092,97 

528  Ostatné sociálne náklady  12      

531  Daň z motorových vozidiel  13      

532  Daň z nehnuteľností  14      

538  Ostatné dane a poplatky  15  311,90  311,90 404,74 

541  Zmluvné pokuty a penále  16       

542  Ostatné pokuty a penále  17      

543  Odpísané pohľadávky  18      

544  Úroky  19         

545  Kurzové straty  20         

546  Dary  21      

547  Osobitné náklady  22         

548  Manká a škody  23         

549  Iné ostatné náklady  24  528,02  528,02 507,32 

551  
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a 

dlhodobého hmotného majetku  
25       

552  
Zostatková cena predaného dlhodobého 

nehmotného majetku a dlhodobého hmotného 

majetku  
26       

553  Predané cenné papiere  27       

554  Predaný materiál  28       
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555  Náklady na krátkodobý finančný majetok  29       

556  Tvorba fondov  30       

557  Náklady na precenenie cenných papierov  31       

558  Tvorba a zúčtovanie opravných položiek  32       

561  Poskytnuté príspevky organizačným zložkám  33       

562  
Poskytnuté príspevky iným účtovným 

jednotkám  
34       

563  Poskytnuté príspevky fyzickým osobám  35       

565  Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane  36       

567  Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky  37  
     

Účtovná trieda 5 spolu r. 01 až r.37  38  
157265,29  157265,29 127737,35 

  

 

Číslo 

účtu  Výnosy  
Číslo  

riadku  

Činnosť  Bezprostredne 

predchádzajúce 

účtovné obdobie  Hlavná  

nezdaňovaná  
Zdaňovaná  Spolu  

a  b  c  1  2  3  4  

601  Tržby za vlastné výrobky  39       

602  Tržby z predaja služieb  40  20168,70  20168,70 7896,00 

604  Tržby za predaný tovar  41      

611  Zmena stavu zásob nedokončenej výroby  42      

612  Zmena stavu zásob polotovarov  43      

613  Zmena stavu zásob výrobkov  44      

614  Zmena stavu zásob zvierat  45      

621  Aktivácia materiálu a tovaru  46      

622  Aktivácia vnútroorganizačných služieb  47      

623  Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku  48      

624  Aktivácia dlhodobého hmotného majetku  49      

641  Zmluvné pokuty a penále  50      

642  Ostatné pokuty a penále  51      

643  Platby za odpísané pohľadávky  52      

644  Úroky  53     0,98 

645  Kurzové zisky  54       

646  Prijaté dary  55      

647  Osobitné výnosy  56       

648  Zákonné poplatky  57       
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649  ostatné výnosy  58  76795,25  76795,25 37809,23 

651  
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného 

majetku a dlhodobého hmotného majetku  
59      

652  Výnosy z dlhodobého finančného majetku  60      

653  Tržby z predaja cenných papierov a podielov  61      

654  Tržby z predaja materiálu  62      

655  Výnosy z krátkodobého finančného majetku  63      

656  Výnosy z použitia fondu  64      

657  Výnosy z precenenia cenných papierov  65      

658  Výnosy z nájmu majetku  66      

661  Prijaté príspevky od organizačných zložiek  67      

662  Prijaté príspevky od iných organizácií  68  1150,00  1150,00 1300,00 

663  Prijaté príspevky od fyzických osôb  69      

664  Prijaté členské príspevky  70      

665  Príspevky z podielu zaplatenej dane  71           681,56       681,56 865,46 

667  Prijaté príspevky z verejných zbierok  72      

691  Dotácie  73         56049,86    56049,86 80146,95 

Účtovná trieda 6 spolu r. 39 až r.73  74      154845,37     154845,37 128018,62 

Výsledok hospodárenia pred zdanením r.74 r.38  75  -2419,92  -2419,92 281,27 

591  Daň z príjmov  76     0,16 

595  Dodatočné odvody dane z príjmov  77      

Výsledok hospodárenia po zdanení  78  -2419,92  -2419,92 281,11 

 

 

4.2 Prehľad o príjmoch a výdavkoch  

V roku 2017 mala organizácia nasledovné významné príjmy:   

 

Zdroj  Účel  Suma  

Implementačná agentúra 

Ministerstva práce, sociálnych 

vecí a rodiny 

NP Podpora  

opatrovateľskej služby  

  

60 840,- € 

Ministerstvo práce, sociálnych 

vecí a rodiny 

Finančný príspevok – 

Denný stacionár 

      56 479,- €  
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Klienti – úhrady za poskytnuté 

sociálne služby 

Denný stacionár,  

Opatrovateľská služba  

    960,- €  

  16 185,- € 

ÚPSVaR Lučenec  Prevádzkové náklady 

Chránenej dielne  

 15 955,25 €  

Podiel z 2% daní  681,56 € 

Všetky príjmy organizácie boli použité na činnosť organizácie v súlade s cieľmi a 

poslaním organizácie a v súlade s účelom, na ktorý boli poskytnuté. Organizácia ďakuje 

všetkým partnerom, sponzorom a darcom, ktorý v roku 2017 podporili činnosť n. o.  Podiel z 2 

% daní bude použitý v nasledujúcom účtovnom období.  

