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1. Základné údaje – sídlo, vznik a právna forma, charakteristika činností
Názov spoločnosti:
ADOS Humanus n.o.
Sídlo:
Nábrežie A. Hlinku 51, 920 01 Hlohovec
Štatutárny orgán:
Ing. Mária Šišková, riaditeľka
Dátum začatia činnosti: 25.08.2009
Právna forma:
nezisková organizácia
IČO:
379 86 279
DIČ:
202 28 84 787
Bankové spojenie:
SLSP, 5052710832 / 0900
ADOS Humanus n.o. je nezisková organizácia s právnou subjektivitou, ktorá vznikla zápisom do
Registra neziskových organizácií Obvodného úradu Trnava pod číslom: VVS/NO – 133/2009 dňa
25.08.2009.
Informácia o orgánoch neziskovej organizácie
Riaditeľ neziskovej organizácie, ako štatutárny orgán, okrem iného riadi činnosť neziskovej
organizácie, koná v mene neziskovej organizácie a zastupuje ju navonok. Orgány neziskovej
organizácie pracovali v roku 2014 v nezmenenom zložení.

Štatutárny orgán: Ing. Mária Šišková, riaditeľka ADOS Humanus n.o.
Dozorný orgán: Judr. Petra Lukáčová
Mgr. Katarína Šupová
Mgr. Ivana Šišková
Správna rada: JUDr. Edita Šupová
MUDr. Ivan Šiška
Ing. Mária Muziková
Výročná správa o hospodárení neziskovej organizácie ADOS Humanus v Hlohovci za rok 2018 je
predkladaná v súlade s § 34 ods. 1 zákona č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich
všeobecne prospešné služby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Rok 2017 bol pre organizáciu deviatym rokom hospodárenia. Činnosť je podmienená úhradami
poskytnutými za zdravotnú starostlivosť od zdravotných poisťovní. K 31.12.2018 boli podpísané
zmluvy so zdravotnými poisťovňami, ktoré pôsobia na území Slovenskej republiky. Úhrady za
vykázané výkony boli uhrádzané v zmysle zmluvných podmienok.
Opis činnosti, na ktorej účel bola účtovná jednotky zriadená a opis druhu podnikateľskej
činnosti, ak ju účtovná jednotka vykonáva:



Poskytovanie zdravotnej starostlivosti v zmysle zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej
starostlivosti a zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov
v nadväznosti na zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti,
zdravotníckych pracovníkoch , stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov a to poskytovanie služieb v zariadení ústavnej zdravotnej
starostlivosti – v agentúre domácej ošetrovateľskej starostlivosti,

Účtovná jednotka nepredkladá výrok audítora, nakoľko nespĺňa zákonom podmienky na
overenie účtovnej jednotky.

2. Prehľad činnosti
Za rok 2018 bolo realizovaných 5463 návštev cestou ADOS:
Počet osôb ošetrených 0-5 rokov: 0
Počet osôb ošetrených 6-18 rokov: 0
Počet osôb ošetrených 19-60 rokov: 6
Počet osôb ošetrených 61+ rokov: 95
Imobilný pacienti- 19-60 rokov: 5, 61+ rokov: 49, (celkovo 54)
Pacienti s obmedzenou pohyblivosťou - 19-60 rokov: 1, 61+ rokov: 43 (celkovo 44)
Pacienti s psychiatrickou diagnózou- 19-60 rokov: 3, 61+ rokov: 32 (celkovo 35)
Výkony cestou ADOS: ošetrovanie dekubitov, ošetrovanie rán, aplikácia liečiva sub cutánne,
podávanie infúznych roztokov, podávanie očistných klyziem, vykonávanie ošetrovateľskej
rehabilitácie, antidekubitné polohovanie, vykonávanie ošetrovateľskej hygieny.
Návštevy cestou ADOS boli vykonávané v okresoch Hlohovec, Piešťany, Trnava zdravotnými sestrami;
1 zdravotná sestra II. stupeň VŠ a špecializácia, 1 zdravotná sestra I. stupeň VŠ, 1 zdravotná sestra SŠ
a špecializácia, 1 zdravotná sestra SŠ, 1 fyzioterapeut I.stupeň VŠ
Zdravotná starostlivosť bola doporučená ošetrujúcim lekárom, schválená revíznym lekárom príslušnej
poisťovne. Poučení o starostlivosti boli rodinný príslušníci, pacienti o opatrovateľský personál v DSS.
Za ošetrovateľskú starostlivosť zodpovedá odborný garant.
ADOS Humanus sídli v priestoroch zariadenia Humanus, n. o.

3. Finančná správa neziskovej organizácie za r. 2018
Ročná účtovná závierka
Účtovníctvo v organizácií sa vedie v zmysle opatrenia z 12. marca 2009 č.MF SR / 10294/2009 – 74,
ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie MF SR zo 14. novembra 2007 č. MF SR/24342/2007 – 74, ktorým
sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie
sú založené alebo zriadené na účel podnikania v znení opatrenia MF SR č.MF/25000/2010 – 74.
Organizácia v účtovníctve plne rešpektuje zákon NR SR č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení
neskorších predpisov.
Ročná účtovná závierka obsahuje tieto súčasti:
 Výkaz – Súvaha Úč. NUJ 1-01
 Výkaz ziskov a strát Úč. NUJ 2-01
 Poznámky k účtovej uzávierke NUJ 1 -01
Výkazy sú zverejnené na portály www.ruz.sk. Daňové priznanie bolo podané elektronicky do
31.3.2019 a súčasne bola účtovná závierka zaslaná elektronicky a uverejnená v registri účtovných
závierok.

