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1. Úvod:
Základné informácie o neziskovej organizácii:
Názov a sídlo:
Pokora, n.o., Trstínska 9, 917 01 Trnava
IČO:
45740283
DIČ:
2023701768
Číslo registrácie:
OSP/NO/201/2013
Bankové spojenie: 5039345009/0900
Web:
www.svmartin.sk
E-mail:
dompreseniorov@gmail.com
Telefón:
0902 363 999, 0948 155 458
Stručná charakteristika n.o.:
Nezisková organizácie Pokora, n.o., so sídlom Trstínska 9,
917 01 Trnava, IČO: 45740283 vznikla dňa 29.01.2013 na základe
rozhodnutia z Obvodného úradu Trnava, odbor všeobecnej vnútornej
správy a podľa ustanovenia § 11 ods. 1 zákona NR SR č. 213/1997
Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné
služby je zapísaná pod č. VVS/NO-203/2013.
Pokora, n.o. je založená na čas neurčitý a má oprávnenie poskytovať
nasledovné všeobecne prospešné služby:
- poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre fyzické osoby,
ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické
osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a to:
a) v zariadení pre seniorov,
b) v domove sociálnych služieb,
c) v denne stacionári.
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2. Prehľad činností uskutočnených organizáciou za rok 2013:
Počnúc dňom 7.10.2013 Pokora, n.o. zabezpečovala tieto činnosti:
odborné činnosti (pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na
pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna
rehabilitácia, ošetrovateľská starostlivosť a pracovná terapia),
obslužné činnosti (ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie,
žehlenie a údržba bielizne a šatstva) a
ďalšie činnosti (úschova cenných vecí a zabezpečenie záujmovej
činnosti).
Činnosti boli zabezpečované v zariadení pre seniorov s názvom
Dom Seniorov Sv. Martina, na ulici Sv. Martina 2 v Hrnčiarovciach
nad Parnou s kapacitou 25 lôžok.

4

5

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 Pokora, 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 zaúčtovanie všetkých
účtovných prípadov za daný rok do peňažného denníka,
vykonanie inventarizácie majetku a záväzkov a zaúčtovanie
uzávierkových účtovných operácií,
2. etapa: uzatvorenie účtovných kníh t.j. účtovná uzávierka
3. etapa: zostavenie účtovných výkazov t.j. účtovná závierka.
Účtovná uzávierka predstavuje sústavu výstupných informácií
z bežného účtovníctva. Na základe účtovnej závierky Pokora, n.o.
zostavuje súvahu, výkaz ziskov a strát a poznámky k 31.12.2013.
4. Výrok audítora k ročnej účtovnej závierke:
Vzhľadom na skutočnosť, že v roku 2013 nemala Pokora, n.o. nárok
na dotácie zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu štátneho fondu
a z rozpočtu obce, príjmy n.o. za rok 2013 neboli vyššie ako
165 969,– eur, audit v súlade s § 33 ods. 3 Zákona vykonaný nebol.
5. Prehľad o nákladoch a výnosoch:

Výnosy (v EUR) Náklady (v EUR) Hosp. výsledok
Celkom
Prijaté dary

12 057

28 277

-16 220

7 300
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Tržby za služby

4 757

Spotreba mat. a
energie

4 244

Služby

8 563

Osobné náklady
Ostatné poplatky

15 100

370

6. Stav a pohyb majetku a záväzkov organizácie:
Stav aktív a pasív k 31.12.2013 predstavuje sumu 4 287 EUR.
Organizácia nemá zatiaľ žiadny vlastný majetok.
K 31.12.2013 predstavoval :
1. obežný majetok spolu :
z toho finančný majetok
2. náklady budúcich období:
3. vlastné zdroje krytia majetku :
4. cudzie zdroje krytia majetku čiastku:
5. hospodársky výsledok – strata:
6. výnosy budúcich období:
7. dlhodobé záväzky čiastku:
8. krátkodobé záväzky čiastku:

4 205 EUR
2 404 EUR
82 EUR
9 500 EUR
8 825 EUR
- 16 219 EUR
2 181 EUR
62 EUR
8 763 EUR

7. Zmeny a nové zloženie organizácie:
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Orgánmi neziskovej organizácie sú:
a) správna rada,
b) riaditeľ,
c) revízor.
a) členovia správnej rady:
- Božena Malovcová, Ratkovce 41, 920 42 Ratkovce, SR
- Jozef Vaculka, L. Novomeského 1216/80, 905 01 Senica-Sotina,
SR
- Renáta Kuklišová, S. Jurkoviča 1206/44, 905 01 Senica-Sotina,
SR
Zmeny v zložení správnej rady v roku 2013 nenastali.
b) riaditeľ:
Prvý riaditeľ: Mgr. Andrea Tatárová, Osvaldova 28, 917 01
Trnava, vo funkcii do 30.04.2013.
Druhý riaditeľ: Mgr. Eva Klenovská, Hospodárska 3610/50, 917 01
Trnava vo funkcii od 01.05.2013 do 30.06.2013.
Tretí riaditeľ: Ing. Eva Pauerová, PhD., Mlynárska 17, 919 35
Hrnčiarovce nad Parnou, vo funkcii od 01.07.2013 do 08.10.2013.
Štvrtí riaditeľ: PhDr. Bystrík Tomly, Športová 21, 919 35
Hrnčiarovce nad Parnou vo funkcii od 09.10.2013 do 30.04.2014.
Súčasný riaditeľ: Bc. Zuzana Šternová, Hlavná 11, 919 26 Zavar,
vo funkcii od 01.05.2014.
c) revízor:
Zuzana Vitteková, Buková 22, 919 10 Buková, SR
Zmeny vo funkcii revízora v roku 2013 nenastali.
8. Ďalšie údaje určené správnou radou:
Vytýčeným cieľom zariadenia na nasledujúce obdobie je upevniť
a skvalitniť čo možno na najvyššej miere poskytované služby
a kvalifikovaný personál zariadenia.
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