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Pokoj a dobro, čitateľ, nech už si muž alebo žena, mladý
či zrelý vekom, východniar alebo Bratislavčan, či niečo
medzi tým…
Nech už si odkiaľkoľvek a akýkoľvek, asi si sa už stretol s
príslovím: „Koľko ľudí, toľko chutí.“ V DOMA ma učia, že
to ale neplatí len o chuti, ale aj o videní sveta, názoroch
na konkrétne veci, rôznom prežívaní tých istých udalostí a mnohom inom. Čo človek, to originál. A keď sa
dá dokopy také veľké množstvo originálov, tak by bolo
zvláštne, aby veci fungovali hladko.
Hej, mám v povahe, že by som chcel, aby veci išli hladko. Ale ono potom nič poriadne nevzniká, lebo bez toho,
aby to išlo aj hladko, aj obratko, nič pokope držať nebude.
A možno len toto je dôvod, prečo sa DOMA stále rozvíja a napriek tomu, že som schopný poväčšine vidieť a
nechať sa zaujať obratkom, tak musím pripustiť, že to
celé drží pokope len preto, že sa naozaj strieda hladko
– obratko.

Hladko – bolo by fajn hovoriť a ukazovať von len toto.
Ale nie som presvedčený, že je to uveriteľné.
Obratko – sme ľudia a k človečine nepatrí len to, čo sa
podarí, ale aj všetko, čo sa pokazí, zlyhá, nedokončí alebo z čoho sa utečie, lebo to vyzerá príliš náročne.
Ja vlastne neviem, kto bude tieto slová čítať. Možno sú
len napísané a čítané nebudú. Aj tak mám ale potrebu
poďakovať každému dobrovoľníkovi, ktorý je ochotný
sa tohto „hladka – obratka“ zúčastňovať a nevzdávať sa.
Každý s touto ochotou totiž už neprispieva len tým, ktorým DOMA pomáha, ale už sa stal spolutvorcom spoločenstva, ktoré prinesie druhým nielen chlieb, ale aj kus
toho komunitného, kus z nášho spoločného DOMA.
Táto správa bude hovoriť o činnosti, úspechoch, ekonomike a mnohom inom. Ale nedokáže na papieri vyjadriť
vnútorný proces, ktorý za tým je. Preto tá strana s menami všetkých, tá najlepšie vystihuje to, čo sa za tým
ostatným skrýva.
Brat Branislav Fabo,
zodpovedný za dielo

Doma u Kapucínov
Nezisková organizácia Doma u Kapucínov vznikla v roku
2013 v Bratislave. Na jej počiatku stáli bratia kapucíni
a zopár nadšencov, ktorým nebola ľahostajná ľudská
bieda a chceli pomáhať druhým. V súčasnosti sa spoločenstvo okolo DOMA rozrástlo na niekoľko desiatok
– dobrovoľníkov, darcov, partnerov či klientov.
Našou snahou je integrálna pomoc ľuďom, ktorí sa dostali na okraj spoločnosti, či už vlastnou vinou alebo
pričinením iných. Pomáhame ľuďom v núdzi – rodinám
i jednotlivcom, ktorí sa dostali do finančných ťažkostí,
prišli o prácu, ťažko ochoreli, opustil ich partner – a hoci
bojujú, nevedia sa z problémov dostať sami. Naši klienti
sú často „neviditeľní“, navonok sa nelíšia od okolitých
ľudí, naopak sa snažia držať „nad vodou“. Prvý kontakt
s klientom je väčšinou záchranný potravinový balík.
Až ďalšie stretnutia so sociálnym pracovníkom ukážu,
v čom je v skutočnosti problém, ktorý sa ďalej rieši s odborníkmi v oblasti práva, ekonómie či psychológie.
V roku 2014 sme začali so stálou zbierkou trvanlivých
potravín „Stolček, prestri sa!“ inšpirovanou švajčiarskymi kapucínmi a ich zbierkou Tavolino Magico (Čarovný
stolček).
V roku 2015 sme rozšírili predmet našej činnosti o zá-

kladné sociálne poradenstvo. Máme už prvé rodiny, ktoré
najskôr pomoc dostali a teraz sa sami stali darcami.

ako odborného garanta, nakoľko vykonávame základné
sociálne poradenstvo v teréne aj v našej kancelárii.

V roku 2017 sme nadviazali spoluprácu so siedmymi dobrovoľnými sociálnymi pracovníkmi. V decembri toho istého roka sme zamestnali na plný úväzok jedného z nich

Pracujeme na princípoch diskrétnosti, transparentnosti
a adresnosti.
Naša cesta vedie od človeka k človeku.

Dary dávajte biednym s citom. Keď chcete pomôcť chudobnému,
pomôžte mu najprv ako človeku, potom ako chudobnému.
Matka Tereza

Stolček, prestri sa!

V roku 2018 oslávil projekt „Stolček, prestri sa!“ svoje 4.
narodeniny. Nikto z jeho iniciátorov nečakal, že sa stane
stabilnou aktivitou, do ktorej sa vloží tak veľa ľudí. Jednoduchým spôsobom oslovuje, pozýva, prijíma všetkých bez rozdielu a nasycuje: jedných naozaj jedlom,
iných duchovne či inak.
Nečudo, veď stôl bol odjakživa centrom domu, spoluvytvára pocit domova. Tu sa rodina stretáva, stoluje,
komunikuje a aj rieši mnohé dobré či zlé, čo sa v rodine
odohráva.
Podobne to funguje aj u nás DOMA, kde Dobrovoľníci,
Partneri či Darcovia dávajú na stôl všetko, čím chcú prispieť na zmiernenie či riešenie problémov tam, kde je
najviac treba. Niektorí čas, iní trvanlivé potraviny, materiálne veci, služby, bez ktorých nevieme ani my fungovať.
A ako sa nám darilo, hovoria čísla:
• 9863 kg/l prijatých potravín na sklad (najviac v mesiacoch december, marec, jún)
• 9911 kg/l rozdaných potravín do domácností
• 747 rozdaných balíkov

UŽ 1 993 KS
ROZDANÝCH BALÍKOV

52 eur priemerná hodnota potravinového balíka
13,3 kg priemerná váha potravinového balíka

Pomáhame vyše
100 domácnostiam
Počet zaevidovaných klientov počas roka 2018 narástol
na 125 domácností, v ktorých žije celkom 100 dospelých a 114 detí. Venovalo sa im 7 sociálnych pracovníkov
– šiesti ako dobrovoľníci a jeden je zamestnaný na plný
pracovný úväzok ako garant. Ich hlavnou úlohou je základné sociálne poradenstvo, spoločne s klientom odhaľujú problémy a stanovujú ciele, monitorujú, informujú,
usmerňujú, motivujú k riešeniu ich situácie.

