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1. Charakteristika organizácie    

   
SAMARITÁNKA n.o.  Zariadenie pre seniorov, Zariadenie opatrovateľskej služby a Špecializované 

zariadenie pre ľudí s ACH  ulica Partizánska č20, 966 81 Žarnovica v  súlade s ustanovením § 81 

písm. i) a j) zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a zmene a doplnení zákona č. 455/1991 

Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov /ďalej len zákon 

č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách/ je registrovaná v registri neziskových organizácií 

poskytujúcich všeobecne prospešné služby pod č. OVVS/NO – 9/2003. 

Krajský úrad  v B. Bystrici odbor všeobecnej vnútornej správy Nám. Ľ. Štúra č.1, 975 541 B. 

Bystrica  vydal dňa 2.6.2003 ROZHODNUTIE podľa ust. § 9 ods.2 zákona NR SR  č.213/1997 Z.z.  

o neziskových organizáciách  poskytujúcich všeobecne  prospešné služby v znení  zákona NR  č. 

35/2002 Z.z. v spojení s ustanovením §6 ods. 1 zákona NR č. 222/1996 Z.z. o organizácii miestnej 

štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

    

1.1 Štruktúra  orgánov organizácie v roku 2015 

  
Správna rada:   Ing. Herchlová  Tatiana  –   predseda SR 

                         Mgr. Volentierová  Mária   -  členka SR 

                         Ing Kazimírová Alena   -  členka SR – MsÚ Žarnovica 

                       Bc. Muha   Jaroslav -  člen SR –  MsÚ  Žarnovica – klientské centrum  

                                    d.p. Mgr. Hudec Peter  - správca farnosti od 1.7.2013 

                                     

Dozorná rada:   Pavolová Milena           - predseda DR 

                           Luptáková  Marianna    -  členka DR 

                           Oslanec Július                - člen DR 

 

Riaditeľka:       Mgr. Hlavačková Júlia – štatutárny zástupca 

 

2. Poskytované služby  v roku 2015    

 
Rok 2014 v znamení zvyšovania kvality poskytovaných sociálnych služieb pre oprávnených  

poberateľov uvedených  registrovaných sociálnych služieb: 

Pobytové:           Zariadenie pre seniorov ( 15 klienti )  

                           Zariadenie opatrovateľskej služby ( 6 klienti )    

                           Špecializované zariadenie  ( 6 klienti )     

Ambulantné:      Denný pobyt  ( 5 kresiel )  

Počas roku  2015 sme  poskytovali sociálne služby pre klientov, ktorí boli posúdení na niektorú 

z registrovaných  sociálnych služieb  a bolo im vydané BBSK, alebo mestom ( obcou) podľa trvalého 

bydliska poberateľa „rozhodnutie o odkázanosti“ a stanovený  stupeň potrebnej pomoci pri 

sebaobslužných úkonoch.         

 

 

 

3. Aktivity a projekty 

 
Počas  roka 2015  sme spolu s našimi poberateľmi pripravovali program na aktivizovanie , treningy  

pamäti, pohybové aktivity a kultúrno spoločenské činnosti  podľa  záujmu, možností a schopností 

poberateľov.  Jednotlivé činnosti sme  zdokumentovali v textovej i obrazovej podobe podľa 

mesiacov. 
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JANUÁR 2015: 

 

Po privítaní  nového roka, sme sa pomaly preorientovali z Vianočnej atmosféry  do celoročného 

programu. Poprichádzali k nám  poberatelia, ktorí boli so spočas  Vianočných sviatkov u  svojich 

nejbližších příbuzných. Nasledovalo posedenie, na ktorom sme si zaželali   novoročné  priania a tiež 

sme si  pripomenuli životné jubileá našich oslávencov v mesiaci január. Stretnutia a oslavy  sa niesli 

v pohode  rodinnej atmosféry.    

 

                                 
 
                       Foto: archív n.o. Samaritánka  

 

. 
                                                         

       
. 

