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1. Charakteristika neziskovej organizácie
Hlavným poslaním neziskovej organizácie Jazmín je pomoc
potrebujú – či už sú to deti, mamičky s deťmi alebo dospelí ľudia.

tým, ktorí našu pomoc

Ak by sme mali charakterizovať organizačný rozvoj v Jazmíne v roku 2005 jedným slovom
najvystihujúcejšie bude označenie „kryštalizácia“. V priebehu roka 2005 sa vyjasňovali ťažiskové
smery, ktorými sa Jazmín n.o. mieni uberať ďalšie roky. „Kryštalizovalo“ sa zloženie správnej rady,
zloženie zamestnancov, ktorí sú stotožnení s cieľmi n. o. a pripravení naďalej sa spolupodieľať na
rozvoji neziskovej organizácie a šírení jej dobrého mena.
Napriek náročným podmienkam pre neziskové organizácie pokračujeme s nezmenenou
hĺbkou a energiou. Oproti minulosti sa stabilizovala celková situácia neziskovej organizácie.
Vďaka nadštandardnej spolupráci s mestom sa nám podarilo udržať prevádzku jednotlivých
zariadení a podarilo sa nám vytvoriť kompletnú záchrannú sociálnu sieť, ktorá pôsobí nielen v
rámci regiónu, ale v rámci celého Slovenska. V súčasnosti dokážeme poskytnúť sociálne služby
všetkým vrstvám obyvateľstva od detí, cez mamičky s deťmi až po dospelých ľudí.
Spolupracujeme aj s Trenčianskym samosprávnym krajom, s oddelením sociálnych služieb.
Spoluprácu s TSK s oddelením sociálnych služieb môžeme tiež označiť prívlastkom veľmi dobrá.
Pracovníci TSK sú ústretoví a odbornými radami nám pomáhajú pri zvyšovaní kvality poskytovania
sociálnych služieb.
Pohľad na sídlo neziskovej organizácie a Dorku

2. Zloženie orgánov neziskovej organizácie a personálne obsadenie v roku 2005
Správna rada:
Zloženie správnej rady sa v priebehu roka 2005 menilo. Pán Ladislav Šebesta, predseda
Občianskeho združenia Demokracia Slovensko sa vzdal funkcie predsedu správnej rady i členstva v
správnej rade, Ing. Jánošová Jana sa tiež vzdala členstva v správnej rade.
Občianske združenie Demokracia Slovensko, ako jeden zo zakladateľov neziskovej organizácie sa
vzdalo aj spolupráce.
V súčasnosti pracuje správna rada v nasledovnom zložení:
Ing. Rudolf Podoba – viceprimátor, predseda SR
Ing. Peter Hromádka – primátor mesta Handlová, člen SR
Klas Dušan – poslanec MsZ, člen SR
Bc. Hozlárová Štefánia – vedúca ÚPSVaR v Handlovej, členka SR
Masár August – člen SR
Súčasným členom správnej rady záleží na neustálom zvyšovaní kvality poskytovaných
sociálnych služieb, na pozitívnom zviditeľňovaní neziskovej organizácie aj mimo regiónu, v ktorom
pôsobí.
Dozorná rada:
MUDr. Ing. Šverla Norbert
Dagmar Anušová
Sirotňák
Riaditeľ Jazmín n.o.:
Mgr. Viera Mrázová
Na zasadnutí Správnej rady Jazmín n. o. konanej dňa 15. 12. 2004 bola odvolaná riaditeľka
n.o. - Erika Jonasová.
Výberové konanie do funkcie riaditeľky sa konalo v priebehu mesiaca decembra 2004, s
tým, že nový štatutár prevezme funkciu riaditeľa k 1. 1. 2005. Vybratá uchádzačka sa zo
zdravotných dôvodov vzdala funkcie, preto bola oslovená v poradí ďalšia vybratá uchádzačka.
Dňom 19. 1. 2005 bola na zasadnutí správnej rady menovaná do funkcie štatutárneho zástupcu
neziskovej organizácie Viera Mrázová.
Pracovníci Humanitného centra – útulku „Nádej na dôstojný život“:
Bálek Jozef
Kastl Petr
Magula Milan
Zderka Jaroslav
Pracovníci Domova pre osamelých rodičov DORKA:
Hanková Oľga
Pracovníci Pestúnskeho zariadenia:
Kožina Jaroslav
Koordinátori VPP:
Kúdelová Slávka
Hájovská Martina