Taktiež učíme klientov hospodáriť s financiami,
viesť si rodinný rozpočet, pomáhame pri
príprave podkladov pre Centrum právnej
pomoci za účelom oddlženia formou konkurzu
(osobný bankrot), sme nápomocní pri riešení
otázok týkajúcich sa ubytovania, úradov...

Kontinuálne stretávanie s klientom umožňuje
intenzívnejšiu a kvalitnejšiu spoluprácu
a pomoc.

Sociálni pracovníci mali počas roka pravidelné
pracovné stretnutia, ktoré boli zamerané na
zosúladenie postupov pri práci s klientom,
riešenie individuálnych podnetov, na
vzdelávanie, podporu a motiváciu.

Vďaka účinnej spolupráci s ďalšími
organizáciami (Komunita sv. Egídia, Spoločnosť
priateľov detí z detských domovov Úsmev ako
dar) sa podarilo uskutočniť návrat manželského
páru z ulice do bežného života.

Uskutočnili sme prieskum medzi klientmi
zameraný na zisťovanie ich záujmu o
vzdelávanie formou kurzov a prednášok. Z
výsledkov dotazníkov je zrejmé, že prevláda
záujem o prácu s deťmi (doučovanie,
voľnočasové aktivity), finančnú či počítačovú
gramotnosť.

Činnosť sociálnych pracovníkov vždy závisí od
individuálnych potrieb a požiadaviek klientov
a inštitúcií.

Partnerstvá
znásobujú
našu silu
Pri našom stole DOMA sú aj tí, ktorí prinášajú
seba, svoj čas a dary, ktorými obohacujú
spoločný stôl. Všetkým za ich pomoc patrí
naše úprimné ĎAKUJEME!
Našimi stálymi partnermi sú Advokátska kancelária
Soukeník – Štrpka, Centrum rodiny v Dúbravke,
Dimano, a. s., Triad s. r. o., Bratislavská arcidiecézna
charita.
Veľkou pomocou „Stolčeka“ sú zbierky, ktoré sa
konajú (pravidelne počas celého školského roka alebo
jednorazovo) v materských, základných a stredných
školách alebo súkromných firmách.
V roku 2018 to boli:
materské školy:
Cirkevná materská škola Gianny Berettovej Mollovej,
Bratislava
Materská škola sv. Vincenta de Paul, Bratislava
Materská škola bl. Zdenky Schelingovej, Bratislava
Materská škola, Švantnerova, Bratislava

základné a stredné školy:
Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka, Bratislava
Spojená škola sv. Františka z Assisi, Bratislava
Gymnázium, Metodova, Bratislava
Základná škola Matky Alexie, Bratislava
Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého, Trenčín
Gymnázium Jura Hronca, Bratislava
firmy a organizácie:
Centrum rodiny, Bazovského, Bratislava
JUMP soft a. s., Bratislava
Finančná správa SR, Bratislava
Slovenská sporiteľňa
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.

Bez darcov si našu
pomoc nevieme
predstaviť
Darcovia – to je veľ ké množstvo ľudí, často anonymných, ktorí nám nosia potraviny alebo prispievajú finančne.
Zbierka „Stolček, prestri sa“ je celoročná, trvanlivé potraviny a drogériu nám darcovia môžu doniesť na vrátnicu kapucínskeho kláštora na Zochovej ulici každý pracovný deň medzi 16.00 a 20.00 okrem letných prázdnin
a počas celého roka je k dispozícii debna v spovednej
chodbe kostola, do ktorej možno potraviny vložiť.
Finančne nás darcovia môžu podporiť cez portály
ľudiaľudom.sk a darujme.sk, venovaním 2 (3) % z dane
či priamym vkladom na náš účet (SK87 1100 0000
0029 2891 1513).
V roku 2018 nás ľudia podporili cez portál ľudiaľuďom.
sk čiastkou 9 351 €.
Priamo na účet Doma u Kapucínov venovalo 46 ľudí
spolu 10 825 €. Mnohí z nich sú už našimi pravidelnými
podporovateľmi.

Suma z podielu zaplatenej dane predstavovala 3 893 €.
Nadácia Slovenskej sporiteľne prispela finančnou čiastkou 2 400 €, za ktorú sme kúpili potraviny a drogériu.
Spoločnosť CLARUS nám venovala čiastku 3 018 €
a ďalšie právnické osoby prispeli sumou spolu 450 EUR.
ĎAKUJEME!

Kto dáva chudobnému, dostane dvakrát viac…

Je nás vyše 70,
každý pracuje
v inej oblasti
V neposlednom rade sú tu mnohí dobrovoľníci, ktorí sa
zapájajú do najrôznejších činností: balenie a rozvoz potravinových balíkov, prijímanie a naskladňovanie potravín, práca s klientom, komunikácia cez Facebook a webovú stránku, zháňanie projektov, sponzorov... Počet
aktívnych dobrovoľníkov minulý rok presiahol číslo 70.
Vylepšili sme manažovanie dobrovoľníkov tým, že jednotlivé skupiny zastrešujú koordinátori týchto aktivít.
Počas roka sa uskutočnilo viacero stretnutí všetkých
dobrovoľníkov aj jednotlivých pracovných skupín, na
ktorých sme zefektívňovali svoju prácu, zlepšovali koordináciu, riešili problémy, plánovali, hodnotili...
Súčasťou minuloročných aktivít pre dobrovoľníkov boli
aj motivačné víkendové stretnutia, ktoré sa konali na
Kremnických Baniach, v Žiline a Tepličke nad Váhom,
ktoré okrem formácie slúžili aj na rekreáciu, vzájomné
spoznávanie sa a budovanie spoločenstva.
Na prelome rokov 2017/2018 sa nám podarilo zriadiť
kanceláriu v priestoroch kapucínskeho kláštora, ktorá
je určená na stretnutia sociálnych pracovníkov s klientmi a na rôzne pracovné stretnutia dobrovoľníkov.

Zoznam dobrovoľníkov v roku 2018

Axmanová Simona
Baranová Laura
Barošová Veronika
Belková Elena
Beňová Iveta
Bortňák Dušan
Bujnová Lenka
Demovičová Lenka
Dudová Júlia
Dvořáková Eva
Fabo Branislav
Fidlerová Veronika
Frčo Michal
Gazda Martin
Grancová Adriana
Gregorová Mária
Gröpl Lukáš
Haizerová Magdaléna
Hajzoková Alena
Herichová Mária
Hiselská Veronika

Hollá Kristína
Hollý Miroslav
Huščavová Andrea
Huščavová Anna
Jirsáková Jana
Jirsáková Rebeka
Jurová Katarína
Jurovčíková Andrea
Klinová Smutná Mária
Konečná Martina
Kortiš Michal
Kozánková Vilma
Krajč Samuel
Krajčiová Marcela
Kročka Stanislav
Kromková Mariana
Kubičková Nicol
Kulich Miroslav
Kušnáriková Katarína
Lavriková Gabriela
Magurová Mária

Májeková Jana
Maťková Eliška
Maťková Terézia
Miklošová Beáta
Minkendorferová Petra
Nováková Mária
Nováková Miriam
Ondová Zuzana
Pagáč Marko
Pavlíková Katarína
Pecsérke Simona
Plavnická Gabriela
Plešková Mária
Podolinská Eva
Potašová Soňa
Pšenčík Norbert
Ragulová Mária
Řádová Dominika
Savara Peter
Spišáková Jana
Stahl Peter

Šedivý Jaroslav
Šimková Oľga
Šinálová Lucia
Štrpka Peter
Tarabus Peter
Tolmáči Mydlová Anna
Uhliarik Marek
Vanovčanová Margita
Veresová Estera
Vranka Marek
Vranková Viera
Zbyvateľová Jana
Zeleňáková Dana
Zrebná Margita
Zubková Katarína
Žáčik Tibor
Žáčiková Simona
Židová Denisa

Aktivity, akcie...

