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Úvodné slovo
Desať rokov v živote človeka nie je až tak veľa, ale desať
rokov existencie zariadenia sociálnych služieb, ktoré sa
pri finančnom marazme v sociálnych službách na Slovensku stále drží pri živote a poskytuje pomoc ľuďom
s odkázanosťou je už slušný výkon. Tak mi dovoľte
v úvode zablahoželať nášmu Centru sociálnych služieb
– CSS NÁRUČ Senior & Junior v Dúbravke k prvej desiatke,
ktorú dosiahlo práve v roku 2019. Naša druhá prevádzka CSS NÁRUČ Senior & Junior v Solčanoch zas oslavovala šťastných 7 rokov existencie. Patrí sa poďakovať
všetkým, ktorí sa o to pričinili a najmä zamestnancom,
ktorí sa starajú nielen o „našich“ seniorov, ale aj o našich
juniorských prijímateľov – matky s deťmi v núdzi. Ale aj
príbuzným našich klientov, ktorí nám dali dôveru a zverili
do našej starostlivosti svojich blízkych.
Je to záväzok na ďalšie obdobia pre celú našu organizáciu aj pre mňa osobne. Snažíme sa, aby sa tento
záväzok odrazil v neustálom skvalitňovaní služieb,
ktoré poskytujeme. Preto vzdelávame našich zamest-

nancov: opatrovateľky a sestry prešli kurzami validácie,
efektívneho polohovania a sociálni pracovníci využívajú často aj samoštúdium. Obe prevádzky si zvykli na
prácu pod drobnohľadom interných aj externých ISO
kontrolórov a minulý rok sa naša mladšia prevádzka
v Solčanoch dobrovoľne podrobila aj certifikovanému
hodnoteniu certifikátorov z Asociácie poskytovateľov
sociálnych služieb (APSS v SR) a využili sme audit Generálky hodnotenia štandardov kvality sociálnych služieb.
Mali sme tú odvahu aj preto, lebo naše občianske
združenie v spolupráci s APSS v SR vydalo jednoduchú
ilustrovanú brožúrku Štandardy kvality sociálnych služieb
stručne a ľahko ako príručku pre prijímateľov sociálnych
služieb, ale tak trochu aj pre pracovníkov prvého kontaktu.
Samotní prijímatelia sociálnych služieb, či už seniorského,
alebo mladšieho veku majú dostať zrozumiteľnú
informáciu o svojich právach a o tom, ako majú vyzerať
kvalitné sociálne služby.
Viem, nie vždy pracujeme bezchybne, lebo pracujeme
s ľuďmi. Ale nikdy neskrývame aj malé pochybenie pod
koberec. Neraz vyzývame našich seniorov a ich príbuzných,
aby dávali podnety a pomohli nám zlepšovať sa v našich
službách. Lebo len neustála snaha zlepšovať sa prinesie
spokojnosť ľudí, o ktorých sa staráme. A ich spokojnosť
nás posilňuje robiť túto ťažkú, ale prekrásnu prácu ďalej.
Verím, že naše obe „NÁRUČE“ budú ťahať káru sociálnych
služieb ďalšie roky a že naši klienti ich budú naozaj
a úprimne vnímať ako „pokojný a bezpečný domov“. Lebo
domov je tam, kde cítiš srdce. Na to nikdy nesmieme pri
poskytovaní sociálnych služieb zabúdať: robiť túto prácu
nielen profesionálne, ale aj so srdcom.
Anna Ghannamová
Riaditeľka CSS NÁRUČ Senior & Junior
štatutár o. z. NÁRUČ Senior & Junior

Podarilo sa nám v roku

• Poskytnúť pomoc a bývanie 11-tim juniorom
(opusteným matkám s deťmi)
• Poskytnúť poradenstvo 8-mim externým klientom

2019

• Vytvorili sme príručku ŠTANDARDY KVALITY
SOCIÁLNYCH SLUŽIEB, ktorá slúži prijímateľom
sociálnych služieb a pracovníkom prvého kontaktu

- matkám
• Postarať sa o 197 odkázaných seniorov
• Vydať 4 čísla sociálneho občasníka Šanca na kvalitné
sociálne služby
• Zrealizovať projekty ako sú Kmotričky, poradenstvo
v oblasti finančnej gramotnosti, pracovné poradenstvo, SHOEBOX a Senior Dance

AKTUALIZOVANÉ INFORMÁCIE
SPOLU S PRÍLOHAMI NA VENOVANIE
VAŠÍCH 2 % Z DANÍ NÁJDETE NA
www.cssnaruc.sk

E
UJaEruM
ĎAK
c.sk
n
s
s
w.c
ww

Správa o činnosti občianskeho združenia NÁRUČ Senior & Junior

2019
Občianske združenie NÁRUČ Senior & Junior je zriaďovateľom Centier sociálnych služieb NÁRUČ Senior & Junior.
Občianske združenie je poskytovateľom sociálnych služieb a na túto činnosť má vydanú registráciu Bratislavským samosprávnym krajom, vďaka čomu je ako poskytovateľ zapísané v Centrálnom registri poskytovateľov od 1. 3. 2009.
Sociálne a iné služby poskytujeme v dvoch prevádzkach:
CSS NÁRUČ Senior & Junior - Dúbravka, Fedákova 5, 841 02 Bratislava
a
CSS NÁRUČ Senior & Junior - Solčany, 1. mája 47/42, 956 17 Solčany
V časti SENIOR ide o riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku, v zmysle zákona č.448/2008 o sociálnych službách, v znení
neskorších predpisov pre občanov so zdravotným postihnutím a občanov odkázaných na sociálne služby, na ktoré má
poskytovateľ oprávnenie. Sociálne služby sú seniorom poskytované v súlade so Štandardami kvality sociálnych služieb
v oboch prevádzkach.
V časti JUNIOR ide o intenzívnu pomoc pre matky s deťmi v núdzi v Útulku, pričom hlavným cieľom je adresná a cielená
pomoc matke k rodičovským zručnostiam, sebadisciplíne, rozvoju pracovných návykov, tak aby sa matka vedela osamostatniť a vedela sa postarať o seba i o dieťa.

Správa o činnosti v Občianskom združení
NÁRUČ Senior & Junior,
Fedákova 5, Bratislava – Dúbravka
rok 2019
V roku 2019 sme poskytovali sociálne služby v týchto
druhoch služieb:
- v Špecializovanom zariadení /ŠZ/ podľa paragrafu
39 Zákona/kapacita 36
- v Zariadení pre seniorov/ZPS/ podľa paragrafu 35 Zákona/kapacita 10
- v Útulku podľa paragrafu 62 Zákona/kapacita 8 - 10

Časť JUNIOR - útulok
V Občianskom združení NÁRUČ Senior & Junior v časti
JUNIOR – útulok - poskytujeme sociálne služby v súlade so
zákonom č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a v súlade
s ostatnými zmluvnými podmienkami.
V útulku poskytujeme:
1. ubytovanie na určitý čas,
2. sociálne poradenstvo,
3. pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených
		záujmov,
4. pracovnú terapiu,
5. nevyhnutné ošatenie a obuv.
Zároveň vytvárame podmienky na
1. prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín,
2. vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny,
3. pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva,
4. záujmovú činnosť.

