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Keď sme pred trinástimi rokmi zakladali naše občianske 
združenie, netušili sme, že od témy nechcených detí sa po 
rokoch posunieme nielen k téme, ale aj k reálnej starostlivos- 
ti o  odkázaných seniorov. V  roku 2016 sme oslávili siedme 
výročie vzniku Centra sociálnych služieb NÁRUČ záchrany 
Senior & Junior, kde sa dnes už v dvoch prevádzkach staráme 
nielen o matky s deťmi v núdzi, ale ročne zhruba o 100 senior-
ských prijímateľov sociálnych a iných služieb. Pôvodný názov 
nášho občianskeho združenia – Šanca pre nechcených, ktorý 
vznikol najmä pre našu prvotnú tému pomoci nechceným 
novorodencom, prestal byť pre našu širokú činnosť výstižným. 
A úprimne, pre seniorov a ich príbuzných aj nevhodným. 
Preto sme minulý rok prijali dôležité rozhodnutie: akoby 
rozdeliť Šancu pre nechcených. Tú pôvodnú sme pre-
menovali začiatkom novembra na NÁRUČ Senior & Junior, 
ktorá má na starosti len prevádzkovanie centier sociálnych 
služieb. A  projekt Hniezdo záchrany, tému pomoci nech-
ceným novorodencom, prevenciu a  osvetu voči vzdávaniu 
sa detí vlastnými rodičmi a  projekty sociálnej inklúzie pre 
matky s  deťmi v  núdzi sme presunuli na novú Šancu pre 
nechcených. Rozdeliť sme museli aj náš web. Takže každý, 
kto chce vedieť ako sa staráme o odkázaných seniorov, nájde 
všetky informácie na novej stránke: www.cssnaruc.sk.
Bilancovanie činnosti však nebýva zväčša len o  zhodnotení 
hospodárskych výsledkov, o vymenovaní projektov a služieb, 
ktoré sme za celý rok 2016 pre našich odkázaných klientov uro-
bili. Automaticky musíme plánovať a pozerať sa do budúcnosti 
nielen roku 2017, ale aj za jeho obzor, za ktorým celú Európu, 
vrátane Slovenska čaká neustále zvyšovanie sa počtu odkáza-

ných seniorov. Ak doteraz žilo na Slovensku cca. 171 tisíc ľudí 
nad 80 rokov, na konci roku 2020 to už bude 184 tisíc a v roku 
2030 až neuveriteľných 281 tisíc, čo je nárast o  64 % oproti 
súčasnosti. Aj z tohto dôvodu sa ako organizácia aktívne zapá-
jame do tvorby politík a snažíme sa presvedčiť politické auto- 
rity, aby vzhľadom na tieto čísla začali meniť legislatívu a najmä 
financovanie sociálnych služieb a  z  nich prioritne dlhodobú 
starostlivosť o  odkázaných starkých. Celý rok sme sa snažili 
presvedčiť Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, že ak 
dvíhajú výšku minimálnej mzdy na jednej strane, musia zvýšiť 
príspevok z  verejných zdrojov pre odkázaných seniorov mi- 
nimálne na úroveň minimálnej mzdy – na 435 Eur s platnosťou 
od januára 2017. Nepodarilo sa nám to a  príspevok žiaľ, 
zostal na výške 320  Eur, čo je úroveň roku 1989, kedy bola  
minimálna mzda 98 Eur. V našom úsilí však poľaviť nesmieme. 
Najmä, ak sa minimálna mzda má začiatkom roku 2018 
vyšplhať nad 500 Eur. Najmä, ak vstupy na služby dlhodobej 
starostlivosti o  seniorov každým rokom stúpajú. Najmä, ak 
tlak na mzdy personálu starajúceho sa o takýchto ľudí rastie 
z  roka na rok a začína byť neudržateľným. Naši zamestnanci 
si určite zaslúžia viac za ťažkú a  zodpovednú prácu a  aby 
sme v stave udržali aspoň tých, čo máme, musíme vybojovať 
viac peňazí z verejných zdrojov do tohto systému. Inej cesty 
na jeho udržanie niet. Napriek legislatívnemu a  finančnému 
marazmu, ktorý v tejto téme pretrváva už 8 rokov, sa v našej 
organizácii snažíme o nemožné. 

O neustále zlepšovanie a skvalitňovanie služieb. Aby sme sa 
zodpovedne pripravili na hodnotenie Štandardov kvality so-
ciálnych služieb, rozhodli sme sa zaviesť v našich prevádzkach 
manažment kvality ISO a  licencovaný počítačový systém so-
ciálnych služieb Cygnus. 

Som pyšná na všetkých našich zamestnancov, ako popri 
bežnej práci zvládajú aj túto záťaž. Verím, že ďalšie zlepšenie 
služieb a  spokojnosť našich klientov a  ich príbuzných nám 
budú odmenou.

Mgr. Anna Ghannamová

prezidentka o.z. NÁRUČ Senior & Junior

ÚVODNÉ SLOVO



•	 Poskytnúť	 pomoc	 a	 bývanie	18 -tim	 juniorom	
	 (opusteným	matkám	s	deťmi)

•	 Poskytnúť	poradenstvo	20 -tim	externým	klien-	
	 tom	-	matkám	

•	 Postarať	sa	o	218	odkázaných	seniorov
•	 Vydať	2	čísla	časopisu	Šanca	SENIOR	&	JUNIOR
•	 Zrealizovať	5	projektov	sociálnej	inklúzie

•	 Zabezpečiť	efektívnu	spoluprácu	s	12 -timi	pravi-	
	 delnými	individuálnymi		dobrovoľníkmi	a	ďalších	
	 28	nám	pomáhalo	z	firiem	Henkel	a	Skanska.

•	 Vydať	stolový	kalendár		
	 Staré zlaté časy SPOMIENKOVÉ	na	rok	2017,		
	 z	výťažku	ktorého	bola	financovaná	tanečná		
	 terapia	pre	100	seniorov.

Podarilo	sa	
nám	v	roku 

2016 

ĎAKUJE
ME

www.cs
snaruc.

sk
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KTO SME

Občianske združenie NÁRUČ Senior & Junior vzniklo pre-
menovaním občianskeho združenia Šanca pre nechcených 
zo dňa 4. 11. 2016. IČO 30856515 ostalo nezmenené. Zme-
nili sme ale právne sídlo našej organizácie na: Fedákova 5, 
841  02 Bratislava. Upravili sme názov prevádzok: od toho 
istého dátumu sa prevádzka nazýva: Centrum sociálnych 
služieb NÁRUČ Senior & Junior – Dúbravka, alebo Cen-
trum sociálnych služieb NÁRUČ Senior & Junior – Solčany  
(v skratke CSS NÁRUČ Senior & Junior). 

Sme licencovaným poskytovateľom sociálnych služieb (zapí- 
saným v  Centrálnom registri poskytovateľov) od  1. 3.  2009. 
Štatutárom organizácie je prezidentka, volená Správnou ra-
dou organizácie. Najvyšším orgánom je Valné zhromaždenie.

Zodpovednou osobou za Centrá sociálnych služieb je riaditeľka. 
Sociálne služby poskytuje organizácia od 1. 6. 2009 a  to na 
základe Zákona 448/2008 v znení neskorších predpisov (ďalej 
len Zákona). Služby sme v roku 2016 poskytovali v súlade so 
Štandardami kvality sociálnych služieb v dvoch prevádzkach: 

1. CSS NÁRUČ Senior & Junior – Dúbravka, Fedákova 5,  
 841 01 Bratislava 
- v Špecializovanom zariadení (ŠPZ) podľa § 39 Zákona
- v Zariadení pre seniorov (ZPS) podľa § 35 Zákona
- v Domove sociálnych služieb (DSS) podľa § 38 Zákona
- v Útulku (Ú) podľa § 26 Zákona

CSS NÁRUČ Senior & Junior – Solčany, 1. mája 47, 956 17 
Solčany, okres Topoľčany 
- v Zariadení pre seniorov (ZPS) podľa § 35 Zákona
- v Zariadení opatrovateľskej služby (ZOS) podľa § 36 Zákona
- v Špecializovanom zariadení (ŠPZ) podľa § 39 Zákona
- v Útulku (Ú) podľa § 26 Zákona

VÍZIA

V  občianskom združení NÁRUČ Senior & Junior pracujeme 
s víziou:

- aby slovenskí seniori žili bezpečnú a aktívnu starobu
- aby matky s deťmi v núdzi boli ochotné a schopné začleniť 
 sa do aktívneho života a dokázali sa emočne i materiálne  
 postarať o seba a svoje deti
- aby sa obnovil dialóg a súžitie troch generácií

POSLANIE

Poslaním Centra sociálnych služieb NÁRUČ Senior & Junior je 
poskytovanie:

- odbornej pomoci odkázaným seniorom tak, aby prežili bez- 
 pečnú, ale aktívnu starobu bez izolácie od blízkych a komu- 
 nity
- odbornej podpory opusteným matkám s deťmi v núdzi, aby  
 boli schopné začleniť sa do aktívneho života a postarať sa 
 o seba i o svoje dieťa.