3. Prehľad činnosti neziskovej organizácie za rok 2005
Jazmín n.o. je nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby v
zariadeniach sociálnych služieb –
Humanitné centrum – útulok „Nádej na dôstojný život“
Pestúnske zariadenie manželov Kožinových
Domov pre osamelých rodičov DORKA.
Nová štatutárna zástupkyňa po oboznámení sa so situáciou v jednotlivých zariadeniach
sociálnych služieb spracovala organizačný a pracovný poriadok, ďalej vnútorné poriadky
jednotlivých zariadení, ktoré boli po spripomienkovaní správnou radou následne schválené.
Na základe Dohody č. 34/§52/2005/NP Va uzatvorenej medzi ÚPSVaR v Prievidzi,
Šumperská 1, 971 01 Prievidza a Jazmín n.o., F. Nádaždyho 4, 972 51 Handlová bol realizovaný
program Národného projektu V Aktivácia nezamestnaných a nezamestnaných s nízkou motiváciou
odkázaných na dávku v hmotnej núdzi.
V zmysle vyššie uvedenej dohody zabezpečovali organizovanie aktivačných prác 2
koordinátori.
Aktivačné práce vykonávali evidovaní nezamestnaní, ktorí sú sociálne odkázaní a splnili všetky
podmienky na to, aby ÚPSVaR uzatvoril zmluvy na zaradenie do aktivačnej činnosti. Zmluvy boli
uzatvorené na základe dobrovoľnosti uchádzačov.
Počas uvedeného obdobia sme formou dobrovoľníckych prác zamestnali v mesiaci
Máj 2005

15 UoZ

September 2005

33 UoZ

Jún 2005

28 UoZ

Október 2005

33 UoZ

Júl 2005

31 UoZ

November 2005

31 UoZ

August 2005 32 UoZ

December 2005

30 UoZ

Uchádzači aj z radov našich klientov po podpísaní zmlúv sa spolupodieľali na nasledovných
činnostiach v domove pre osamelých rodičov, humanitnom centre a pestúnskom zariadení
-

udržiavali čistotu a poriadok v areáloch jednotlivých zariadeniach sociálnych služieb
kosili a hrabali trávu v areáloch jednotlivých zariadeniach sociálnych služieb
upravovali dreviny a kríky v areáloch jednotlivých zariadeniach sociálnych služieb
zametali chodníky, odstraňovali sneh v areáloch jednotlivých zariadeniach sociálnych
služieb a okolí
vykonávali pomocné administratívne činnosti v jednotlivých zariadeniach sociálnych
služieb
vykonávali upratovacie a čistiace práce v areáloch jednotlivých zariadeniach sociálnych
služieb
vykonávali rekonštrukčné práce v areáloch jednotlivých zariadeniach sociálnych služieb
pracovali v záhrade humanitného centra
vykonávali všetky potrebné pomocné práce pri úprave okolia útulku a domova pre
osamelých rodičov

Prácu vykonávali 10 pracovných hodín týždenne, t. j. 40 hod. mesačne a celkovo v jednotlivých
mesiacoch odpracovali 8 561 hodín
Pracovníci vytvorili počas vykonávania aktivačných činností nepeňažný prínos v hodnote
minimálnej hodinovej mzdy
Od mája 2005 do septembra 2005 192 273,40 Sk
Od októbra 2005 do decembra 2005 135 774,– Sk

