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I. ZÁKLADNÉ ÚDAJE

Občianske združenie MARGARÉTKA so sídlom Banská Štiavnica, je dobrovoľné,
mimovládne a nepolitické záujmové združenie starajúce sa o rozvoj zdravotne a telesne
znevýhodnených a ich rodiny, OZ bolo zaregistrovane na MV SR 28.7.2003 pod číslom
spisu VVS/1-900/90-22208 podľa Zák. č. 83/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
Združenie je samostatnou organizáciou s právnou subjektivitou, ktorá svoju činnosť
rozvíja v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a platnými zákonmi.
IČO : 378 977 56
DIČ : 2021976594
Štatutárny zástupca (Predseda): Ján Koťo
Cieľom OZ je zoskupovať záujemcov pre pomoc osobám zdravotne, telesne a sociálne
znevýhodneným a ich rodinám,
zriaďovať sociálne zariadenia
poskytovať sociálne služby,
aktívne spolupracovať pri poskytovaní rehabilitačnej starostlivosti zdravotne a telesne
znevýhodnených osôb
- organizácia voľno-časových aktivít a motivácií k tvorivej činnosti uvedených osôb
- a ďalšie – súvisiace s oblasťou poskytovania služieb pre zdravotne a telesne
znevýhodnené osoby, podľa Stanov OZ

-

K 31.12.2015 malo Občianske združenie podľa aktuálneho zoznamu vedeného Správnou
radou, 20 členov platiacich + 50 členov neplatiacich.
Podľa čl. 3 ods. 5 Stanov môže členstvo získať aj neplatiaci člen, tento nemôže voliť a byť
volený do orgánov OZ a nemôže využívať výhody platiaceho člena, pokiaľ on sám nie je
zdravotne znevýhodnený.
MARGARÉTKA zriadila Denný stacionár, v ktorom od roku 2013 poskytuje sociálne
služby osobám odkázaným na pomoc inej fyzickej osoby, ambulantnou formou, počas dňa na
určitý čas, dospelým aj deťom. V roku 2015 bol využívaný pre 19 osôb.
Denný stacionár, ako neverejný poskytovateľ sociálnych služieb, je zaregistrovaný v Registri
poskytovateľov sociálnych služieb Banskobystrického samosprávneho kraja, v zmysle § 40
Zák. č. 448/2008 Zz.. o sociálnych službách.
Zápis do registra poskytovateľov sociálnej služby dňa 7.8. 2012 číslo registračnej karty. 245.1
Denný stacionár je umiestnený v prenajatom objekte od Materskej škôlky, na ul. Bratská č. 9,
Banská Štiavnica, v priestoroch, ktoré boli stavebne upravené na tento účel – poskytovanie
sociálnych služieb.

Identifikačné údaje Denného stacionára:
1. Názor právnickej osoby: MARGARÉTKA
2. Sídlo: Bratská 9, Banská Štiavnica
3. IČO:
37897756

Právna forma právnickej osoby: Občianske združenie
Štatutárny orgán právnickej osoby: Ján Koťo
Fyzická osoba zodpovedná za poskytované sociálne služby: Mgr. Mikuláš Pál
Druh sociálnej služby: Denný stacionár Margarétka – DS v zmysle § 40 Zák. č.
448/2008 Zz.. o sociálnych službách.
8. Kapacita zariadenia: 16 miest
9. Forma sociálnej služby: ambulantná
10. Čas trvania poskytovania sociálnej služby: doba neurčitá
11. Rozsah poskytovania sociálnej služby: neurčitý čas
4.
5.
6.
7.

Organizačné členenie denného stacionára

Prevádzku denného stacionára zabezpečujú:
- štatutárny zástupca /predseda/ dobrovoľník bez nároku na mzdu
zamestnanci
- vedúca DS
- inštruktor sociálnej rehabilitácie s odbornou kvalifikáciou,
- garant poskytovaných sociálnych služieb, (sociálny pracovník)
- dobrovoľník z ÚPSVaR, aktivačná činnosť bez nároku na mzdu

II. PREHĽAD O POSKYTOVANÍ SOCIÁLNEJ SLUŽBY v roku 2015
Počas roka 2015 denný stacionár zabezpečoval nasledovné činnosti:
- sociálne služby
- pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby ambulantnou formou
- sociálne poradenstvo – základné sociálne poradenstvo
- sociálna rehabilitácia
- liečebná rehabilitácia fyzioterapeutom priamo v zariadení
- stravovanie týchto osôb dovozom dodávateľmi stravy
- pracovná terapia – výroba voskových sviečok, mydielka, rôzne darčekové predmety
- záujmová činnosť – spoznávanie histórie mesta, návšteva kultúrnych podujatí, aj mimo
mesta.
Počet klientov v DS - Margarétka počas roka 2015
Celkový počet klientov od 1.1.2015 do 31. 12. 2015
- vek do 20r 4 klienti:
muži 1, ženy 3,
- vek do 30r 7 klienti:
muži 3, ženy 4,
- vek do 50r 7 klienti:
muži 3, ženy 4,
- vek nad 50r 1 klient:
muži 1, ženy 0,
Diagnóza:
- Downou syndróm 3 klienti:
muži 3, ženy 0,
- DMO 9 klientov:
muž 2, ženy 7,
- Schizofrénia 5 klienti:
muž 2, ženy 3,
- Autista 1 klient:
muži 1, ženy 0,
- po úraze ochrnutie DK 1 klient: muži 1, ženy 0,
- Chodiaci klienti:
muži 8, ženy 8,
- Vozičkár klienti:
muži 1, ženy 2,