ČO PRE TO ROBÍME

- prevádzkujeme trojgeneračné Centrá sociálnych služieb  
 NÁRUČ Senior & Junior (ďalej len CSS Náruč Senior & Junior),  
 kde sa staráme nielen o opustené matky s deťmi v núdzi, 
 ale aj o odkázaných seniorov
- všetky tri generácie podporujeme v  svojpomoci a  komu- 
 nikácii a  hľadáme zdroje na projekty, ktoré ich motivujú  
 a začleňujú do aktívneho života
- podieľame sa na tvorbe politík v snahe zlepšiť legislatívne  
 a  odborné prostredie v  oblasti poskytovania služieb pre  
 seniorov cez Asociáciu poskytovateľov sociálnych služieb  
 a Združenie seniorských prijímateľov sociálnych služieb





ZÁSADY ORGANIZÁCIE

1. Zásada rovnosti, teda dodržiavania ľudských a občianskych 
 práv prijímateľov služieb
2. Zásada profesionálneho, ale zároveň aj ľudského prístupu  
 k prijímateľom i zamestnancom
3. Zásada transparentného financovania
4. Zásada efektívneho riadenia
5. Zásada trvalej udržateľnosti
6. Zásada spoločenskej zodpovednosti

ZÁKLADNÉ ÚDAJE

NÁRUČ Senior & Junior

právna forma: občianske združenie

so sídlom: Fedákova 5, 841 02 Bratislava

zastúpené: Mgr. Anna Ghannamová

zapísané: MV SR, číslo. s.: VVS/1-900/90-187 97

IČO: 30856515

DIČ: 2021900650

Bankové spojenie: 

VÚB SK58 0200 000 000 24 128 07 555



CIELE A CIEĽOVÉ SKUPINY

v časti SENIOR

Cieľom poskytovania sociálnych služieb seniorom je 
- aby sa cítili bezpečne a pohodlne
- aby sa aktívne podieľali na podobe svojho života 
- aby boli využívané všetky moderné metódy a inovatívne ná- 
 pady na zvyšovanie kvality života seniorov v CSS so zapo- 
 jením rodiny a komunity

Cieľovou skupinou týchto služieb sú seniori, ktorým poskytu-
jeme sociálne a iné služby v snahe, zlepšiť kvalitu ich života pri 
rešpektovaní ich ľudskej dôstojnosti, identity a úsilia o naplne-
nie ich individuálnych potrieb, tak aby neboli izolovaní od svo-
jej rodiny a aktívnej spoločnosti a necítili sa byť odloženými 
a nepotrebnými.

v časti JUNIOR

Cieľom poskytovania sociálnych služieb matkám s deťmi v nú- 
dzi je
- poskytnutie dočasného bezpečného domova so zabezpe- 
 čením základných životných potrieb 
- poskytnutie podpory a  pomoci, čo matku vyvedie z  krízy 
 a naučí ju samostatne čeliť problémom a riešiť ich 
- posilnenie materinského puta k dieťaťu a posilnenie rodi- 
 čovských zručností 
- dovzdelanie matiek, vytvorenie pracovných návykov a po- 
 moc s hľadaním práce 
- zabezpečenie pomáhajúcej dobrovoľníčky – podpornej  
 osoby do budúcnosti, ktorá matke radí, pomáha jej a nein- 
 štitucionálnym spôsobom ju včleňuje do komunity aktív- 
 neho obyvateľstva (realizuje sa cez projekt indviduálneho 
 dobrovoľníctva KMOTRIČKY)

Cieľovou skupinou týchto služieb sú opustené matky s deťmi 
v núdzi, ktorým poskytujeme sociálne služby s cieľom, začleniť 

ich do aktívneho života s využitím ich slobodného rozhodnu-
tia, osobného potenciálu a schopností, tak, aby boli ochotné 
a  schopné začleniť sa do pracovného procesu, do skupiny 
aktívneho obyvateľstva a  dokázali sa emočne i  materiálne 
postarať o seba a svoje dieťa (deti).



PREHĽAD O POČTE PRIJÍMATEĽOV

ČASŤ SENIOR

DÚBRAVKA
V roku 2016 sme poskytli sociálnu službu nasledovnému 
počtu prijímateľov:
Kapacita pre DSS ................................................................................... 1
Kapacita pre ŠZ ....................................................................................30
Kapacita pre ZpS .................................................................................... 9
Počet prijímateľov za rok 2016/nástup, odchody, riešenie 
žiadosti/ ............................................................................................... 120
Z toho:
Počet prijatých prijímateľov sociálnej služby ............................30
Počet ukončených pobytov /návrat domov/ .............................. 5 
Počet ukončených pobytov /úmrtie/ ...........................................17
Počet ukončených pobytov /iné zariadenie/ .............................. 8
Počet prijímateľov k 31. 12. 2016 ...................................................40    

SOLČANY
V roku 2016 sme poskytli sociálnu službu tomuto počtu  
seniorských prijímateľov:
Kapacita pre ŠZ ...................................................................................... 6
Kapacita pre ZpS ..................................................................................24
Kapacita pre ZOS ................................................................................... 9
Počet klientov za rok 2016/nástup, odchody, riešenie žiados- 
ti/   ...........................................................................................................98
Z toho:
Počet prijatých klientov ....................................................................18
Počet ukončených pobytov/odchod do iného zariadenia/ ... 1
Počet ukončených pobytov/odchod do domáceho prostre-
dia/  ............................................................................................................. 5
Počet ukončených pobytov /úmrtie/ ...........................................12
Počet klientov k 31. 12. 2016 ...........................................................39

ČASŤ JUNIOR

DÚBRAVKA
V roku 2016 sme poskytli sociálnu službu v útulku tomu-
to počtu juniorských prijímateľov:
Počet klientov za rok 2016 ............................. 6 mamičiek a 5 detí  
Ukončenie poskytovania soc. služieb: ........ 4 mamičky a 3 deti 
Nástup nových klientok: .................................. 3 mamičky a 2 deti 
Riešenie žiadostí a poradenstva.....................................................15

SOLČANY
V roku 2016 sme poskytli sociálnu službu tomuto počtu 
juniorských prijímateľov:
Počet klientov za rok 2016 .............................. 3 mamičky a 4 deti  
Ukončenie poskytovania soc. služieb: ......1 mamička a 1 dieťa 
Nástup nových klientok: ................................1 mamička a 1 dieťa
Riešenie žiadostí a poradenstva....................................................... 5 



Centrum sociálnych služieb NÁRUČ Senior & Junior - Bratislava



Centrum sociálnych služieb NÁRUČ Senior & Junior - Solčany



POSKYTOVANÉ SLUŽBY

ČASŤ SENIOR

Seniorským prijímateľom v oboch prevádzkach poskytujeme 
tieto sociálne služby:

- komplexné sociálne služby v časti SENIOR na riešenie ne- 
 priaznivej sociálnej situácie z dôvodu zdravotného postih- 
 nutia, nepriaznivého stavu alebo z  dôvodu dovŕšenia  
 dôchodkového veku, v  zmysle zákona 448/2008 Z.  z.  
 o  sociálnych službách, v  znení neskorších predpisov pre 
 občanov so zdravotným postihnutím a občanov odkáza- 
 ných na sociálne služby, na ktoré má poskytovateľ oprávne- 
 nie. Sociálne služby sú seniorom poskytované formou  
 celoročného poskytovania sociálnej služby.

nevyhnutná sociálna starostlivosť, ktorá zahŕňa:
- stravovanie 
- bývanie
- zaopatrenie
- sociálne poradenstvo
- upratovanie, pranie, žehlenie posteľnej bielizne a osobné- 
 ho šatstva
- aktivačné práce, pracovnú terapiu
- záujmovú činnosť, kultúrnu činnosť

zdravotnícke služby ako iné služby (poskytované nad rámec 
zákona 448/2008)
- sú poskytované profesionálnym zdravotníckym personá- 
 lom 

doplnkové nadštandardné služby
- podľa dohody a oprávnenia poskytovateľa (pedikúra, mani- 
 kúra, kaderník, masér a iné...)



ČASŤ JUNIOR

V  časti JUNIOR – Útulok – poskytujeme v  oboch prevádz-
kach sociálne služby v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. 
o soc. službách a v súlade s ostatnými zmluvnými podmien-
kami.

V  útulku poskytujeme:
•	 ubytovanie	na	určitý	čas
•	 sociálne	poradenstvo
•	 nevyhnutné	ošatenie	a obuv
•	 pomoc	pri	uplatňovaní	práv	a právom	chránených	záujmov
•	 pracovnú	terapiu

Utvárame podmienky na:
•	 prípravu	stravy,	výdaj	stravy	alebo	výdaj	potravín
•	 vykonávanie	nevyhnutnej	základnej	osobnej	hygieny

•	 pranie,	žehlenie	a údržbu	bielizne	a šatstva
•	 záujmovú	činnosť

Sociálne služby zabezpečujeme pobytovou, ambulantnou, 
terénnou formou, využívame telekomunikačné technológie.

Služby útulku vyhľadávajú aj ženy, ktoré už ukončili pobyt 
v  našom zariadení a  boli spokojné s  poskytovaním našich 
služieb. Dostávame tak spätnú väzbu, ktorá je pre nás veľmi 
dôležitá. Máme informácie o tom ako sa dokázali osamostatniť 
a  žiť nový život bez účasti sociálnych pracovníkov. Ženám 
- matkám, ktoré nás v  priebehu roka 2016 oslovili, sme 
poskytli pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených  
záujmov, hľadaní školského či predškolského zariadenia, pri 
hľadaní zamestnania a pri sprostredkovaní zamestnania, ako 
aj úkonov spojených s riešením otázky bývania, vymáhania 
výživného a pod.