Pracovníci sa v uvedenej finančnej hodnote podieľali na zlepšovaní a skvalitňovaní
poskytovania sociálnych služieb v domove pre osamelých rodičov, v humanitnom centre – útulku
a v pestúnskom zariadení.
Vďaka aktivačným prácam sa nám podarilo motivovať klientov k zaradeniu sa do pracovného
procesu, udržať v prevádzkyschopnom stave jednotlivé zariadenia sociálnych služieb a skvalitniť
poskytovanie sociálnych služieb.
Na základe dobrých skúseností s UoZ zaradených na aktivačnú činnosť a viditeľných
pozitívnych zmien v neziskovej organizácii by sme chceli naďalej pokračovať v tomto Národnom
projekte V Aktivácia nezamestnaných a nezamestnaných s nízkou motiváciou odkázaných na
dávku v hmotnej núdzi.
Aj vďaka uzavretiu dohody máme veľmi dobrú spoluprácu s ÚPSVaR, kde sú nám vždy
nápomocní a ústretoví. Spoločne sa snažíme hľadať pomoc a riešenie problémov našich klientov,
bez ohľadu na to, či sa jedná o pomoc pri hľadaní vhodného zamestnania alebo pomoc v rámci
sociálno-právnej ochrany.
Veľmi pozitívne hodnotíme aj spoluprácu s o sociálnym oddelením MsÚ a s komunitným a
terénnym sociálnym pracovníkom.
Nadviazali sme spoluprácu s klinickým psychológom a ambulantným psychiatrom, ktorí
nám vychádzajú v ústrety a nezištne pomáhajú našim klientom.
Spolupracujeme aj so Združenou strednou školou obchodu a služieb v Handlovej, ktorej
študenti nadstavbového štúdia sociálno-právneho zamerania navštevujú v rámci odbornej praxe
naše zariadenia. Rovnako spolupracujeme aj s Univerzitou Mateja Bella, ktorej študenti odboru
sociálna práca a sociálna pedagogika nám pomáhajú formou dobrovoľníckej práce.
Mestská knižnica v Handlovej poskytla bezplatné členstvo našim klientom, ktorí majú touto
formou možnosť rozširovať svoje vedomosti. Deti z našich zariadení sa pravidelne zúčastňujú na
akciách poriadaných knižnicou.
Koncom roku 2005 sme uzavreli dohodu o prístupe do internetovej siete. Vďaka pripojeniu
na internet sme mali možnosť získať viac informácii o treťom sektore a nadviazať spoluprácu a
získať potrebné informácie a kontakty pre ďalšie skvalitnenie chodu neziskovej organizácie.
V stanovenom čase sme splnili podmienky pre registráciu ako prijímateľa 2% zaplatenej
dane z príjmov fyzickej osoby. Takto sme mali možnosť prvý raz sa uchádzať o priazeň tých, ktorí
nám môžu touto formou pomôcť. Získaný príspevok použijeme na ďalší rozvoj a skvalitnenie
sociálnych služieb.
Prostredníctvom projektov sme sa uchádzali o finančné prostriedky v Nadácii Orange –
Darujme Vianoce a podali sme žiadosť o dotáciu z výťažku lotérií z MPSVaR – získané
prostriedky sme chceli použiť na rekonštrukciu humanitného centra – útulku, žiaľ v oboch
prípadoch nebol náš projekt vybratý. V oblasti vypracúvania projektov sa budeme musieť vzdelávať
a zdokonaľovať vo vypracúvaní projektov.

