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Výročná správa 
neziskovej organizácie SAMARITÁN, n. o. za rok 2014. 

 
Prehľad činností vykonávaných v kalendárnom roku s uvedením vzťahu k účelu založenia 
neziskovej organizácie. 
 
Nezisková organizácia SAMARITÁN bola zaregistrovaná na Krajskom úrade v Žiline dňa 23.11.1999, so sídlom 

Eštovova 21, Martin. 

Poslaním organizácie je poskytovanie všeobecne prospešných služieb, a to najmä: opatrovateľskej služby 

v domácom prostredí občana a prepravnej služby.  

 

„Keď človek vystúpi zo seba a skloní sa nad chorým, opatrovaným, je živým svedectvom, ktoré je utkané 

z obety a lásky naplnenej skutkami.“ 

Nezisková organizácia SAMARITÁN už od začiatku oslovuje svojím zameraním v sociálnej sfére 

a otvorenosťou pracovníkov pre inovácie. Je to jedna z organizácií, ktorá sa nebojí kráčať stále dopredu, 

skúšať niečo nové.  

Poskytovanie opatrovateľskej služby vyžaduje nesmiernu obetu, trpezlivosť a otvorenú myseľ i srdce. Ide 

predsa o pomoc ľuďom, ktorí sú nevládni, chorí, starí. Správajú sa niekedy nepredvídateľne, niekedy 

nepríjemne a stáva sa, že príbuzní majú problém takéto situácie 

zvládnuť. 

Opatrovateľka musí byť oporou klientovi, aj príbuznému, musí 

byť vytrvalá, nepodľahnúť depresiám a snažiť sa rozdávať 

optimizmus, radosť, byť slnkom v živote klienta, jeho oporou. 

Chceme aj naďalej robiť všetko preto, aby naša práca pomáhala 

tým, ktorí to potrebujú a našla odozvu aj v spoločnosti.  

Charakter neziskovej organizácie v sociálnej oblasti vyžaduje 

každý rok začínať odznova, získavať financie na pokrytie 

nákladov, bojovať a nevzdávať sa. A predsa fungujeme a sme tu 

pre ľudí hľadajúcich pomoc, opateru, dobré slovo, pocit domova. Chceme sa poďakovať Vám všetkým, za 

Vašu nezištnú pomoc prejavenú pri poukázaní 2% zo zaplatenej dane.  

Ak chceme byť stále dobrí a profesionálni, potrebujeme Vašu finančnú podporu aj v roku 2015.  

Vysokohodnotnou odmenou pre nás všetkých je nielen radosť a spokojnosť našich klientov, ale aj dobré 

meno organizácie a napredovanie pri plnení poslania. S Vašou pomocou sa nám to bude stále dariť a my tu 

budeme pre tých, ktorí nás potrebujú.  

Chceme kráčať vpred a svoju činnosť rozvíjať aj v ďalších rokoch pre všetkých, ktorí to potrebujú. 
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Sv. Vincent de Paul, ktorý je patrónom aj našej organizácie povedal: „Robme dobre pokiaľ máme čas, 

lebo iba milosrdná láska dokáže meniť svet.“ V živote nie je ani tak ťažké niečo začať, ako vytrvať 

v konaní dobra a to pod rôznymi tlakmi (ekonomické, legislatívne, politické atď.). My sme tu pre vás viac 

ako 15 rokov a s vierou a nádejou chceme naďalej pomáhať tým, ktorí to potrebujú a veríme, že bude dobre.  

 

Sociálno-prepravnou službou bolo v roku 2014 prepravených celkovo 44 klientov. V roku 2014 sme poskytli 

svojimi zamestnancami, ktorých bolo 20 (priemerný prepočítaný počet), opatrovateľskú službu v celkovom 

rozsahu 18 548 hodín v priemere 23 klientom mesačne. Zrealizovali sme dve trojdňové školenia pre svojich 

zamestnancov a jedno dvojdňové školenie financované z rozpočtu mesta Martin, v rámci projektu za účelom 

zlepšenia kvality poskytovaných sociálnych služieb. Zrekonštruovali sme kancelárske priestory a zakúpili 

zdravotnícke pomôcky, ktoré zapožičiavame našim klientom. Z dôvodu udržania kvalitných sociálnych 

služieb a finančnej podpory týchto služieb, sa organizácia snažila udržať a  rozvíjať vlastnú podnikateľskú 

činnosť v oblasti prepravy osôb, využívaním vlastných autobusov. 

