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Ad usum, n. o. 

 

 

Poľovnícka 39/B, 932 01 Veľký Meder 

 

Výročná správa neziskovej organizácie Ad usum za rok 2019 

 

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 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, na návrh zakladateľky Bc. 

Ingrid Čápkovej ,vydal Rozhodnutie pod číslom VVS/NO-18/2011. Týmto rozhodnutím  

zapísal  neziskovú organizáciu Ad usum 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 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. 

 

Dňom 01.06.2016 na ďalšie funkčné obdobie bola zvolená trojčlenná Správna rada v zloţení: 

1. Chynoradský Stanislav 

2. Kutiš Miroslav, PaedDr.- predseda 

3. Lišťák Vladislav, PaedDr. 

 

Revízor:  Miroslav Smolek, Ing. 

 

 

 

 



  

 Mnohí ľudia povaţujú mladosť a vitalitu za niečo samozrejmé, pričom si 

neuvedomujú dopady starnutia a nepriaznivého zdravotného stavu na ţivot človeka. Jedným z 

dôvodov môţe byť aj skutočnosť, ţe sa priamo nestretávajú so starými ľuďmi a so 

zdravotným postihnutím. Nepoznajú preto ich potreby, obmedzenia a bariéry, ktoré títo ľudia 

musia kaţdodenne prekonávať. Proces starnutia ovplyvňuje celý rad faktorov genetických, 

ekologických, patologických, sociálnych. Je známe, ţe starnutie organizmu nie je moţné 

poznať odlúčene od vzájomných vzťahov medzi ním a okolím. Na človeku, ktorý starne 

vidíme rôzne prejavy starnutia, syndrómy chorôb. Za svoje starnutie a starobu je do veľkej 

miery zodpovedný kaţdý sám. Treba však ku kaţdému jednotlivcovi pristupovať 

individuálne. 

 Preto nezisková organizácia Ad usum, n. o. bola zaloţená so zámerom poskytovať 

všeobecne prospešné sluţby a to hlavne poskytovať sociálne sluţby občanom odkázaným na 

pomoc inej fyzickej osoby. Pri všetkých činnostiach sa riadime štandardami kvality. 

Opatrovateľská a ošetrovateľská činnosť je vykonávaná a zabezpečovaná podľa 

individuálnych potrieb a zdravotného stavu prijímateľa sociálnej sluţby. Organizácia zriadila 

v roku 2012 Centrum sociálnych sluţieb (ďalej len CSS), ktoré pozostáva so Zariadenia pre 

seniorov, Domova sociálnych sluţieb a Zariadenia opatrovateľských sluţieb. CSS poskytuje 

sociálne sluţby v meste Veľký Meder v dvoch novo zrekonštruovaných budovách, v 

susedstve Polikliniky, lekárne, lesoparku a promenády pred termálnym kúpaliskom. 

 

 

Prehľad počtov klientov za rok 2019 

       

       

mesiac ZPS ZOS 

DSS 

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

január 49 2 0 1 8 60 

február 49 2 0 1 8 60 

marec 49 2 0 1 8 60 

apríl 49 2 0 1 8 60 

máj 49 2 0 1 8 60 

jún 49 2 0 1 8 60 

júl 49 2 0 1 8 60 

august 49 2 0 1 8 60 

september 49 2 0 1 8 60 

október 49 2 0 1 8 60 

november 49 2 0 1 8 60 

december 49 2 0 1 9 61 

spolu 588 24 0 12 97 721 

 



Zoznam kultúrnych akcií a aktivít v roku 2019 

 

31.01.2019                            Narodeninová oslava klientov 

28.02.2019                            Narodeninová oslava klientov 

08.03.2019                            MDŢ 

28.03.2019                            Narodeninová oslava klientov 

08.04.2019                            Návšteva dekana v zariadení, spovedanie 

22.04.2019                            Veľká noc 

23.04.2019                            Šibačka v zariadení 

30.04.2019                            Narodeninová oslava 

30.05.2019                            Narodeninová oslava klientov 

27.06.2019                            Narodeninová oslava klientov 

28.06.2019                            Privítanie leta 

28.08.2019                            Narodeninová oslava 

13.09.2019                            Športový deň v CSS – Rozlúčka s letom – Guláš Party 