19 klientov:

muži 9, ženy 10,

III. ROČNÁ ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA A ZHODNOTENIE
ZÁKLADNÝCH ÚDAJOV
Občianske združenie MARGARÉTKA, ako nezisková organizácia, vedie jednoduché
účtovníctvo v zmysle Zákona č431/2002 Zz. § 9, ods. 2 písmeno c..
Účtovníctvo viedol p. J. Koťo v programe B.W. Soft Bratislava, ktorý zostavil aj účtovnú
závierku.
Občianske združenie MARGARÉTKA vykonalo k 31.12.2015 inventarizáciu peňažných
prostriedkov a hmotného majetku.
V rámci účtovnej závierky boli vypracované:
a, Výkaz o príjmoch a výdavkoch
b, Výkaz o majetku a záväzkoch
Príjmy spolu v roku 2015 ..................46 933 Eur
Výdavky spolu
..................44 384 Eur

Rozdiel príjmov a výdavkov OZ roku 2015 je kladný a predstavuje 2 549 Eur.

IV. PRÍJMY V ČLENENÍ PODĽA ZDROJOV
Príjmy

v Eur

Výdavky

z dotácií MPSVaR

35 528,00

Mzdy a poistné

z dotácií Mesta B.Š

3 000,00

dlhodobý maj.

dary
príspevky ÚPSVaR
členské príspevky

473,50

v Eur
28 125,37
939,00

drobný majetok

6 107,28

réžia

7859,31

1 508,40
165,00

z podiel. daní

4 177,80

poskyt.. záloha

244,92

pôžička

1 100,00

vrátená pôžička

1 100,00

úroky

0,41

príjem z DS

735,00

vrátená záloha

244,92

SPOLU

46 933,03

SPOLU

44 384,37

Zmluvou o poskytnutí finančného príspevku na sociálne služby podľa 78 a , Zák. č. 448/2008
Zz, §, získalo OZ od MPSV a R SR 35 528 Eur, čo predstavuje 78 % príjmov
z príjmov 45 588 Eur. /z príjmov po odpočte pôžičky a vrátenej zálohy/
Mesto Banská Štiavnica poskytlo zo svojho rozpočtu OZ na denný stacionár sumu 3 000 Eur,
Z podielových daní bolo získané
4 177,80 Eur
Úrad PSVaR pracovisko Banská Štiavnica poskytol príspevok na 1 pracovníčku 1 508,40
Eur.
Z členských príspevkov OZ bolo prijaté 165 Eur.
Od klientov denného stacionára bolo spolu prijaté 735 Eur. Výška úhrady za službu – pobyt v
dennom stacionári je 0,50 Eur.
Vzhľadom na chýbajúce peňažné prostriedky začiatkom roka prijal OZ bezúročnú pôžičku od
fyzickej osoby, podloženú zmluvou o pôžičke. Pôžička bola po získaní príspevkov vrátená.

Všetky výdavky OZ boli vynaložené na činnosť denného stacionára.
Mzdy a poistné vyplatené zamestnancom, ktorí vykonávali sociálne služby klientom DS
tvorili 65 % z celkových výdavkov 43 039 Eur. /z výdavkov po odpočte pôžičky a vrátenej zálohy/
Darom MARGARÉTKA dostala rehabilitačný prístroj Motomed Viva 2 v hodnote 4 060 Eur,
určený k precvičovaniu dolných končatín a na precvičovanie horných končatín dokúpila
z vlastných prostriedkov nadstavbu v sume 939 Eur, celková hodnota prístroja je 4999 Eur.
Na rozvíjanie tvorivých činností a aktivít klientov stacionára, na rozvíjanie motorických,
poznávacích a komunikatívnych zručností, bol zakúpený drobný hmotný majetok – predmety,
spolu v hodnote 6 107 Eur.
Režijné náklady predstavovali výdavky na energie denného stacionára – elektrina, kúrenie,
voda, a ďalšie bežné nevyhnutné výdavky – kancel. potreby – hlavne pre tvorivú činnosť
klientov, internet, mobily a pod.
Zdaniteľné príjmy nemalo Občianske združenie MARGARÉTKA v roku 2015 žiadne.