Sociálne služby zabezpečujeme pobytovou, ambulantnou a terénnou formou, častokrát s využitím telekomunikačných technológií a e-mailovej komunikácie.
V roku 2019 sme poskytli sociálnu službu nasledujúcemu
počtu klientov:
Kapacita pre útulok - časť JUNIOR........................................... 11
Počet klientov za rok 2019........................ 2 mamičky + 2 deti
Ukončenie poskytovania soc. služieb.1 mamička + 1 dieťa
Riešenie žiadostí
Naše služby vyhľadávajú aj klientky, ktoré už pobyt
v našom zariadení ukončili a boli s poskytovaním sociálnych služieb spokojné. Aj po skončení pobytu nad
nimi držíme ochrannú ruku a zároveň od nich získavame
aj spätnú väzbu ohľadom ich začlenenia do samostatného života. Naďalej ich podporujeme morálne formou
individuálneho poradenstva, personálne formou pomoci
pri vybavovaní rôznych úradných záležitostí a tiež materiálne formou sponzorských darov od našich partnerov
a spriaznených organizácii. Klientom a klientkam, ktorí
nás v priebehu roka 2019 oslovili osobne, telefonicky
alebo e-mailom sme poskytli pomoc pri uplatňovaní práv
a právom chránených záujmov, hľadaní a sprostredkovaní
zamestnania, úkonoch spojených s riešením otázky bývania, núdzového bývania a podobne.

Činnosť útulku v roku 2019
Nové obyvateľky a spoločná trojgeneračná komunita
V máji 2019 sme v našom útulku poskytli útočisko novej
mamičke Martine s 2 ročnou dcérkou Miškou. Miška sa
od prvého dňa zapojila do spoločných aktivít s našimi
seniormi. Prvou spoločnou aktivitou bola výroba náhrdelníkov z prírodných materiálov, tentokrát sme použili cestoviny rôznych tvarov. Táto aktivita bola nielen príjemným
kreatívnym vyžitím – náhrdelníky mali aj špeciálny účel,
keďže slúžili ako dekorácia počas oslavy 10. výročia založenia nášho zariadenia.
Spoločné dopoludnie
Miška aj s mamičkou sa rady zúčastňujú aktivizačných činností našich seniorov. Interakcia často prirodzene vyplynie
tak, že malá Miška svojich kamarátov-seniorov sama
zapojí do detských hier, stavania kociek, vyfarbovania,
navliekania korálok či pečenia a ozdobovania koláčikov.
Mamička aj dieťa sa takto nenúteným spôsobom stávajú
prirodzenou súčasťou trojgeneračnej komunity.
Oslava 10. výročia zariadenia – 5. júna 2019
Tento rok oslávilo naše zariadenie 10 rokov svojej činnosti. Okrúhle výročie sme patrične oslávili 5. júna 2019. Celý
tento deň sa niesol v slávnostnej atmosfére. Popoludnie
nám svojim programom spestrili detskí speváci a tanečníci zo Základnej umeleckej školy E. Suchoňa v Bratislave.
Okrem nich k nám zavítali aj víťazky súťaže MISS SLOVENSKO 2019, ktoré nám pri tejto príležitosti odovzdali výťažok
zo súťaže. O dobrú náladu sa postaral pán Omachel so
svojou hudobnou produkciou a spevom nás potešila pani
Marcela Laiferová.
Príjemného popoludnia sa zúčastnili naši seniori, mamička
s malou Miškou, ale prišli k nám aj zástupcovia mestských
častí a Bratislavského samosprávneho kraja.

Športový deň – 26. júna 2019

Všetky vychádzky boli veľmi príjemné a nezriedka sa
s nami do reči pustili aj okoloidúci.

Veľké oslavy narodenín
Tento rok sme oslavovali hneď dve okrúhle výročia.
V septembri oslavovala najmladšia členka našej komunity
- malá Miška - 3 roky. Svoj veľký deň strávila oslávenkyňa
so svojou mamičkou mimo nášho zariadenia, v kruhu
príbuzných a známych. Neskôr sa o zážitky a fotky z oslavy
podelili aj s našimi seniormi, ktorí sa veľmi potešili.

Napriek horúcemu letnému počasiu sa 26. jún 2019 niesol
v znamení športu a bol to vskutku vydarený deň.
Dopoludnia, keď ešte bolo vonku príjemne, si v piatich
disciplínach zmerali sily seniori i mamička s Miškou. A aké
boli jednotlivé disciplíny? Veru pestré. Súťažilo sa v hode
do koša, hádzaní šípok, zhadzovali sa plechovky, hrali
kolky ale aj stolný tenis.
Víťazmi boli samozrejme všetci, ktorí sa športového zápolenia zúčastnili. Odmenou im popoludní okrem vlastnoručne vyrobených medailí bola aj lahodná zmrzlina.

Augustové prechádzky
V auguste sme si naplánovali trojgeneračné prechádzky
v okolí nášho zariadenia. Hlavným zmyslom prechádzok
bolo samozrejme spestrenia dňa klientov a spoznávanie
nášho bezprostredného okolia. Zároveň sa ale snažíme
pripomenúť ostatným obyvateľom Dúbravky, že aj v rámci ich mestskej časti existuje komunita, kde bok po boku
spolunažívajú hneď tri generácie – seniori, rodičia a deti.

Sponzorstvo
V predvianočnom období nás ako po minulé roky oslovila
spoločnosť CCC, ktorá našim mamičkám a deťom venovala
krásny a užitočný vianočný darček v podobe novučičkých
topánok a vakov.

Prvé Vianoce v NÁRUČI
Polrok v útulku utiekol ako voda, rok sa pomaly preklopil do svojho záveru a advent nám zaklopal na dvere.
Spoločne sme pripravili vianočné posedenie, ktoré nám
pesničkami a básničkami spestrili deti z materskej školy.
Čakalo nás ale aj niekoľko prekvapení. Nikto nevie ako, ale
o vianočnom posedení sa dozvedel sám Mikuláš, ktorý
k nám prišiel hneď s niekoľkými pomocníkmi. Za asistencie čerta a krásnych anjelov priniesol a rozdal velikánsku
kopu vianočných darčekov pre všetkých klientov zariadenia.

Realizované projekty v roku 2019

Časť SENIOR

v CSS Náruč Senior & Junior naďalej prebiehajú tieto
projekty:

Nevyhnutná sociálna starostlivosť v časti SENIOR
zahŕňa:
n stravovanie
n ubytovanie
n sociálne poradenstvo
n upratovanie, pranie, žehlenie posteľnej bielizne a osobného šatstva
n aktivačné práce, záujmovú činnosť, kultúrnu činnosť

n

Kmotričky

n

Poradenstvo v oblasti finančnej gramotnosti

n

Pracovné poradenstvo

Iné služby, vrátane služieb zdravotného fondu:
- sú poskytované profesionálnym a zaškoleným zdravotníckym personálom
Doplnkové nadštandardné služby:
- sú poskytované podľa dohody a oprávnenia prijímateľa
(pedikúra, manikúra, kaderníčka a iné)
V roku 2019 sme poskytli sociálnu službu nižšie
uvedenému počtu klientov:
Kapacita pre ŠZ.............................................................................. 36
Kapacita pre ZPS............................................................................ 10
Počet prijímateľov za rok 2019 /nástup, odchody, riešenie,
žiadosti/............................................................................................ 85
Z toho:
Počet prijatých prijímateľov sociálnej služby...................... 22
Počet ukončených pobytov /návrat domov/...................... 18
Počet ukončených pobytov /úmrtie/..................................... 16
Počet ukončených pobytov /odchod do iného zariadenia/
............................................................................................................ 2
Počet prijímateľov k 31. 12. 2019............................................. 46

Ukážky pravidelných a špeciálnych aktivít
Dopoludňajšia a popoludňajšia Ergoterapia – príprava
valentínskych a veľkonočných ozdôb a pohľadníc pre
príbuzných a hostí.

