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Výročná správa 
neziskovej organizácie SAMARITÁN, n.o. za rok 2017. 

 
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. Opatrovateľskú službu sme poskytli rozsahu 26 448 hodín, čo je nárast oproti 
minulému roku o 4 137 hodín. Mesto Martin nám poskytlo dotáciu na opatrovateľskú službu o 20 176 € vyššiu oproti 
minulému roku. Demografický vývoj spoločnosti potvrdzuje zvýšený záujem po tejto službe. Sociálno-prepravnú 
službu sme poskytovali v obmedzenom režime – bez dotácie mesta Martin, celkom 26 klientom. Hospodárskou 
činnosťou – nepravidelnou autobusovou dopravou sme podporovali poskytovanie sociálnych služieb. Odjazdili sme 
viac ako 100 000 kilometrov k spokojnosti prepravovaných. Pravidelne mesačne podporuje našu činnosť eurodent 
MEDIMA, lekáreň SILOE a Lekáreň U Dobrého Pastiera. Zorganizovali sme školenia pre zamestnancov a boli na výlete 
v Liptovskom Jáne a na Šútovských vodopádoch. Spoločnosť Up Slovensko, s.r.o. (predtým LE CHEQUE DEJEUNER 
s.r.o.) nám pomohla a poskytla dar 5 000 €, organizácia tak nie je za rok 2017 v strate. 
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Organizácia, tak ako v roku 2016, aj v roku 2017 mala kladný hospodársky výsledok. Tržby v roku 2017 boli cca na 
rovnakej úrovni ako v roku 2016. V roku 2018 očakávame stratu cca 20 000 €. Záväzky ani pohľadávky oproti roku 
2016 nezaznamenali výraznú zmenu. Po skončení účtovného obdobia 2017 nastali výrazné zmeny v podobe zvýšenia 
minimálnej mzdy. V dôsledku toho v organizácií existuje riziko. Hromadné prepúšťanie až likvidácia, z dôvodu 
nedostatočnej dotácie na krytie ekonomicky oprávnených nákladov na opatrovateľskú službu zo strany mesta Martin. 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Martin a výška hodinovej dotácie na opatrovateľskú službu nebola od roku 
2009 zmenená a nezohľadňuje každoročný rast minimálnej mzdy. Hospodárska činnosť je v slepej uličke, čo znamená, 
že všetky prostriedky po zdanení smerujú na sociálne služby a niet z čoho obnoviť vozový park. Cesta úveru či 
leasingu na kúpu aj zánovného autobusu je nereálna. Pre zachovanie opatrovateľskej služby bude potrebné zvýšiť 
úhrady od klientov od mája 2018, aby sa tak nevytvárala každomesačná strata, ktorá je cca 1500 € z dôvodu zvýšenia 
minimálnej mzdy a od mája 2018 pribudnú príplatky za soboty, nedele. Od roku 2019 ďalšie zvýšenie minimálnej 
mzdy aj príplatkov. Riešením by bolo, aby mesto Martin prebralo do svojho stavu opatrovateľky aj klientov 
organizácie, aby tak boli zabezpečené služby. Mesto Martin už v roku 2017 poskytovalo plat svojim opatrovateľkám 
3,8 € brutto / hodina, čo je zaradenie v 3 stupni náročnosti práce. Naša organizácia nedokáže z dotácie vykryť ani 2 - 
nižší stupeň náročnosti 3,3 € brutto / hodina. Pritom práca opatrovateľky SAMARITÁN, n.o.  je nieže porovnateľná, 
ale náročnejšia – večerné služby a víkendové služby OS. 

Bude na rozhodnutí poslancov mesta Martin, či vôbec chcú, aby sociálne služby dnes a do budúcnosti poskytoval aj 
SAMARITÁN. n.o. 

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 -84 885,46 
2. Pohľadávky 18 618,29 
3. Finančný majetok – peniaze, ceniny 43 120,96 
4. Prechodné aktíva 1 425,79 
 AKTÍVA  SPOLU: 67 730,89 

 PASÍVA  
1. Základné imanie 497,91 
2. Fondy 4 453,90 
3. Nerozdelený zisk z minulých rokov 34 420,23 
4. Hospodársky výsledok za rok 2017 – zisk 4 124,79 
5. Záväzky z toho 24 234,06 
 Krátkodobé rezervy 6 458,99 
 Dlhodobé záväzky 270,36 
 Krátkodobé záväzky 17 504,71 
 Pôžičky  
6. Výnosy budúcich období  
 PASÍVA SPOLU: 67 730,89 

 
 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  122 573,48  

Iné ostatné výnosy  2 842,28  

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

Prijaté príspevky od iných organizácií  5 000,00  

Prijaté príspevky od fyzických osôb  1 490,00  

Prijaté príspevky z podielu zaplatenej dane 4 638,55  

Dotácie – Mesto Martin 125 615,10  

Úroky   

Spotreba materiálu  19 412,14 

Opravy a udržiavanie  7 009,17 

Cestovné  2 715,,11 

Reprezentačný fond   73,44 

Ostatné služby  16 771,54 

Mzdové náklady  138 289,40 

Zákonné sociálne poistenie  45 610,10 

Zákonné sociálne náklady  13 771,59 

Daň z motorových vozidiel  3 278,80 

Ostatné dane a poplatky  503,96 

Ostatné náklady   

Iné ostatné náklady   2 366,06 

Odpisy  8 233,31 

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

Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám   

DPPO    

 Spolu 262 159,41 258 034,62 
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Ročná účtovná závierka za rok 2017 bola overená audítorom:  
 
AM-AUDIT, spol. s r.o., Bajkalská 18,  Bratislava  821 01,  Licencia  SKAU číslo 86.  
 
 Finančné prostriedky získané v roku 2017 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 udržanie opatrovateľskej služby, prepravnej služby a ďalšieho vzdelávania zamestnancov. 
  
 
Výročnú správu za rok 2017 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 28.3.2018 

 