26.09.2019                            Narodeninová oslava klientov 

01.10.2019                            Návšteva študentov v zariadení z Ekonomickej školy Veľký 

                                              Meder 

23.10.2019                            Slávnostné posedenie pri príleţitosti úcty k starším 

                                             Hostia: Klub dôchodcov Veľký Meder 

31.10.2019                            Narodeninová oslava klientov 

29.11.2019                            Katarínska zábava v zariadení 

09.12.2019                            Vítanie Mikuláša 

13.12.2019                            Návšteva dekana v zariadení, spovedanie 

20.12.2019                            Návšteva VŠ sv. Alţbety – Dunajská Streda 

23.12.2019                            Adventné posedenie pre klientov domova 

                                              Hostia: Cirkevný zbor Veľký Meder 

27.12.2019                            Narodeninová oslava klientov 



Pravidelné činnosti v zariadení:  

 vychádzky do blízkeho okolia, 

 biblioterapia, prvky arteterapie, aromaterapia, reminiscenčná terapia  

 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  dekoratívnych predmetov 

 relaxačné posedenie pri káve, bylinkovom čaji,    

 aktivácia pomocou spoločenských hier 
 

V septembri 2014 organizácia rozšírila druh sociálnej sluţby v Registri 

poskytovateľov sociálnych sluţieb Trnavského samosprávneho kraja o opatrovateľskú sluţbu 

terénnou formou.  Organizácia v r.2019 poţiadala o NFP312040R163 - Opatrovanie v 

domácnostiach na základe OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01 - Podpora opatrovateľskej sluţby na 

financovanie opatrovateľskej sluţby, ktorý bol schválený od 1.3. 2019 do 30.04.2021 vo 

výške 489 060,00 €. Následne v tomto roku organizácia poţiadala o NFP312040U621 - 

Opatrovanie v domácnostiach NR na základe OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01 - Podpora 

opatrovateľskej sluţby v Nitrianskom kraji. Tento jej bol schválený vo výške 74 100,00 € na 

obdobie od 1.6.2019 do 31.7.2021, avšak správna rada vo výročnej správe  schvaľuje predpis 

len za rok 2019  uvedený v účtovnej závierke za rok 2019.  

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 2019  účtovala v sústave podvojného 

účtovníctva. 

Účtovná závierka 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 

daňovému priznaniu dani z príjmov. 

Na Daňový úrad budú Ročná účtovná závierka za rok 2019  a daňové priznanie za rok 

2019 odovzdané po prerokovaní na Správnej rade n.o. 

Náklady organizácie v roku 2019 boli v celkovej výške bez dane 944 063,22 € 

a výnosy 961 177,98 €.  

Výsledok hospodárenia za rok 2019 predstavuje zisk  vo výške 17 114,76 €. 

Ročná účtovná závierka za rok 2019 bola overená audítorom: 

Ing. Henrieta Godány Vaššová, CA. auditor .č. licencie 1142 

M. R. Štefánika 78; 940 01 Nové Zámky 



 Na konci roku 2019 sa prvýkrát objavili správy z Číny týkajúce sa COVID-19. V  

prvých mesiacoch roku 2020 sa vírus rozšíril do celého sveta a negatívne ovplyvnil mnoho 

krajín. Správna rada ÚJ pozorne monitoruje situáciu a hľadá spôsoby, ako minimalizovať 

dopad na účtovnú jednotku. 

 Počas 2019 sme v našom zariadení nezaznamenali dopady infekcie COVID-19, avšak 

v tejto súvislosti je moţné predpokladať finančné dopady v roku 2020, nakoľko sa zvýšila 

spotreba dezinfekčných prostriedkov a vynakladá sa viac finančných prostriedkov na nákup 

ochranných prostriedkov. Tieto dopady nemajú významný vplyv na schopnosť  pokračovať 

nepretrţite vo svojej činnosti a fungovať ako zdravý subjekt, za predpokladu, ţe zo strany  

MPSVaR SR nepríde ku  kráteniu finančných prostriedkov za sociálne sluţby a bude 

dodrţaná platobná disciplína úhrad za sociálnu sluţbu  od prijímateľov sociálnej sluţby.  

 Je moţné predpokladať finančnú stratu  z neobsadených lôţok, ktoré sme museli 

vyčleniť pre prípad izolácie klienta s moţnou infekciou COVID-19, zamestnanci si čerpajú 

OČR a PN z dôvodu karantény. Pretoţe sa situácia stále vyvíja a dopady sa stále prehlbujú, 

vedenie účtovnej jednotky si nemyslí, ţe je moţné poskytnúť kvantitatívne odhady 

potenciálneho vplyvu súčasnej situácie na účtovnú jednotku. Akýkoľvek negatívny vplyv 

zahrnie účtovná jednotka do účtovníctva a účtovnej závierky v roku 2020. 