PROJEKTY, AKTIVITY a DOBROVOĽNÍCKE  
PROGRAMY V ROKU 2016

ČASŤ SENIOR

Seniorom žijúcim v našom zariadení z rôznych príčin, prevažne 
však z  dôvodu diagnostikovaných typov demencií ubúdajú 
telesné, duševné sily, počet chorôb narastá. Avšak aj v tomto 
období sa pokúšame, a  môžeme naplniť život seniorov, ale 
i  ten svoj, hodnotnými skutkami a  nezištne pomôcť ľuďom, 
ktorí to potrebujú. 
Naša práca využíva rôzne terapeutické postupy, rehabilitácie 
a  snaží sa vypĺňať pobyt seniorov zmysluplnými aktivitami. 
Záujmové činnosti v  našom zariadení majú formu zábavnú, 
relaxačnú, ale aj terapeutickú. Zamerané sú na rozvoj tele-
sných, psychických a  sociálnych znalostí a  zručností a  pod-
poru tvorivej činnosti. Voľnočasové aktivity seniorov, žijúcich 
v našom zariadení prebiehajú denne v dopoludňajších hodi- 
nách, ale i popoludní pod vedením terapeutov, sociálnych pra- 
covníkov, rehabilitačnej sestry, prípadne dobrovoľníkov. Aj 
napriek rôznym obmedzeniam vieme, že je potrebné, aby boli 
seniori zapájaní aj do plánovania rôznych kultúrnych podujatí, 
ktoré sa v zariadeniach konajú pri rôznych príležitostiach. Aby 
aj napriek „izolácii“ nestratili kontakt so životom mimo zariade- 
nia. 

Najčastejšie využívané aktivity pre seniorov: 
•	 Pamäťové	tréningy	
•	 Sebaobslužné	tréningy	
•	 Tréning	zameraný	na	realitu	
•	 Reminisenčná	terapia	
•	 Pohybové	aktivity,	dychové	cvičenia	
•	 Tanečná	terapia	
•	 Arteterapia	/terapia	umením/	
•	 Muzikoterapia	/terapia	hudbou/	
•	 Dotykové	terapie,	zmyslová	aktivizácia	
•	 Animoterapia	/liečenie	pomocou	zvierat/	
•	 Hodinka	strojopisu	

Realizované projekty v roku 2016

•	 Adoptuj	si	starých	rodičov	–	projekt	so	zapojením	dobro- 
 voľníkov so záujmom o pomoc seniorom, návštevy každý  
 týždeň
•	 Senior	Dance	–	Tanečná	terapia,	minimálne	jeden	krát	týž- 
 denne
•	 Ako	 komunikovať	 so	 seniorom	 s  Alzheimerom	 -	 školenie	 
 pre personál zariadenia a  dobrovoľníkov, pod vedením  
 PaeDr. Zlaty Šrámovej
•	 Henkel	partička	-	raz	za	mesiac	sa	firemní	dobrovoľníci	zo 
 spoločnosti Henkel zahrajú so seniormi hry a  hlavolamy,  
 ktoré majú povzbudivý, aktivizačný účinok pre myseľ se- 
 niorov
•	 Henkel	 Shoebox	 –	 keď	 škatuľa	 od	 topánok	 ukrýva	 milé 
 vianočné prekvapenie



Pamäťové tréningy 
Pod vedením dobrovoľníčky Vandy sa seniori dvakrát týž- 
denne zúčastňujú na pamäťových tréningoch kde si trénujú 
pamäť - jej sémantickú a  epizodickú zložku. Cvičenia pod-
porujú koncentráciu, dedukciu a  v  prvom rade sa snažia čo 
najdlhšie udržiavať pamäť v dobrej „kondícii“.

Arteterapia
Terapia umením je špeciálnym prístupom, ktorý pôsobí na  
estetické city, plní podpornú funkciu prostredníctvom rôznych 
metód a techník známych taktiež zo psychoterapie. Možno ju 
jednoducho definovať ako jednu z terapií, ktorá je účinná pros-
tredníctvom aktívneho odpočinku.



Projekt SENIOR DANCE / Tanečná terapia
Tanečná terapia sa realizovala pre 2 skupiny seniorov (mobilní 
a imobilní klienti) jeden krát do týždňa. Projekt sme realizovali 
z  výťažku predaja charitatívneho kalendára „Staré zlaté časy 
SPOMIENKOVÉ 2017“.



Henkel shoebox
Dobrovoľnícky projekt spoločnosti Henkel Slovakia, v ktorom  
dobrovoľníci obdarovali seniorov a  mamičky s  deťmi množ- 
stvom darčekov, ktoré sa zmestia do škatule od topánok.



Animoterapia
Študentka Veronika navštevuje našich seniorov ako dobrovoľ- 
níčka, sprevádza ju jej pes Deny a papagáj kakadu Kory.



Hodinka strojopisu, 
kde seniori cvičia jemnú motoriku a zároveň si spomínajú na 
aktívne obdobie svojho života.

Projekt Adoptuj si starých rodičov
Prebehol u  nás už 7. ročník dobrovoľníckeho programu pre  
zlepšenie psychickej pohody, komunikácie a kontaktu s oko- 
litým svetom pre seniorov žijúcich v zariadení. Aj touto cestou 
vyslovujeme veľkú vďaku dobrovoľníkom, ktorí spríjemňujú 
bežné dni našich seniorov.

Henkel partička
Skupina firemných dobrovoľníkov, ktorí ochotne venujú čas 
našim seniorom počas víkendu a prídu si s nimi zahrať rôzne 
spoločenské hry.



Aktivácie
Výroba príležitostných ozdôb, výzdoba interiéru, výroba dar- 
čekových predmetov pre príbuzných a účinkujúcich, pečenie 
medovníkov a vianočného pečiva.



Charitatívny kalendár Staré zlaté časy SPOMIENKOVÉ 2017
V  roku 2016 sme zúročili prácu všetkých predchádzajúcich 
vydaných charitatívnych kalendárov, kde sme výberom jed-
notlivých fotografií vytvorili spomienkový kalendár. Pri mno-
hých fotografiách sme si spoločne zaspomínali na mnohé 
úsmevné príhody s  našimi seniormi, matkami a  ich deťmi, 
ktoré sme s nimi zažili pri ich realizácii. Súčasťou projektu je 
i krst kalendára Staré zlaté časy SPOMIENKOVÉ 2017, ktorý sa 
uskutočnil v decembri 2016. Zúčastnili sa ho spolu so sponzor- 
mi a dobrovoľníkmi aj seniori a matky. 

Krstnou mamou bola Evička Pavlíková z  nitrianskeho di-
vadla Andreja Bagara, ktorá nám večer spríjemnila aj svojimi 
šanzónmi.
Na slávnosti sme uviedli spoluprácu s galériou TOTO je galéria, 
ktorá nám postúpila autorské práva ilustrácií Štefana Cpina, 
ktoré sa objavia nielen na reklamných hrnčekoch našej orga-
nizácie, ale aj v chystanom kalendári na rok 2018. Do predaja 
sme uviedli prvý hrnček zo série ilústrácií Štefana Cpina z kni-
hy Čenkovej deti a vydražili sme aj originálne ilustrácie z tejto 
knižky.

Krstná mama kalendára, Evička Pavlíková z Divadla A. Bagara v Nitre  



Vedenie oboch prevádzok: z Dúbravky a zo Solčian

Za to, že kalendár mohol opäť vzniknúť, ďakujeme 

spoločnostiam: Kováč Transport, JollyJoker, IPOS kancelárske 

potreby,  AMS a Neudoerfler a ich zástupcom.

Anna Ghannamová s Idou Želinskou z organizácie 

TOTO je galéria

 Anna Ghannamová s dražiteľmi originálnych ilustrácií od Štefana Cpina z Knihy: 

Čenkovej deti : manželia Terézia a Boulus Kandalaft, manželia Helena a Zoher Kotroch

Manželia Marika a Ondrej Štefíkovci nielenže patria medzi stálych 

sponzorov kalendára Staré zlaté časy, ale v roku 2016 si vydražili aj 

originálne ilustrácie od Štefana Cpina.

Naše prvé “lastovičky” zo série hrnčekov s ilustráciami 

Štefana Cpina



ČASŤ JUNIOR

Počas roka 2016 v CSS NÁRUČ Senior & Junior prebiehali 
pravidelné rozvojové programy a projekty, zamerané na po-
moc našim juniorským klientom.

Rozvojové programy:

•	 Finančná	gramotnosť-	poradenstvo
•	 Pracovné	poradenstvo
•	 Individuálne	terapie	so	psychológom
•	 Tréningy:	Ako	sa	hrať	s dieťaťom,	ako	dieťa	zaujať,	ako	riešiť 
 detský vzdor + názory, postoje, praktické ukážky, konzultá- 
 cie.

Projekty:

•	 Kmotričky
 Hovorí sa, že každé novonarodené dieťa je dôkazom, že Boh 
 na nás nezanevrel. Ak to trochu pozmeníme, každá nová 
 kmotrička je pre nás dôkazom, že ľudia nerezignovali na ľud- 
 skosť. Dobrovoľne, pravidelne a ochotne venujú svoj čas či 
 peniaze opusteným matkám s deťmi. Stretávajú sa s mamič- 
 kami, chodia spolu na výlety, do kina, pomáhajú pri výchove 
 detí a sú užitočné aj tým, že deti nie sú stále iba so svojou 
 mamou, ale že im pravidelne do života prichádza aj iný člo- 
 vek.



•	 Usmej sa, mama! (týždňový pobyt mimo zariadenia)
 Pre mamy v NÁRUČI je niekedy ťažké usmievať sa, preto kaž- 
 dý rok pre ne pripravujeme týždenný pobyt na Seneckých 
 jazerách, kde okrem relaxu absolvujú aj tréning rodičov- 
 ských zručností. Po rokoch už vieme, že mamy aj deti sa  
 usmievajú počas celého pobytu. ĎAKUJEME “chalaňom”  
 Majovi Miezgovi, Jurajovi Kemkovi, Lukášovi Latinákovi,   
 Robovi Jakabovi z Vianočného bazára chalaňov a všetkým,  
 ktorí do bazára prispeli, ako aj spoločnosti CZ Slovakia.