Cez letné prázdniny (20. – 24. 8.) sme pripravili Letné
dobrodružstvo – denný tábor pre deti našich klientov
v spolupráci s Centrom rodiny v Dúbravke. Zúčastnilo
sa ho 12 detí z 10 rodín vo veku 7 až 12 rokov. Počas týždňa mali deti pripravený bohatý program (súťaže, plávanie, ZOO, múzeum, návšteva kapucínskeho kláštora,
varenie krupičnej kaše, maľovanie), ktorý im pripravili
nadšení dobrovoľníci a animátori. Vďaka tejto aktivite sa
posilnila vzájomná dôvera medzi nami a klientmi.
Sme otvorení pre spoluprácu a privítame každého, kto
chce priložiť ruku k dielu, preto sme sa 15. septembra zúčastnili Trhu dobrovoľníctva v bratislavskej Starej tržnici a
zároveň sme pripravili Deň otvorených dverí v priestoroch
našej kancelárie pre všetkých, ktorí chceli vstúpiť a dozvedieť sa o nás viac.
Sieťujeme a nebránime sa spolupráci s tými, ktorí prinášajú svoj diel práce v prospech núdznych; svedčí o tom aj
zapojenie sa do potravinovej zbierky, ktorú na jeseň organizovala Bratislavská arcidiecézna charita v spolupráci s
obchodným domom MY Tesco.
Komunikácia DOMA je rozhodujúca pre všetkých, ktorí
sú už pri našom stole, aj pre tých, ktorí by chceli byť.
Preto sme v minulom roku vylepšili našu webovú

stránku; prepojili sme informácie s našou digitálnou
platformou, vytvorili sme priestor pre darovanie potravín cez on-line nákup s dovozom priamo k nám atď...

našich dobrovoľníkov (prof. L. Bučko z Katedry misiológie) a Doma u Kapucínov umožnilo študentom vykonávať študentskú prax.

Boli sme otvorení pre obojstrannú spoluprácu s vysokými školami. Zareagovala Vysoká škola zdravotníctva a
sociálnej práce sv. Alžbety, ktorá poskytla prednášku pre

Našim darcom sme sa chceli na Vianoce poďakovať
ručne vyrobenými pohľadnicami, ktoré prichystali šikovné študentky-dobrovoľníčky.

Čo o nás povedali
Sme radi, že vďaka podpore našich žiakov a kolegov sme
opäť raz spoločne mohli pomôcť tým, ktorí to potrebujú.
Simona Žáčiková, dobrovoľníčka a učiteľka na strednej
škole
Zbierka potravín formuje nášho Miška určite pozitívne.
Vidíme to napríklad v tom, že sa začal o nás starať. Doteraz mu bolo jedno, že maminka sa oňho stará a sama sa
nestihne ani najesť. Posledný rok, čo s ním rozoberáme
túto tému, začal sa starať o to, či má čo jesť aj mama a
tata a nezačne jesť, kým nie sme všetci pri stole a každý
z nás má svoj tanier s jedlom. A keď mu niečo dám (hoc
aj nakrájané jablko), vždy príde a podelí sa aj so mnou a
s tatom.
Takže „Stolček, prestri sa“ nie je len taká obyčajná škatuľa na chodbe škôlky, ale je to „výchovná škatuľa“, dôležitý výchovný aspekt, ktorý určite viac či menej formuje
každé dieťa, ktoré sa zapojí.
Mama, ktorej syn sa v materskej škole zapája do zbierky
„Stolček, prestri sa“
DuK je úžasná skupina nadšencov, obdivujem ich zanietenie pomáhať slabším. Teší ma, že ma postretla príležitosť s nimi spolupracovať a občas prispieť svojou malou
kvapkou do mora.
Ružena Šrubařová, biznis konzultant a projektový manažér pre DuK, Dimano, a. s.

Projekt DuK je pre nás výnimočný pre svoje neziskové
zameranie a jeho hodnotu pri organizácii pomoci pre
ľudí v núdzi. Spolupráca s pracovníkmi DuK je pre nás
prínosná najmä z dôvodu rôznorodosti zručností dob-

rovoľných pracovníkov, ktorí pre nás vytvárajú vzorové
prostredie komunitnej spoločnosti.
Peter Distler, majiteľ a riaditeľ divízie konzultačných
služieb, Dimano, a. s.

Kam kráčame
Myšlienku vytvárať Doma u Kapucínov sa nám darí úspešne šíriť už 5 rokov. Dôvera, ktorú sme získali, sa odráža aj
na kontinuálnom náraste tých, ktorí našu pomoc potrebujú. S nárastom počtu klientov rastú aj nároky na sociálnych pracovníkov, ktorých u nás aktuálne pôsobí sedem.
Okrem jedného pracujú všetci dobrovoľne popri svojej
hlavnej práci. Bez kvalitného tímu profesionálnych so
ciálnych pracovníkov a odbornej pomoci sa nezaobídeme.
Priali by sme si mať také finančné zabezpečenie, ktoré by
nám umožnilo rozšíriť počet sociálnych pracovníkov, ktorí
by vykonávali svoju prácu ako hlavné zamestnanie a nielen v čase svojho voľna ako dobrovoľníci. Zatiaľ sa z plných
síl usilujeme zabezpečiť financovanie aspoň odborného
garanta pre sociálnu prácu.
Klientov je stále viac a objavujú sa medzi nimi aj komplikované prípady. Do budúcna bude potrebné rozšíriť sieť
odborníkov pomáhajúcich pri riešení aj iných ako finančných problémov klientov, napr. psychológa, aby sme pomáhali zlepšovať kvalitu života tých, ktorí nám dôverujú,
komplexnejšie.
Doma u Kapucínov má aktuálne zriadenú kanceláriu a sklad
trvanlivých potravín v Kláštore kapucínov v Bratislave. Výhodou je bezplatné poskytnutie priestorov a dostupnosť
v centre mesta. Vzhľadom na rastúci objem darovaných
potravín a rastúce množstvo klientov a dobrovoľníkov už

narážame na kapacitné limity týchto priestorov. Dlhodobo
sa preto usilujeme aj o vytvorenie väčšieho priestoru, aby
sme mohli rozšíriť naše služby. To by nám v ideálnom prípade umožnilo postupne vybudovať aj priestor integrálnej
pomoci so všetkými službami pre našich klientov.
Samozrejmosťou je pokračovanie zbierky „Stolček, prestri sa“. „Stolček“ mení k lepšiemu životy nielen tých,

ktorí čerpajú z jeho pomoci, ale všetkých zúčastnených,
aj tých, ktorí o ňom možno len počuli. Oslovuje mladé
rodiny, škôlkarov i ďalších z celého spektra vekových i
spoločenských kategórií.
Dúfame, že sa nám aj v roku 2019 podarí naplniť niektoré z našich plánov či túžob.
ĎAKUJEME.

