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VÝROČNÁ SPRÁVA  

neziskovej organizácie Ad usum,n.o. za rok 2018 

 

Obvodný úrad  Nitra, odbor všeobecnej vnútornej správy príslušný na konanie podľa  

§ 9 ods. 2 zákona NR SR č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich 

všeobecne prospešné sluţby v znení neskorších predpisov, v spojení s ustanovením § 46 

zákona č.71/1967 Zb. Zákon o správnom konaní  správny poriadok)  ,vydal Rozhodnutie pod 

číslom VVS/NO-18/2011, ktorým  zapísal  neziskovú organizáciu Ad usum,n.o. do Registra 

neziskových organizácií, poskytujúcich všeobecne prospešné sluţby. Rozhodnutie 

o registrácii nadobudlo právoplatnosť dňom 31. mája 2011. 

Trnavský samosprávny kraj, Odbor sociálnej pomoci, dňa 27. februára 2012 zapísal  

neziskovú organizáciu Ad usum,n.o. do Registra poskytovateľov sociálnych sluţieb na území 

Trnavského samosprávneho kraja pod číslom OSP/NO/167/2012 s predmetom činností: 

- Domov sociálnych sluţieb  s kapacitou 10 miest, 

- Zariadenie pre seniorov   s kapacitou 49 miest, 

- Zariadenie opatrovateľskej sluţby s kapacitou   2 miesta. 

Prehľad počtov klientov za rok 2018 

       

       

mesiac ZPS ZOS 

DSS 

/NR/ DSS /BA/ DSS /TT/ spolu 

január 49 2 0 1 9 61 

február 49 2 0 1 9 61 

marec 49 2 0 1 9 61 

apríl 49 2 0 1 9 61 

máj 49 2 0 1 9 61 

jún 47 2 0 1 9 59 

júl 49 2 0 1 9 61 

august 48 2 0 1 9 60 

september 47 2 0 1 7 57 

október 48 2 0 1 7 60 

november 49 2 0 1 7 59 

december 49 2 0 1 8 60 

spolu 573 24 0 12 94 703 



 

Zoznam kultúrnych akcií a aktivít v roku 2018 

 

Január:  Novoročné stretnutie klientov CSS 

 

Február:  21.02.Narodeninová oslava klientov 

 

Marec:  08.03. Posedenie k MDŢ – spoločná oslava  

  20.03. Návšteva dekana v zariadení,spovedanie 

  21.03. Narodeninová oslava klientov 

  

Apríl :   02.04. Veľkonočné sviatky-spoločné posedenie 

23.04. Narodeninová oslava klientov 

 

Máj :  10.05.  Majáles v CSS so spoločným kultúrnym programom , kde naši klienti 

vystúpili so svojím tancom 

Jún:  08. 06. Privítanie leta - spoločné posedenie so starkými, spojené s tancovačkou; 

varenie guláša 

28.06 . Narodeninová oslava klientov 

Júl:   28. 07. Narodeninová oslava klientov 

August :  30.08. Narodeninová oslava klientov 

September:  14.09.Športový deň v CSS – kde naše klienti mali moţnosť súťaţiť v rôznych 

športových disciplínach. Celé podujatie sa skončilo s vyhodnotením 

a odovzdaním diplomov. Popoludní akcia – rozlúčka s letom 

 27.09. Narodeninová oslava klientov 

 

Október: 24.10.Mesiac úcty k starším - vystúpenie členov Klubu dôchodcov 

 z Veľkého  Medera a spoločné spievanie 

  31. 10. Narodeninová oslava klientov 

 

November:  02. 11. Pamiatka zosnulých - spoločné modlitby a liturgické čítanie 

  

December:  zapojenie sa do akcie „Vianočná pošta „  

 

06.12. prvý krát sme privítali „Mikuláša“ v našom zariadení, čo veľmi potešilo 

a prekvapilo našich klientov, nakoľko balíček dostali priamo od Mikuláša 

17. 12.Návšteva kňaza v zariadení 

   20 .12. Adventné posedenie, vystúpenie deti z Materskej školy Veľký Meder   

21. 12.Narodeninová oslava klientov 

24. 12. Spoločné posedenie , štedrovečerná večera klientov 



 

  

Pravidelné činnosti v zariadení: 

 

*vychádzky do blízkeho okolia 

*reminiscenčná terapia 

*biblioterapia 

*prvky arteterapie 

*hudobná aktivita, počúvanie, spievanie ľudových piesní 

*tréning kognitívnych funkcií 

*precvičovanie jemnej motoriky u imobilných klientov 

*liturgické čítanie a spoločné modlitby 

*návšteva imobilných klientov na izbách – individuálna 

*komunikácia 

*pravidelná výzdoba a úprava interiéru podľa ročného obdobia, výroba dekorácií 

*relaxačné posedenie pri káve, bylinkovom čaji 

*aromaterapia 

*aktivácia pomocou spoločenských hier 

 

 

V roku 2018 organizácia pokračovala s poskytnutím opatrovateľskej sluţby terénnou 

formou.  