UDIALO SA U NÁS V ROKU 2016

V zmysle efektívneho spolužitia troch generácií organizujeme 
väčšinu našich spoločenských podujatí za účasti tak senior-
ských, ako aj našich juniorských klientov. Ako to aj nasledovné 
zábery potvrdzujú, veľkí a malí si k sebe cestu nájdu a výsled-
kom je vždy výborná zábava a veselý úsmev.

V roku 2016 do našich prevádzok v Bratislave a Solčanoch 
priniesli nezabudnuteľné chvíle nasledovné akcie:

•	 Fašiangy so živou hudbou a vystúpením detí – do tanca nás 
 naladili organista Michal Bielina a skupina DISK v Solčanoch 
 a kapela Račianka v bratislavskej Dúbravke.





•	 Knižná beseda v marci, v mesiaci kníh, so sprievodom pra- 
 covníčok z Tribečskej knižnice Topoľčany. 

•	 Spoločenské posedenie pri príležitosti „Dňa matiek“ – spo- 
 ločné stretnutie bývalých aj súčasných prijímateliek sociál- 
 nych služieb a kmotričiek.

•	 Oslava výročia otvorenia jednotlivých prevádzok: V Solča- 
 noch – posedenie pri živej hudbe so skupinou Disk. 

V Dúbravke s obľúbenou Gizkou Oňovou a Kmotričkami.

•	 Prvé sväté prijímanie Renatky v Solčanoch.



•	 Do	 nášho	 zariadenia	 v  Solčanoch	 sme	 privítali	 malého	 
 Tobiaska.

•	 Dámsky kútik v Náruči - Zdarne beží náš projekt s názvom  
 Dámsky kútik, ktorý funguje najmä vďaka študentom  
 strednej odbornej školy kaderníctva a  vizážistiky. Pretože  
 každá žena aj tá v pokročilom veku túži byť krásna.

•	 Nielen	 pri	 príležitosti	 výstavy	 vybraných	 fotografií	 Mar- 
 tina Fridnera z nášho charitatívneho kalendára Staré zlaté 
 časy - SPOMIENKOVÉ v SR, ale aj v rámci lobingu zvýšenia 
 príspevkov pre odkázaných seniorov sa niektorí naši klien- 
 ti rozhodli navštíviť parlament. Mali z toho veľký zážitok.



•	 Športový deň seniorov a juniorov sme realizovali v obidvoch  
 prevádzkach vo veselej atmosfére. Tešiť sme sa mohli zo  
 samých víťazov: seniori odhodili barle, chodítka a prekona- 
 li samých seba.



•	 V NÁRUČ-i sme	radi	privítali	aj	Pavla Freša. Sľúbil, že Brati- 
 slavský samosprávny kraj nám prispeje na nový evakuačný 
 výťah.

•	 V lete	sme	sa	v Solčanoch	tešili	aj	zo	spoločnej opekačky na 
 čerstvom vzduchu, v sprievode príjemných melódií v  po- 
 daní skupiny DISK.

•	 Teambuilding
 Aby sme načerpali nielen nové vedomosti, ale aj nové sily 
 k našej každodennej práci, v septembri 2016 sme realizova- 
 li spoločný teambuilding zamestnancov oboch prevádzok.  
 Súčasťou akcie bolo aj školenie ISO noriem a  Štandardov 
 kvality sociálnych služieb, ktoré nám pomôžu ešte profe- 
 sionálnejšie a efektívnejšie pracovať.

•	 Spoločný program seniorov a  juniorov k  mesiacu úcty   
 k starším - zorganizovali sme milé hudobné a tanečné po- 
 poludnie.

•	 Návšteva divadla - baletné predstavenie - Nižinskij: Boh  
 tanca.



•	 Mikulášska nádielka pre seniorov.

•	 Folklórna animácia svätej Lucie.

•	 Komunitné Vianoce, vystúpenie s  vianočnou tematikou,  
 spoločná slávnostná večera seniorov, matiek a zamestnan- 
 cov zariadenia.



•	 Taká	atmosféra,	akú	dokážu	vyčarovať	herci na Vianočných  
 trhoch na Hlavnom námestí v Bratislave, sa len tak nevidí!  
 Ady Hajdu, Karin Haydu, Martin Mňahončák, Lenka Šóošo- 
 vá, Andrea Belányiová, Natália Puklušová, Dominika Kava- 
 schová, Thomas Puskailer predávali medovníkové bábätká. 
 Thomas Puskalier aj zaspieval, celú akciu moderátorsky fan- 
 tasticky doplnil Richard Vrablec.



•	 A niekedy	sa	zázrak	stane	v	niektorý	bežný deň, kedy by ste  
 tú milú chvíľku, ktorá Vám vyčarí úsmev na tvári, možno  
 ani nečakali...



Časopis Šanca v roku 2016
Dianie roku 2016 sme zaznamenali v dvoch vydaniach sociál-
neho časopisu Šanca SENIOR & JUNIOR. K širokej verejnosti sa 
časopis dostal prostredníctvom vkladania do časopisu Euro-
televízia, ale aj cez našu vlastnú distribúciu.
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POĎAKOVANIE SPONZOROM  
A INDIVIDUÁLNYM PODPOROVATEĽOM

Obyvatelia NÁRUČE Senior & Junior majú praktické sny, ne-
potrebujú vzdušné zámky. Sme radi, ak nájdeme pre nich 
pomoc u ľudí, či firiem, ktoré im ju výhodne, alebo zadarmo 
poskytnú.

•	 Vďaka	nášmu	dlhoročnému	partnerovi	si	naše	mamičky	a ich 
 ratolesti opäť mohli vybrať topánky z CCC Slovakia, s.r.o.

•	 Americký	psychoterapeut	Frank Walton prišiel z Trenčian- 
 skych Teplíc aj medzi naše mamičky. V  rámci Letnej školy  
 individuálnej psychológie podľa Alfreda Adlera (ICASSI) im  
 priniesol cenné rady k výchove ich detí.

•	 Od	nášho	partnera	Babytrend.sk sme dostali 2 nové kočíky, 
 ktoré našim matkám výrazne uľahčia život. Kočík sme  
 získali vďaka dobrému nápadu – pri nákupe detského 
 tovaru môžete zaokrúhliť cenu o  centy nahor a  práve 
 z  týchto prostriedkov sme čerpali na užitočné vecné dary 
 pre opustené matky s deťmi.



•	 Za	zrekonštruované	izby	JUNIOR	a herňu	ďakujeme	 
 Bazáru chalaňov.

•	 Dve	mamy,	sestry	Barbora	a Slávka	vymysleli	originálne
 slovenské šatky, z kontrolovanej bavlny a pod značkou
 Sestrice s.r.o. ich prišli ukázať aj podarovať našim mamičkám.

•	 Dobrosrdeční	 ľudia	 sa	 nájdu	 aj	 v  spoločnosti	 SKANSKA: 
 na čele s generálnou riaditeľkou Magdou Dobišovou nám  
 v roku 2016 firemní dobrovoľníci pomohli vyčistiť a revita- 
 lizovať záhradu v našom zariadení v Bratislave.



Výročie Náruče pripadá na 1. jún, kedy naše deti oslavujú svoj 
deň. Pochopiteľne s darčekom! Užitočné drobnosti mamičky 
dostali od spoločnosti dm drogerie markt, s.r.o.. Ďakujeme!

•	 Vďaka	finančnému	daru	spoločnosti	Syngenta Slovensko 
 sme zakúpili zariadenie izieb pre seniorov – 2  ks poloho- 
 vateľných postelí aj s matracom, šatníkovú skriňu a nočný 
 stolík. Všetok nábytok je špeciálne prispôsobený potrebám  
 odkázaných seniorov a do značnej miery im poskytuje po- 
 trebný komfort.

•	 V rámci	firemnej	filantropie	nám	pomohla	aj	firma	IMP Kon- 
 takt. Pomohli nám zabezpečiť poukážky na nákup hygie- 
 nického tovaru pre mamičky, nákup darčekov pre deti a pre 
 našich seniorov pripravili nádherný zážitok na slávnostnom 
 krste charitatívneho kalendára Staré zlaté časy SPOMIEN- 
 KOVÉ.



•	 METRO Cash & Carry SR s.r.o nás v decembri potešilo nový- 
 mi voňavými paplónmi

•	 O zdravý	pitný	režim	našich	klientov	je	už	niekoľko	rokov	po- 
 starané – dobré duše v spoločnosti VODAX a.s. sú aj našími 
 vodnými anjelmi.

•	 HENKEL SLOVENSKO, spol. s r.o. - ak sa na niekoho s isto- 
 tou môžeme spoľahnúť, tak to je spoločnosť Henkel. 
 Našich juniorských aj seniorských klientov pravidelne pod- 
 porili vo všetkom, kde videli potrebu: formou spoločných 
 pamäťových cvičení, praktickými darčekmi a hygienický- 
 mi potrebami. Sme hrdí na našu spoluprácu! 

Ďalej ďakujeme za podporu:

•	 Implementačná	 agentúra	 Ministerstva	 práce,	 sociálnych	 
 vecí a rodiny Slovenskej republiky
•	 Nadácia	Orange
•	 Nadácia	J&T
•	 Nadácia	Markíza
•	 Ministerstvo	práce,	sociálnych	vecí	a rodiny	SR
•	 J	O	L	L	Y	J	O	K	E	R,	a.s.
•	 AMS	Com,	spol.	s.r.o.