3.1. Humanitné centrum – útulok „ Nádej na dôstojný život“
so sídlom na ul. Partizánska 32 v Handlovej

Klienti a zamestnanci sa začali riadiť podľa schváleného vnútorného poriadku, pracovného a
organizačného poriadku.
Pre lepšiu a hlavne rýchlejšiu komunikáciu medzi jednotlivými zariadeniami bola v
Humanitnom centre zriadená telefónna linka. V zariadení je stála služba, ktorá má v náplni práce
dbať na dodržiavanie vnútorného poriadku, bezpečnosť a kľud v zariadení.
V rámci preventívnej sociálnej práce a poradenstva prebiehajú pravidelné mesačné
komunitné stretnutia a pohovory s klientmi. Každé stretnutie je tematicky zamerané na inú oblasť
života, pričom je zdôrazňované predchádzanie drogovým závislostiam, obzvlášť alkoholizmu.
Na týchto stretnutiach, prípadne individuálnych sedeniach s klientami pracujeme v oblasti
upevňovania sociálnych zručností. Zapájame klientov do programu Aktivácia pracovnej sily.
Klienti majú možnosť bezplatného členstva v knižnici.
Úzko spolupracujeme s klinickým psychológom a ambulantným psychiatrom, ktorí sú nám
nápomocní pri riešení krízových životných situácii našich klientov.
V areáli zariadenia v rámci pracovnej terapie je záhradka, kde si klienti pestujú zeleninu,
chovajú domáce zvieratá – hydinu, králiky a zo zbytkov jedál z materskej školy si klienti vychovali
2 prasiatka. Usporiadali sme zabíjačku, na ktorej boli klientom pomôcť aj členovia správnej rady,
zamestnanci s rodinnými príslušníkmi. Panovala tam veľmi dobrá rodinná pohoda.
V rámci pracovnej terapie pripravujú klientky humanitného centra pre všetkých klientov
stravu. Klienti prispievajú na stravu čiastkou 25,- Sk na deň. Z vyzbieraných finančných
prostriedkov sú zakúpené potraviny na prípravu stravy.
Vzhľadom na čoraz častejšie problémy v komunikácii medzi mužskou a ženskou časťou
humanitného centra – útulku, bolo na zasadnutí správnej rady schválené presťahovanie klientiek do
domova pre osamelých rodičov, kde bola časť priestorov nevyužitá. Vzhľadom na uvedené bola
zriadená ženská časť útulku. Zvýšila sa tak kapacita útulku.
V súčasnosti sa klientky podieľajú na chode humanitného centra počas dňa a v odpoludňajších
hodinách zariadenie opúšťajú a idú do ženskej časti útulku v DOR.
V rámci spolupráce medzi jednotlivými zariadeniami sme uskutočnili viacero spoločných
stretnutí. Klienti pred veľkonočnými sviatkami chlapcom zhotovili korbáče, pri návšteve detí v
humanitnom centre im vysvetlili ako sa pestuje zelenina, ako sa chovajú domáce zvieratá.
Pred vianočnými sviatkami sme usporiadali spoločné posedenie všetkých klientov. Vďaka
podnikateľom z Handlovej, ktorý usporiadali benefičnú akciu Handlovská kapustnica – výťažok
ktorej venovali našej neziskovej organizácii, sme mohli všetkých symbolicky obdarovať a pripraviť
občerstvenie.
Na zimu (hoci sme netušili, že bude taká dlhá a krutá) sme sa pripravovali v dostatočnom
predstihu. Zabezpečili sme ubytovanie pre každého človeka, ktorý by sa ocitol bez strechy nad
hlavou. Predišli sme tak zbytočným úmrtiam spôsobeným podchladením. Rovnako sme mali
zabezpečené aj vianočné sviatky, kde sme oznámili MsÚ, ÚPSVaR, Nemocnici a Mestskej a štátnej
polícii, že máme pripravenú kapacitu pre ľudí bez prístrešia. Chceli sme tak pomôcť všetkým
núdznym, aby najkrajšie sviatky roka nemuseli prežiť opustení na ulici.
I keď je zariadenie v prevádzke, je potrebné získať finančné prostriedky na vykonanie celkovej
rekonštrukcie, dobudovanie sociálnych zariadení ako i ubytovacích priestorov a prispôsobenie
objektu na toto využitie.

V súčasnosti hľadáme možnosti na získanie finančných prostriedkov na rekonštrukciu
humanitného centra – útulku. Projekt rekonštrukcie útulku podaný na MPSVaR nebol vybratý.
V rámci rekonštrukcie je potrebné odvodniť celý pozemok, zrealizovať novú elektro a
vodoinštaláciu, v suterénnej časti vykonať opravy omietok, podláh a obkladov s výmenou okien, v
kotolni je potrebné opraviť omietky, zabezpečiť pripojenie na kanalizáciu, nakoľko kapacita žumpy
nepostačuje. V nadzemnej časti je akútna oprava podláh, ktoré sú staré a prehnité.
Objekt kvôli nedostatku finančných prostriedkov nebol niekoľko rokov upravovaný a pôsobí
spustnuto, preto sú potrebné úpravy aj na fasáde.
Počet klientov k 1. 1. 2005
Prijatí
Prepustení
Počet klientov k 31. 12. 2005

18
18
23
13

z toho 5 žien

Priemerný počet klientov v roku 2005 bol 14 a priemerná dĺžka pobytu bola 112 dní.

Pohľad na Humanitné centrum

3.1.