Orgány neziskovej organizácie Doma u Kapucínov
– Správna rada, Dozorná rada
Počas roka 2018 došlo v zložení orgánov neziskovej organizácie k nasledovným zmenám:
Štatutárny orgán:
riaditeľ: Branislav Fabo (od 15. 8. 2018)
riaditeľ: Peter Savara (do 14. 8.2018)
Správna rada:
Norbert Pšenčík (predseda, od 25. 7. 2018)
Branislav Fabo (predseda, do 24. 7. 2018)
Miroslav Kulich (člen)
Mária Plešková (člen)
Dozorná rada:
Marko Pagáč (predseda)
Anna Huščavová (člen)
Peter Štrpka (člen)

Hospodárenie v roku 2018

Doma u Kapucínov, n. o. sídli v priestoroch, ktoré jej ako bezplatnú výpožičku poskytli
Kapucíni na Slovensku.
Prevažnú časť prevádzkových, riadiacich, administratívnych a účtovných činností vykonávajú naši dobrovoľníci bez nároku na odmenu. Podobne väčšinu aktivít, ktoré priamo
súvisia so sociálnou prácou, vykonávajú dobrovoľníci bezplatne. Výkony dobrovoľníkov
sme ocenili minimálnou mzdovou sadzbou a aktivovali sme ich do nákladov na prijaté
služby v sume 9 159 €. Do trvalého pracovného pomeru s nárokom na odmenu sme
zatiaľ prijali iba jedného odborného sociálneho pracovníka, ktorý spĺňa potrebné kvalifikačné predpoklady.

Prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch (cash flow)

Prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch (cash ﬂow)
Prehľad peňažných tokov

Suma v EUR rok Suma v EUR rok
2018
2017

Stav peňažných prostriedkov na začiatku obdobia

47 326

40 187

Prijaté dary spolu

27 479

17 979

3 893

9 779

0

4 500

31 372

32 258

Výdavky na hlavnú činnosť podľa rozpisu v tabuľke dole

- 32 066

- 25 119

Výdavky spolu

-32 066

- 25 119

46 632

47 326

Príjmy z podielu zaplatenej dane
Dotácie
Príjmy spolu

Stav peňažných prostriedkov na konci obdobia

Podrobný rozpis výdavkov na hlavnú činnosť
Výdavky na hlavnú činnosť

Suma v EUR
rok 2018

Suma v EUR
rok 2017

Nákup materiálu a drobného majetku (výpočtová technika,
zariadenie pracoviska sociálnych pracovníkov, obaly na
potraviny, PHL, knihy)

1 602

7 109

Dokúpenie chýbajúcich potravín, drogérie

3 140

3 914

Priame výdavky na organizovanie letného detského tábora

543

Výdavky na pracovné stretnutia dobrovoľníkov

372

prácou, vykonávajú dobrovoľníci bezplatne. Výkony dobrovoľníkov sme ocenili minimálnou mzdovou
sadzbou a aktivovali sme ich do nákladov na prijaté služby v sume 9 159 €. Do trvalého pracovného
pomeru s nárokom na odmenu sme zatiaľ prijali iba jedného odborného sociálneho pracovníka, ktorý
spĺňa potrebné kvaliﬁkačné predpoklady.

Prehľad príjmov za roky 2018 a 2017 podľa zdrojov

Prijaté dary od právnických osôb bez konkrétneho určenia
účelu použitia

Suma v EUR rok Suma v EUR rok
2018
2017
450

970

Prijatý dar od spoločnosti CLARUS

3 018

Prijatý dar od Nadácie Slovenskej sporiteľne určený pre
„Stolček prestri sa“

2 400

0

Prijaté dary od fyzických osôb

21 611

17 009

10 825

12 610

Príspevky prijaté prostredníctvom portálu „ľudia
ľuďom“

9 351

4 399

Príspevky osobitne určené na ﬁnancovanie
detského letného tábora

1 435

v tom: Príspevky prijaté na účet DuK

Z podielu zaplatenej dane

3 893

Z dotácií zo ŠR SR
Spolu príjmy

46 632

47 326

Podrobný rozpis výdavkov na hlavnú činnosť

Podrobný rozpis výdavkov na hlavnú činnosť

Prehľad príjmov za roky 2018 a 2017 podľa zdrojov
Zdroj a účel príjmov

Stav peňažných prostriedkov na konci obdobia

31 372

0

Výdavky na hlavnú činnosť

Suma v EUR
rok 2018

Nákup materiálu a drobného majetku (výpočtová technika,
zariadenie pracoviska sociálnych pracovníkov, obaly na
potraviny, PHL, knihy)

1 602

7 109

Dokúpenie chýbajúcich potravín, drogérie

3 140

3 914

Priame výdavky na organizovanie letného detského tábora

543

Výdavky na pracovné stretnutia dobrovoľníkov

372

Výdavky na opravy a údržbu vozidla

471

Výdavky na rôzne drobné služby (školenia, poplatky za
využívanie portálu „ľudia ľuďom“, diaľničná známka,
poštovné, využívanie home ofﬁce)

623

2 172

Telefónne poplatky a platby za internet

269

7 124

9 779

Licenčné poplatky – softvér

4 500

Osobné náklady na sociálneho pracovníka

23 606

SPOLU výdavky na hlavnú činnosť

32 066

32 258

Suma v EUR
rok 2017

1 440
4 800
25 119

Všetky vynaložené výdavky súvisia s našou hlavnou činnosťou. V porovnaní s minulým
rokom sa zvýšili najmä osobné náklady na odborného sociálneho pracovníka vzhľadom na
nevyhnutnú profesionalizáciu našej práce. Potrebujeme odborných sociálnych pracovníkov, ktorí budú postupne svoju prácu vykonávať ako svoje hlavné zamestnanie a nielen v
čase svojho voľna ako dobrovoľníci.

