CEDRON SENIOR Mojmírovce, n. o., so sídlom: Veľká Dolina 138, IČO: 45740551

Výročná správa neziskovej organizácie
CEDRON SENIOR Mojmírovce, n.o.
za rok 2020

V Mojmírovciach, 12.5.2021
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1. ÚVOD
Nezisková organizácia CEDRON SENIOR Mojmírovce, n.o. so sídlom: Veľká Dolina
138, 951 15, IČO: 45740551 vznikla dňa 27.02.2013 na základe rozhodnutia Obvodného
úradu v Nitre podľa ustanovenia § 9 ods. 1 zákona č. 213/1997 Z . z. o neziskových
organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v platnom znení (ďalej len
„Zákon“).
Nezisková organizácia CEDRON SENIOR Mojmírovce, n.o. poskytuje nasledovné
všeobecne prospešné služby:
a) poskytovanie sociálnych služieb v zariadení pre seniorov § 35 Zákona č. 448/2008
Z.z. o sociálnych službách.
Hlavným cieľom neziskovej organizácie CEDRON SENIOR Mojmírovce, n.o. je
poskytovanie sociálnych služieb v zariadení pre seniorov, fyzickým osobám, ktoré
dovŕšili dôchodkový vek a sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň
odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3.
Orgánmi neziskovej organizácie sú:
a) správna rada
b) riaditeľ
c) dozorná rada

2. PREHĽAD ČINNOSTÍ USKUTOČNENÝCH ORGANIZÁCIOU ZA ROK
2020
Nezisková organizácia poskytovala v priebehu roka 2020 sociálne služby 22 fyzickým
osobám, ktorých stupeň odkázanosti bol najmenej IV podľa prílohy č. 3, alebo fyzickým
osobám, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre
seniorov potrebovali z iných vážnych dôvodov.
V priebehu roka 2020 nezisková organizácia CEDRON SENIOR Mojmírovce, n.o.
zabezpečovala nasledovné činnosti:
a) pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby;
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b) sociálne poradenstvo;
c) sociálna rehabilitácia;
d) ubytovanie;
e) stravovanie;
f) upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva;
g) osobné vybavenie;
h) pracovná terapia;
i) záujmová činnosť,

Pohlavie klientov zariadenia k 31.12.2020
Počet

%

Žena

15

71 %

Muž

6

29 %

SPOLU

21

100 %

Vekové zloženie klientov k 31.12.2020
Vek

Z toho
SPOLU

ženy

muži

62 - 70

0

1

1

71 - 80

3

2

5

81 - 90

9

3

12

91 - 100

3

0

3

100 +

0

0

0

SPOLU

15

6

21

Stupne odkázanosti na sociálnu službu k 31.12.2020
Stupne odkázanosti
IV

V

VI

MUŽI

0

0

6

ŽENY

1

1

13

SPOLU

1

1

19
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K 31.12.2020 bolo v zariadení 21 klientov.

3. ROČNÁ ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA A ZHODNOTENIE ZÁKLADNÝCH
ÚDAJOV V NEJ OBSIAHNUTÝCH
V súlade s § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení CEDRON
SENIOR Mojmírovce, n.o. účtuje v sústave podvojného účtovníctva.
Účtovná závierka je výsledným produktom účtovnej uzávierky. Príprava a zostavenie
účtovnej závierky sa skladá z 3 etáp :
1.etapa:

prípravné práce – sem patrí zúčtovanie všetkých účtovných prípadov za daný
rok v podvojnom účtovníctve neziskových organizácií, vykonanie
inventarizácie majetku a záväzkov a zaúčtovanie uzávierkových účtovných
operácií

2. etapa:

zostavenie účtovnej uzávierky

3. etapa:

zostavenie účtovných výkazov t.j. účtovná závierka

Účtovná uzávierka predstavuje sústavu výstupných informácií z bežného účtovníctva. Na
základe účtovnej závierky CEDRON SENIOR Mojmírovce, n. o. zostavuje Súvahu a Výkaz
ziskov a strát. Tieto výkazy tvoria účtovnú závierku v podvojnom účtovníctve a sú súčasťou
daňového priznania dani z príjmov.
SÚVAHA

STRANA
AKTÍV

STRANA
PASÍV

rok 2020

Majetok spoločnosti
Dlhodobý hmotný majetok
Obežný majetok
Pohľadávky
Zásoby
Finančný majetok
AKTÍVA CELKOM
Vlastné zdroje
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých
rokov
Výsledok hospodárenie za účtovné obdobie
Cudzie zdroje
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21161
21161
18159
1157
0
17002
39320
-6264
-4496
-1768
26273
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Rezervy
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Časové rozlíšenie
PASÍVA CELKOM

5305
678
20290
19311
39320

V položke dlhodobý majetok je zahrnutá investícia do vybudovania šikmej rampy pre
imobilných a obstaranie vybavenia do bezbariérových kúpeľní a v roku 2019 dobudovanie
chodníkov v areáli zariadenia. Významnou položkou strany pasív je postupné rozpúšťanie
poskytnutej dotácie na vybudovanie šikmej rampy.
VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

rok 2020

Spotreba - materiálu

14718

- energie

5455

Opravy a udržiavanie

20550

Cestovné

1568

Ostatné služby

41499

Mzdové náklady

133646

Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie

46455

Zákonné sociálne náklady

7944

Ostatné dane a poplatky

1148

Iné ostatné náklady

282

Odpisy

1117

Tvorba a zúčtovanie opravných položiek

0

ÚČTOVNÁ TRIEDA 5 SPOLU

274382

Tržby z predaja služieb

120487

Zmluvné pokuty a penále

50

Úroky

0

Prijaté dary

1199

Zákonné poplatky

0

Iné ostatné výnosy

0

Dotácie

150878

ÚČTOVNÁ TRIEDA 6 SPOLU

272614

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA PRED ZDANENÍM

-1768

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA PO ZDANENÍ

-1768
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Priemerná obsadenosť v zariadení za rok 2020 bola 20,36 klientov. Ekonomicky
oprávnené náklady na jedného prijímateľa sociálnej služby v Zariadení pre seniorov boli
za kalendárny rok 2020 vo výške 996,60 € mesačne na registrovanú kapacitu, tj. 22
klientov a na skutočnú obsadenosť v zariadení za rok 2020 vo výške 1076,87 € mesačne.