Domov pre osamelých rodičov „ DORKA“
so sídlom na ul. F. Nádaždyho 4 v Handlovej

Hoci služby v Domove pre osamelých rodičov boli poskytované od 11. 11. 2004, bola
DORKA až dňa 9. 3. 2005 úspešne zaregistrovaná Trenčianskym samosprávnym krajom ako
poskytovateľ sociálnej služby pod číslom 39-3/2004, s dňom začatia poskytovania sociálnej služby
11. 11. 2004 .
Vzhľadom na neskoré zaregistrovanie sme neboli začlenení do rozpočtu VÚC a tak nám
významnou mierou pomohlo mesto, ktoré má záujem na udržaní prevádzkyschopnosti zariadenia.
Vzhľadom na problémy s prefinancovaním prevádzkových nákladov bola kapacita DOR napĺňaná
len postupne.
Činnosť zariadenia je zameraná na poskytovanie bývania, poradenstva a sociálnej prevencie
s cieľom prekonania hmotnej a sociálnej núdze. Snažíme sa pomáhať matkám znovu sa zaradiť do
spoločnosti.
Pri príležitosti dňa Matiek sme spolu s deťmi pripravili prekvapenia pre ich mamičky.
K MDD sme zorganizovali karneval spojený so športovými hrami a detskou diskotékou.
Vďaka záujmu vedenia, nám Nadácia MARKÍZA poskytla miesto v letnom tábore pre dve deti.
Nadácia Pomoc deťom v ohrození poskytla finančné prostriedky pre deti, zvlášť pre chlapčeka
postihnutého Downovým syndrómom, deťom sme z finančného príspevku mohli zakúpiť knižky a
darčeky k sviatkom.
S príchodom chladných dní, kedy prichádza čas sviatkov a rodinnej pohody sme začali
s prípravou mikulášskeho večierka. Deti si pripravili pre Mikuláša program, za ktorý ich odmenil
balíčkami so sladkosťami. Zo sponzorského daru sme na vianočné sviatky spoločne s mamičkami
napiekli čajové pečivo, kúpili sme darčeky – malé pozornosti nielen pre deti, ale aj pre všetkých
klientov. V našej spoločenskej miestnosti v areáli DOR sme pripravili malé občerstvenie pre
všetkých, deti z pestúnskeho zariadenia si pripravili program a tak vytvorili rodinnú vianočnú
atmosféru, ktorej sa tešili hlavne deti.
Koncom roka sme začali so zariaďovaním šijacej dielne, vďaka darom od obyvateľov –
šijací stroj, zbytky látok, sme mohli pomáhať mamičkám, poprešívať ošatenie a priúčať ich ako si
ošetrovať prádlo, ako šiť, štopkať a pod.
Do daru dostávame od ľudí oblečenie a nábytok. Všetky darované veci rozdeľujeme medzi
klientov. Vďaka pracovníkom zúčastňujúcich sa na aktivačných prác je v zariadení zabezpečená
nepretržitá služba na vrátnici.
Počet klientov k 1. 1. 2005
Prijatí
Prepustení
Počet klientov k 31. 12. 2005

14
33
23
24

z toho

Priemerná dĺžka pobytu v zariadení za rok 2005 bola 170 dní a priemerný počet klientov – 24
z toho 7 mamičiek a 17 detí.

3.3. Pestúnske zariadenie

so sídlom na ul. Pekárska 36 v Handlovej

Manželia Kožinoví zabezpečujú v zmysle zákona o sociálnej pomoci opateru piatim deťom
z detských domovov formou pestúnskej starostlivosti.
Päť detí vo veku od 2 do 13 rokov našlo u manželov Kožinových stratené teplo domova – sú to:
Nikolka Phamová – narodená 31. 12. 1992
Evka Kováčová -

“

2. 1. 1997

Nataška Didiová -

“

4. 1. 2001

Zoltán Ruszó

“

13. 7. 2000

Zuzana Božena Didiová

“

30. 3. 2003

Manželia sa snažia dať všetkým deťom dobrý základ do života.
Spolu s menšími deťmi navštevujú Materské centrum v Handlovej, zúčastňujú sa rôznych
akcií a programov pre deti a pre náhradné rodiny, deti navštevujú Základnú umeleckú školu, kde je
rozvíjaný ich talent. Veľmi radi pripravujú vystúpenia na spoločné podujatia neziskovej organizácie
Jazmín.
Manželia Kožinoví aktívne spolupracujú aj s inými občianskymi združeniami ako je Návrat, Brána
do života atď. Zúčastňujú sa na prednáškach a vzdelávacích podujatiach týkajúcich sa náhradnej
rodinnej starostlivosti.
Sú ochotní poskytnúť aj krátkodobú starostlivosť deťom z rodín nachádzajúcich sa
v krízových situáciach.