 /príloha/ 

    SÚVAHA 2019 2018 

 Neobeţný majetok spolu 22404,77 23369,87 

  Dlhodobý hmotný majetok 22404,77 23369,87 

  Obeţný majetok 132161,6 59885,44 

STRANA Zásoby 2334,34 1631,82 

AKTÍV Krátkodobé pohľadávky 21965,43 4641,31 

  Finančný majetok 107861,83 53612,31 

  Časové rozlíšenie 363,07 53,62 

  Aktíva celkom 154929,44 83308,93 

  Vlastné zdroje -2917,53 -20032,29 

  Imanie 100 100 

  Nevysporiadaný výsledok hospodárenia -20132,29 -40358,7 

  Výsledok hospodárenia za účtov. obdobie 17114,76 20226,41 

STRANA  Cudzie zdroje 145837,55 90945,8 

PASÍV Rezervy 6944,03 1873,01 

  Dlhodobé záväzky 9508,96 7735,56 

  Krátkodobé záväzky 129384,56 81337,23 

  Časové rozlíšenie 12009,42 12395,42 

  Pasíva celkom 154929,44 83308,93 

 

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

voči fi. ŠBK s.r.o. predstavujú čiastku  37 738,97 €. 



VÝKAZ ZISKOV A STRÁT rok 2019 rok 2018 

Spotreba materiálu 25511,03 25435,98 

Spotreba energie 33266,75 29271,73 

Opravy a udrţiavanie 5208,79     1951,99 

Cestovné 370,00  

Náklady na reprezentáciu 4215,15          7426,30 

Ostatné sluţby 270197,84      247327,55 

Mzdové náklady 440917,28     329179,70 

Zákonné sociálne a zdravotné poistenie 148863,50 100434,88 

Zákonné sociálne náklady 9420,37 8193,40 

Ostatné sociálne náklady   

Ostatné dane a poplatky 2202,5 3020,40 

Zmluvné pokuty a penále 46,82 314,39 

Ostatné pokuty a penále  200,00 

Úroky   

Iné ostatné náklady 219,39 233,10 

Odpisy dlhodobého hmotného majetku 3004 3931,40 

Tvorba a zúčtovanie opravných poloţiek 619,8 206,20 

ÚČTOVNÁ TRIEDA 5 SPOLU 944063,22 757127,42 

Trţba predaj sluţieb 412474,75 359726,14 

Aktivácia dlhodobého hmotného majetku   

Úroky   

Prijaté dary   

Iné ostatné výnosy 572,9  

Prijaté príspevky od iných organizácií 2889,00 1196,00 

Príspevky z podielu zaplatenej dane 633,05 1011,62 

Dotácie 544608,28 415425,66 

ÚČTOVNÁ TRIEDA 6 SPOLU 961177,98 777359,42 

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA PRED 

ZDANENÍM 
17114,76 20232,00 

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA PO 

ZDANENÍ 
17114,76 20226,41 

 

 

Príjmy (výnosy) v roku 2019 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, dotácie implementačnej agentúr z príspevku 

z podielu zaplatenej dane a prijaté finančné dary. 

Z hore uvedeného vyplýva, ţe  náklady aj výnosy v roku 2019 sa  oproti v roku 2018  

zvýšili, porovnaním celkových nákladov a výnosov konštatujeme, ţe rok 2019 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


 

Prehľad rozsahu príjmov ( výnosov) v členení podľa zdrojov : 

poplatok klientov za sociálne sluţby vo výške    321 756,95 € 

poplatok za opatrovateľskú sluţbu                                                           79 380,80 € 

poplatok za vykonané ošetrovateľské úkony                                             11 337,00 € 

iné ostatné výnosy                                                                                        572,90 € 

prijaté finančné dary                                       2 503,00 € 

Príspevky z podielu zaplatenej dane             633,05 €  

finančný príspevok na poskytovanie sociálnych sluţieb od ministerstva    340 055,26 € 

finančný príspevok na poskytovanie sociálnych sluţieb od VÚC Bratislava  1 519,28 € 

finančný príspevok na poskytovanie sociálnych sluţieb od VÚC  Trnava     23 343,70 € 

dotácia implementačnej agentúry Trnava                177 410,04 € 

dotácia implementačnej agentúry Nitra                                                    2 280,00 € 

 

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 

2019 bola zaúčtovaná do výnosov čiastka 386 €. V roku 2019 sme dostali príspevok z podielu 

zaplatenej dane vo výške 633,05 €, ktoré boli pouţité na reţijné náklady.   

    

               

 

                                                                                                     JUDr. Štefan Berec 

          riaditeľ n.o. 

 

 

 