             
FEBRUÁR 2015:  

 

 Začiatok mesiaca sa niesol v znamení príprav na celoštátne referendum o rodine, na ktorom smew sa  

zúčastnili do prenosných schránok aj v našom ZSS. Vážne témy vystriedala  atmosféra fašiangovej 

radosti. Príprava masiek  vyvrcholila  veselým fašiangovým stretnutím, kterého sa aktívne zúčastnila 

aj skupina PRAMEŇ. Celé zariadenie ožilo spevom, tancom a veselými  stretnutiami.  Personál bavil 

poberateľov svojim oblečením a zapájali sa aj klienti. Fotky z týchto chvíľ nám slúžia na  

spomínanie. Fašiangové a valentínske radosti vystriedali  starosti všedného dňa – školenie  o vedení  

dokumentácie zameranej na opatrovateľské činnosti. Školenie  a supervízia tvorili  posledné  

februárové udalosti mesiaca.  
                                                                                                      

     

 

                    
  

                                                                                                                                                               Foto: archív n.o. Samaritánka 

                                                                                                           

 

 

 

 

       
                                                                                                                                                                                                                  



 

 

           

 

MAREC 2015:   

 
Začiatok mesiaca sa niesol v znamení duchovných príprav – sv spoveď a sv omša – tak ako  každý  začiatok 

mesiaca.v roku. K mesiacu Marec  patrí aj oslava žien.  Ani tento rok  sme nezabudli  na Medzinárodný deň 

žien,  pripomenul nám ho  kvetinový darček pre  všetky klientky, zamestnankyne a školitelku   pre  

OBP a PO. 

V marci  je už tradičný  ,, Týždeň mozgu“ , kedy sa viac ako inokedy zameriavame na  informovanie  

verejnosti o dôležitosti aktivizovania  mozgovej činnosti všetkých poberateľov, ale hlavne tých, ktorí 

sú postihnutí Alzheimerovou chorobou. Pamäťové cvičenia sme striedali s reminiscenčnými  

posedeniami   a  nezabudli sme ani na našich jubilantov. 

 

                                                                                                                          
 

                                                                                                                                                                     Foto: archív n.o. Samaritánka 
                                                      

        

                                                                                                        

        

APRÍL 2015:  

Program s duchovným zameraním, ktorý poberateľov napĺňa pokojom, striedame s kolekívnymi  

aktivitami – rozcvičovanie končatín  – ale najradšej  spolu s personálom veselo pečú koláčiky – tak, 

ako doma, aj tu to potom  rozvoniava domácou atmosférou príprav. Počas  Veľkonočných sviatkov 

zaznamenávame  zvýšený počet návštev  a aj odchodov  viacerých poberateľov zo ZSS na priepustku  

do domáceho  prostredia k príbuzným – za vnúčatami. Výzdoba k Veľkej noci sa nezaobíde bez  

výrobkov šikovných rúk  opatrovateliek  a aj klientov.    

 

                           

             
 
                                                                                                                                                                       Foto: archív n.o. Samaritánka   
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MÁJ 2015:  

 

Májové dni  sú už teplé a také sú aj stretnutia s príležitosti  osláv n ašich jubilantov  a aj Dňa matiek – 

počas celého mesiaca k nám  prichádzajú gratulanti,  návštevy a nechýbali ani vystúpenia detí MŠ,  

Základnej školy A Kmeťa, Špeciálnej ZŠ,  a  hlavne  obľúbená skupina  Prameň. 

Personál sa  počas  mesiaca máj zúčastnil rôznych odborných školení a konferencií, zameraných na  

načerpávanie nových poznatkov potrebných  na skvlitňovanie práce  pri poskytovaní  sociálnych 

služieb. 

 

       
                                                                                                   

Foto: archív n.o. Samaritánka                                                                                                                                      
                                                                       

JÚN 2015:  

 

Počas letných dní  sme  realizovali  maľovanie  interiéru  - izby v budove č. 1 a aj 2, společenské 

miestnosti a  toaletné priestory. Praktikati a dobrovoľníci boli vítanou pomocou  a spestrením aj pri 

organizovaní voľnočasových aktivít. Dobre zorganizované užitočné práce – lúpanie orechov – 

rozvíjajú jemnú  motoriku,   dávajú pocit užitočnosti  a radosť s dobre vykonanej práce. 