4. Rozpočet neziskovej organizácie Jazmín v roku 2005
4.1. Rozbor hospodárskych výsledkov podľa jednotlivých zariadení
od 1.1.2005 do 31.12.2005
( v Sk )
HC

Druh nákladov

PZ

DORKA

Spolu
Jazmín

501 spotreba materiálu

19226

830

24500

44556

5021 el.energia

29978

41265

51933

123176

5022 plyn

7460

3770

41343

52573

5023 voda

53384

10766

0

64150

5024 uhlie

23562

27022

0

50584

5025 UK a TUV

0

0

793144

511 opravy a údržba

0

0

186

186

512 cestovné

2632

446

2354

5432

513 reprezentačné

0

0

71

518 ostatné služby

82275

15511

93238

191024

521 mzdové náklady

391996

179665

202741

774402

524 zák.soc. zabezp.

118336

63284

64419

246039

527 zák.soc. náklady

31003

10497

17653

59153

538 ost.dane a poplatky

245

1734

1545

3524

541 zmluvné pokuty

36

8

176

220

545 ostatné pokuty

900

200

900

2000

549 iné ostat.náklady

6524

940

6086

13550

556 tvorba zák.rezerv

16423

23294

43526

83243

591 daň z príjmov

17

3

17

Náklady spolu:

783997

379235

1343832

602 tržby z predaja služieb

15465

0

63137

644 úroky

23

6

23

649 ost.výnosy

1218

189

948

793144

71

37
2507064

78602
52
2355

662 prij.prísp. od organ.

0

0

27000

27000

663 prij.príspevky od FO

2215

9526

1800

13541

691 dotácie mesto

140000

50000

685090

875090

691 dotácie vúc

570000

200000

165000

935000

Výnosy spolu:

728921

259721

942998

1931640

Hosp.výsledok:
zisk/ strata:

-55076

-119514

-400834

-575424

Na negatívnom hospodárskom výsledku neziskovej organizácie sa podpísali aj záväzky z
roku 2004 uvedené v Sk:
HC
DOR
5023 voda

25115

4043

5025 teplo

0

56407

25115

60450

Spolu

Ďalším negatívnym činiteľom zvyšujúcim náklady na prevádzku bol stav budov, v ktorých
sú jednotlivé zariadenia, v najbližšom období bude potrebné zrealizovať úsporné opatrenia - v
rámci rekonštrukcie zatepliť budovu DOR, vykonať energetický audit a namontovať merače a
termostatické ventily.
Úlohou neziskovej organizácie a správnej rady je prevádzkovať zariadenia sociálnych
služieb čo najhospodárnejšie, tak aby sa prevádzkové náklady podstatne znížili.

J a z m í n n. o. - rozbor hosp. výsledku za rok 2005
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4.2 Rozbor zostatkov aktív a pasív k 31.12.2005
Aktíva
Účet 112 – Materiál
Účtovný stav :

Má dať

4 967,20 Sk

Dokladový stav : viď ID45 – zúčtovanie stavu potravín k 31.12.2005
Účet 314 – Poskytnuté preddavky
Účtovný stav :

Má dať

100,00 Sk

Dokladový stav : viď pokladňa c8/31 11.8.2005 (prepravka sirupová)
Účet 315 1 – Pohl.strava
Účtovný stav :

Má dať

1 970,00 Sk

Dokladový stav : viď predpis stravného
Dlžníci : Král

315,00 Sk

Sojka

1 180,00 Sk

Grof

50,00 Sk

Hotzi

425,00 Sk

Spolu

1 970,00 Sk

Účet 315 2 – Pohl.ubytovanie
Účtovný stav :

Má dať

4 510,00 Sk

Dokladový stav : viď predpis ubytovanie
Dlžníci : Sojka

2 745,00 Sk

Tomčáni 1 765,00 Sk
spolu

4 510,00 Sk

Účet 315 3 – Pohl. nájom
Účtovný stav :