Spoločnými akciami zamestnancov a ich rodinných príslušníkov sme sa snažili upevňovať vzájomné 

medziľudské vzťahy. 

Prehľad o  výnosoch a nákladoch v EUR: 

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 
213/1997 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 84 796,34 

 Oprávky 63 007,18 

2. Pohľadávky 16 618,31 

3. Finančný majetok – peniaze, ceniny 11 241,02 

4. Prechodné aktíva 1 100,85 

 AKTÍVA  SPOLU: 50 749,34 

 PASÍVA  

1. Základné imanie 497,91 

2. Fondy 4 453,90 

3. Nerozdelený zisk z minulých rokov 45 564,26 

4. Hospodársky výsledok za rok 2014 - strata - 19 599,07 

5. Záväzky z toho 19 832,34 

 Krátkodobé rezervy 4 530,74 

 Dlhodobé záväzky 415,41 

 Krátkodobé záväzky 14 886,19 

6. Výnosy budúcich období  

 PASÍVA SPOLU: 50 749,34 

 
 Stav a pohyb majetku a záväzkov neziskovej organizácie 

 
  Efektívnym využívaním finančných prostriedkov má spoločnosť vysporiadané všetky záväzky voči 
dodávateľom, sociálnym a zdravotným inštitúciám a daňovému úradu. 
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             Výnosy          Náklady                                            

Tržby z predaja služieb  101 679,23  

Iné ostatné výnosy  3,32  

Tržby z predaja dlh. nehm. a dlh. hm. majetku  1 500,00  

Prijaté príspevky od iných organizácií  1 685,00  

Prijaté príspevky od fyzických osôb  1 205,00  

Prijaté príspevky z podielu zaplatenej dane 5 793,16  

Dotácie – Mesto Martin 102 469,90  

Úroky 0,50  

Spotreba materiálu  25 528,99 

Opravy a udržiavanie  5 342,30 

Cestovné  4 714,57 

Reprezentačný fond   69,85 

Ostatné služby  29 174,70 

Mzdové náklady  98 406,76 

Zákonné sociálne poistenie  34 766,10 

Zákonné sociálne náklady  7 137,61 

Daň z motorových vozidiel  3 091,92 

Ostatné dane a poplatky  429,12 

Odpísanie pohľadávok  748,00 

Iné ostatné náklady   3 030,25 

Odpisy  5 745,00 

Zostat. cena  predaného dlh. nehm. a dlh. hm. majetku  15 750,00 

Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám  0,00 

DPPO   0,01 

 Spolu 214 336,11 233 935,18 
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Ročná účtovná závierka za rok 2014 bola overená audítorom:  
 
AM-AUDIT, spol. s r.o., Bajkalská 18,  Bratislava  821 01,  Licencia  SKAU číslo 86.  
 
 Finančné prostriedky získané v roku 2014 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, prepravnej služby a ďalšieho vzdelávania zamestnancov. 
 
 

Výročnú správu za rok 2014 predložil na preskúmanie Dozornej rade a na schválenie Správnej rade n.o. 

 

 

Ivan Tomka – riaditeľ n.o.     ....................................... 

 

 
  

Výročná správa bola preskúmaná a skontrolovaná dozornou radou, n.o.  

 

 

Predseda Dozornej rady Ing. Slavomír Kelemen          .......................................  

Člen Dozornej rady  Dana Černáková   ....................................... 

Člen Dozornej rady  Martin Lechan    ....................................... 

 
 

Výročná správa bola schválená Správnou radou, n.o. 
 
 
 
 
 

Predseda Správnej rady   Ing. Štefan Boršoš   ....................................... 

Člen Správnej rady  Ing. Roman Mračko   ....................................... 

Člen Správnej rady    Ing. Janka Jesenská   ....................................... 

 

 

 

V Martine dňa 10.3.2015 

 