Oslava 10. výročia otvorenia nášho zariadenia
Pri príležitosti výročia sa seniori spolu s ostatnými obyvateľmi zariadenia zúčastnili milého posedenia na terase
areálu. Veselú atmosféru dopĺňala živá hudba.

Fašiangy
Vo februári sme oslávili fašiangy tak, ako sa patrí. Klienti aj
zamestnanci sa neváhali obliecť do veselých a bláznivých
masiek a kostýmov. Nechýbala ani zábava s tancom a hudbou.

Deň otvorených dverí Náruče – gulášová záhradná
párty

Program ku Dňu matiek – vystúpenie detí z MŠ
v Dúbravke

Canisterapia – aktivita dobrovoľníčky - zoznamovanie sa
seniorov so správaním a reakciami cvičeného psa a papagája. Seniori sa kontaktu so zvieratkami veľmi potešili.

Športový deň v areáli zariadenia

Programy pripravené deťmi z MŠ a ZUŠ počas letných
a jesenných dní

Návšteva bylinkárky
Skúsená bylinkárka prišla seniorom porozprávať o tom,
ako rozpoznať jednotlivé bylinky, ako a kedy ich zbierať.
Praktická prednáška bola samozrejme aj o jednotlivých
liečivých účinkoch a na čo sa tá ktorá bylinka najlepšie
hodí.

Oslava narodennín. V novembri zase oslavovala
najstaršia členka našej komunity pani Frída a to hneď
výnimočne krásne jubileum 100 rokov. Oslava sa konala
v našom centre a zúčastnili sa jej všetky tri generácie klientov. Stále vitálna pani Frída sa s ostatnými podelila o zážitky z mladosti a jej rozprávanie si všetci veľmi užili.

Apiterapia
Liečenie produktami včiel – prednáška známeho včelára
spojená s ochutnávkou rôznych druhov medu aj ochuteného.

Arteterapia – obľúbená pravidelná činnosť v rámci
doobedňajších a poobedných aktivít. Na arteterapii sa
venujeme rôznym tvorivým ručným prácam. Tentokrát seniori vyrábali maľované a vyšívané vianočné pohľadnice.

Mikulášska nádielka
Hudobný program, ktorý pripravili seniori spolu s deťmi
pre ostatných seniorov a matky s deťmi.

Vianočný večierok
Vlastný pestrý hudobný program pripravený seniormi
a rozdávanie darčekov.
Muzikoterapia
Príprava seniorov na vianočný večierok, spoločný spev
vianočných piesní a kolied s hudobným sprievodom.
Vianočné pečenie
Pečenie a ozdobovanie vianočného pečiva.

Rôzne aktivity v rámci dobrovoľníckeho programu:
Henkel partička - sobotné stretnutie dobrovoľníkov a seniorov, hranie spoločenských hier (bingo, scrabble, rôzne
kvízy)
Pamäťové tréningy - piatkové cvičenie pamäti, podpora
kognitívnych funkcií
The Zone v záhrade - dobrovoľníci pomáhajú s údržbou
záhrady
Odvšadiaľ - dobrovoľníci obdarovali seniorov rôznymi
darčekmi (napríklad pomôcky na aktivizačné cvičenia
- ergoterapiu, arteterapiu, muzikoterapiu, biblioterapiu)
Realizované projekty:
Senior Dance - tanečná terapia – projekt realizovaný
z výťažku predaja charitatívneho kalendára
SHOEBOX - projekt spoločnosti Henkel, vďaka ktorému
boli seniori obdarovaní zamestnancami spoločnosti pri
príležitosti mesiaca október (mesiac úcty k starším)

Vzdelávanie zamestnancov:
n
n

školenie metóda Validácie podľa Naomi Feil
Arteterapia ako nástroj pre prácu so seniormi

Správa o činnosti
v CSS NÁRUČ Senior & Junior - Solčany
Občianske združenie NÁRUČ Senior & Junior Solčany,
začalo svoju činnosť vo februári 2012.
Poskytuje seniorom tieto sociálne služby:
- komplexné sociálne služby v časti SENIOR na riešenie
nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu zdravotného
znevýhodnenia, 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 znevýhodnením
a občanov odkázaných na sociálne služby, na ktoré má
poskytovateľ oprávnenie. Sociálne služby sú seniorom
poskytované formou celoročného poskytovania sociálnej služby na dobu dožitia.
- nevyhnutná sociálna starostlivosť ktorá zahŕňa:
stravovanie
n bývanie
n zaopatrenie
n sociálne poradenstvo
n upratovanie, pranie, žehlenie posteľnej bielizne a osobného šatstva
n aktivačné práce, záujmovú činnosť, kultúrnu činnosť

V roku 2019 sme poskytli sociálnu službu tomuto
počtu klientov:
Kapacita............................................................................................ 39
Počet klientov za rok 2019/nástup, odchody, riešenie
žiadosti............................................................................................112
Z toho:
Počet prijatých klientov.............................................................. 41
Počet ukončených pobytov/odchod do iného zariadenia
		............................................................................................................3
Počet ukončených pobytov/odchod do domáceho prostredia................................................................................................ 11

- doplnkové nadštandardné služby:
Podľa dohody a oprávnenia poskytovateľa.

V rámci tvorivosti – aktivačných prác seniori vytvárajú
príležitostné ozdoby, výzdoba interiéru, výroba darčekových predmetov pre príbuzných a účinkujúcich, vyšívanie, zdobenie medovníkov, výroba ozdôb na vianočný
stromček.
Spoločné komunity: Seniori a matky s deťmi.
Program k MDŽ: Vystúpenie detí z MŠ a ZŠ Solčany.

Počet ukončených pobytov /úmrtie/..................................... 27
Počet klientov k 31. 12. 2019..................................................... 39

Činnosť OZ

n

- zdravotnícke služby:
Sú ako nadštandardné poskytované profesionálnym zdravotníckym personálom.

· Reminisenčná terapia /vyvolávanie spomienok/
· Pohybové aktivity, dychové cvičenia
· Tanečná terapia
· Arteterapia /terapia umením/
· Muzikoterapia /terapia hudbou/
· Dotykové terapie
· Aminoterapia /liečenie pomocou zvierat/

Pri našej práci so seniormi využívame terapeutické postupy a rehabilitácie, ktoré umožňujú robiť život seniorom,
aj ľudí s demenciou a inými zložitými diagnózami bohatším. Sú zamerané na rozvoj schopnosti, udržiavanie
aktivity a nezávislosti tak dlho ako sa len dá. Je možné
i učenie – používame nástroje a podporné komunikačné
techniky, ktorými sa dajú využívať zvyšky pamäte a schopnosti seniora. Nie všetko je však vhodné pre všetkých.
Preto dôkladne a osobitne pristupujeme k seniorom pri
výbere ich aktivít a rehabilitácie.
Najčastejšie využívané aktivity pre seniorov:
· Pamäťové tréningy
· Sebaobslužné tréningy
· Tréning zameraný na realitu

Fašiangy 12. 02. 2019: Fašiangovú atmosféru priniesli do
nášho zariadenia skupina DISK, organista Michal Bielina
a deti z MŠ a ZŠ zo Solčian.