•	 CZ	Slovakia,	a.s.
•	 TOTO	je	galéria
•	 Bazár	chalaňov	a Vianočný	bazár	chalaňov
•	 Kováč	Transport	s.r.o.
•	 IPOS-kancelárske	potreby,	spol.	s	r.o. 
•	 Neudoerfler	Office	Systems	s.r.o. 
•	 František	Majtán	-	EURONICS	TPD
•	 Bella	Sk	s.r.o.
•	 REBOD	SK,	a.s.
•	 Hlavný	stan	nádeje	n.f.
•	 Vydavateľstvo	ORBIS	IN,	s.r.o.

S  našou organizáciou ochotne spojili svoje meno v  roku 
2016 aj známe osobnosti:

Eva Pavlíková, Ady Hajdu, Karin Haydu, Lenka Šóšová, Martin 
Mňahončák, Marian Miezga, Richard Vrablec, Andrea Belá- 
nyiová a Gizka Oňová.

Zároveň ďakujeme všetkým individuálnym darcom, našim 
pravidelným aj jednorazovým prispievateľom, za ich finan- 
čnú pomoc, vďaka ktorej sme aj v roku 2016 vedeli zabez- 
pečiť kvalitnejší život seniorov aj opustených matiek a  ich 
detičiek.
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Špecializované zariadenie Bratislava 1 179,57 Eur

Špecializované zariadenie Solčany 806,10 Eur

Útulok Bratislava 510,99 Eur

Útulok Solčany 434,10 Eur

FINANČNÁ SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ

EKONOMICKY OPRÁVNENÉ NÁKLADY NA JEDNÉHO PRIJÍMATEĽA PODĽA DRUHU SLUŽIEB ZA ROK 2016

PREHĽAD O NÁKLADOCH A VÝNOSOCH

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT rok 2016

Hlavná nezdaňovaná činnosť

Spotreba - materiálu 127 883,43 €

                   - energie 57 955,28 €

Opravy a udržiavanie 26 927,06 €

Cestovné 554,54 €

Náklady na reprezentáciu 2 391,94 €

Ostatné služby 241 961,21 €

Mzdové náklady 444 926,35 €

Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie 148 664,66 €

Zákonné sociálne náklady 15 014,61 €

Ostatné sociálne náklady 190,00 €

Ostatné dane a poplatky 3 831,91 €

Ostatné pokuty a penále 127,90 €

Úroky 4 077,23 €

Iné ostatné náklady 9 966,39 €

Odpisy 67 291,53 €



Poskytnuté príspevky FO 17 534,80 €

Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane 8 013,00 €

ÚČTOVNÁ TRIEDA 5 SPOLU 1 177 311,84 €

Tržby z predaja služieb 9 298,44 €

Aktivácia tovaru a služieb 11 885,63 €

Prijaté dary 0 €

Úroky 6,07 €

Dotácie 377 492,65 €

Iné ostatné výnosy 44 214,48 €         

Príspevky z podielu zaplatenej dane 36 779,03 €

Príspevky od PO a FO 680 689,46 €

ÚČTOVNÁ TRIEDA 6 SPOLU 1 160 365,76 €

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA PRED ZDANENÍM -16 946,08 €

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA PO ZDANENÍ -16 946,86 €

Zdaňovaná činnosť

Spotreba materiálu 2 272,85 €

Spotreba energie 1 418,22 €

Mzdové náklady 1 670,40 €

Zákonné sociálne a zdravotné poistenie 587,98 €

ÚČTOVNÁ TRIEDA 5 SPOLU 5 949,45 €

Tržby z predaja služieb 9 729,45 €

Prijaté úroky 1 500,00 €

ÚČTOVNÁ TRIEDA 6 SPOLU 11 229,45 €

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA PRED ZDANENÍM 5 280,00 €

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA PO ZDANENÍ 3 593,51 €



FINANČNÉ ZDROJE 

Hlavným zdrojom aktivít združenia (prevádzok CSS Náruč záchrany SENIOR&JUNIOR) sú verejné zdroje zo štátneho rozpočtu, 
vyplácané prostredníctvom Vyšších územných celkov. Tieto zdroje však pokrývajú len nevyhnutné potreby našich klientov ako 
je ubytovanie, strava, sociálna starostlivosť, opatrovanie a ošetrovanie. 
Naším cieľom je však zabezpečenie nielen životných potrieb našich klientov. Preto každoročne realizujeme niekoľko projek-
tov, ktoré pomáhajú našim klientom o trochu ľahšie žiť a na ktoré hľadáme zdroje u donorov a z grantov, vrátane darov od 
príbuzných našich seniorských klientov, ako aj u individuálnych darcov.

PROJEKTY 

NÁZOV PROJEKTU/ÚČEL POUŽITIA Účet v účtovnej osnove SUMA

Projekt časopis Šanca 662,1000 1 500,00 €

Projekt Staré zlaté časy 662,1100 11 524,16 €

Projekt Hniezda záchrany 662,1200 3 665,16 €

Projekt ADOPTUJ SI STARÝCH RODIČOV II. 662,1300 3 500,00 €

Projekt KMOTRIČKY 662,1400 1 493,70 €

Projekt Usmej sa mama 662,1500 3 400,00 €

Dary PO 662,3000 8 496,37 €

Príspevky od PO-Kmotričky 662,3100 3 991,00 €

Markíza rezerva 662,3200 3 081,60 €

SPOLU 40 651,99 € 

PRÍJMY Z 2% PODIELU ZAPLATENEJ DANE Účet v účtovnej osnove  

Peňažné prostriedky prijaté na bankový účet do 31. 12. 2016 665,1000 40 411,51 €

Spotrebovaná a vyúčtovaná časť podielovej dane do 31. 12. 2016 665,1000 36 779,03 € 

Nespotrebovaná časť podielovej dane do roku 2017 665,1000 3 632,48 €



DOTÁCIE VÚC, OBEC a MF SR Účet v účt. osnove SUMA

Rozpustenie dotácie BSK na statiku 691,1000 8 217,24 €

Dotácie BSK SENIORI 691,2000 183 521,69 €

Dotácie BSK Útulok 691,3000 15 925,61 €

Dotácie NSK Senior 691,4000 3 691,15 €

Dotácie NSK Útulok 691,4100 4 856,96 €

Dotácia ZOS Seniori 691,5000 31 520,00 €

Dotácia ZPS SENIORI 691,6000 129 760,00 €

SPOLU  377 492,65 €



S Ú V A H A rok 2016

STRANA AKTÍV Majetok spoločnosti 924 933,82 €

Dlhodobý hmotný majetok 790 066,80 €

Obežný majetok 134 241,14 €

Krátkodobé pohľadávky 64 933,67 €

Finančný majetok 65 059,24 €

Časové rozlíšenie 625,88 €

AKTÍVA CELKOM 924 933,82 €

STRANA PASÍV Vlastné zdroje 114 267,68 €

Výsledok hospodárenie za účtovné obdobie -13 353,35 €

Nevysporiadaný výsledok hosp. min. rokov 127 621,03 €

Cudzie zdroje 177 296,92 €

Dlhodobé záväzky 14 579,96 €

Krátkodobé záväzky 131 146,34 €

Rezervy 22 985,82 €

Bankové výpomoci a pôžičky 8 584,80 €

Časové rozlíšenie 633 369,22 €

PASÍVA CELKOM 924 933,82 €

PREHĽAD O MAJETKU A ZÁVÄZKOCH (STAV A POHYB MAJETKU A ZDROJOV MAJETKU)



PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ 

Každá nezisková účtovná jednotka je povinná pre potreby 
zákona o dani z príjmov rozdeľovať svoju činnosť na hlavnú 
zdaňovanú a nezdaňovanú. Za hlavnú nezdaňovanú činnosť 
sa považuje tá činnosť, za akým účelom bola nezisková účtov- 
ná jednotka založená a ktorá je definovaná v stanovách.
Hlavnou zdaňovanou činnosťou sú v našom účtovníctve príj- 
my, ktorými dosahujeme zisk, alebo ktorými sa dá zisk dosiah- 
nuť. V účtovníctve máme na analytických účtoch členené príj-
my z predaja majetku, z nájomného, z reklamy, z priznaných 
rabatov a bonusov, zo stravovacích služieb a prijatých úrokov. 
Základ dane pred zdanením zo zdaňovanej činnosti sme v do-
siahli vo výške 5 280,00 €, čo po úprave na základ dane pred-
stavuje 1 686,49 € daň z príjmov právnických osôb. 
Vybrané finančné ukazovatele sú prezentované v prílohe Vý- 
ročnej správy.
Účtovná závierka za rok 2016 bola schválená a navrhnuté bolo 
presunutie výsledku hospodárenia na účet výsledku hospodá- 
renia minulých rokov.
Po skončení účtovného obdobia nenastali žiadne významné 
udalosti, ktoré by ovplyvnili vývoj organizácie.
V roku 2016 neboli vynaložené prostriedky na výskum a vývoj.
Činnosťou zariadení nie je poškodzované životné prostredie. 
V roku 2016 neboli voči organizácii uplatnené žiadne sankcie 
orgánmi štátnej správy v oblasti životného prostredia.
Organizácia nie je vystavená žiadnym významným rizikám a ne- 
istotám.