Prekvapenie  nám pripravili  členovia zväzu protifašistického odboja, ktorí odovzdali  našej najstaršej 

poberateľke p. Supukovej  Pamätnú medailu  a diplom za zásluhy v boji   proti fašistom. Pri 

maľovaní  nám veľmi pomáhali  dobrovoľníci , zamestnanci a aj rodinní príslušníci klientov i 

zamestnancov. Bez  takejto aktívnej pomoci a podpore  by  me to nedokázali.  Ďakujeme všetkým.   

 

    
 

                                                                                                    
 
                                                                                                                Foto: archív n.o. Samaritánka 
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JÚL a AUGUST 2015:  

 

Prechádzky a posedenia na lavičke a hojdačke, ale aj drobné radosti z pekného počasia, z prítomnosti  

psíka a samozrejme stretnutia s rodinnými príslušníkmi. Nezabúdame na stretnutia  každý mesiac sv. 

spoveď a sv. omša.  

Školenie personálu v našom ZSS malo  výhodu v tom, že sa  ho mohli zúčastnit viaceré pracovníčky . 

Zameranie bolo na   zvládanie agresivneho správania  u  klienta .    Prednášateľka  PhDr. Oravcová 

nás oboznamovala  s rôznymi  možnými  prípadmi agresívneho správania.  Naše skúsenosti 

s problematickým  správaním klientov sme obohatili o nové  poznatky   - ako postupovať 

v komunikácii a v opatreniach  na odbúranie stresu. Okrem iného  sme si  predviedli  relaxačné 

dychové cvičenia, ktoré sa dajú používať aj ako prevencia vyhorenia i agresivity pri práci 

s poberateľmi. V dobrej pohode sme absolvovali aj malé – akoby rodinné stretnutia jubilantov. 

 

  

         
 

                Foto: archív n.o. Samaritánka 

 

 

          
 

SEPTEMBER 2015:   

 

Mesiac september bol bohatý na rôzne udalosti a jednou z nich bola VII. Medzinárodná vedecká 

konferencia, ktorá sa konala v dňoch 17. a 18. 9. v  Kongresovej  sále v Bratislave. Získané poznatky 

sú potrebné v našom špecializovanom zariadení  pri starostlivosti  o ľudí   s demenciou ACH. 

Počas Dní mesta Žarnovica sa o úprogram postarali ochotníci z Divadla při pekárni, ktorí  odohrali na  

tribúne  před Slov. Sporiteľňou  predstavenie ,,Spupná pani“ . Predstavenie  bolo odohraté nielen na 

tribúne v meste, ale aj v našom ZSS  SAMARITÁNKA n.o.  Tak, ako aj minulý rok, tak aj tento rok 

sa divadlo veľmi páčilo. Ďakujeme za obetavý prístup  všetkým divadelníkom, ktorí venujú svoj 

voľný čas  na nácvik a aj za  predvedenie u nás.  Po daždivom  počasí bol slnečný deň.   

Veľký potlesk bol odmenou za  pekný umelecký zážitok   a samozrejmé bolo i spoločné fotenie. 

 

     
 

                                                   
                      Foto: archív n.o. Samaritánka 
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   OKTÓBER 2015:                
      

 

Medzi prvými gratulantami na mesiac október - úcta k starším-  bola pani viceprimátorka Ing. Alenka  

Kazimírová spolu so skupinou Prameň. Jej milý príhovor pohladil každé srdiečko, ale aj  piesne a   

krásne kvety spríjemnili  nedeľné popoludnie v celom  našom ZSS. Pekný  program   sme ukončili 

zápisom do našej kroniky a malým pohostením  ĎAKUJEME.                         