Program 20. 03. 2019 marec mesiac knihy: Pracovníčky
z Tribečskej knižnice Topoľčany – Knižná beseda.
Program ku Dňu matiek 10. 05. a 16. 05. 2019: Vystúpenie
detí z MŠ a ZŠ Solčany.

20. 06. 2019: Športový deň, počasie bolo krásne, výborná
nálada. Všetci seniori prekonali samých seba, a tak sa stali
víťazmi.

09. 08. 2019:
Výlet so seniormi Minizoo Ranč pod Babicou Bojná.

11. 06. 2019: Oslava výročia otvorenia zariadenia
v Solčanch.
Vystúpenie skupiny DISK, ktorá si pripravila veselý program
plný piesní, povedačiek a dobrej nálady. Počas vystúpenia
skupiny DISK si seniori pochutili na rôznych opekaných
špecialitách. Pochutili si i na pagáčoch, solčanskom skladaníku a torte.

Október mesiac Úcty k starším:

11. 12. 2019 – Komunitné Vianoce – skupina DISK si pripravila pre seniorov piesne a repertoár VIANOCE – najkrajšie sviatky! Výborne sme sa zabavili a seniori boli obdarení
vianočnými darčekmi, ktoré sme pre nich pripravili.

15. 10. 2019: Vystúpenie speváckej skupiny Lišňanka.
24. 10. 2019: Pracovníčky z Tribečskej knižnice Topoľčany – čítanie príbehov o úcte k ľuďom a vzájomnej spolupatričnosti.
29. 10. 2019: Vystúpenie detí zo ZŠ Solčany a MŠ Solčany
si pripravili hudobné a tanečné dopoludnie pre seniorov.
Roztancovali a rozospievali našich seniorov, vyčarili im
úsmev na tvári.
December:
Mikuláš 06. 12. 2019 – Vystúpenie speváckej skupiny
Lišňanka – príchod Svätého Mikuláša. Seniori boli šťastní,
že k nim zavítal Mikuláš. Spoločne si zaspievali, zarecitovali a zaspomínali na detstvo, aký býval v tých časom Mikuláš
a čo si nachádzali vo svojich čižmách. Mikuláš každého seniora obdaril balíčkom sladkostí.

Vianoce - 11. 12. 2019 – Projekt: Koľko lásky sa zmestí do
krabice od topánok. Seniori boli šťastní, že sú ľudia, ktorí
myslia na nich – seniorov a dokážu im rozdať milé darčeky,
ktoré si našli v krabiciach od topánok.

12. 12. 2019 – Pracovníčky z Tribečskej knižnice Topoľčany
– Vianočný príbeh.

Realizované projekty 2019:
Tanečná terapia – SENIOR DANCE

18. 12. a 19. 12. 2019 – Vystúpenie detí z MŠ a ZŠ Solčany
s programom Pod jedličkou.

Tanečná terapia sa realizovala pre 2 skupiny seniorov
/mobilní a imobilní klienti/ 1x do týždňa.

V časti Junior útulok v zmysle zákona 448/2008 Z. z.
o sociálnych službách, v znení neskorších predpisov sme
v roku 2019 poskytovali sociálnu službu 2 mamičkám
a ich 3 deťom. Riešili sme 8 žiadostí matiek, ktoré sa ocitli
v núdzi. Poskytli sme im poradenstvo kde a koho v jednotlivých inštitúciach majú kontaktovať v prípade riešenia ich
nepriaznivej situácie.
Poskytovanie sociálnej služby pre:
Mamička: Michaela
deti: Renáta, Sebastián

Vianočná večera
24. 12. 2019 – Pri krásne prestretých stoloch seniori strávili
spoločne s rodinami vianočnú večeru v našom zariadení.

Poradenstvo sme poskytovali pri výchove a učení detí
pani Puškáčovej:
- konzultácie s mamičkou ohľadom úloh a cieľov na
týždeň: kontrola čistoty izby, ergoterapia
- zametanie dvora, trhanie buriny, umývanie a zametanie
schodov
- pomoc pri hospodárení s finančnými prostriedkami
- pomoc pri nákupe potravín, pomoc pri varení
- účasť na aktiváciách so seniormi.
- kontrola starostlivosti o maloleté deti
- pomohli sme zabezpečiť nové ubytovanie
- vybavenie prestupu detí do školy pri zmene ubytovania
- pomohli sme s prevozom a sťahovaním pani Puškáčovej
V spolupráci s neziskovou organizáciou ROBME RADOSŤ
mladá slečna Denisa Grežďová dostala pod vianočný
stromček darček. Darčeku sa veľmi potešila, nakoľko si
priala plyšového medveďa.

Dňa 31.03.2019 bolo ukončenie poskytovania sociálnej
služby pre mamičku pani Michaelu Puškáčovú a jej deti
Renátu a Sebastiána. Spolu sme sa rozlúčili a zaželali sme
im veľa úspechov v novom prostredí, nech naďalej rozvíjajú svoj talent Sebastián vo futbale a Renáta v maľovaní.
Dňa 8. 4. 2019 sme začali poskytovať sociálnu službu
pre:
Mamička: Erika
Dieťa: Denisa

Poradenstvo sme poskytovali pri výchove a učení dieťaťa
pani Grežďovej
- vybavenie prestupu do školy ZŠ Solčany.
- konzultácie s mamičkou ohľadom úloh a cieľov na
týždeň: kontrola čistoty izby, ergoterapia
- zametanie dvora, trhanie buriny, umývanie schodov,
účasť na aktiváciách so seniormi
- kontrola starostlivosti o maloleté dieťa
Spoločnosť CCC Slovakia pre NÁRUČ Senior & Junior sa
opäť rozhodla darovať mamičkám a ich deťom, ktorým
poskytujeme sociálnu službu, sezónnu výbavu topánok
pre každého.
Dňa 24. 05. 2019 bola mamička Erika Grežďová a jej dcéra
Denisa spolu so sociálnou pracovníčkou v CCC Slovakia
v Topoľčanoch, kde si vybrali pre seba topánky.

FINANČNÁ SPRÁVA

FINANČNÁ ČASŤ VÝROČNEJ SPRÁVY

ÚTULOK Bratislava
V roku 2019 boli poskytnuté finančné prostriedky z účtu BSK na účet NÁRUČ Senior & Junior vo výške 22 443,96 €.

FINANČNÉ ZDROJE

Z tejto sumy boli vyúčtované finančné prostriedky na mzdy vo výške 3 251,94 € a k tomu príslušné odvody do zdravotnej
a sociálnej poisťovni v sume 942,56 €, za elektrickú energiu vo výške 90,83 € a za plyn vo výške 186,88 €.
Nespotrebované finančné prostriedky boli vrátené vo výške 17 971,75 € na účet BSK.
Seniori Bratislava
V roku 2019 boli poskytnuté finančné prostriedky vo výške 133 801,20 € na účet NÁRUČ Senior & Junior. Z tejto sumy boli
vyúčtované financie vo výške 128 344,35. Nevyúčtovaná suma 5 456,85 bola vrátená na účet BSK k 31. 12. 2019.