AUDIT ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

Podľa zákon o  sociálnych službách č. 448/2008 Z.z. par.67a, 
keďže naše príjmy z neverejných prostriedkov za poskytovanie 
sociálnych služieb prekročili sumu 165 969 €  a  z  verejných 
prostriedkov sumu 33 193 €, sme povinní našu ročnú účtovnú 
závierku overiť audítorom. Výrok audítora spolu s  Účtovnou 
závierkou je súčasťou Výročnej správy.
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A. NEOBEŽNÝ MAJETOK  SPOLU          r. 002 + r. 009 + r. 021
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127 883,43

57 955,28

26 927,06

554,54

2 391,94

241 961,21

444 926,35

148 664,66

15 014,61

190,00

3 831,91

127,90

4 077,23

9 966,39

67 291,53

17 534,80

8 013,00

1 177 311,84

2 272,85

1 418,22

1 670,40

587,98

5 949,45

130 156,28

59 373,50

26 927,06

554,54

2 391,94

241 961,21

446 596,75

149 252,64

15 014,61

190,00

3 831,91

127,90

4 077,23

9 966,39

67 291,53

17 534,80

8 013,00

1 183 261,29

134 436,80

65 924,34

11 985,35

649,44

2 742,37

183 763,91

434 059,57

150 171,24

13 798,30

170,00

3 556,42

119,42

60,37

2 453,51

8 069,97

117 711,47

1 129 672,48
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9 298,44

11 885,63

6,07

44 214,48

40 651,99
640 037,47

36 779,03

377 492,65

1 160 365,76

-16 946,08

0,78

-16 946,86

9 729,45

1 500,00

11 229,45

5 280,00

1 686,49

3 593,51

19 027,89

11 885,63

1 506,07

44 214,48

40 651,99
640 037,47

36 779,03

377 492,65

1 171 595,21

-11 666,08

1 687,27

-13 353,35

9 615,89

10 765,70

9,64

43 653,15

2 500,00

100 674,34
605 705,00

5 826,28

1 797,97

356 993,86

1 137 541,83

7 869,35

1 506,66

6 362,69
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I. Základné informácie o účtovnej jednotke

1. Meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, ktorá je zakladateľom alebo
zriaďovateľom účtovnej jednotky:

Anna Ghannamová, Mgr.
Trvalý pobyt alebo sídlo: Hruškový sad 18,841 05 Bratislava, Slovenská republika

Dátum založenia alebo zriadenia účtovnej jednotky: 11.10.2004

2. Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky:
Meno a priezvisko členov Názov orgánu Poznám ka

Mgr. Anna Ghannamová prezident združenia
Mgr. Anna Ghannamová
Mgr. Souheil Ghannam
Mgr. Alena Petrželková

správna rada

Mgr. Vladimír Cupaník, PhD.
Svetlana Barancová
Mgr.Vladimíra Dutková

dozorná rada

3. Opis činnosti, na účel ktorej bola účtovná jednotka zriadená:
- Poslaním združenia je získavať podporu pre pomoc nechceným deťom a dospelým,
- Podporovať vznik a prevádzku Hniezd záchrany na Slovensku – verejných inkubátorov, v ktorých môže žena anonymne
odložiť nechcené bábätko,
- Podporovať vznik a prevádzku Kolísok záchrany – teda lôžok v nemocničných zariadeniach, v ktorých by mohla žena po
legislatívnej úprave utajene porodiť dieťa a dať ho na adopciu,
- Podporovať existujúce zariadenia a vznik nových, v ktorých môže tehotná žena žiť do ukončenia tehotenstva a aj po ňom
a to výhradne v prípade, že sa rozhodne ponechať si pôvodne nechcené dieťa,
- Podporovať projekty, ktoré budú pomáhať skupinám nechcených detí a dospelých a spolupracovať pri prevádzkovaní a
realizovaní aktivít v daných zariadeniach,
- Vyvíjať aktivity smerujúce k získavaniu finančných a materiálnych darov pre združenie a na presadzovanie legislatívnych
úprav súvisiacich s danou problematikou,
- V spolupráci s inými združeniami pomáhať nechceným deťom a nechceným skupinám dospelých začleniť sa do
spoločenského života,
- Organizovať s inými združeniami športovo-kultúrno-spoločenské-benefičné podujatia pre nechcené deti, dospelých a
dobrovoľníkov z radov občanov,
- Poskytovať pomoc pri sprostredkovaní poradenstva psychosociálneho a psychosomatického,
- Organizovať vzdelávacie a osvetové aktivity pre členov združenia, laickú i odbornú verejnosť, zvyšovať odbornú úroveň
členov združenia aktivitami v priamom kontakte s nechcenými deťmi a dospelými.

Opis druhu podnikateľskej činnosti, ak ju účtovná jednotka vykonáva:
- príjmy z poskytovania stravy externým stravníkom
- kreditné úroky z poskytnutej pôžièky

4. Počet zamestnancov

Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov: 46 41

z toho počet vedúcich zamestnancov 09 09

Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou 0 0

Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť
pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia 11 17

5. Informácia o organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky:
.....................................................................



II. Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

1. Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti:
x áno nie

2. Zmeny účtovných zásad a metód:

Druh zm eny zásady alebo m etódy Dôvod zm eny Hodnota vplyvu na príslušnú zložku
bilancie

3. Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov:
Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s
obstaraním (clo, prepravu, montáž, poistné a pod.). Súčasťou obstarávacej ceny od 1. januára 2003 nie sú úroky z cudzích
zdrojov ani realizované kurzové rozdiely, ktoré vznikli do momentu uvedenia dlhodobého majetku do používania.
Odpisy dlhodobého hmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a
predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uvedení
dlhodobého majetku do používania. Drobný dlhodobý hmotný majetok, ktorého obstarávacia cena (resp. vlastné náklady)je
1 700 EUR, a nižšia, sa odpisuje jednorázovo pri uvedení do používania. Pozemky sa neodpisujú.
(c) Zásoby
Zásoby sa oceňujú nižšou z nasledujúcich hodnôt: obstarávacou cenou (nakupované zásoby) alebo vlastnými nákladmi
(zásoby vytvorené vlastnou činnosťou) alebo čistou realizačnou hodnotou.
Obstarávacia cena zahŕňa cenu zásob a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, poistné, provízie, skonto a pod.).
Úroky z cudzích zdrojov nie sú súčasťou obstarávacej ceny. Nakupované zásoby sa oceňujú váženým aritmetickým
priemerom z obstarávacích cien.
Čistá realizačná hodnota je predpokladaná predajná cena znížená o predpokladané náklady na ich dokončenie a o
predpokladané náklady súvisiace s ich predajom.
Zníženie hodnoty zásob sa upravuje vytvorením opravnej položky.
(d) Pohľadávky
Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou; postúpené pohľadávky a pohľadávky nadobudnuté vkladom
do základného imania sa oceňujú obstarávacou cenou vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním. Toto ocenenie sa
znižuje o pochybné a nevymožiteľné pohľadávky.
(e) Peňažné prostriedky a ceniny
Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou. Zníženie ich hodnoty sa vyjadruje opravnou položkou.
(f) Náklady budúcich období a príjmy budúcich období
Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a
časovej súvislosti s účtovným obdobím.
(g) Rezervy
Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou; tvoria sa na krytie známych rizík alebo strát z
podnikania. Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku.
(h) Záväzky
Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Záväzky pri ich prevzatí sa oceňujú obstarávacou cenou. Ak sa pri
inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve a v účtovnej
závierke v tomto zistenom ocenení.
(i) Odložené dane
Odložené dane (odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok) sa vzťahujú na:
a) dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou
základňou,
b) možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti, ktorou sa rozumie možnosť odpočítať daňovú stratu od základu dane v
budúcnosti,
c) možnosť previesť nevyužité daňové odpočty a iné daňové nároky do budúcich období.
(j) Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období
Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej



a časovej súvislosti s účtovným obdobím.
(k) Dotácie
O nároku na dotácie sa účtuje, ak je takmer isté, že na základe splnených podmienok na poskytnutie dotácie sa
Združeniu daná dotácia poskytne.
Dotácie na hospodársku činnosť Združenia sa najskôr vykazujú ako výnosy budúcich období a do výkazu ziskov a strát sa
rozpúšťajú ako výnosy z hospodárskej činnosti v časovej a vecnej súvislosti s vynaložením nákladov na príslušný účel.
Dotácie na obstaranie dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku sa najskôr vykazujú ako výnosy
budúcich období a do výkazu ziskov a strát sa rozpúšťajú v časovej a vecnej súvislosti so zaúčtovaním odpisov z tohto
dlhodobého majetku.
(l) Prenájom (lízing)
Operatívny prenájom. Majetok prenajatý na základe operatívneho prenájmu vykazuje ako svoj majetok jeho vlastník, nie
nájomca.
Finančný prenájom (s kúpnou opciou; bez kúpnej opcie je považovaný za operatívny prenájom). Majetok prenajatý na
základe zmluvy uzatvorenej do 31. decembra 2003 vykazuje ako svoj majetok jeho vlastník, nie nájomca. Majetok
prenajatý na základe zmluvy uzatvorenej 1. januára 2004 a neskôr vykazuje ako svoj majetok jeho nájomca, nie vlastník.
(m) Cudzia mena
Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu prepočítavajú na menu euro
referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska
v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.
Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene (okrem prijatých a poskytnutých preddavkov) sa ku dňu, ku ktorému sa
zostavuje účtovná závierka, prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným
Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, a
účtujú sa s vplyvom na výsledok hospodárenia.
Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene sa prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a
vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia
účtovného prípadu. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa na menu euro už neprepočítavajú.
(n) Výnosy
Tržby za vlastné výkony a tovar neobsahujú daň z pridanej hodnoty. Sú tiež znížené o zľavy a zrážky (rabaty, bonusy,
skontá, dobropisy a pod.) bez ohľadu na to, či zákazník mal vopred na zľavu nárok, alebo či ide o dodatočne uznanú
zľavu.

4. Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého
nehmotného majetku

Predpokladaná Metóda Ročná odp.
doba používania v rokoch odpisovania sadzba v %

Stavby 20 lineárna 5
Str., prístr. a zar. 4 lineárna 25
Dopravné prostriedky  4 lineárna 25
Drobný dlh.hm.maj. Rôzna jednorazový odpis 100

5. Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku
.....................................................................

III. Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe

1. Stav a pohyb dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku za bežné účtovné
obdobie
Tabuľka č. 1

Nehmotné
výsledky z
vývojovej a
obdobnej
činnosti

Softvér Oceniteľné
práva

Ostatný
dlhodobý
nehmotný

majetok

Obstaranie
dlhodobého
nehmotného

majetku

Poskytnuté
preddavky na

dlhodobý
nehmotný
majetok

Spolu

Prvotné ocenenie
Stav na začiatku bežného
účtovného obdobia
Prírastky



Úbytky

Presuny
Stav na konci bežného
účtovného obdobia
Oprávky
Stav na začiatku bežného
účtovného obdobia
Prírastky

Úbytky
Stav na konci bežného
účtovného obdobia
Opravné položky
Stav na začiatku bežného
účtovného obdobia
Prírastky

Úbytky
Stav na konci bežného
účtovného obdobia
Zostatková hodnota
Stav na začiatku bežného
účtovného obdobia
Stav na konci bežného
účtovného obdobia

Tabuľka č. 2

Pozemky Umel. diela
a zbierky Stavby

Samost.
hnuteľ.
veci a

súbory
hnuteľ.

vecí

Dopr.
prostr.

Pest
ovat

.
celk

y
trval
ých
pora
stov

Zákl.
stádo

a
ťažné

zvierat
á

Drobný a
ostat. DHM

Obsta
r.

DHM

Posky
t.

predd
. na
DHM

Spolu

Prvotné ocenenie
Stav na
začiatku
bežného
účtovného
obdobia

1153029,52 81613,11 43550,33 151619,39 1230001,62

Prírastky 0 0 18380,81

Úbytky 0 0 3320,20

Presuny

Stav na
konci
bežného
účtovného
obdobia

1153029,62 81613,11 43550,33 166680,00

Oprávky
Stav na
začiatku
bežného
účtovného
obdobia

-355505,00 -76030,58 -22096,00 -133883,05

Prírastky 1500

Úbytky -57652 -1696,53 -8883 -560,00



Stav na
konci
bežného
účtovného
obdobia

-413157,00 -77727,11 -29479,00 -134443,05

Opravné položky
Stav na
začiatku
bežného
účtovného
obdobia

Prírastky

Úbytky

Stav na
konci
bežného
účtovného
obdobia

Zostatková hodnota
Stav na
začiatku
bežného
účtovného
obdobia

Stav na
konci
bežného
účtovného
obdobia

739872,52 3886,00 14071,33 32236,95

2. Prehľad dlhodobého majetku, na ktorý je zriadené záložné právo a dlhodobého majetku, pri ktorom má
účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

Dlhodobý m ajetok Hodnota za bežné účtovné
obdobie

Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo

Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účt. jednotka obmedzené právo s ním nakladať

Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo

Dlhodobý nehmotný majetok, pri ktorom má účt. jednotka obmedzené právo s ním nakladať

3. Spôsob a výška poistenia dlhodobého majetku
Poistený m ajetok Poistná sum a (v celých eurách) Platnosť zm luvy (od - do)

Budova 1062205 11.06.2009-neurčito

Hnuteľné veci 356036 11.06.2009-neurčito

Motorové vozidlá 59460 13.03.2012-neurčito

4. Štruktúra dlhodobého finančného majetku

Názov spoločnosti
Podiel na

základnom
imaní (v %)

Podiel účtovnej
jednotky na
hlasovacích

právach (v %)

Hodnota vlast. imania ku koncu Účtovná hodnota ku koncu

bežného
účtovného obdobia

bezprostredne
predch. účtovného

obdobia

bežného
účtovného

obdobia

bezprostredne
predch. účtovného

obdobia



Zmena jednotlivých položiek dlhodobého finančného majetku

Podielové CP a
podiely v
ovládanej
obchodnej

spoločnosti

Podielové CP a
podiely v

obchodnej
spoločnosti s
podstatným

vplyvom

Dlhové CP
držané do
splatnosti

Pôžičky
podnikom v
skupine a
ostatné
pôžičky

Ostatný
dlhodobý
f inančný
majetok

Obstaranie
dlhodobého
f inančného

majetku

Poskytnuté
preddavky na

dlhodobý
f inančný
majetok

Spolu

Prvotné ocenenie
Stav na
začiatku
bežného
účtovného
obdobia
Prírastky

Úbytky

Presuny
Stav na konci
bežného
účtovného
obdobia
Opravné položky
Stav na
začiatku
bežného
účtovného
obdobia
Prírastky

Úbytky
Stav na konci
bežného
účtovného
obdobia
Zostatková hodnota
Stav na
začiatku
bežného
účtovného
obdobia
Stav na konci
bežného
účtovného
obdobia

5. Informácia o výške tvorby, zníženia a zúčtovania opravných položiek k dlhodobému finančnému majetku a
opis dôvodu ich tvorby, zníženia a zúčtovania
.....................................................................

6. Prehľaď o významných položkách krátkodobého finančného majetku
Tabuľka č. 1

Krátkodobý finančný
m ajetok

Stav na začiatku bežného
účtovného obdobia Prírastky Úbytky Stav na konci bežného

účtovného obdobia
Majetkové cenné papiere na
obchodovanie
Dlhové cenné papiere na
obchodovanie 
Dlhové cenné papiere so
splatnosťou do jedného roka
držané do splatnosti 



Ostatné realizovateľné cenné
papiere
Obstarávanie krátkodobého
f inančného majetku
Krátkodobý finančný
m ajetok spolu

Tabuľka č. 2

Krátkodobý finančný m ajetok
Zvýšenie/ zníženie

hodnoty
(+/-)

Vplyv ocenenia na výsledok
hospodárenia bežného účtovného

obdobia

Vplyv ocenenia na vlastné
im anie

Majetkové cenné papiere na
obchodovanie
Dlhové cenné papiere na
obchodovanie
Ostatné realizovateľné cenné papiere
Krátkodobý finančný m ajetok
spolu

7. Prehľaď opravných položiek k zásobám

Druh zásob
Stav na začiatku

bežného účt.
obdobia

Tvorba opravnej
položky (zvýšenie)

Zníženie opravnej
položky

Zúčtovanie opravnej
položky

Stav na konci
bežného účt.

obdobia

Materiál

Nedokončená výroba a polotovary
vlastnej výroby
Výrobky

Zvieratá

Tovar

Poskytnutý preddavok na zásoby

Zásoby spolu

8. Opis významných pohľadávok v nadväznosti na položky súvahy v členení na pohľadávky za hlavnú
nezdaňovanú činnosť, zdaňovanú činnosť a podnikateľskú činnosť
.....................................................................

9. Prehľad opravných položiek k pohľadávkam

Druh pohľadávok
Stav na začiatku

bežného účt.
obdobia

Tvorba opravnej
položky (zvýšenie)

Zníženie opravnej
položky

Zúčtovanie opravnej
položky

Stav na konci
bežného účt.

obdobia

Pohľadávky z obchodného styku

Ostatné pohľadávky

Pohľadávky voči účastníkom
združení
Iné pohľadávky

Pohľadávky spolu

10. Prehľad pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti
Stav na konci

bežného účtovného obdobia bezprostredne predchádzajúceho účtovného
obdobia

Pohľadávky do lehoty splatnosti 64933,67 68431

Pohľadávky po lehote splatnosti
Pohľadávky spolu 64933,67 68431



Zostatok na účte 378,3000 vo výške 31.500,-eur je pohľadávka zo Zmluvy o úvere zo dňa 09.12.2015 za účelom
výhodnejšieho zhodnotenia peňažných prostriedkov.
Pohľadávky z obchodného styku na účte 311,0000 vo výške 11393,95 eur.
Pohľadávky voči seniorom za roky 2015-2016 na účte 315,1000 vo výške 20961,72 eur, ktoré sa budú vymáhať v
dedičskom alebo súdnom konaní.
Pohľadávky na účte 378,3000 a 378,1000 su pôžičky voči zamestnancom vo výške 1078 eur.

11. Prehľad významných položiek časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období
Položky časového rozlíšenia Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné

obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:

Náklady budúcich období krátkodobé, z toho: 625,88 954

Aktualizácia SW na rok 2017 137,33

Predplatné časopisy 2017 24,40

Hav. poistenie 2017 464,15

Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:

12. Opis a výška zmien vlastných zdrojov
Stav na začiatku

bežného účtovného
obdobia

Prírastky (+) Úbytky (-) Presuny (+, -) Stav na konci bežného
účtovného obdobia

Im anie a fondy

Základné imanie

z toho: 
nadačné imanie v nadácii
vklady zakladateľov

prioritný majetok

Fondy tvorené podľa
osobitného predpisu
Fond reprodukcie

Oceňovacie rozdiely z
precenenia majetku a
záväzkov
Oceňovacie rozdiely z
precenenia kapitálových
účastín

Fondy zo zisku

Rezervný fond

Fondy tvorené zo zisku

Ostatné fondy

Nevysporiadaný výsledok
hospodárenia minulých
rokov

103143,62 47320,84 22843,43 127621,03

Výsledok hospodárenia za
účtovné obdobie -13353,35

Spolu 103143,62 47320,84 9490,08 140974,38

Opravy chýb minulých účtovných období:



SUMA_MD SUMA_DAL POZNAMKA

3446,44 0,00F.d.:   2016091 STAR production,s.r.