Počas celého mesiaca  október sa  vystriedalo veľa  gratulantov. Od malých  detí z MŠ až po  

školákov  zo ZŠ A. Kmeťa a zo Špeciálnej základnej školy.Októbroví jubilanti  mali príjemné 

posedenie s polu s rodinnými príslušníkmi  na spoločnej oslave. Detičky z MŠ P. Jilemnického  a ZŠ 

A. Kmeťa nám dodali elán a veselosť.    

                                           

             
 

 

Počas  voľna sa šikovné ruky našich poberateľov, pod láskavým usmerňovaním,   zaoberali tvorením  

obrazu z plodov, pri  ktorom sa aj odfotili  a po sv. omši  bol obraz prenesený d.p. kaplánom do 

miestneho kostolíka – kde nás  zastupoval ako poďakovanie za tohtoročnú úrodu .     

                                                 

                                                                                           
 

                                                                  Foto: archív n.o. Samaritánka 

 

 

 

 
  

  NOVEMBER 2015:  
 

Pripomenutie si pamiatky zosnulých, počas sv. omše sme sa pomodlili za všetkých blízkych 

zosnulých , ale hlavne  za tých, ktorí boli v našom ZSS a už nás navždy opustili. 

Tradičné spoločné stretnutie novembrových oslávencov   a  aj aktivizácia svalov  pomocou popruhov   
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                                                                                                                                                     Foto: archív n.o. Samaritánka 
                     

DECEMBER 2015:    

 

Počas posledného  mesiaca  v roku navštívil aj naše zariadenie  MIKULÁŠ a aj s čertom, ktorí  

rozdali balíčky pre našich poberateľov.  Ďakujeme za  Vianočné darčeky  lekárni ALTHEA.                                                     

Postupne nás navštívili koledníci z MŠ, zo Špeciálnej základnej školy, zo ZŠ A. Kmeťa  ktorí nám 

priniesli vlastnoručne  upečené medovníčky a samozrejme aj krásny vianočný program. 

Nechýbala ani spevácka skupina Prameň a ich krásne vianočné piesne. Vypekanie  koláčikov  je 

obľúbená činnosť, ale aj ich ochutnávka.   

V závere roka  sme mali koncoročné posedenie   a poradu  pracovníkov a aj stretnutie s členmi SR, 

kde sme si spoločne zaželali šťastné sviatky  a úspešný rok 2016. 

 

          
 

 

 

 

 

 

 

 

7 



          
 

           
 

                                                                                             Foto: archív n.o. Samaritánka 
               

      

 

3.1. Klienti zariadenia 
 

Počas roku 2015  boli poskytované sociálne služby v našom zariadení  9001 dní, čo je 

v priemere pre Ø  24,66 poberateľov  sociálnych služieb na celoročný pobyt.  

Prijatých  poberateľov bolo 13. Navždy nás opustili13 z toho 10 zo ZPS, 2 zo ŠZ, a 1 zo ZOS. 

Do iného ZSS  bol preložený  1 klient  a do domácej starostlivosti  bol prepustený 1 klient. 

Novoprijatí boli 13 poberatelia (11 na ZPS, 2 do ŠZ) 

Ekonomicky oprávnené náklady  na jedného príjmateľa  sociálnej služby  podľa druhu poskytovanej 

sociálnej služby za kalendárny rok:   

ŠZ :     1105    dní-       Ø    6 klienti   Ø EON na jedného príjmateľa za rok  8906,- Eur 

ZPS:    5 578   dní        Ø  15 klienti   Ø EON na jedného príjmateľa za rok  8906,- Eur 

ZOS:   2 318    dní        Ø     6 klienti  Ø EON na jedného príjmateľa za rok  8906,- Eur 

DP:         984   dní        Ø     2,7 klienta    Ø     EON na jed. príjmateľa  za rok 6312,- Eur                   

                                                                                                                                   

      

K 31.12.2015 sme poskytovali  sociálne služby celkovo 42 poberateľom  z ktorých  bolo  17 

prihláserných  na  trvalý pobyt v Žarnovici. Na DP bolo celkovo 11 poberateľov a z toho 5  trvalý 

pobyt v Žarnovici.    

 Pri časovo neobmedzenom  ubytovaní klientov je nepretržitá celodenná starostlivosť spojená s 

poskytovaním ubytovania, zdravotníckych, ošetrovateľských, opatrovateľských  a sociálnych služieb, 

podávanie celodennej  stravy.  