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 projektov, 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

Seniori Solčany
V roku 2019 boli poskytnuté finančné prostriedky z účtu BSK na účet NÁRUČ Senior&Junior vo výške 29 845,44€. Vyúčtované
boli financie vo výške 29 594,48€. Nevyúčtovaných 250,96€ bolo vrátených na účet BSK k 31. 12. 2019.

Dary od PO

Mgr. Ghannamová Anna

SPOLU

V Solčanoch, dňa 31. 12. 2019 riaditeľka
Vypracovala: Mgr. Mária Mäsiarová

PRÍJMY Z 2 % PODIELU ZAPLATENEJ DANE

V Bratislave, dňa 15. 01. 2020
Mgr. Sadloňová Viera
Bc. Golasová Regina
Ing. Bajanová Darina

NÁZOV PROJEKTU/ÚČEL POUŽITIA

Účet v účtovnej osnove

SUMA

662,3000

6 812,55  €
6 812,55 €

Účet v účtovnej osnove

SUMA

Peňažné prostriedky prijaté na bankový účet do 31. 12. 2019

665,1000

5 850,07 €

Spotrebovaná a vyúčtovaná časť podielovej dane do 31. 12. 2019

384,6000

6 493,22 €

Nespotrebovaná časť podielovej dane do roku 2019

384,6000

0,00 €

PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ
DOTÁCIE VÚC, OBEC a MF SR

Účet v účtovnej osnove

SUMA

Rozpustenie dotácie BSK na statiku

691,1000

8 217,24 €

Rozpustenie dotácie budovu

649,1000

40 536,00 €

Dotácie BSK SENIORI

691,2000

155 442,26  €

Dotácie BSK Útulok

691,3000

5 336,71  €

Dotácie NSK Senior

691,4000

13 240,00  €

Dotácie NSK Útulok

691,4100

5 333,76  €

Dotácia ZOS Seniori MPSVaR

691,5000

43 409,89  €

Dotácia ZPS SENIORI MPSVaR

691,6000

170 749,29  €

Dotácia ŠZ SENIORI MPSVaR

691,6100

250 228,60 €

SPOLU

540 985,97 €

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 účtovná jednotka
založená a ktorá je definovaná v stanovách. Hlavnou zdaňovanou činnosťou sú v našom účtovníctve príjmy, ktorými dosahujeme zisk, alebo ktorými sa dá zisk dosiahnuť. V účtovníctve máme na analytických účtoch členené príjmy 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 dosiahli vo výške 6536,09 €, čo po úprave na základ dane predstavuje 1768,15 € € daň z príjmov
právnických osôb.
Vybrané finančné ukazovatele sú prezentované v prílohe Výročnej správy. Účtovná závierka za rok 2019 do zostavenia výročnej
správy zatiaľ nebola schválená.
V roku 2019 neboli vynaložené prostriedky na výskum a vývoj. Činnosťou zariadení nie je poškodzované životné prostredie.
V roku 2019 neboli voči organizácii uplatnené žiadne sankcie orgánmi štátnej správy v oblasti životného prostredia. Organizácia
nie je vystavená žiadnym významným rizikám a neistotám.
Koncom roka 2019 sa prvýkrát objavili správy z Číny o koronavíruse. V prvých mesiacoch roku 2020 sa vírus rozšíril do celého
sveta a jeho negatívny vplyv nadobudol veľké rozmery. Aj keď v čase zverejnenia tejto účtovnej závierky vedenie účtovnej
jednotky nezaznamenalo významný pokles v prijímaní seniorov, avšak, nemožno predvídať budúce dopady.
Manažment bude pokračovať v monitorovaní vzniknutej situácie a podnikne všetky možné kroky na zmiernenie akýchkoľvek
negatívnych účinkov na spoločnosť a jej zamestnancov.
Pod vplyvom mimoriadnej situácie v SR vyvolanej vírusom COVID19 sme prehodnotili všetky informácie súvisiace COVID 19,
ktoré sme mali k dispozícii ku dnešnému dňu. Nakoľko sa situácia stále vyvíja, vedenie nášho združenia nedokáže poskytnúť
kvantitatívne odhady potenciálneho vplyvu súčasnej situácie na naše združenie.
Sme naďalej presvedčení, že z dlhodobej perspektívy je združenie schopné nepretržite pokračovať v činnosti počas roku 2020.
Akýkoľvek negatívny vplyv resp. straty v dôsledku aktuálnej situácie zahrnie účtovná jednotka do účtovníctva a účtovnej
závierky v roku 2020.

AUDIT ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY
STRANA PASÍV
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.
Prehľad o majetku a záväzkoch (stav a pohyb majetku a zdrojov majetku).

Vlastné zdroje z toho:

1 867,49 €

Výsledok hospodárenie za účtovné obdobie

4 582,18 €

Nevysporiadaný výsledok hosp. min. rokov

-2 714,69 €

Cudzie zdroje z toho:
SÚVAHA

Dlhodobé záväzky
STRANA AKTÍV

219 747,73 €

rok 2018
Majetok spoločnosti

Krátkodobé záväzky
Neobežný majetok z toho:

669 018,26 €

Dlhodobý hmotný majetok

669 018,26 €

Obežný majetok z toho:

12 969,80 €

Rezervy
Bankové výpomoci a pôžičky

Zásoby
Krátkodobé pohľadávky

57 056,16 €

799 910,24 €
123 258,42 €
39 433,15 €
0,00 €

Časové rozlíšenie

578 295,02 €

PASÍVA CELKOM

799 910,24 €

5 628,24 €
23 314,97 €

Finančný majetok

100 026,59 €

Časové rozlíšenie

1 922,18 €

AKTÍVA CELKOM

799 910,24 €

PREHĽAD O NÁKLADOCH A VÝNOSOCH
ÚČTOVNÁ TRIEDA 5 SPOLU
VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

rok 2018

Hlavná nezdaňovaná činnosť
Spotreba - materiálu

143 059,36 €

Tržby z predaja služieb

9 339,79 €

Tržby z predaja tovaru

1 813,00 €

Aktivácia vnútroorganizačných služieb

Spotreba - energie

45 014,78 €

Úroky

Opravy a udržiavanie

31 862,91 €

Prijaté príspevky od iných organizácií

Cestovné
Náklady na reprezentáciu

57,13 €
1 883,71 €

1 535 661,32 €

17 217,09 €
0,13 €
9 812,55 €

Prijaté príspevky od fyzických osôb

788 443,90 €

Príspevky z podielu zaplatenej dane

12 343,29 €

Ostatné služby

247 736,52 €

Dotácie

Mzdové náklady

719 075,61 €

ÚČTOVNÁ TRIEDA 6 SPOLU

Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie

246 078,59 €

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA PRED ZDANENÍM

-105,77 €

651 957,75 €
1 535 555,55 €

Ostatné dane a poplatky

4 649,77 €

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA PO ZDANENÍ

-185,76 €

Ostatné pokuty a penále

1 946,30 €

Zdaňovaná činnosť

rok 2019

30,26 €

Spotreba materiálu

2 405,32 €

Osobitné náklady
Iné ostatné náklady
Odpisy

7 587,17 €

Spotreba energie

62 379,23 €

Mzdové náklady
Zákonné sociálne a zdravotné poistenie
ÚČTOVNÁ TRIEDA 5 SPOLU
Tržby z predaja služieb

303,64 €
2 605,38 €
917,09 €
6 231,43 €
12 767,52 €

ÚČTOVNÁ TRIEDA 6 SPOLU

12 767,52 €

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA PRED ZDANENÍM

6 536,09 €

Daň z príjmu

1 768,15 €

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA PO ZDANENÍ

4 767,94 €
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1 655,00

-15 302,20

3 149,86

1 151,88

    












�����������������������������������������������������������������������
1.      