V decembri 2018 sme predloţili na ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny novú 

ţiadosť o dotáciu na výstavbu výťahu, ktorý je podmienkou na rozšírenie počtu prijímateľov 

sociálnych sluţieb na 1. poschodí budovy „B“; predchádzajúca ţiadosť bola zamietnutá. 

 

Ročná účtovná závierka a zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnutých 

 

V súlade s ustanovením § 4 ods. 2 zákona 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení 

neskorších predpisov, nezisková organizácia v roku 2018 účtovala v sústave podvojného 

účtovníctva. 

Účtovné závierka je výsledným produktom účtovnej uzávierky. Príprava a zostavenie 

účtovanej závierky sa skladalo z 3 etáp: 

1. etapa: prípravné práce - sem patrí zúčtovanie všetkých účtovných prípadov za daný rok 

v podvojnom účtovníctve neziskovej organizácii, vykonanie inventarizácie majetku 

a záväzkov a zaúčtovanie uzávierkových účtovných operácií, 

2. etapa: zostavenie účtovnej uzávierky, 

3. etapa: zostavenie účtovných výkazov t.j. účtovná závierka. 



Účtovná uzávierka predstavuje sústavu výstupných informácií z beţného účtovníctva, 

na základe účtovnej závierky; organizácia  zostavila  Súvahu a Výkaz ziskov a strát a 

Poznámky.  

Tieto výkazy tvoria účtovnú závierku v podvojnom účtovníctve a sú prílohou 

daňovéhopriznaniu dani z príjmov. 

Na Daňový úrad bola Ročná účtovná závierka za rok 2018  a daňové priznanie za rok 

2018 boli odovzdané dňa 27. marca 2019.  

Náklady organizácie v roku 2018 boli v celkovej výške /bez dane / 757 127,42 € 

a výnosy 777 359,42 €.  

Výsledok hospodárenia za rok 2018 predstavuje zisk vo výške 20 232,00 €. 

Ročná účtovná závierka za rok 2018bola overená audítorom:Ing. Henrieta Godány-

Vaššová, CA. audítor .č. licencie 1142M. R. Štefánika 78; 940 01 Nové Zámky 

 

 /príloha/ 

    SÚVAHA 2018 2017 

 Neobeţný majetok spolu 23369,87 20238,77 

  Dlhodobý hmotný majetok 23369,87 20238,77 

  Obeţný majetok 59885,44 54625,18 

STRANA Zásoby 1631,82 637,27 

AKTÍV Krátkodobé pohľadávky 4641,31 42452,12 

  Finančný majetok 53612,31 11535,79 

  Časové rozlíšenie 53,62 107,71 

  Aktíva celkom 83308,93 74971,66 

  Vlastné zdroje -20032,29 -40258,7 

  Imanie 100 100,00 

  Nevysporiadaný výsledok hospodárenia -40358,7 -68316,44 

  Výsledok hospodárenia za účtov. obdobie 20226,41 27957,74 

STRANA  Cudzie zdroje 90945,8 101123,94 

PASÍV Rezervy 1873,01 1740,41 

  Dlhodobé záväzky 7735,56 7070,37 

  Krátkodobé záväzky 81337,23 92313,16 

  Časové rozlíšenie 12395,42 14106,42 

  Pasíva celkom 83308,93 74971,66 

 

Významnou poloţkou strany pasív sú krátkodobé záväzky z obchodného styku, z toho 

voči fi. ŠBK s.r.o. predstavujú čiastku 17 664,29 €. 

 



VÝKAZ ZISKOV A STRÁT rok 2018 rok 2017 

     

Spotreba materiálu 25435,98 24969,85 

Spotreba energie 29271,73 29090,15 

Opravy a udrţiavanie 1951,99 4259,74 

Cestovné  5,92 

Náklady na reprezentáciu 7426,30 4269,24 

Ostatné sluţby 247327,55 236489,95 

Mzdové náklady 329179,70 397944,07 

Zákonné sociálne a zdravotné poistenie 100434,88 123061,23 

Zákonné sociálne náklady 8193,40 6449,61 

Ostatné sociálne náklady   

Ostatné dane a poplatky 3020,40 1753,00 

Zmluvné pokuty a penále 314,39 23,17 

Ostatné pokuty a penále 200,00 120 

Úroky   

Iné ostatné náklady 233,10 191,36 

Odpisy dlhodobého hmotného majetku 3931,40 3719,00 

Tvorba a zúčtovanie opravných poloţiek 206,20 206,6 

ÚČTOVNÁ TRIEDA 5 SPOLU 757127,42 832552,89 

Trţba predaj sluţieb 359726,14 371295,33 

Aktivácia dlhodobého hmotného majetku   

Úroky   

Prijaté dary  1688,00 

Prijaté príspevky od iných organizácií 1196,00 1827,00 

Príspevky z podielu zaplatenej dane 1011,62 756,45 

Dotácie 415425,66 484946,04 

ÚČTOVNÁ TRIEDA 6 SPOLU 777359,42 860512,82 

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA PRED 

ZDANENÍM 
20232,00 27959,93 

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA PO 

ZDANENÍM 
20226,41 27957,74 

   

 

Príjmy (výnosy) v roku 2018 tvoria: 

 

 trţby od klientov za sociálne sluţby,  dotácie ministerstva práce, sociálnych vecí a 

rodiny na klientov a na technické zhodnotenie budovy, 

dotácie VÚC Bratislava,  dotácie VÚC Trnava ,  z príspevku z podielu zaplatenej dane 

a prijaté  dary. 