Všetky vynaložené výdavky súvisia s našou hlavnou činnosťou. V porovnaní s minulým rokom sa
zvýšili najmä osobné náklady na odborného sociálneho pracovníka vzhľadom na nevyhnutnú
profesionalizáciu našej práce. Potrebujeme odborných sociálnych pracovníkov, ktorí budú postupne
svoju prácu vykonávať ako svoje hlavné zamestnanie a nielen v čase svojho voľna ako dobrovoľníci.

Stav a pohyb majetku a záväzkov

Vlastné zdroje a záväzky

Stav a pohyb majetku a záväzkov
Majetok
Neobežný majetok

Suma v EUR rok
2018
3 404

Suma v EUR rok
2017
5 180

v tom:
motorové vozidlo po odpočítaní oprávok

3 404

5 180

46 634

47 326

peniaze v pokladnici

490

274

Ceniny – stravné lístky

603

Obežný majetok
v tom:

peniaze na bankovom účte
Náklady budúcich období – zákonné poistné
Majetok spolu

Vlastné zdroje krytia

47 052

262

262

50 300

52 768

Motorové vozidlo sme v minulých rokoch nadobudli z účelového ﬁnančného daru, ktorý sa časovo
rozlišuje
cez výnosy
budúcich
Motorové
vozidlo
sme vobdobí.
minulých rokoch nadobudli z účelového finančného

daru, ktorý sa časovo rozlišuje cez výnosy budúcich období.

Spolu v EUR rok
2017

44 734

35 812

výsledky minulých rokov vrátane ZI

35 812

24 135

výsledok hospodárenie za bežný rok

8 923

11 677

2 162

2 054

0

8

v tom

Záväzky spolu
v tom:
záväzky zo sociálneho fondu

45 541

Spolu v EUR rok
2018

138

ostatné záväzky - platby kartou
záväzky z obchodného styku

266

záväzky voči zamestnancom

1 066

1 050

682

686

149

172

3 404

14 902

3 404

5 180

0

9 722

50 300

52 768

záväzky voči sociálnej a zdravotnej poisťovni za
december 2018
záväzky voči DÚ z dane zo závislej činnosti za
december 2018
Výnosy budúcich období
v tom:
časovo rozlíšený prijatý dar na nákup motorového
vozidla
časovo rozlíšený prijatý podiel zaplatenej dane
Vlastné zdroje a cudzie zdroje spolu

Výsledky
minulých
rokov,
ako ajhospodárenia
výsledok hospodárenia
za rok
znameVýsledky
minulých
rokov, ako
aj výsledok
za rok 2018, znamenajú
pre2018,
nás nevyhnutnú
ﬁnančnú
rezervu
vytvorenú
na
odbornú
sociálnu
prácu.
najú pre nás nevyhnutnú finančnú rezervu vytvorenú na odbornú sociálnu
prácu.

Účtovná závierka
2018

Poznámky
k účtovnej
závierke
2018
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Čl. I
Všeobecné údaje
1. Meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, ktorá je zakladateľom alebo
zriaďovateľom účtovnej jednotky, dátum založenia alebo zriadenia účtovnej jednotky.
Slovenská provincia rádu menších bratov kapucínov, skr. Kapucíni na Slovensku, so sídlom Župné nám. 10, P.
O. Box 235, 814 99 Bratislava 1, konajúca prostredníctvom provinciálneho ministra a jeho definitória, založila
neziskovú organizáciu v zmysle ust. § 5 a nasl. zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich
všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov.
Dátum založenia: 19.12.2013
Dátum vzniku: 20.12.2013
2. Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky;
uvádzajú sa mená a priezviská členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej
jednotky.
Orgány Doma u Kapucínov, n.o. (ďalej aj Nezisková organizácia, N.o. alebo účtovná jednotka):
Štatutárny orgán: Riaditeľ – Peter Savara do 14. augusta 2018
Riaditeľ – Branislav Fabo od 15. augusta 2018
Správna rada:
Miroslav Kulich
Branislav Fabo do júla 2018
Norbert Pšenčík od júla 2018
Mária Plešková
Dozorná rada:
Anna Huščavová
Marko Pagáč
Peter Štrpka
3. Opis činnosti, na účel ktorej bola účtovná jednotka zriadená a opis druhu podnikateľskej činnosti, ak ju
účtovná jednotka vykonáva.
Druh všeobecne prospešných služieb, zapísaných v registri neziskových organizácií
poskytujúcich všeobecne prospešné služby vedeného Okresným úradom Bratislava č. spisu:
OU-BA-OVVS1-2013/22088 dňa 20. decembra 2013 (ďalej len register):
Tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt so zameraním
aj na osoby v núdzi, organizovanie osvetových podujatí, školení, kurzov s cieľom zvýšenia
povedomia na stravovacie, hygienické a pracovné návyky, organizovanie stretnutí, kultúrnych,
spoločenských podujatí, výstav, prezentácií, osvetových podujatí a ďalšie všeobecne prospešné
služby v oblasti výskumu, vývoja, vedecko-technických služieb a informačných služieb so
zameraním na informačné služby, poskytovanie informácií aj prostredníctvom internetu
a drobných tlačovín, spracovanie a realizácia projektov s cieľom získania finančných
prostriedkov z rôznych fondov.
Od roku 2015 poskytuje ďalšie služby v oblasti poskytovania sociálnej pomoci a humanitárnej
starostlivosti podľa osobitného zákona:
- sociálne poradenstvo zamerané na pomoc fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej
situácii, vykonávané na úrovni základného sociálneho poradenstva formou terénnou.
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4. Priemerný prepočítaný počet zamestnancov, a z toho počet vedúcich zamestnancov účtovnej jednotky za
účtovné obdobie, za ktoré sa zostavuje účtovná závierka (ďalej len „bežné účtovné obdobie“) a za
bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie. Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou
a počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas bežného
účtovného obdobia a bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia.
Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Bežné účtovné
obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov
z toho počet vedúcich zamestnancov
Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou
Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku
činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného
obdobia

1
0
0

1
0
0

70

56

5. Informácia o organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky.
Žiadne organizácie nie sú v zriaďovateľskej pôsobnosti Neziskovej organizácie.
Čl. II
Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach
1. Informácia, či je účtovná závierka zostavená za splnenia predpokladu, že účtovná jednotka bude
nepretržite pokračovať vo svojej činnosti.
Účtovná závierka je zostavená za účtovné obdobie, od 1. januára 2018 do 31. decembra.2018 za predpokladu
nepretržitého pokračovania v činnosti.
2. Zmeny účtovných zásad a zmeny účtovných metód s uvedením dôvodu týchto zmien a vyčíslením ich
vplyvu na finančnú hodnotu majetku, záväzkov, základného imania a výsledku hospodárenia účtovnej
jednotky.
V porovnaní s predchádzajúcim účtovným obdobím nenastali žiadne zmeny účtovných zásad a účtovných metód.
Položka
a) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou

Spôsob ocenenia
Nezisková organizácia zatiaľ nenadobudla
nehmotný majetok do svojho vlastníctva
b) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou
N. o. nenadobudla majetok vlastnou
činnosťou
c) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom
N. o. nenadobudla nehmotný majetok iným
spôsobom
d) dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou
Obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu
obstarania
a
náklady
súvisiace
s obstaraním.
Majetok,
ktorého
obstarávacia cena je nižšia ako 1 700 EUR
sa účtuje do nákladov bežného účtovného
obdobia.
e) dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou
N. o. nenadobudla majetok vlastnou
činnosťou
f) ) dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom N. o. nenadobudla hmotný majetok iným
(bezodplatným nadobudnutím, vydaním v rámci reštitúcií, spôsobom
majetok zistený na základe inventarizácie)
g) dlhodobý finančný majetok
N. o. nenadobudla dlhodobý finančný
majetok
h) zásoby obstarané kúpou
Zásoby sa oceňujú nižšou z nasledujúcich
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i) zásoby obstarané vlastnou činnosťou
j) zásoby obstarané iným spôsobom

k) pohľadávky

l) krátkodobý finančný majetok
m) časové rozlíšenie na strane aktív súvahy
n) záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov

o) časové rozlíšenie na strane pasív

p) deriváty, majetok a záväzky zabezpečené derivátmi
r) aktivácie dobrovoľníckej práce

s) opravy chýb minulých období
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hodnôt: obstarávacou cenou (nakupované
zásoby) alebo čistou realizačnou hodnotou
ku dňu účtovnej závierky ak je čistá
realizačná hodnota nižšia ako obstarávacia
cena.
N. o. nenadobudla zásoby vlastnou
činnosťou
Zásoby potravín prijaté od darcov pre účely
ďalšieho darovania sú ocenené v nulovej
hodnote, nakoľko pre účtovnú jednotku
nepredstavujú zdroj príjmov, ďalej sú
odovzdané bezodplatne osobám, ktorým
poskytujeme sociálnu pomoc. T. j. čistá
realizačná hodnota je ku dňu účtovnej
závierky rovná nule. Zásoby sú evidované
v skladovej
evidencii
v merných
jednotkách.
Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú ich
menovitou
hodnotou;
postúpené
pohľadávky
sa oceňujú obstarávacou
cenou vrátane nákladov súvisiacich
s obstaraním. V roku 2018 n. o.
neposkytovala svoje služby za odplatu,
preto jej nevznikli žiadne pohľadávky.
Nominálnou hodnotou
Oceňujú sa v hodnote potrebnej na
dodržanie zásady vecnej a časovej
súvislosti s účtovným obdobím
Záväzky sa pri ich vzniku
oceňujú
menovitou hodnotou. Záväzky pri ich
prevzatí sa oceňujú obstarávacou cenou.
Rezervy sa oceňujú v očakávanej výške
záväzku.
Výdavky budúcich období a výnosy
budúcich období sa vykazujú vo výške,
ktorá je potrebná na dodržanie zásady
vecnej a časovej súvislosti s účtovným
obdobím. Ako výnosy budúcich období sú
vykázané účelové dary prijaté na nákup
dlhodobého majetku a nespotrebovaná
časť príjmov z podielu zaplatenej dane.
N. o. neúčtovala o derivátoch
Činnosti, ktoré pre n. o. vykonávajú
dobrovoľníci bezodplatne sú zaradené do
šiestich kategórií podľa stupňov náročnosti
a ocenené hodinovou sadzbou minimálnej
mzdy prepočítanej koeficientom pre
príslušný stupeň náročnosti.
Významné
opravy
chýb
minulých
účtovných období sa účtujú bez vplyvu na
výsledok hospodárenia bežného roka
prostredníctvom účtov vlastného imania.
Nevýznamné opravy chýb minulých rokov
sa účtujú výsledkovo. Nevyskytla sa
potreba účtovať o oprave chýb minulých
období.
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3. Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého
nehmotného majetku, pričom sa uvádza doba odpisovania, použité sadzby odpisov a odpisové metódy pri
určení odpisov.
Odpisy dlhodobého hmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania.
Motorové vozidlo: doba odpisovania: 5 rokov, ročná odpisová sadzba: 20 %
4. Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku. Uvádza sa, či účtovná jednotka uplatňuje opravné
položky a rezervy.
Účtovná jednotka zatiaľ nemala dôvod účtovať o opravných položkách a rezervách.
Čl. III
Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe
1. Údaje o dlhodobom nehmotnom a hmotnom majetku a dlhodobom hmotnom majetku za bežné účtovné
obdobie a to:
a) prehľad o dlhodobom majetku podľa položiek tohto majetku v členení podľa položiek súvahy; uvádza sa stav
dlhodobého majetku v prvotnom ocenení na začiatku bežného účtovného obdobia, prírastky, úbytky a presuny tohto
majetku a zostatok na konci bežného účtovného obdobia,
b) prehľad oprávok a opravných položiek k dlhodobému majetku podľa jednotlivých položiek tohto majetku v členení
podľa položiek súvahy; uvádza sa stav oprávok a opravných položiek k dlhodobému majetku na začiatku bežného
účtovného obdobia, ich prírastky a úbytky počas bežného účtovného obdobia a zostatok na konci bežného účtovného
obdobia,
c) prehľad o zostatkových cenách dlhodobého majetku na začiatku bežného účtovného obdobia a na konci bežného
účtovného obdobia.
Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného od 1. januára 2018 do 31. decembra 2018:
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hmotný
ho
Umeleck
súbory
h
majetok hmotného
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-
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-

-

-
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8 880

-

-

-

-
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Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného od 1. januára 2017 do 31. decembra 2017:

SPOLU

Prírastky

K 31. 12. 2018

IČO 4

Poznámky (Úč NUJ 3 – 01)

/SID

Dlhodobý hmotný
majetok
a
Prvotné ocenenie
K 1. 1. 2017

Samosta Dopravné Pestov Základné Drobný a Obstaran Posk.pred.
tné
prostriedk ateľské stádo a
ostatný
ie
na DHM
hnuteľn
y
celky
ťažné
dlhodobý dlhodobé
(051)
é veci a
trvalýc zvieratá hmotný
ho
Umeleck
súbory
h
majetok hmotného
é diela a
porasto
majetku
Pozemky zbierky Stavby hnuteľn
ých veci
v
b
c
d
e
f
g
h
i
8 880

Oprávky:

-

Úbytky

-

Presuny
K 31. 12. 2017

j
8 880

Prírastky

8 880

SPOLU

-

-

-

-

8 880

-

-

-

-

8 880

K 1. 1. 2018

3 700

3 700

Prírastky

Oprávky:

1 776

1 776

K 1. 1. 2017

1 924

1 924

Prírastky

1 776

1 776

Úbytky

-

Presuny
K 31. 12. 2018

Úbytky

-

-

-

-

5 476

-

-

-

5 476

Opravné položky

-

Presuny
K 31. 12. 2017

-

-

-

-

3 700

-

-

-

3 700

K 1. 1. 2018

-

Opravné položky

Prírastky

-

K 1. 1. 2017

Úbytky

-

-

Prírastky

-

Úbytky

-

Presuny
K 31. 12. 2018

-

-

-

-

Zostatková cena
K 1. 1. 2018

-

-

-

-

K 31. 12. 2018

-

-

-

-

-

-

5 180

-

-

3 404

-

-

-

-

-

-

5 180

-

3 404

Presuny
K 31. 12. 2017

-

-

-

-

-

-

-

-

Zostatková cena
K 1. 1. 2017

-

-

-

-

6 956

-

-

-

6 956

K 31. 12. 2017

-

-

-

-

5 180

-

-

-

5 180

-
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2.Prehľad dlhodobého majetku, na ktorý je zriadené záložné právo a dlhodobého majetku, pri ktorom má
účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať.
Na dlhodobý majetok nie je zriadené záložné právo.
3.Údaje o spôsobe a výške poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku.
Nezisková organizácia má poistené vlastné motorové vozidlo pre účely havarijného a zákonného poistenia.
4. Údaje o štruktúre dlhodobého finančného majetku za bežné účtovné obdobie a jeho umiestnenie v členení
podľa položiek súvahy a o zmenách, ktoré sa uskutočnili v priebehu bežného účtovného obdobia
v jednotlivých položkách dlhodobého finančného majetku.
Nezisková organizácia nevlastní dlhodobý finančný majetok
5. Prehľad o významných položkách krátkodobého finančného majetku a o ocenení krátkodobého finančného
majetku reálnou hodnotou ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, pričom sa uvádza vplyv
takéhoto ocenenia na výsledok hospodárenia účtovnej jednotky.
Nezisková organizácia nevlastní krátkodobý finančný majetok okrem peňazí v pokladnici a na bankovom účte.
6. Prehľad opravných položiek k zásobám, pričom sa uvádza ich stav na začiatku bežného účtovného
obdobia, tvorba, zníženie alebo zúčtovanie opravných položiek počas bežného účtovného obdobia a stav na
konci bežného účtovného obdobia, ako aj dôvod tvorby, zníženia alebo zúčtovania opravných položiek
k zásobám.
K 31. 12. 2018 nezostali na sklade zásoby nadobudnuté kúpou, preto nebol dôvod na tvorbu opravných položiek.

K 31.12.2018 je zostatok pohľadávok nula.
8. Prehľad významných položiek časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období.
Náklady budúcich období v sume 262 EUR obsahujú časovo rozlíšené poistné zo zákonného a havarijného poistenia
motorového vozidla.
9. Opis a výška zmien vlastných zdrojov krytia neobežného majetku a obežného majetku podľa položiek
súvahy za bežné účtovné obdobie, a to
a) opis základného imania, nadačného imania v nadáciách, výška vkladov zakladateľov alebo zriaďovateľov, prioritný
majetok v neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby, prevody zdrojov z fondov účtovnej
jednotky a podobne; za jednotlivé položky sa uvádza stav na začiatku bežného účtovného obdobia, jednotlivé
prírastky, úbytky, presuny a zostatok na konci bežného účtovného obdobia,
b) opis jednotlivých druhov fondov, ktoré tvorí účtovná jednotka, stav na začiatku bežného účtovného obdobia,
prírastky, úbytky, presuny a zostatok na konci bežného účtovného obdobia.
Úbytky

Presuny

Stav na konci
bežného
účtovného
obdobia

Imanie a fondy
Základné imanie
z toho:
nadačné imanie
v nadácii
vklady zakladateľov
prioritný majetok
Fondy tvorené podľa
osobitného predpisu

12 932

12 932
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Fond reprodukcie
Oceňovacie rozdiely
z precenenia majetku a
záväzkov
Oceňovacie rozdiely
z precenenia
kapitálových účastín
Fondy zo zisku
Rezervný fond
Fondy tvorené zo zisku
Ostatné fondy
Nevysporiadaný
výsledok hospodárenia
minulých rokov
Výsledok hospodárenia
za účtovné obdobie

11 203
11 677

8 923

11 677

22 880

-11 677

8 923

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

7. Opis významných pohľadávok v nadväznosti na položky súvahy a v členení na pohľadávky za hlavnú
nezdaňovanú činnosť, zdaňovanú činnosť a podnikateľskú činnosť.

Stav na začiatku Prírastky
bežného
účtovného
obdobia

IČO 4

Poznámky (Úč NUJ 3 – 01)

/SID

Názov položky
Účtovný zisk

Bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie
11 677

Rozdelenie účtovného zisku
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
Iné

11 677

Základné imanie neziskovej organizácie je vytvorené z výsledkov hospodárenia za roky 2014 a 2015. Výsledok
hospodárenia za rok 2016 a 2017 je ponechaný ako nevysporiadaný výsledok minulých rokov a bude slúžiť na
financovanie nákladov súvisiacich s hlavnou činnosťou n.o. v ďalších rokoch. Prijaté dary zatiaľ prevyšujú výdavky, čo
umožňuje neziskovej organizácii kumulovať zdroje na aktívnejšie rozvinutie činnosti spočívajúcej v komplexnom
sociálnom poradenstve v ďalších rokoch.
11. Opis a výška cudzích zdrojov, a to
a) údaje o jednotlivých druhoch rezerv, ktoré tvorí účtovná jednotka; uvádza sa stav rezerv na začiatku bežného
účtovného obdobia, ich tvorba, zníženie, použitie alebo zrušenie počas bežného účtovného obdobia a zostatok rezervy
na konci bežného účtovného obdobia, pričom sa uvedie predpokladaný rok použitia rezervy,
Zatiaľ nebol dôvod tvoriť rezervy.
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b) údaje o významných položkách na účtoch 325 - Ostatné záväzky a 379 – Iné záväzky; uvádza sa začiatočný stav,
prírastky, úbytky a konečný zostatok podľa jednotlivých druhov záväzkov,

dotácie z rozpočtu obce
alebo z rozpočtu vyššieho
územného celku

Druh záväzku

Grantu

ZS

379 – iné záväzky – zúčtovanie platieb platobnou
kartou

Úbytky
139

Prírastky

4 323

IČO 4

Poznámky (Úč NUJ 3 – 01)

/SID

KS

4 184

0

podielu zaplatenej dane

5

9 722
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3
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9 722