101

     
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101



578 295,02

633 541,48

578 295,02
799 910,24

633 541,48
909 010,83


104



  





  



4 649,77

4 649,77

4 429,56

1 946,30

1 946,30

606,27
69,32
40,00

30,26

30,26

7 587,17

7 587,17

6 776,50

62 379,23

62 379,23

63 534,00
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859,58



      
     

  



237,49



     

097

   
     

14 620,16

1 597,02
206 760,12
582 891,48



8 969,53

23 330,06

57,13
1 883,71
247 736,52
917,09 246 995,68



54 903,83

31 862,91

2 605,38 721 680,99



28 683,75

31 862,91

246 078,59





62 988,73

719 075,61

  

     

135 124,84

45 318,42



     

176 152,26
76 208,57
44 570,02

303,64





123 258,42
35 860,00
44 940,28

2 405,32 145 464,68



 



087


 


    
     

 

  





57,13
1 883,71
247 736,52

    

47 187,00









7 775,83
7 775,83





 



     

                  


   









  

3.  
   
 

54 521,87

072

  
  

Bezprostredne
�����������������������
obdobie




219 747,73
39 433,15


3 0 8 5 6 5 1 5 

Úč NUJ

062





           
2. Fondy tvorené zo zisku
r. 069 až r. 071
   
     
   
        
 

4. ����������������������������������������������������������������
068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)
r. 076 až r. 078

3 0 8 5 6 5 1 5 ¢ 

180,00
1 535 661,32

6 231,431 541 892,75 1 315 858,30
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Úč NUJ 


 








   









  



  

 





9 339,79
1 813,00





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
12 767,52

22 107,31
1 813,00

21 642,64
11 440,00

Dátum založenia alebo zriadenia účtovnej jednotky: 11.10.2004
2.



Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky:
M e no a prie zvis k o čle nov

Názov orgánu



     





  



Mgr. Anna Ghannamová

prezident združenia

Mgr. Anna Ghannamová
Mgr. Souheil Ghannam
Mgr. Adel Ghannam

správna rada

Mgr. Adel Ghannam

dozorná rada



  



    





  





       



         
 















0,13



0,08



75,00



  





  
     

       





      





 
  



 
      

 
    

45 840,87








    





   





    





  





  





 



   



 

4.

9 812,55
788 443,90

9 148,96
733 727,76

12 343,29

12 343,29

820,25
108,55
449,97
578,72

5
1
651 957,75 500
12 767,521 548 323,07 1 343



-105,77

6 536,09

6 430,32

27 720,42



79,99

1 768,15

1 848,14

1 449,27

-185,76

4 767,94

4 582,18

26 271,15






Počet zamestnancov
Be zpros tre dne pre dchádzajúce
účtovné obdobie

Be žné účtovné obdobie

9 812,55
788 443,90

651 957,75
1 535 555,55

 

3. Opis činnosti, na účel ktorej bola účtovná jednotka zriadená:
- Poslaním združenia je získavať podporu pre pomoc sociálne odkázaným seniorom, matkám a ich deťom,
- poskytovať sociálne služby pre seniorov aby sa cítili bezpečne a pohodlne a aby sa aktívne podieľali na podobe svojho
života,
- 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
- príjmy z nájmu
- reklama a propagácia





       

  

44 628,05

250,00

   



   

44 628,05



   

  

0,13



   
 





   


14 074,64





   

 

17 217,09

17 217,09

Poznám k a
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Priemerný prepočítaný počet zamestnancov:

42

33

z toho počet vedúcich zamestnancov

09

09

Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou
Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť
pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia

5.

0

0

05

11

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 e ny zás ady ale bo m e tódy

Dôvod zm e ny

Hodnota vplyvu na prís luš nú zložk u
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

Stavby
Str., prístr. a zar.
Dopravné prostriedky
Drobný dlh.hm.maj.
5.

Predpokladaná
doba používania v rokoch
20
4
4
Rôzna

Metóda
Ročná odp.
odpisovania
sadzba v %
lineárna
5
lineárna
25
lineárna
25
jednorazový odpis
100

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
Prvotné oce ne nie
Stav na začiatku bežného
účtovného obdobia
Prírastky
Úbytky
Presuny

Softvér

Oceniteľné
práva

Ostatný
dlhodobý
nehmotný
majetok

Obstaranie
dlhodobého
nehmotného
majetku

Poskytnuté
preddavky na
dlhodobý
nehmotný
majetok

Spolu

Stav na konci bežného
účtovného obdobia
Stav na začiatku bežného
účtovného obdobia

Stav na
konci
bežného
účtovného
obdobia

Prírastky

Opravné položk y

Úbytky

Stav na
začiatku
bežného
účtovného
obdobia

Oprávk y

Stav na konci bežného
účtovného obdobia
Opravné položk y
Stav na začiatku bežného
účtovného obdobia

Úbytky

Úbytky

Stav na
konci
bežného
účtovného
obdobia

Stav na konci bežného
účtovného obdobia
Zos tatk ová hodnota
Stav na začiatku bežného
účtovného obdobia

-170335,32

566915,52

2,00

0,00

11175,40

Stav na
začiatku
bežného
účtovného
obdobia

Tabuľka č. 2

Umel. diela
a zbierky

Stavby

Samost.
hnuteľ. veci
a súbory
hnuteľ. vecí

Pe
st
ov
at.
Zákl.
cel
stádo
ky
a
trv
ťažné
alý
zvierat
ch
á
po
ra
st
ov

Dopr.
prostr.

Stav na
konci
bežného
účtovného
obdobia
Drobný a
ostat. DHM

Obstar.
DHM

Poskyt.
predd. na
DHM

Spolu

2.

Prehľad dlhodobého majetku, na ktorý je zriadené záložné právo a dlhodobého majetku, pri ktorom má
účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať
Hodnota za be žné účtovné
obdobie

Dlhodobý m aje tok
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo
Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účt. jednotka obmedzené právo s ním nakladať

Prvotné oce ne nie

Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo
81613,11

43550,33

170335,32

Prírastky

0

0

11175,40

Úbytky

0

0

1153029,52

24986,99

59825

31100,34
24986,99

Dlhodobý nehmotný majetok, pri ktorom má účt.
jednotka obmedzené právo s ním nakladať
1230001,62

3.

Spôsob a výška poistenia dlhodobého majetku
Pois te ný m aje tok

Pois tná s um a (v ce lých e urách)

Budova

Presuny
Stav na
konci
bežného
účtovného
obdobia

-43550,33

Zos tatk ová hodnota

Stav na konci bežného
účtovného obdobia

Stav na
začiatku
bežného
účtovného
obdobia

-81611,11

Prírastky

Prírastky

Pozemky

-586114

Hnuteľné veci
Motorové vozidlá
1153029,62

81613,11

43550,33

181510,72

-528462

-80319,11

-40115,10

-125831,41

0,00

Platnos ť zm luvy (od - do)

1062205

11.06.2009-neurčito

356036

11.06.2009-neurčito

59460

13.03.2012-neurčito

90925,34

Oprávk y
Stav na
začiatku
bežného
účtovného
obdobia

4.