Aktíva a pasíva
Strana aktív

2018

2017

17,88 €

1.997,88 €

0,00 €

0,00 €

8,830,43 €

2.081,59 €

0,00 €

0,00 €

7.321,29 €

7.782,51 €

Mylná platba

0,00 €

-2,00 €

náklady budúcich období

0,00 €

0,00 €

16.169,60 €

11.859,98 €

2018

2017

0,00 €

0,00 €

160,99 €

1.200,00 €

Krátkodobé rezervy
záväzky zo SF

2.135,61 €
667,25 €

1.529,18 €
502,09 €

zamestnanci

2.214,88 €

1.559,75 €

zúčtovanie zo SP a ZP

1.088,15 €

932,92 €

daňové záväzky

369,78 €

190,05 €

ZI

250,00 €

250,00 €

5.695,99 €

3.057,68 €

0,00 €

0,00 €

Pasíva SPOLU

12.582,65

9.221,67 €

hospodársky výsledok

3.586,95 €

2.638,31 €

2018

2017

11.137,71 €

4.654,66 €

0,00 €

0,00 €

489,50 €

80,87 €

0,00 €

0,00 €

3.434,99 €

2.742,51 €

mzdové náklady

36.265,24 €

26.279,60 €

zákonné sociálne a zdravotné poistenie

12.618,14 €

9.183,45 €

275,24 €

341,02 €

ostatné dane a poplatky

2,00 €

0,00 €

ostatné pokuty a penále

30,00 €

0,00 €

iné ostatné náklady

50,80 €

87,80 €

64.303,62 €

43.369,91 €

2018

2017

67.541,17 €

45.942,09

pokladňa
ceniny
bankové účty
peniaze na ceste
odberatelia

Majetok SPOLU

Strana pasív
Krátkodobé fin. výpomoci
dodávatelia

rezervný fond
Nevysporiadný výsledok hospodárenia

Náklady a výnosy
Náklady
Spotreba materiálu
opravy a udržiavanie
cestovné
náklady na reprezentáciu
ostatné služby

zákonné sociálne náklady

Náklady Spolu
Výnosy
tržby z predaja služieb

úroky
Iné ostatné výnosy
Výnosy Spolu
hospodársky výsledok

0,00 €

0,10 €

349,40 €

66,03 €

67.890,57 €

46.008,22 €

3.586,95 €

2.638,31 €

Dominantnou nákladovou položkou sú mzdové náklady, zákonné sociálne poistenie a zdravotné
poistenie, spotreba materiálu. Ostatné služby sú tvorené nákladmi na účtovnícke služby, poštovné,
telefón a prijatými faktúrami za updaty programu, ktorý sa využíva v súvislosti s nahrávaním údajov
pre zdravotné poisťovne a následnou fakturáciou. Spotreba materiálu – položka je tvorená
podpoložkami vybavenie prevádzky, kancelárske potreby, vybavenie lekárničky (tlakomery,
dokúpenie potrebného zdravotného materiálu), čistiace prostriedky.
Celkové výnosy za rok 2018 boli vo výške 67.890,57 €. Suma výnosov je tvorená tržbami za predaj
služieb vo výške 67.541,17 €. Od Všeobecnej zdravotnej poisťovne bolo prijatých 58.710,98 €, od
Dôvera, zdravotná poisťovňa suma vo výške 7.914,91 €, Union, zdravotná poisťovňa – suma vo výške
915,28 €.
Zisk za r. 2017 vo výške 2.638,31 € bol preúčtovaný v súlade s rozhodnutím správnej rady na účet
rezervného fondu – použitie rezervného fondu navýšenie tohto fondu.

Inventarizácia záväzkov a pohľadávok
Inventarizácia bola vykonaná v súlade s § 29 a §30 zákona o účtovníctve. Inventarizované boli
peňažné prostriedky v hotovosti, pohľadávky, záväzky v zmysle tohto zákona.

Doplňujúce údaje
Spoločnosť má otvorený účet v Slovenskej sporiteľni pobočka v Topoľčanoch, ktorý je aktívny.
ADOS Humanus n.o. účtuje v programe POHODA od spoločnosti Stormware, mzdová agenda je
spracovaná v programe OLYMP od spoločnosti KROS a.s. (Žilina).
ADOS Humanus n.o. je registrovaný platiteľ dane z príjmov právnických osôb. V zmysle zákona
595/2003 Z.z. podala daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb za rok 2018 elektronickou
formou a závierka bola uložená do registra účtovných závierok (www.ruz.sk).

3. ZÁVER
Klienti spoločnosti ADOS Humanus n.o. sú zo širšieho okolia. Táto služba im umožňuje
ostať v pohodlí svojho domova, v prítomnosti svojich blízkych. Častokrát je služba
poskytovaná pre klientov, ktorí nemajú možnosť ísť za účelom ošetrenia k lekárovi. Pre
klientov ADOS Humanus n.o. poskytuje zdravotné služby vždy na odporúčanie lekára.
Spoločnosť ADOS Humanus n.o. sa snažila v priebehu roka 2018 využiť finančné
prostriedky účelne a efektívne na zabezpečenie svojho chodu. Aj v nasledujúcom roku sa
bude snažiť o čo najlepšie výsledky a spokojnosť svojich klientov ako aj o rozšírenie svojej
pôsobnosti v rámci možností.