0

dlhodobého majetku
obstaraného z podielu
zaplatenej dane

c) prehľad o výške záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti,
Stav na konci
Druh záväzkov

bezprostredne
predchádzajúceho
účtovného obdobia

bežného účtovného
obdobia

Záväzky po lehote splatnosti
Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou
splatnosti do jedného roka
Krátkodobé záväzky spolu
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do
piatich rokov vrátane
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť
rokov
Dlhodobé záväzky spolu

2 054
2 054

Čl. IV
Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje vo výkaze ziskov a strát
1. Prehľad tržieb za vlastné výkony a tovar s uvedením ich opisu a vyčíslením hodnoty tržieb podľa
jednotlivých hlavných druhov výrobkov, služieb hlavnej činnosti a podnikateľskej činnosti účtovnej
jednotky.
Neboli dosiahnuté tržby za vlastné výkony. Nezisková organizácia poskytuje svoje služby bezplatne.
2. Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek prijatých darov, osobitných výnosov, zákonných
poplatkov a iných ostatných výnosov.
V priebehu roka 2017 účtovná jednotka prijala od fyzických a právnických osôb príspevky, ktoré sú v nasledovnej
tabuľke rozčlenené podľa účelu na aký boli poskytnuté:

Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu

2 054

12. Prehľad o významných položkách výnosov budúcich období v členení najmä na
a) zostatkovú hodnotu bezodplatne nadobudnutého dlhodobého majetku,
b) zostatkovú hodnotu dlhodobého majetku obstaraného z dotácie,

Popis významných výnosov

3 468

970

Aktivácia bezplatnej dobrovoľníckej činnosti

9 159

4 665

10 825

17 009

Výnosy z prijatých príspevkov fyzických osôb – priamo na
účet

d) zostatok nepoužitej časti podielu zaplatenej dane,

Výnosy z prijatých príspevkov – cez portál „Ľudia ľuďom“

e) zostatkovú hodnotu dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane.

Výnosy z podielu zaplatenej dane

Položky výnosov budúcich
období z dôvodu

Prírastky

Úbytky

Stav na konci
bežného účtovného
obdobia

15 493
4 500

1 776

1 776

Práca dobrovoľníkov, ktorú vykonávajú pre našu neziskovú organizáciu bez nároku na odmenu, bola ocenená
hodinovou sadzbou, ktorá vychádzala z minimálnej hodinovej mzdy pre rôzne stupne náročnosti.
V priebehu roka 2018 nebola prijatá dotácia ani grant.
4.Opis a suma významných položiek finančných výnosov; uvádza sa aj celková suma kurzových ziskov,
pričom osobitne sa uvádza hodnota kurzových ziskov účtovaná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná
závierka.

dlhodobého majetku
obstaraného z dotácie

dotácie zo štátneho rozpočtu
alebo z prostriedkov
Európskej únie

Iné ostatné výnosy – rozpustenie výnosov BO v pomernej
výške odpisov

9 351
13 615

3. Prehľad dotácií a grantov, ktoré účtovná jednotka prijala v priebehu bežného účtovného obdobia.

bezodplatne nadobudnutého
dlhodobého majetku

dlhodobého majetku
obstaraného z finančného
daru

Suma v EUR rok
2017

Prijaté dary od právnických

c) zostatok nepoužitej dotácie alebo grantu,

Stav na konci
bezprostredne
predchádzajúceho
účtovného
obdobia

Suma v EUR rok
2018

5 180

1 776

3 404

Nevznikli významné finančné výnosy.
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5. Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek nákladov, nákladov na ostatné služby, osobitných
nákladov a iných ostatných nákladov.
Náklady na hlavnú činnosť
Nákup drobného majetku a materiálu (výpočtová
technika, zariadenie pracoviska sociálneho pracovníka,
obaly, PHL)
Potraviny, drogéria – odovzdané klientom

Suma v EUR rok
2018
1 512

Suma v EUR rok
2017
6 976

3 086

Letný tábor

3 914

1 363

6 546

1 440
9 159
23 505
272
604
1 776
43 006

4 665
8 433
379
47
1 776
32 736

6) Prehľad o účele a výške použitia podielu zaplatenej dane za bežné účtovné obdobie.
K 1.1.2018 bol zostatok podielu zaplatenej dane prijatého v roku 2017 v sume 9 722 EUR.
V roku 2018 sme prijali celkom 3 893 EUR a použili sme 13 615 EUR nasledovne:

Účel použitia podielu zaplatenej
dane

Použitá suma
z bezprostredne
predchádzajúceho
účtovného obdobia

Úhrada časti priamych osobných
nákladov (mzdy + odvody do
poistných fondov) na sociálne
poradenstvo
Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného
obdobia

Použitá suma bežného účtovného
obdobia

9 722
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2. Zásoby potravín prijaté od darcov evidované k 31. 12. 2018 v skladovej evidencii v merných jednotkách, určené na
bezplatné odovzdanie ľuďom v núdzi: 2 202 kg potravín. Spolu bolo v priebehu roka prijatých 9 863 kg potravín
a vydaných 9 911 kg potravín.
Čl. VI
Ďalšie informácie
Informácie o významných skutočnostiach, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná
závierka a dňom jej zostavenia.
V období medzi dátumom ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia nedošlo k udalostiam,
ktoré by významne vplývali na informácie uvedené v tejto účtovnej závierke.

289

Rôzne služby – údržba vozidla, internet, školenia,
diaľničná známka, ubytovanie a doprava na pracovnú
cestu dobrovoľníkov do Krakova, služby stavebného
architekta)
Licenčné poplatky
Aktivované náklady na bezplatné dobrovoľnícke služby
Osobné náklady na sociálneho pracovníka
Ostatné poplatky (bankové, poistné)
Ostatné náklady
Odpisy dlhodobého hmotného majetku
SPOLU náklady na hlavnú činnosť

IČO 4

3 893
0

Čl. V
Opis údajov na podsúvahových účtoch
Významné položky prenajatého majetku, majetku prijatého do úschovy, odpísané pohľadávky a prípadné
ďalšie položky.
1. Nezisková organizácia má sídlo v priestoroch Slovenskej provincie rádu menších bratov kapucínov v Bratislave,
zatiaľ využíva administratívne a skladovacie priestory formou bezplatnej výpožičky na základe Zmluvy o spolupráci.
Na podsúvahových účtoch eviduje čiastku 4 800 EUR z predbežne uhradených výdavkov na vybudovanie nových
priestorov v zmysle Zmluvy o spolupráci.

Doma u Kapucínov, n. o.
Župné námestie 10
813 03 Bratislava 1
IČO 45 742 383
číslo účtu: SK87 1100 0000 0029 2891 1513
www.domaukapucinov.sk
www.facebook.com/domaukapucinov
Nezisková organizácia Doma u Kapucínov bola založená
20. 12. 2013. Registrovaná je od 20. 12. 2013
Okresným úradom v Bratislave pod registračným číslom
OVVS-22088/430/2013/NO.

