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Výročná správa 
neziskovej organizácie SAMARITÁN, n.o. za rok 2016. 

 
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.  

V roku 2016 sme poskytli svojimi zamestnanými opatrovateľkami, ktorých bolo v priemere 20,75 na mesiac, 

opatrovateľskú službu v celkovom rozsahu 22 311 hodín v priemere 27,75 klientom mesačne. Odkázanosť 

klienta na sociálnu službu je rozdelená do šiestich stupňov. V III. stupni sme poskytovali OS 3 klientom, 

v IV. stupni 4 klientom, v V. stupni 12 klientov a v VI. stupni 12 klientom, pričom šiesty stupeň odkázanosti 

predstavuje už zdravotný stav človeka vhodného do zariadenia. 

Efektivita práce opatrovateliek sa pohybovala v priemere 92,5 %. Sociálno-prepravnou službou bolo v roku 

2016 prepravených celkovo 22 klientov.  

Zrealizovali sme dve školenia pre svojich zamestnancov za účelom zlepšenia kvality poskytovaných 

sociálnych služieb.  
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Z dôvodu udržania kvalitných sociálnych služieb a finančnej podpory týchto služieb, sa organizácia snaží 

udržať a  rozvíjať vlastnú podnikateľskú činnosť v oblasti prepravy osôb využívaním vlastných autobusov. 

Aby sa príbuzní starých a chorých nevyčerpali skôr ako tí, o ktorých sa starajú, musia sa naučiť prijať pomoc 

skôr, ako k tomu dôjde. Je dobré, keď sa pri ťažko chorom a zomierajúcom striedajú viacerí. Zabráni sa tak 

profesionálnemu vyhoreniu opatrovateľa, či už profesionála alebo rodinného príslušníka. Spoločnými 

akciami zamestnancov a ich rodinných príslušníkov sa snažíme upevňovať vzájomné medziľudské vzťahy.   

 

POĎAKOVANIE: 

Sťa riava vody v Turčianskej doline ubehli rôčky našej dedovine. 

Obhliadnúť  vzad nebol  čas a už staroba prenasleduje nás. 

Tú túžbu  prežiť jeseň svojho života v kruhu najbližších sa veľakrát rozplynie nevôľou či neochotou 

odmeniť sa za vašu lásku a pomoc. A samota je zlá, pomoc od ľudí s veľkým srdcom, aké majú pracovníci, 

opatrovatelia a dobrovoľníci v SAMARITÁN-e, n.o.  nezištná. Nahradia nám  aspoň čiastočne  našich  

blízkych a tak zmiernia  našu bolesť skutkom, či milým slovom. 

Prosíme, zamyslime  sa nad  tým, či aj mňa, či Vás nezastihne podobný osud. Ďakujeme v mene 

opatrovateľov, ako aj dobrovoľných pracovníkov SAMARITÁN,n.o.za 2% z vašich daní pre ľudí  

v prestarnutom veku, ktorí sú na vašu pomoc odkázaní. 

          Vojtech Turan 

 

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 89 451,31 

 Oprávky -76 652,15 

2. Pohľadávky 19 273,87 

3. Finančný majetok – peniaze, ceniny 25 696,17 

4. Prechodné aktíva 1 218,19 

 AKTÍVA  SPOLU: 58 987,39 

 PASÍVA  

1. Základné imanie 497,91 

2. Fondy 4 453,90 

3. Nerozdelený zisk z minulých rokov 30 300,62 

4. Hospodársky výsledok za rok 2016 – zisk 4 119,61 

5. Záväzky z toho 19 615,35 

 Krátkodobé rezervy 4 721,85 

 Dlhodobé záväzky 175,33 

 Krátkodobé záväzky 14 718,17 

 Pôžičky  

6. Výnosy budúcich období  

 PASÍVA SPOLU: 58 987,39 
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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. 

             Výnosy          Náklady                                            

Tržby z predaja služieb  123 323,37  

Iné ostatné výnosy  1 537,79  

Tržby z predaja dlh. nehm. a dlh. hm. majetku    

Prijaté príspevky od iných organizácií  335,00  

Prijaté príspevky od fyzických osôb  2 824,00  

Prijaté príspevky z podielu zaplatenej dane 5 079,70  

Dotácie – Mesto Martin 105 438,95  

Úroky 0,56  

Spotreba materiálu  17 229,59 

Opravy a udržiavanie  6 726,22 

Cestovné  1 014,16 

Reprezentačný fond   347,10 

Ostatné služby  17 183,30 

Mzdové náklady  121 918,13 

Zákonné sociálne poistenie  38 926,74 

Zákonné sociálne náklady  15 005,28 

Daň z motorových vozidiel  3 078,14 

Ostatné dane a poplatky  378,44 

Ostatné náklady   

Iné ostatné náklady   2 511,65 

Odpisy  10 101,00 

Zostat. cena  predaného dlh. nehm. a dlh. hm. majetku   

Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám   

DPPO    

 Spolu 238 539,37 234 419,75 
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Ročná účtovná závierka za rok 2016 bola overená audítorom:  

 

AM-AUDIT, spol. s r.o., Bajkalská 18,  Bratislava  821 01,  Licencia  SKAU číslo 86.  

 

 Finančné prostriedky získané v roku 2016 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. 

SAMARITÁN, n.o. tak ako v roku 2015 aj v roku 2016 mala kladný hospodársky výsledok. Nárast tržieb  

v roku 2016 bol oproti roku 2015 o 12 455,77 €. Aj v roku 2017 očakávame mierny nárast. Záväzky ani 

pohľadávky oproti roku 2015 nezaznamenali výraznú zmenu, ktorá by mala dopad na celkovú situáciu 

organizácie. Po skončení účtovného obdobia 2016 nenastali udalosti osobitného významu. V organizácii 

neexistujú významné riziká, pokiaľ nezasiahne Vyššia moc. 

 

Výročnú správu za rok 2016 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 22.03.2017 