Názov spoločnosti

Prírastky
Úbytky

Štruktúra dlhodobého finančného majetku

-57652

-1292

-3435,23

-44503,91

Podiel na
základnom
imaní (v %)

Podiel účtovnej
jednotky na
hlasovacích
právach (v %)

Hodnota vlast. imania ku koncu
bežného
účtovného obdobia

bezprostredne
predch. účtovného
obdobia

Účtovná hodnota ku koncu
bežného
účtovného
obdobia

bezprostredne
predch. účtovného
obdobia

5.

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
finančný
majetok

Obstaranie
dlhodobého
finančného
majetku

Poskytnuté
preddavky na
dlhodobý
finančný
majetok

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
Spolu

Prvotné oce ne nie

Krátk odobý finančný
m aje tok

Stav na začiatk u be žné ho
účtovné ho obdobia

Príras tk y

Úbytk y

Stav na k onci be žné ho
účtovné ho obdobia

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

Stav na
začiatku
bežného
účtovného
obdobia

Ostatné realizovateľné cenné
papiere

Prírastky

Obstarávanie krátkodobého
finančného majetku

Úbytky
Presuny

Krátk odobý finančný
m aje tok s polu

Stav na konci
bežného
účtovného
obdobia

Tabuľka č. 2

Opravné položk y
Stav na
začiatku
bežného
účtovného
obdobia

Krátk odobý finančný m aje tok

Zvýš e nie/ zníže nie
hodnoty
(+/-)

Vplyv oce ne nia na výs le dok
hos podáre nia be žné ho účtovné ho
obdobia

Vplyv oce ne nia na vlas tné
im anie

Majetkové cenné papiere na
obchodovanie

Prírastky

Dlhové cenné papiere na
obchodovanie

Úbytky

Ostatné realizovateľné cenné papiere

Stav na konci
bežného
účtovného
obdobia

Krátk odobý finančný m aje tok
s polu

Zos tatk ová hodnota

7.

Stav na
začiatku
bežného
účtovného
obdobia
Stav na konci
bežného
účtovného
obdobia

Prehľaď opravných položiek k zásobám
Druh zás ob

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

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
Krátk odobý finančný
m aje tok
Majetkové cenné papiere na
obchodovanie
Dlhové cenné papiere na
obchodovanie
Dlhové cenné papiere so
splatnosťou do jedného roka
držané do splatnosti

Stav na začiatk u be žné ho
účtovné ho obdobia

Príras tk y

Úbytk y

Stav na k onci be žné ho
účtovné ho obdobia

Tovar
Poskytnutý preddavok na zásoby
Zás oby s polu

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 k onci
be zpros tre dne pre dchádzajúce ho účtovné ho

Pohľadávky voči účastníkom
združení

Výsledok hospodárenia za
účtovné obdobie

Iné pohľadávky

Spolu

Pohľadávky spolu

57256,16

26290,75

2714,69

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

10. Prehľad pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti
Stav na k onci
be žné ho účtovné ho obdobia

-28250,72

be zpros tre dne pre dchádzajúce ho účtovné ho
obdobia

Pohľadávky do lehoty splatnosti
Pohľadávky po lehote splatnosti

23314,97

23159,83

Pohľadávky spolu

23314,97

23159,83

Be zpros tre dne pre dchádzajúce účtovné
obdobie

Názov položk y
Účtovný zis k

26271,15

Rozde le nie účtovné ho zis k u
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

26271,15

Iné
Účtovná strata
Vys poriadanie účtovne j s traty
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 re ze rvy

Stav na začiatk u
be žné ho účt. obdobia

Tvorba re ze rv

Rezerva na audit

0

3560

Rezerva na nevyčerpané
dovolenky + poistné

37019,39

58461,86

Zákonné rezervy spolu

37019,39

62021,86

37019,39

62021,86

Použitie re ze rv

Zruš e nie ale bo
zníže nie re ze rv

Stav na k onci be žné ho
účt. obdobia
3560

59608,10

35873,15
39433,15

Jednotlivé druhy
krátkodobých ostatných
rezerv
Jednotlivé druhy dlhodobých
ostatných rezerv
Ostatné rezervy spolu
Rezervy spolu

59608,10

39433,15

b) položky na účtoch 325 - Ostatné záväzky a 379 - Iné záväzky
Stav na začiatk u be žné ho
účtovné ho obdobia

Príras tk y (+)

Stav na k onci be žné ho
účtovné ho obdobia

Úbytk y (-)

Účet 325 - Ostatné
záväzky

6028,40

9196,60

8929,10

6295,90

Účet 379 - Iné záväzky

1151,88

39707,31

37709,33

3149,86

c) a d) záväzky
Druh záväzk ov

Stav na k onci

be zpros tre dne pre dchádzajúce ho
účtovné ho obdobia

be žné ho účtovné ho obdobia
Záväzky po lehote splatnosti
Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do
jedného roka

123258,42

176152,26

Krátkodobé záväzky spolu

123258,42

176152,26

57056,16

7775,83

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich
rokov vrátane
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov
Dlhodobé záväzky spolu
Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu

57056,16

7775,83

180314,58

183928,09

15. Významné položky výnosov budúcich období
Položk y výnos ov budúcich
období z dôvodu

Be zpros tre dne pre dchádzajúce
účtovné obdobie

Stav k prvému dňu účtovného obdobia

7775,83

6480,30

Dotácie z rozpočtu obce alebo
z rozpočtu vyššieho
územného celku

Tvorba na ťarchu nákladov

2581,02

4644,10

Grantu

487,69

3348,57

9869,16

7775,83

Sociálny fond

Be žné účtovné obdobie

Tvorba zo zisku
Čerpanie
Stav k poslednému dňu účtovného obdobia

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

Krátkodobý bankový
úver

M e na

Výška úroku
v%

Form a
zabe zpe če nia

Splatnos ť

Sum a is tiny na k onci
be žné ho účtovné ho
obdobia

Sum a is tiny na k onci
be zpros tre dne
pre dchádzajúce ho
účtovné ho obdobia

Stav na k onci be žné ho
účtovné ho obdobia

Úbytk y

89705,02

8217,24

81487,78

442525,24

40536,00

401989,24

94818

94818

Podielu zaplatenej dane

6493,22

0

Dlhodobého majetku
obstaraného z podielu
zaplatenej dane

16. Údaje o majetku prenajatom formou finančného prenájmu
Záväzok

Stav na k onci be zpros tre dne
pre dch. účtovné ho obdobia

Is tina

Finančný nák lad

Stav na k onci be žné ho
účtovné ho obdobia

Celková suma dohodnutých
platieb
do jedného roka vrátane

EUR

od jedného roka do piatich
rokov vrátane

Pôžička
Návratná finančná
výpomoc
Dlhodobý bankový
úver

Príras tk y

Dotácie zo štátneho rozpočtu
alebo z prostriedkov Európskej
únie

e) prehľad o záväzkoch zo sociálneho fondu

Druh cudzie ho
zdroja

Stav na k onci be zpros tre dne
pre dch. účtovné ho obdobia

Dlhodobého majetku
obstaraného z finančného
daru-Príspevok BSK na
rekonštrukciu budovy
Dlhodobého majetku
obstaraného z finančného
daru-Príspevok JaT na
rekonštrukciu budovy
Dlhodobého majetku
obstaraného z finančného
daru-dotácia výťah

viac ako päť rokov
EUR

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

Spolu

g) prehľad o významných položkách časového rozlíšenia výdavkov budúcich období
Opis položk y čas ové ho rozlíš e nia

Be žné účtovné obdobie

1.
Be zpros tre dne pre dchádzajúce
účtovné obdobie

Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:

Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:

Prehľad tržieb za vlastné výkony a tovar
Typ výrobk ov, tovarov, s lužie b

Be zpros tre dne pre dchádzajúce
účtovné obdobie

Be žné účtovné obdobie

Stravovacie služby

7801,10

Nájomné

2650,97

0

Reklama a propagácia

2315,45

5033,13

2.