 Klientom  poskytujeme poradenstvo, pomoc pri podávaní jedla, umývanie  riadu po podaní 

jedla,   pomoc pri hygiene,  pranie prádla, žehlenie, oranizovanie programu pre voľnočasové aktivity, 

pracovnú terapiu, rehabilitačno záujmovú činnosť, precvičovanie jemnej motoriky, nácvik 

sebaobslužných zručností, duchovné a spirituálne  sprevádzanie. 

Do ďalšieho obdobia sa chceme zameriavať na neustále skvalitňovanie poskytovaných služieb pre 

klientov nášho zariadenia a zlepšovanie  ich životného prostredia v interéri aj v exteriéri. 
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3.2. Zamestnanci    
 

 

 Celkový počet zamestnancov ZSS  na trvalý  pracovný pomer  bol   k 31.12.2015 v hlavnom 

pracovnom pomere 15, z toho  jedna riaditeľka,  sociálna pracovníčka, zdravotná asistentka   a  

ostatné sú opatrovateľky. 
              

3. 3. Zoznam konkrétnych vzdelávacích aktivít zamestnancov v roku 2015 : 

 

1) 11.2.2015 – školenie o vedení dokumentácie  TABITA s.r.o.  PhDr. Kovaľová  

2) 11.2.2015 – supervízia zamestnanci PhDr.  Hunadyová 

3) 19.03.2015 – Odborný workshop pod záštitou CENTRA MEMORY – Kognitívna 

rehabilitácia    pre    seniorov s demenciou  -v  B.Bystrici11.3. 2015 – školenie BOZP  a PO  

Ing. Klobúčníková  

4) 13. – 14.04.2015 – Vzdelávacie odborné semináre: Implementácia podmienok poskytovania  

soc.   služieb, Riadenie a vedenie ľudí – v Brezne 

5)  13.05.2015 – Odborná konferencia – Ľudské práva a slobody v inštitucionálnej a komunitnej  

           starostlivosti pod záštitou predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja –  Nitra 

6) 19.-20.05.2015 – VII. Valné zhromaždenie APSS v SR spojené s konferenciou: Soc. 

zdravotné  služby poskytované odkázaným – v BA  

7) 09.06.2015 – Tabita s.r.o – odborné vzdelávanie: Garanti konceptu opatrovania podľa Moniky 

 Krohwinkel – v Olichove  

8) 17.06.2015 – seminár pod záštitou Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo: Model  

            výnimočnosti EFQM a samohodnotenie – v BA  

9) 22. – 23.7.2015 – Centrum dobrovoľníctva a ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu    

 v SR:  Workshop – Let´s Facebook – ako využívať potenciál online platforiem  

a dobrovoľníckej  databázy pri vyhľadávaní a oslovovaní dobrovoľníkov. - Ako pripraviť 

a zrealizovať kvalitnú   jednorázovú dobrovoľ. aktivitu – v B. Bystrici  

10) 31.7.2015 – interné školenie zamestnancov – zvládanie agresívneho správania u klientiov   

 PhDr Oravcová  ADEVEC – stratégie zvládania agresivitýy. ( všetci zamestnanci )       

    12)  17.- 18.09.2015- VII. Medzinárodná vedecká konferencia: Aktivizácia seniorov 

            a nefarmakologické prístupy v liečbe ACH  - v BA  

    13)  22.-23.10.2015 – PDCS – Zvyšovanie transparentnosti neziskového sektora a kvality služieb  

          poskyt. neziskovými organizáciami cez mechanizmus akreditácie MNO –  BA 

   14)  03.12.2015 – Agentúra Leo s.r.o – vzdelávacia prednáška na tému: Paliatívna starostlivosť –  

         v Lučenci  

  15)  10.12.2015 – APSS v SR v spolupráci s inštitútom pre výskum práce a rodiny – odborná  

          konferencia: Kvalita ako súčasť politiky sociálnych služieb – v BA                                                                                                     

    

 

4.1.a   Použitie príjmov z 2% daní  v roku 2015: 
Príjmy z podielu zaplatenej dane   prijatých v roku 2015 boli  vo výške 2053,46 eur.  