Má dať

3 870,00 Sk

Dokladový stav : viď predpis nájom
Dlžníci : Kováčová
Gábrišová

2 040,00 Sk
900,00 Sk

Andrássyová 900,00 Sk
Sloníková
spolu

30,00 Sk
3 870,00 Sk

Účet 211 – Pokladnica
Účtovný stav :

Má dať

15 485,00 Sk

Dokladový stav : viď čiastková inventúra k 31.12.2005
Účet 213 – Ceniny
Účtovný stav :

Má dať

800,00 Sk

Dokladový stav : viď čiastková inventúra k 31.12.2005 (stravné lístky)
Účet 221 1 – Bankový účet č.ú.372030673/0900
Účtovný stav :

Má dať

920,90 Sk

Dokladový stav : výpis z bežného účtu č.b/13 so stavom 920,90 Sk
Účet 221 2 – Bankový účet č.ú.372062894/0900
Účtovný stav :

Má dať

4 343,30 Sk

Dokladový stav : výpis z bežného účtu č.b2/10 so stavom 4 343,30 Sk
Účet 381 – Náklady budúcich období
Účtovný stav :

Má dať

1 127,80 Sk

Dokladový stav : viď FD5/61 – telefon R/2006

Pasíva
Účet 901 – Základné imanie
Účtovný stav :

Dal

2 238,30 Sk

Dokladový stav : nerozdelený zisk 2004 2 238,30 Sk

Účet 931 – výsledok hospodárenia
Účtovný stav :

Dal

- 575 424,80 Sk

Dokladový stav : strata z roku 2005
Účet 321 - Dodávatelia
Účtovný stav :

Dal

28 592,10 Sk

Dokladový stav : kniha došlých faktúr, súbor neuhradené faktúry
v sume 28 592,10 Sk
Účet 323 – Krátkodobé rezervy
Účtovný stav :

Dal

84 200,00 Sk

Dokladový stav : -viď id42 z 31.12.2005 rezerva na dovolenku 49 700,00 Sk
id49 z 31.12.2005 rezerva energia

34 500,00 Sk

spolu

84 200,00 Sk

Inventarizácia účtu 324 – Prijaté preddavky
Účtovný stav :

Dal

Dokladový stav : -zálohy strava za 1/06

27 648,30 Sk
6 785,00 Sk

-zálohy nájom za 1/06

4 500,00 Sk

-c10/21 Dobiaš 12/05

775,00 Sk

-c7/21 Krajčírová 7/05

225,00 Sk

-c4/81 Bartošová 4/05

185,00 Sk

-c1/17 Čík 12/04

-75,00 Sk

-id51 prij.zál.na stravu

15 253,30 Sk

spolu

27 648,30 Sk

Účet 325 – Ostatné záväzky
Účtovný stav :

Dal

860,00 Sk

Dokladový stav : viď rID /5 z 30.6.2005 voda – neuhradená
Účet 326 – Nevyfaktúrované dodávky
Účtovný stav :

Dal

370 060,30 Sk

Dokladový stav : nevyf.Ing.Jobová Iveta (účtov.,mzdy)

9 520,00 Sk

Slovak Telecom (telefon)

6 732,00 Sk

Stredos.energetika (energia)

3 240,80 Sk

Mesto Handlová (vodné,stočné)
Mesto Handlová (teplo)

16 742,20 Sk
333 825,30 Sk

Účet 331 – Zamestnanci
Účtovný stav :

Dal

64 457,00 Sk

Dokladový stav : viď id40 z 31.12.2005 podklad pre výpočet hrubej mzdy
zamestnancov za 12/2005
Účet 333 – Ostatné záväzky voči zamestnancom
Účtovný stav :

Dal

27 896,00 Sk

Dokladový stav : viď ID52 z 31.12.2005 – nevyplatené stravné lístky R/05
Bálek Jozef

62 ks x 44 = 2 728,00 Sk

Zderka Jaroslav

64 ks x 44 = 2 816,00 Sk

Kastl Petr

30 ks x 44 = 1 320,00 Sk

Kožinová Daniela

54 ks x 44 = 2 376,00 Sk

Franc Anton

49 ks x 44 = 2 156,00 Sk

Hanková Oľga

162 ks x 44 = 7 128,00 Sk

Mrázová Viera

148 ks x 44 = 6 512,00 Sk

Kúdelová Slávka

65 ks x 44 = 2 860,00 Sk

Účet 336 1 – Sociálna poisťovňa
Účtovný stav :

