
Finančná správa AOZPO SR za rok 2014 
 

 Organizácia už niekoľko rokov pracuje formou chránenej dielne, zamestnáva 2 

pracovníkov s ťažkým zdravotným postihnutím a na čiastočná úhradu prevádzkových 

nákladov získava príspevky z Úradu práce, sociálnych  vecí a rodiny (cca 70% preukázaných 

nákladov), na 100% doplatenie úhrady musí získavať finančné prostriedky z iných zdrojov.  

Aj v r. 2014 sa ešte prejavovali dôsledky dopadu finančnej krízy. Znamenalo to najmä menej 

príjmov z 2%  dane a zníženie ochoty darcov prispieť darmi na aktivity asociácie .   

 

V r. 2014 AOZPO SR hospodárila na nasledovných účtoch:  

 

SBERBANK: 

 Základný účet č. 4000 764 009/3100 

 Účet č. 4000 764 025/3100 – účet „Slovensko bez bariér“, ktorý sa v minulosti 

používal na príjem 2% z daní z príjmov právnických a fyzických osôb a na príjem 

sponzorských darov a z ktorého sa poskytovali žiadateľom príspevky na doplnenie 

úhrady za kompenzačné poomôcky.   

 

Prehľad príjmov a výdavkov poskytujú nasledovné tabuľky:  

Základný účet č. 4000 764 009/3100 

Zostatok k 31.12.2013 2 439,71 € 

 

 

Príjmy celkovo za r. 2014:  17 493,81 €  

Refundácie nákladov CHD – ÚPSVaR I. 13 428,50 €  

Dar z IBM  1 000,00 €   

Dar - Rác     199,20 €  

Presun z účtu SBB    1 900,00 €  

Slov. únia podpor. zamestnávania     570,99 € Doplatok – projekt LdV 

Vrátenie platby       83,37 €  

Sponzorský dar – Volný      200,00 €  

Honorár pre Org.      100,00 € Fridrich Ebert 

Iné        11,75 €  

   

Výdavky celkovo za rok 2014 19 751,45 €  

Prenájom kancelárie 1 755,44 € Nájom, energie, voda 

Odvody do SP  3 371,76 € Za 2 pracovníkov s ŤZP 

Odvody do ZP   724,00 € Za 2 pracovníkov s ŤZP 

Dane   319,20 €  

Mzdy  8 949,12 €| 2 pracovníci s ŤZP 

Výber kartou do pokladne  2 800,00 € Úhrada príkaznej zmluvy - Dek. 

Telekomunikácie    744,43 €  

Harmony    600,00 €  

Iné    487,50 €  

   

Zostatok na účte k 31.12.2014    182,07 €  

 



Účet č. 4000 764 025/3100  - účet „Slovensko bez bariér“ 

Zostatok k 31.12.2013  197,73 € 

 

 

Príjmy celkovo za r. 2014:  3 006,87  €  

2% z daní    870,72  €  

Dary na sponzorovanie AD matracov 2 135,00  €  

Iné       1,15  €  

   

Výdavky celkovo za rok 2014: 2 071,00  €  

Presun na základný účet  009 1 900,00  €  

Úhrada 1 AD matraca pre imobilnú osobu    100,00  €  

Bankové poplatky      71,00  €  

   

Zostatok na účte k 31.12.2014 1 133,60 €  

 

Vzhľadom na systém poskytovania finančných príspevkov z ÚPSVaR len formou refundácií,  

a aj to len vo výške 70% oprávnených výdavkov, bolo nutné zabezpečovať riadny chod 

organizácie (úhrada nájomného, telefónnych účtov, miezd, odvodov a iných položiek)  

neustálym hľadaním ďalších finančných zdrojov, ako aj  presunmi finančných prostriedkov 

medzi účtami. V R. 2014 musela Asociácia na  doplnenie príjmov z ÚPSVaR  použiť aj 

príjmy, určené pôvodne na sponzorovanie kompenzačných pomôcok, resp. na nákup 

antidekubitálnych matracov. Z uvedeného vplýva že Asociácia vstúpila do r. 2015 vo veľmi 

nepriaznivej finančnej situácii. Zostatky na účtoch nie sú dostačujúce na pokrytie 

prevádzkových nákladov v r. 2015. Tento nedostatok financií musí AOZPO SR v budúcnosti 

nahradiť z iných aktivít. 

V r. 2015 došlo k výmene vo funkcii štatutárneho zástupu. Funkciu po niekoľkoročnej 

prestávke znova prijala MUDr. Mária Orgonášová, CSc. V r. 2015 bude nevyhnutné viac 

zviditeľňovať pozitívne dopady aktivít AOZPO SR, venovať viac pozornosti získavaniu 

finančných prostriedkov realizovaním nových projektov, oslovovaniu spnzorov a obnoveniu  

zmluvného vzťahu s BSK na pokrytie nákladov za  poskytovanie bezplatnej sociálnej služby – 

špecifické poradenstvo pre organizácie a pre ZP jednotlivcov.. Znamená to tiež venovať 

zvýšenú mieru pozornosti pri žiadostiach o refundácie nárokovateľných príspevkov na 

náklady CHD. Je nutné zvýšiť zainteresovanosť na DMS a  spolupráci s komerčnými 

spoločnosťami. Napriek nepriaznivým okolnostiam je činnosť AOZPO udržateľná.   

 

 

 

Bratislava, 16.sept. 2015 

 

 

Správu na základe účtovných dokladov 

Spracovala MUDr. Mária Orgonášová, CSc. 

Čestná prezidentka a od 1. mája 2015 aj 

štatutárna zástupkyňa AOZPO SR 