8382,37

Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek prijatých darov, osobitných výnosov, zákonných poplatkov
a iných ostatných výnosov

Be zpros tre dne pre dchádzajúce
účtovné obdobie

Be žné účtovné obdobie
Prijaté dary

15. Významné položky výnosov budúcich období
Položk y výnos ov budúcich
období z dôvodu
Dlhodobého majetku
obstaraného z finančného
daru-Príspevok BSK na
rekonštrukciu budovy

Stav na k onci be zpros tre dne
pre dch. účtovné ho obdobia
89705,02

Príras tk y

8217,24

Úbytk y

Stav na k onci be žné ho
účtovné ho obdobia
81487,78

29885,01

75

Prijaté príspevky SENIORI

756318,99

680109,12

Prijaté príspevky ÚTULOK

2239,90

4294,64

Osobitné výnosy
Zákonné poplatky
Iné ostatné výnosy

3.

Prehľad dotácií a grantov, ktoré účtovná jednotka prijala v priebehu bežného účtovného obdobia
Pre hľad dotácií a grantov

Sum a

Príspevky z podielu zaplatenej dane
Dotácia BSK Seniori a Útulok

6493,22
195176,50

Prijaté príspevky SENIORI

756318,99

680109,12

Prijaté príspevky ÚTULOK

2239,90

4294,64

3.

Prehľad dotácií a grantov, ktoré účtovná jednotka prijala v priebehu bežného účtovného obdobia
Pre hľad dotácií a grantov

8.

Sum a

Príspevky z podielu zaplatenej dane

súvisiace audítorské služby

483316,57

Dotácia Hlavného mesta BA

2760

uisťovacie audítorské služby okrem overenia účtovnej závierky

5334,00

Dotácia MPSVR

Sum a

overenie účtovnej závierky

195176,50

Dotácia NSK Seniori a Útulok

Náklady vynaložené v súvislosti s auditom účtovnej závierky

Je dnotlivé druhy nák ladov za:

6493,22

Dotácia BSK Seniori a Útulok

kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

daňové poradenstvo

14895,00

ostatné neaudítorské služby

4.

Spolu

Opis a suma významných položiek finančných výnosov
Výnos y

Be žné účtovné obdobie

Finančné výnosy, z toho: kreditné bankové úroky

2760

Be zpros tre dne pre dchádzajúce
účtovné obdobie
0,13

0,08

V. Opis údajov na podsúvahových účtoch

Kurzové zisky, z toho:

Významné položky prenajatého majetku, majetku prijatého do úschovy, odpísané pohľadávky a prípadné ďalšie položky:
Pôžička stredisku Solčany má k 31.12.2019 zostatok: 49 998,92 eur.

kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

VI. Ďalšie informácie
5.

1.

Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek nákladov
Nák lady

Be zpros tre dne pre dchádzajúce
účtovné obdobie

Be žné účtovné obdobie

Náklady na ostatné služby: účet 518

281540,27

206760,12

5648,93

6776,50

Osobitné náklady
Iné ostatné náklady: účet 549

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;
Ak tíva

Be žné účtovné obdobie

Be zpros tre dne pre dchádzajúce
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

518,0300 Nájomné - 52500,00 eur
518,1300 Sprostredkovateľské a poradenské služby - 28030,00 eur
518,3000 Ostatné služby - 25056,90 eur
518,4000 PROJEKTY-Ostatné služby - 1750,00 eur
518,8200 Administratívne práce - 42500,00 eur
518,8000 Mzdové a účtovné služby - 24811,50 eur
6.

2.

Prehľad o účele a výške použitia podielu zaplatenej dane za bežné účtovné obdobie
Úče l použitia podie lu zaplate ne j dane

Použitá s um a z be zpros tre dne
pre dch. účtovné ho obdobia

Poskytovanie sociálnej pomoci

6493,22

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

Použitá s um a be žné ho účtovné ho
obdobia

Pas íva

5850,07

Be žné účtovné obdobie

Be zpros tre dne pre dchádzajúce
účtovné obdobie

zo súdnych rozhodnutí
z poskytnutých záruk
zo všeobecne záväzných predpisov

Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia

7.

0

Opis a suma významných položiek finančných nákladov

z ručenia podľa jednotlivých druhov ručenia:

Be zpros tre dne pre dch. účtovné
obdobie

Be žné účtovné obdobie
Finančné náklady, z toho:
Kurzové straty, z toho:

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

kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

8.

Náklady vynaložené v súvislosti s auditom účtovnej závierky

Je dnotlivé druhy nák ladov za:
overenie účtovnej závierky
uisťovacie audítorské služby okrem overenia účtovnej závierky
súvisiace audítorské služby

Sum a
2760

koncom roka 2019 sa prvýkrát objavili správy z Číny o koronavíruse. V prvých mesiacoch roku 2020 sa vírus
rozšíril
do celého sveta a jeho negatívny vplyv nadobudol veľké rozmery. Aj keď v čase zverejnenia tejto účtovnej
závierky
vedenie účtovnej jednotky nezaznamenalo významný pokles v prijímaní seniorov, avšak, nemožno
predvídať budúce dopady.
Manažment bude pokračovať v monitorovaní vzniknutej situácie a podnikne všetky možné kroky

.....................................................................
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
koncom roka 2019 sa prvýkrát objavili správy z Číny o koronavíruse. V prvých mesiacoch roku 2020 sa vírus
rozšíril
do celého sveta a jeho negatívny vplyv nadobudol veľké rozmery. Aj keď v čase zverejnenia tejto účtovnej
závierky
vedenie účtovnej jednotky nezaznamenalo významný pokles v prijímaní seniorov, avšak, nemožno
predvídať budúce dopady.
Manažment bude pokračovať v monitorovaní vzniknutej situácie a podnikne všetky možné kroky

na zmiernenie akýchkoľvek negatívnych účinkov na spoločnosť a jej zamestnancov.
Pod vplyvom mimoriadnej situácie v SR vyvolanej vírusom COVID19 sme prehodnotili všetky informácie súvisiace
COVID 19, ktoré sme mali k dispozícii ku dnešnému dňu. Nakoľko sa situácia stále vyvíja, vedenie nášho
združenia
nedokáže poskytnúť kvantitatívne odhady potenciálneho vplyvu súčasnej situácie na naše združenie.
počas

Sme naďalej presvedčení, že z dlhodobej perspektívy je združenie schopné nepretržite pokračovať v činnosti
roku 2020.
Akýkoľvek negatívny vplyv resp. straty v dôsledku aktuálnej situácie zahrnie účtovná jednotka do
účtovnej závierky v roku 2020.

účtovníctva

a
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