4. ZMENY A NOVÉ ZLOŽENIE ORGANIZÁCIE
Správna rada a dozorná rada neziskovej organizácii CEDRON SENIOR Mojmírovce, n.o.
vykonáva svoju činnosť v pôvodnom zložení:
Správna rada:
Ing. Vladislav Borík, PhD. – predseda
PhDr. Štefan Bugár, PhD., MBA – člen
Ing. Peter Schultz – člen
Mgr. Peter Privalinec – člen
Mgr. Martin Pálka – člen
Dozorná rada:
Ing. Radovan Ďurčanský - predseda
Mgr. Igor Ferenczy – člen
Jana Nemkyová - člen

5. PREDPOKLADANÝ
ORGANIZÁCIE

BUDÚCI

VÝVOJ

NEZISKOVEJ

Prvoradým cieľom uskutočňovania aktivít v našom zariadení je zvyšovanie kvality života
starších a telesne postihnutých ľudí a zlepšovanie pracovného prostredia personálu. Našou
snahou je zameranie sa na rezilienciu a schopnosť seniora prispôsobiť sa tak významnej
zmene v jeho živote, akou je umiestnenie v zariadení sociálnych služieb, k jeho úspešnej
adaptácii, ktorý má veľký význam k prežívaniu zmysluplnosti života. Budeme sa venovať
potrebám klientov s deficitom sebaopatery v dôsledku geriatrických syndrómov, formám
a metódam uspokojovania ich potrieb a dodržiavaniu ich práv na dôstojnú starobu a napĺňať
tak zvyšovanie kvality poskytovaných služieb v našom zariadení. V priebehu roka sme prijali
sociálno-právneho pracovníka špecialistu, ktorý výrazne zvýšil kvalitu sociálnej práce s
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klientami. Bolo to veľmi dobré rozhodnutie najmä z dôvodu prepuknutia pandémie COVID19.
Našou neustálou snahou je hľadanie zdrojov (od sponzorov, z grantov, finančných
príspevkov...), aby sme si naše „bývanie“ čo najviac spríjemnili.
Uznesením vlády Slovenskej republiky č. 114 z 15.3.2020 bol odo dňa 16.3.2020 vyhlásený
núdzový stav, podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z.z. o bezpečnosti štátu v čase vojny,
vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov, na
uloženie pracovnej povinnosti na zabezpečenie výkonu zdravotnej starostlivosti a zakázanie
uplatňovania práva na štrajk niektorým pracovníkom, ktorý bol dňa 27.3.2020 uznesením
vlády Slovenskej republiky č. 169 rozšírený s účinnosťou od 28.3.2020 podľa čl. 5 ods.3
písm. b) ústavného zákona č. 227/2002 Z.z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového
stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov o pracovnú
povinnosť zamestnancom pobytových zariadení sociálnych služieb. Ministerstvo práce,
sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky nám listom č. 11936/202-M_OKMB
17813/2020 zo dňa 14.4.2020 doručil príkaz o určení subjektu hospodárskej mobilizácie
a o uložení opatrení hospodárskej mobilizácie ako subjekt hospodárskej mobilizácie
s účinnosťou od nadobudnutia právoplatnosti tohto príkazu podľa § 4 ods. 1 písm. d) druhý
bod zákona č. 179/2011 Z.z. a zároveň v rámci vyhlásenia núdzového stavu nám nariadil
vykonávať opatrenia hospodárskej mobilizácie najmä v oblasti riešenia situácií s výpadkami
zamestnancov, zabezpečenie dodržiavania všetkých preventívnych opatrení a výkon
ošetrovateľských úkonov (vrátane karantény novo prijímaných prijímateľov sociálnych
služieb),

plnenie

ochranných

preventívnych

opatrení

a zabezpečovanie

ochranných

pracovných pomôcok ako aj ochranných pomôcok pre prijímateľov sociálnej služby.
Dňa 9.10.2020 nám bol opätovne doručený príkaz o určení subjektu hospodárskej mobilizácie
a o uložení opatrení hospodárskej mobilizácie ako subjekt hospodárskej mobilizácie.
Nakoľko sa nám všetky nariadenia vlády, usmernenia Ministerstva práce, sociálnych vecí
a rodiny SR, Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja a hlavného hygienika Slovenskej
republiky podarilo zvládnuť v tomto zložitom období, zvážili sme všetky potenciálne dopady
COVID19 na naše aktivity neziskovej organizácie a dospeli sme k záveru, že nemajú
významný vplyv na našu schopnosť pokračovať nepretržite v činnosti a fungovať ako zdravý
subjekt nasledujúcich 12 mesiacov.
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6. PRÍLOHY:
ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA
VÝROK AUDÍTORA

Mgr. Jarmila Boríková
riaditeľka n.o.
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