Z hore uvedeného vyplýva, ţe náklady aj výnosy v roku 2018 sa oproti  roku 2017 

zníţili, a porovnaním celkových nákladov a výnosov konštatujeme, ţe rok 2018 bol 

ziskový. 

https://www.google.sk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB8QFjAAahUKEwj44POWjtnGAhXEVhQKHYwpCn8&url=http%3A%2F%2Fwww.employment.gov.sk%2F&ei=mTWkVbiwHMStUYzTqPgH&usg=AFQjCNFtTpDtFHib4t6oy_uCgYZpUD3Mwg&sig2=WkGx-HjYgUw7Q5HKxyyfVA&bvm=bv.97653015,d.d24
https://www.google.sk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB8QFjAAahUKEwj44POWjtnGAhXEVhQKHYwpCn8&url=http%3A%2F%2Fwww.employment.gov.sk%2F&ei=mTWkVbiwHMStUYzTqPgH&usg=AFQjCNFtTpDtFHib4t6oy_uCgYZpUD3Mwg&sig2=WkGx-HjYgUw7Q5HKxyyfVA&bvm=bv.97653015,d.d24


Prehľad rozsahu príjmov ( výnosov) v členení podľa zdrojov : 

poplatok klientov za sociálne sluţby        311 344,14 €, 

poplatok za opatrovateľskú sluţbu          47 212,80 €, 

prijaté finančné dary                800,00 €, 

príspevky z podielu zaplatenej dane                         1 011,62 €, 

finančný príspevok na poskytovanie sociálnych sluţieb od ministerstva  305 448,66 €, 

finančný príspevok na poskytovanie sociálnych sluţieb od VÚC Bratislava           0,00 €, 

finančný príspevok na poskytovanie sociálnych sluţieb od VÚC  Trnava     31 899,00 €, 

dotácia implementačnej agentúry          78 078,00 €, 

 

Od ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny  na technické zhodnotenie v roku 2014 

sme obdrţali 13 865,00 €, ktoré postupne, na základe odpisov sa preúčtujú aj do výnosov; v 

roku 2018 bola zaúčtovaná do výnosov čiastka 396 € . V roku 2018 sme dostali príspevok 

z podielu zaplatenej dane vo výške 1 011,62 €, ktoré boli pouţité na reţijné náklady.  

 

V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 213/1997 Z.z. o. neziskových 

organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné sluţby v znení neskorších predpisov 

a príslušných ustanovení Štatútu neziskovej organizácie Ad usum,n.o. poskytujúcej všeobecne 

prospešné sluţby fungovala správna rada neziskovej organizácie v takom istom zloţení ako 

v roku 2017 a to menovite: PaedDr. Kutiš Miroslav, Chynoradský Stanislav, PaedDr. Lišťák 

Vladislav. 

Rozhodnutím č.4/2018 Správna rada rozhodla o zmene druhu všeobecne prospešných 

sluţieb, ktoré bude nezisková organizácia poskytovať a schválila nasledovný druh všeobecne 

prospešných sluţieb: 

Nezisková organizácia poskytuje sociálne sluţby v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o 

sociálnych sluţbách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1995 Zb. o ţivnostenskom podnikaní 

(ţivnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a to:  

1. poskytovanie sociálnej sluţby v zariadení pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc 

inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek v zariadeniach: 

a) zariadenie pre seniorov, 

b) zariadenie opatrovateľskej sluţby, 

c) domov sociálnych sluţieb, 

2. opatrovateľskú sluţbu. 



 

Následne sa správna rada zaoberala dodatkom k štatútu a schválila Dodatok č. 3 k 

štatútu neziskovej organizácie Ad usum, n.o. 

Správna rada splnomocnila JUDr. Štefana Bereca - riaditeľa n.o. - podaním návrhu na zmenu 

údajov zapísaných do registra n.o. na Okresnom úrade Trnava; úloha bola splnená a OÚ TT 

vydal rozhodnutieOÚ-TT-OVVS1-2018/035400, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa: 

13.11.2018 

Správna rada neziskovej organizácie prerokovala na svojom zasadnutí  dňa 30.03.2019 

Výročnú správu za rok 2018 a jednohlasne ju schválila bez pripomienok. 

 

JUDr. Štefan Berec 

               riaditeľ n.o. 

 

 

 