0,00 6362,69Prevod VH

0,00 40958,15Zuctovanie saldokonta 321

3320,20 0,00Vyrovnanie DRHM

16076,79 0,00Vyrovnanie 315,1000 v roku 2015

13. Informácia o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty vykázanej v minulých účtovných
obdobiach

Názov položky Bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie

Účtovný zisk 6362,69

Rozdelenie účtovného zisku

Prídel do základného imania

Prídel do fondu tvoreného podľa osobitného predpisu

Prídel do fondu reprodukcie

Prídel do rezervného fondu

Prídel do fondu tvoreného zo zisku

Prídel do ostatných fondov

Úhrada straty minulých období

Prevod do sociálneho fondu 

Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov 6362,69

Iné 

Účtovná strata

Vysporiadanie účtovnej straty

Zo základného imania

Z rezervného fondu

Z fondu tvoreného zo zisku

Z ostatných fondov

Z nerozdeleného zisku minulých rokov

Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov

Iné

14. Opis a výška cudzích zdrojov

a) tvorba a použití rezerv
Druh rezervy Stav na začiatku

bežného účt. obdobia Tvorba rezerv Použitie rezerv Zrušenie alebo
zníženie rezerv

Stav na konci bežného
účt. obdobia

Rezerva na audit 1350 1350

Rezerva na nevyčerpané
dovolenky 25171,83 21635,82 25171,83 21635,82

Zákonné rezervy spolu 25171,83 22985,82 25171,83 22985,82
Jednotlivé druhy
krátkodobých ostatných
rezerv



Jednotlivé druhy dlhodobých
ostatných rezerv
Ostatné rezervy spolu

Rezervy spolu 25171,83 22985,82 25171,83 22985,82

Tvorba rezervy na nevyčerpané dovolenky: 16002,83 eur
Tvorba rezervy na poistné z nevyčerpaných dovoleniek: 5632,99 eur

b) položky na účtoch 325 - Ostatné záväzky a 379 - Iné záväzky
Stav na začiatku bežného

účtovného obdobia Prírastky (+) Úbytky (-) Stav na konci bežného
účtovného obdobia

Účet 325 - Ostatné
záväzky 6420,56 17706,75 9996,91 14130,40

Účet 379 - Iné záväzky 850,75 42786,96 41848,03 1789,68

c) a d) záväzky

Druh záväzkov

Stav na konci

bežného účtovného obdobia bezprostredne predchádzajúceho
účtovného obdobia

Záväzky po lehote splatnosti

Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do
jedného roka 131146,34 146339,46

Krátkodobé záväzky spolu 131146,34 146339,46

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich
rokov vrátane 11014,97 7250,25

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov 3564,99 12682,91

Dlhodobé záväzky spolu 14579,96 19933,16

Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu 145726,30 166272,62

e) prehľad o záväzkoch zo sociálneho fondu
Sociálny fond Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce

účtovné obdobie
Stav k prvému dňu účtovného obdobia 3944,77 2691,99

Tvorba na ťarchu nákladov 1813,08 1653,80

Tvorba zo zisku

Čerpanie 371,91 401,02

Stav k poslednému dňu účtovného obdobia 5385,94 3944,77

f) prehľad o bankových úveroch, pôžičkách a návratných finančných výpomociach

Druh cudzieho
zdroja Mena Výška úroku

v % Splatnosť Form a
zabezpečenia

Sum a istiny na konci
bežného účtovného

obdobia

Sum a istiny na konci
bezprostredne

predchádzajúceho
účtovného obdobia

Krátkodobý bankový
úver EUR 10 41 mesiacov 7924,56

Pôžička

Návratná f inančná
výpomoc
Dlhodobý bankový
úver EUR 10 41 mesiacov 660,24

Spolu 41 mesiacov 8584,80

g) prehľad o významných položkách časového rozlíšenia výdavkov budúcich období



Opis položky časového rozlíšenia Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:

Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:

15. Významné položky výnosov budúcich období
Položky výnosov budúcich

období z dôvodu
Stav na konci bezprostredne
predch. účtovného obdobia Prírastky Úbytky Stav na konci bežného

účtovného obdobia
Dlhodobého majetku
obstaraného z f inančného
daru-Príspevok BSK na
rekonštrukciu budovy

114356,74 8217,24 106139,50

Dlhodobého majetku
obstaraného z f inančného
daru-Príspevok JaT na
rekonštrukciu budovy

564133,24 40536 523597,24

Dlhodobého majetku
obstaraného z f inančného
daru 

694 694 0

Dotácie zo štátneho rozpočtu
alebo z prostriedkov Európskej
únie
Dotácie z rozpočtu obce alebo
z rozpočtu vyššieho
územného celku

Grantu

Podielu zaplatenej dane 3632,48 3632,48

Dlhodobého majetku
obstaraného z podielu
zaplatenej dane

16. Údaje o majetku prenajatom formou finančného prenájmu
Záväzok Stav na konci bezprostredne

predch. účtovného obdobia Istina Finančný náklad Stav na konci bežného
účtovného obdobia

Celková suma dohodnutých
platieb 15988,39 6794,37 2786,71 9194,02

do jedného roka vrátane 3305,48 3229,38 2716,60 5629,03

od jedného roka do piatich
rokov vrátane 12682,91 3564,99 70,11 3564,99

viac ako päť rokov

IV. Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje vo výkaze ziskov a strát

1. Prehľad tržieb za vlastné výkony a tovar
Typ výrobkov, tovarov, služieb Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce

účtovné obdobie
Stravovacie služby 9729,45 10066,66

Nájomné 0 15

Reklama a propagácia 0 3224,16

2. Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek prijatých darov, osobitných výnosov, zákonných poplatkov



a iných ostatných výnosov
Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce

účtovné obdobie
Prijaté dary 87198,63 7271,26

Osobitné výnosy

Zákonné poplatky

Iné ostatné výnosy

Prijaté príspevky SENIORI 546806,48 568596,34

Prijaté príspevky ÚTULOK 3329,34 6091,54

3. Prehľad dotácií a grantov, ktoré účtovná jednotka prijala v priebehu bežného účtovného obdobia
Prehľad dotácií a grantov Sum a

Príspevky z podielu zaplatenej dane 36779,03

Dotácia BSK Seniori a Útulok 199447,30

Dotácia NSK Seniori a Útulok 8548,11

Dotácia ZPS a ZOS Seniori 161280,00

4. Opis a suma významných položiek finančných výnosov
Výnosy Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce

účtovné obdobie
Finančné výnosy, z toho: kreditné bankové úroky 6,07 9,64

Kurzové zisky, z toho:

kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

5. Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek nákladov
Náklady Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce

účtovné obdobie
Náklady na ostatné služby: účet 518 241961,21 199141,07

Osobitné náklady

Iné ostatné náklady: účet 549 4989,11 9332,68

518,0300 Nájomné - 46500,00 eur
518,1300 Sprostredkovateľské a poradenské služby - 32632,29 eur
518,3000 Ostatné služby - 37057,01 eur
518,4000 PROJEKTY-Ostatné služby - 53710,12 eur
518,6000 Upratovacie práce - 16200,00 eur
518,8000 Mzdové a účtovné služby - 18525,01 eur

6. Prehľad o účele a výške použitia podielu zaplatenej dane za bežné účtovné obdobie
Účel použitia podielu zaplatenej dane Použitá sum a z bezprostredne

predch. účtovného obdobia
Použitá sum a bežného účtovného

obdobia
Poskytovanie sociálnej pomoci 16311,32 20467,71

Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia 3632,48



7. Opis a suma významných položiek finančných nákladov
Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predch. účtovné

obdobie
Finančné náklady, z toho:

Kurzové straty, z toho:

kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

8. Náklady vynaložené v súvislosti s auditom účtovnej závierky
Jednotlivé druhy nákladov za: Sum a

overenie účtovnej závierky 2300

uisťovacie audítorské služby okrem overenia účtovnej závierky

súvisiace audítorské služby

daňové poradenstvo

ostatné neaudítorské služby

Spolu 2300

V. Opis údajov na podsúvahových účtoch

Významné položky prenajatého majetku, majetku prijatého do úschovy, odpísané pohľadávky a prípadné ďalšie položky:
Pôžička stredisku Solčany má k 31.12.2016 zostatok: 87084,92 eur.

VI. Ďalšie informácie

1. Opis a hodnota iných aktív, ktorými sa rozumie možný majetok, ktorý vznikol v dôsledku minulých udalostí
a ktorého existencia alebo vlastníctvo závisí od toho, či nastane alebo nenastane jedna alebo viac neistých
udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej jednotky;

Aktíva Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

práva zo servisných zmlúv

práva z poistných zmlúv

práva z koncesionárskych zmlúv

práva z licenčných zmlúv

práva z investovania prostriedkov získaných oslobodením od dane
z príjmov

2. Opis a hodnota iných pasív vyplývajúcich zo súdnych rozhodnutí, z poskytnutých záruk, zo všeobecne
záväzných právnych predpisov, z ručenia podľa jednotlivých druhov ručenia

Pasíva Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

zo súdnych rozhodnutí

z poskytnutých záruk

zo všeobecne záväzných predpisov

z ručenia podľa jednotlivých druhov ručenia:



3. Opis významných položiek ostatných finančných povinností, ktoré sa nesledujú v účtovníctve a neuvádzajú
sa v súvahe
.....................................................................

4. Prehľad nehnuteľných kultúrnych pamiatok, ktoré sú v správe alebo vo vlastníctve účtovnej jednotky
.....................................................................

5. Informácie o významných skutočnostiach, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná
závierka a dňom jej zostavenia
Občianske združenie zvažuje vstup zahraničného investora za účelom zvýšenia kvality poskytovaných služieb.
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