V roku 2017 mala organizácia nasledovné výdavky za jednotlivé poskytované služby:   

Služba  Výdavky EON*/klient/rok 

Denný stacionár 58 707,22 €  2 348,28 €  

(195,69 €/klient/mesiac) 

 

Rozpis EON podľa § 72 ods. 5 zákona 

448/2008 Zb. o sociálnych službách - 

Názov položky/podpoložky 

Výška EON/rok 

dd 

     EON/klient/rok 

mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo 

výške, ktorá zodpovedá výške platu a 

ostatných osobných vyrovnaní podľa 

osobitného predpisu 

25 035,35 

 

           1001,41 

poistné na verejné zdravotné poistenie, 

poistné na sociálne poistenie a povinné 

príspevky na starobné dôchodkové sporenie 

platené zamestnávateľom 

8 519,89 

 

340,80 

výdavky na energie, vodu a komunikácie 7 010,98             280,44 

výdavky na materiál okrem reprezentačného 

vybavenia nových interiérov 
2 599,58 

 103,98 

nájomné za prenájom nehnuteľností  9 600,00 

 

384,00 

výdavky na služby 5 839,10   233,56 

bežné transfery -náhrady príjmu pri dočasnej 

pracovnej neschopnosti zamestnanca 
102,32 

     4,09 

 

poznámka - kapacita zariadenia bola do mesiaca júl 20 klientov, rozhodnutím RÚVZ bola 

navýšená kapacita od 21.06.2017 na 30 klientov, čo činí priemer 25 klientov/mesiac za rok 

2017,  dotácia na 30 klientov od MPSVR bola priznaná od 17.07.2017 . 
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Opatrovateľská služba 

 

72 031,14 € 

 

7 203,11 € 

(600,26 €/klient/mesiac) 

 

Rozpis EON podľa § 72 ods. 5 zákona 

448/2008 Zb. o sociálnych službách - 

Názov položky/podpoložky 

Výška EON/rok 

dd 

     EON/klient/rok 

mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo 

výške, ktorá zodpovedá výške platu a 

ostatných osobných vyrovnaní podľa 

osobitného predpisu 

52 787,38 

 

           5 278,74 

poistné na verejné zdravotné poistenie, 

poistné na sociálne poistenie a povinné 

príspevky na starobné dôchodkové sporenie 

platené zamestnávateľom 

14 751,09 

 

           1 475,10 

výdavky na služby 4 492,67              449,27 

   

   
 

 * EON – ekonomicky oprávnené náklady 

 

4.3 Prehľad pohľadávok a záväzkov k 31.12.2017 

Pohľadávky Pozn. Suma 

Poskytnuté  preddavky 

 

Ostatné pohľadávky 

Poskytnutá zábezpeka na nájomné 

 

Poplatky za opatrovateľskú službu 

1 600,- € 

 

641,50 € 

 

 

Záväzky Pozn. Suma 

Záväzky voči zamestnancom Mzdy 12/2017 4 591,03 € 

Záväzky voči sociálnej poisťovni 

a zdravotným poisťovniam 

Odvody za 12/2017 2 899,28 € 

Záväzky voči daňovému úradu DzZČ 12/2017 514,49 € 

Záväzky z finančných vzťahov Zúčtovanie FP s MPSVR 

SR 

429,14 € 
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4.4 Výsledok hospodárenia a majetok organizácie 

V roku 2017 hospodárením organizácie bola dosiahnutá strata vo výške 2 419,92 €, 

z nepodnikateľskej činnosti. Uvedená strata bude umorená z kladných hospodárskych 

výsledkov z minulých účtovných období. Organizácia nedisponuje žiadnym dlhodobým 

hmotným a nehmotným majetkom k 31.12.2017, disponuje finančným majetkom v hotovosti 

a na bežných účtoch v sume 8 206,22 € a majetkom vo forme pohľadávok v sume 2 241,50 €.  

5. Zasadnutie správnej rady  

Zasadnutia správnej rady sa v roku 2017 konali dvakrát. Na zasadnutí, ktoré sa konalo 

v marci sa schvaľovala účtovná závierka. Zasadnutie uskutočnené v decembri 2017 schválilo 

výsledok hospodárenia minulých rokov, malo za cieľ zhodnotiť rok 2017 a následne sa 

stanovili všeobecné ciele do budúceho roka.  

 

6. Ostatné informácie  

Organizácia v roku 2017 nenadobudla žiadne vlastné akcie, dočasné listy, obchodné 

podiely a akcie, časné listy a obchodné podiely materskej účtovnej jednotky. Organizácia 

nemala žiadne náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja a nemá organizačnú zložku v 

zahraničí. V súčasnosti nie sú známe žiadne relevantné riziká pre organizáciu, ktoré by mali 

vplyv na zamestnanosť a pre spoločnosť týkajúce sa možnosti vzniku záťaží, havárii, 

narušenia životného prostredia ani potenciálnych záväzkov súvisiacich s kontamináciou pôdy, 

podzemnej alebo povrchovej vody, znečistením ovzdušia a nevyriešených sťažností 

týkajúcich sa životného prostredia.  

Po 31.12.2017 a do dňa zostavenia nenastali žiadne také udalosti, ktoré by významným 

spôsobom ovplyvnili aktíva a pasíva organizácie.  

 

  

 

 

V Lučenci 16.03.2018             v. r. 

        Mgr. Lukáš Petroch  

                                     riaditeľ n. o. 