V roku 2015 boli použité na úhradu prevádzkových nákladov. 

 

 

4.1.b   Finančné dary od fyzických osob 

 
Nezisková organizácia prijala v roku 2015 finančné dary od FO na DHM – prírastky vo výške 12 230 

eur, ktoré boli v súlade s darovacími zmluvami použité na technické zhodnotenie dlhodobého  
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majetku, na zlepšenie životných podmienok pri  poskytovaní sociálnych služieb. 

 

 

 4.2.    Výkaz ziskov a strát 

 
4.2.1 Náklady za rok 2015 / v eurách / 

                  

Č. Náklady € 

1. Spotreba materiálu  11 587 

2. Spotřeba vody a energie  15 373 

3 Služby (stravovanie, účtovné, poštovné, telefon...) 66 005 

4 Mzdové náklady 94 110 

5. Zákonné sociálne poistenie a soc. náklady 35 562 

6. Odpisy DHM 28 478 

7. Opravy  2  059 

8. Cestovné    650 

9. Dane a polatky  465 

10. Iné náklady  3 218 

11. Reprezentačné  24 

 Náklady spolu 257  531 

 

 

Náklady za rok 2015 (spolu 257 531 €) 

Hlavnou nákladovou položkou boli osobné náklady (mzdy a odvody)vo výške 129 672 eur a tvorili  

50,35% všetkých nákladov. Druhú najväčšiu nákladovú položku predstavovali služby v sume 66 005 

eur čo je 25,63%  ( stravovacie služby a  ostatné služby - telekomunikačné služby, poštovné, účtovné 

služby, spotreba energie a vody). Ďalšou  položkou bola spotreba materiálu (drobný majetok, čistiace 

prostriedky, kancelárske potreby)  vo výške 11 587 eur  4,5% , spotreba vody a energie  15 373 eur 

5,97%  a odpisy 28 478 eur  11,06 %. Dane, poplatky, iné náklady spolu tvorili  zvyšné 2,49% 

všetkých nákladov.  

 

 

4.2.2 Výnosy za rok 2015 / v eurách / 

 

Č. Výnosy       257 697 Eur 

1. Tržby za služby od klientov                                         119 201 

2. Príspevky z podielu zaplatenej dane 2 053 

3. Príspevky z mesta ( strava ) 397 

4. Prevádzkové dotácie ( MPSVR SR, VUC) 135 933 

5. Prijaté príspevky na  DM, úroky a iné výnosy      113 

 Výnosy spolu 257 697 

 

 

Za rok 2015 mala nezisková organizácia celkové výnosy vo výške  257 697 eur. 

Hlavnou výnosovou  položkou boli prevádzkové dotácie vo výške 135 933, čo tvorí 52,75 %.  

Druhou najväčšou výnosovou položkou boli tržby od klientov v špecializovanom zariadení,  

v zariadení opatrovateľskej služby, v zariadení pre seniorov (s celoročným pobytom), dennom 

stacionári ( ambulantné služby ) 119 201 Eur , ktoré  predstavovali 46,25 % z celkových výnosov   

Ostatné výnosy tvorili 1 % a boli vo výške 2 563 eur. 
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4.3 Výsledok hospodárenia za rok 2015 

     
    Za rok 2015   dosiahla nezisková organizácia  zisk  v sume 166 eur.  

4.4 Súvaha k 31.12.2015 

4.4.1 Majetok /v eurách/ 

Č. Druh majetku € 

1. 

Z toho 
Neobežný majetok / netto / :                                 377 196 

Dlhodobý hmotný majetok - stavby                                                      340 165 

- samost.hnut.veci                                                    29 334 

    -    drobný DHM                                   6 906 

    -     obstaranie DHM     790 

2. 

Z toho 
Obežný majetok 40 976 

Ostatné pohľadávky 26 000 

Pohľ.z obch.styku     301 

Finančné účty  14 674 

Pokladňa, ceniny    946 

Bankové účty 13 727 

3. 