V. EKONOMICKY OPRÁVNENÉ NÁKLADY POSKYTOVATEĽA
SOCIÁLNEJ SLUŽBY v ROKU 2015
podľa Zák. č. 448/2008 Zz. § 72 ods. 5 v znení Zák. č. 485/2013 Zz.

OZ Margarétka
Denný stacionár
ambulantná

Zariadenie sociálnej služby
Poskytovaná služba
Forma sociálnej pomoci
Počet prijímateľov
sociálnej služby v r. 2015

19

Ekonomicky oprávnené náklady 2015
1. Mzdy a poistné sociál., zdravotné
2. Nájomné, elektrina, kúrenie, voda
3. Prevádzková réžia
4. Drobné predmety pre činnosť DS
5. Rehabilitačný prístroj Motomed VIVA2

28 125
1 148
5 694
6 107
939
1 026

6. Cestovné náklady
Ekonomicky oprávnené
Prijaté úhrady od prijímateľov
sociál.služieb

náklady
2015

43 039 Eur

735

V dennom stacionári poskytovali sociálnu službu 5 zamestnanci + odborný garant, na zmluvu
pracovala fyzioterapeutka.

Na jedného prijímateľa sociálnej služby predstavovali mesačné výdavky denného stacionára
v roku 2015 224 Eur

VI. STAV A POHYB MAJETKU A ZÁVAZKOV
Na základe inventarizácie hmotného a peňažného majetku k 31.12.2015 zistilo Občianske
združenie
stav hmotného majetku :
- dlhodobý hmotný majetok 4 999 Eur, predstavuje rehabilitačný prístroj Motomed
VIVA 2 nákup v r.2015, po odpise 2015 je jeho zostatková hodnota 4 479 Eur
-

drobný majetok - 10 129 Eur, predstavujú hlavne drobné predmety pre činnosť
denného stacionára a réžiu OZ.
z toho v roku 2015 boli zakúpené predmety v v hodnote 6 107 Eur

Zostatok peňažnej hotovosti v pokladni predstavoval 256 Eur, zostatky na 2 účtoch
v Slovenskej sporiteľni 2 852 Eur.
Pohľadávky za neuhradené poplatky za december voči klientom denného stacionára boli 58
Eur.
Spolu tak majetok OZ k 31.12.2015 predstavoval 7 645 Eur.
Záväzky k 31.12.2015 predstavujú neuhradené dodávateľské faktúry za teplo, elektrinu,
vodu a mobilné telefóny, spolu vo výške 592 Eur.
Ročná účtovná závierka za rok 2015 bola overená audítorom, podľa Zák.č.431/2002 Zb. § 19,
ods.4.

Správa audítora:

VII. ZMENA A ZLOŽENIE ORGÁNOV OZ Margarétka, VÝVOJ v r.2016

V roku 2015 Valné zhromaždenie OZ
obdobie doterajších členov

dňa 21.11.2015 odsúhlasilo na ďalšie funkčné

Správnej rady: Ján Koťo, Helena Koťová, Filip Moravčík.
Dozorná rada bola schválená VZ v zložení : D. Grajciarová, P. Kminiaková, M. Hudecová
Vychádzajúc z uznesení Valného zhromaždenia v novembri 2015, Občianske združenie
rozširuje v roku 2016 svoju činnosť o opatrovateľskú službu v Meste Banská Štiavnica a tiež
v obciach okresu Banská Štiavnica. Určená je občanom, ktorí potrebujú pomoc pri riešení
nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného stavu, alebo z dôvodu
dovŕšenia dôchodkového veku a osamelosti. Opatrovateľská služba zahŕňa základnú
starostlivosť o klienta, starostlivosť o jeho domácnosť, základné sociálne aktivity, dohľad,
sprievod. OZ tým chce umožniť občanom so ŤZP, nepriaznivým zdravotným stavom
a seniorom, zotrvať v ich domácom prostredí.
A vytvoriť im podmienky pre zachovanie, obnovu a rozvoj schopností samostného života.
Naša vízia
Človek so zdravotným postihnutím potrebuje komplexnú, dlhodobú, intenzívnu a často
celoživotnú rehabilitáciu. V prípade, že sa so zdravotným postihnutím narodí, alebo je po
úraze, komplexnú rehabilitáciu je nevyhnutné začať vo forme včasnej starostlivosti, ktorá
pomôže dosiahnuť svoj potenciál a minimalizuje dôsledok zdravotného postihnutia. O takúto
pomoc pre rodinu s členom zdravotne znevýhodneným a osobám dôchodkového veku
a osamelosti chceme rozšíriť ponuku poskytovaných sociálnych služieb v najbližšom období
tak, aby sa zvýšila dostupnosť a kvalita takejto služby.

POĎAKOVANIE
OZ MARGARÉTKA ďakuje všetkým, ktorí nám počas roka pomáhali, dôverovali, s ktorými
sme spolupracovali, či už ako partnermi, spolupracovníkmi alebo dobrovoľníkmi.