Dal

24 873,00 Sk

Dokladový stav : mesačný výkaz za 12/2005, povinnosť odvodu
vo výške 24 873,00 Sk
Účet 336 21 – ZP VŠZP
Účtovný stav :

Dal

4 330,00 Sk

Dokladový stav : mesačný výkaz za 12/2005, povinnosť odvodu
vo výške 4 330,00 Sk
Účet 336 22 – ZP Apollo
Účtovný stav :

Dal

2 054,00 Sk

Dokladový stav : mesačný výkaz za 12/2005, povinnosť odvodu
vo výške 2 054,00 Sk
Účet 336 23 – ZP Sidéria
Účtovný stav :

Dal

2 187,00 Sk

Dokladový stav : mesačný výkaz za 12/2005, povinnosť odvodu vo výške 2 187,00 Sk

Účet 336 24 – ZP Dôvera
Účtovný stav :

Dal

1 738,00 Sk

Dokladový stav : mesačný výkaz za 12/2005, povinnosť odvodu vo výške 1 738,00 Sk
Účet 342 – Ostatné priame dane
Účtovný stav :

Dal

- 3 892,00 Sk

Dokladový stav : nevrátený daň.bonus 11/2005

- 1 297,00 Sk

daň.bonus 12/2005

- 1 783,00 Sk

preplatok

-812,00 Sk

spolu

- 3 892,00 Sk

Účet 346 – Dotácie zo štátneho rozpočtu
Účtovný stav :

Dal

-23 723,00 Sk

Dokladový stav : viď id49 z 31.12.2005 (žiadosť o úhradu platbyaktivácia,absolventská prax)

5. Stručný popis ekonomickej činnosti za rok 2005
Výnosy spolu :

2 010 890,00 Sk (z toho) :

- dotácie mesto, VÚC

1 891 747,00 Sk

- príspevky od FO a organizácií

40 541,00 Sk

- tržby z predaja služieb

78 602,00 Sk

Náklady spolu :
-materiál

2 586 315,00 Sk (z toho) :
44 556,00 Sk

-energie

1 083 628,00 Sk

-služby

191 024,00 Sk

-osobné náklady

1 161 500,00 Sk

-ostatné náklady

105 607,00 Sk

Hospodársky výsledok :

-575 425,00 Sk

Vzhľadom k tomu, že účtovná jednotka poskytuje ubytovacie služby v malom rozsahu
(výška za rok 78 602,00 Sk), tieto príjmy sú podľa zákona o dani z príjmov
§13 ods.1, písm.e od dani oslobodené.

6. Záver

Našim cieľom a úlohou do ďalšieho obdobia je realizácia úsporných opatrení v
oblasti nákladov na energie a zvyšovanie úrovne poskytovaných sociálnych služieb,
vzdelávanie sa v oblasti projektového manažmentu, doplnenie personálneho obsadenia
zariadení o sociálneho pracovníka, pozitívne zviditeľňovanie našej neziskovej organizácie a
nadviazanie spolupráce s inými mimovládnymi organizáciami.

Dovoľujeme si poďakovať vedeniu mesta Handlová za odbornú a finančnú
pomoc, ÚPSVaR, sponzorom - mestu Zvolen, obci Koš, Nadácii Pomoc deťom v
ohrození, Nadácii Úsmev ako dar, Nadácii Markíza, redakcii regionálnych novín
Prieboj Petit Press a. s., Prievidzským pekárňam a cukrárňam a. s., podnikateľom z
Handlovej za sponzorský dar z výťažku z predaja kapustnice.
Ďakujeme aj všetkým dobrodincom z radov obyvateľov mesta, ktorí nám v
rámci svojich možností pomáhajú či už je to hmotná alebo finančná pomoc.
Na záver chceme poďakovať aj všetkým, ktorí sa nám rozhodli venovať 2 %
dane z príjmu.

V Handlovej, 3. 4. 2005

spísala: Mgr. Viera Mrázová
štatutárny zástupca Jazmín n.o.