Z toho 
Časové rozlíšenie 578 

Náklady budúcich období 578 

 Príjmy budúcich období 0 

 Majetok spolu 418 750 

 

Za rok 2015 eviduje nezisková organizácia dlhodobý majetok vo výške 377 196 eur, čo predstavuje 

90,07 % z celkovej sumy majetku. Z toho stavby tvoria 81,23 % a sú v sume 340165 eur , samostatné 

hnuteľné veci tvoria 7 % a sú vo výške 29 334 eur. Drobný dlhodobý majetok predstavuje 1,65 % a 

je vo výške 6 906 eur. Obstarávaný dlhodobý majetok tvorí 0,19 % a je vo výške 790 eur. 

 Obežný majetok tvoria ostatné pohľadávky/zábezpeka na budúcu kúpnu cenu DHM/, pohľadávky 

z obch.styku a finančný majetok vo výške 40 976 eur  a to je 9,78 % z celkového majetku. 

Časové rozlíšenie tvoria náklady budúcich období v sume 578 eur /0,14 %/. 

    

 4.4.2 Vlastné zdroje a cudzie zdroje /v eurách/ 

 

Č. Druh zdrojov € 

1. 

Z toho 
Vlastné zdroje krytia majetku:                                 48 213 

- Základné imanie 48046 

- Nevysporiadaný výsledok hospodárenia 0 

- Výsledok hospodárenia 167 

2. 

Z toho 
Cudzie zdroje 13 213 

- Rezervy zákonné 4 444 

- Sociálny fond 709 

- Záväzky z obchodného styku 5059 

- Záväzky voči zamestnancom 0 

3. 

Z toho 
Časové rozlíšenie 217 114 

Výnosy  budúcich období 217114 

 Vlastné zdroje a cudzie zdroje spolu 278 542 
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Zdroje majetku tvorili zdroje vlastné vo výške 48 213eur, čo predstavuje 17,31 % všetkých zdrojov. 

Cudzie  zdroje boli vo výške 13 213 eur, čo je 4,74 % z celkových zdrojov spolu. Časové rozlíšenie 

tvoria výnosy budúcich období vo výške 217 114 eur, čo predstavuje 77,94 % zdrojov krytia/ sú to 

dotácie poskytnuté na DHM, ktoré sa zúčtujú vo výške odpisov v zmysle postupov účtovania, dary 

FO na obstaranie DHM/.         

 

     Prehľad zmien vlastného imania v eurách 
 

             Počiatočný stav vlastných zdrojov krytia majetku k 01.01.2015    48 213 Eur  

            Z toho: základné imanie                                                                    48 046                                                      

                        nevysporiadaný výsledok hospodárenia                                  

                        výsledok hospodárenia za rok 2015                                           167                                                                                                                                                                                

 

            Obraty za rok 2015         

                                          -   výsledok hospodárenia                                   167                

                                            

           Konečný stav vlastných zdrojov k 31.12.2015                                48 213 

 

           Z toho:  základné imanie                                                                    48 046    Eur           

                                        

                                                - výsledok hospodárenia za rok 2015                  167 Eur  

             

        

4.4.3 Finančný majetok za rok 2015  /k 31.12.2015/: 14 674 

 

Peniaze v pokladni 946 

Bankový účet č. 1727401555/0200- bežný účet 13 728 

Spolu  finančný majetok : 14 674 

  

 

 

 

4.5 Informácia o plnení odvodových povinností 

  
Samaritánka, n.o. si priebežne počas roka 2015 plnila v termíne výplaty miezd pracovníkov i 

odvodové povinnosti voči inštitúciám: soc. poistenia, zdravotného poistenia, 

daňovému úradu. 

 

Za december 2015 splnila organizácia všetky odvodové povinnosti v termíne do 31.12.2015. 

 

 

V Žarnovici dňa  27.01.2016 

 

 

 

 

Ing.Tatiana Herchlová,                                                      Mgr.  Júlia Hlavačková, riaditeľka, 

predseda správnej rady                                                                  štatutárny zástupca 

 

podpis:                                                                                podpis: 
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