Finančná správa AOZPO SR za rok 2015
Organizácia už niekoľko rokov pracuje formou chránenej dielne, V súčasnosti
zamestnáva 3 pracovníkov s ťažkým zdravotným postihnutím (spolu dva celé pracovné
úväzky) a na čiastočná úhradu prevádzkových nákladov získava príspevky z Úradu práce,
sociálnych vecí a rodiny (cca 70% preukázaných nákladov), na 30% doplatenie úhrady musí
získavať finančné prostriedky z iných zdrojov. Aj v r. 2015 sa ešte prejavovali dôsledky
dopadu finančnej krízy čo znamenalo najmä menej príjmov z 2% dane a zníženie ochoty
darcov prispieť darmi na aktivity Asociácie .
V r. 2015 AOZPO SR hospodárila na nasledovných účtoch:
SBERBANK:
· Základný účet č. SK65 3100 0000 004000 764 009
· Účet č. SK 21 3100 0000 004000 764 025 – účet „Slovensko bez bariér“, ktorý sa
používa na príjem 2% z daní z príjmov právnických a fyzických osôb a na príjem
sponzorských darov. V minulosti sa z tohto účtu poskytovali žiadateľom príspevky na
doplnenie úhrady za kompenzačné pomôcky.
Prehľad príjmov a výdavkov poskytujú nasledovné tabuľky:
Príjmy na oboch účtoch:
Zostatok k 31.12.2014
Príjmy celkovo za r. 2015:
Refundácie nákladov CHD – ÚPSVaR I.
Dar zo Slov. paralymp. výboru
Dar od fyzických osôb (Rác, Orgonášová,
Švehlíková, Mikulík)
Dar – Cyklokoal.
Lektorská služba – Nadácia Pontis
Štúdia pre Eur. Parlament (Org.)
Dobrovoľ. vstupné – koncert TECHNIK“
Príprava medial.podkladov „invalidita“
2% z daní
Pôžička (Orgonáš)
Pôžička (Nemeček)
Poskytnutie rekl.služieb (Otto Bock,
Neoprot, BS Marketing, ARES)

1 339,18 €
22 640,47 €
9 805,80 €
2 000,00 €
547,90 €
900,00 €
150,00 €
1 500,00 €
400,00 €
320,00 €
1 016,77 €
1 000,00 €
2 000,00 €
3 000,00 €

Výdavky z oboch účtov:
Výdavky celkovo za rok 2015
Prenájom kancelárie
Odvody do SP
Odvody do ZP
Dane
Mzdy (Javorský, Strečková, Savarijová,

22 579,26 €
3 072,02 €
3 294.96 €
627,06 €
380,83 €
8 698,96 €|

Nájom, energie, voda
Za pracovníkov s ŤZP
Za pracovníkov s ŤZP
2 plné pracovné úväzky

Danáková)
Príkazná zmluva - Dekánková
Vrátenie úveru (Nemečkovi)
Úhrady za ASPI + paušál (2014, 2015)
Nájomné za Moyzesovu sieň
Antidekubitové madrace (do zdrav. zar.)
Telekom
Doména (2014, 2015)
Bankové poplatky + plat. karta
Výroba 2 bannerov
Notárska zápisnica + poplatky, overenie
Členské do NR OZP
Kolky, poštovné
Iné (karta do budovy, kanc.potreby)
Zostatok na účtoch k 31.12.2015

pracovníkov s ŤZP
300,00 €
2 000,00 €
833,32 €
283,90 €
1499,94 €
829,29 €
72,00 €
297,07 €
108,77 €
74,22 €
60,00 €
131,95 €
14,97 €
1400,45 €

Stav pokladne a účtov k 31. 12. 2015
Pokladňa:
Účet č. SK65 3100 0000 004000 764 009
Účet č. SK21 3100 0000 004000 764 025

88,80 €
1 111,88 €
199,77 €

Spolu:

1 400,45 €

Záväzky k 31.12.2015
Slovak Telekom (popl. za pevnú linku)
RTVS nájom (12/2015)
Súdne poplatky (Harmony)
Trovy právneho zastúpenia (Harmony)
Spolu:

42,22 €
219,43 €
222,00 €
358,75 €
842,40 €

Pôžičky k 31. 12. 2015
M. Orgonášová
Nadácia Petra Dvorského HARMONY
F. Orgonáš
Spolu:

1 500,00 €
3 700,00 €
1 000,00 €
6 200,00 €

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, pôžičkami, ako aj presunmi finančných
prostriedkov medzi účtami. Už v r. 2014 musela Asociácia na doplnenie príjmov z ÚPSVaR
použiť aj príjmy, určené pôvodne na sponzorovanie kompenzačných pomôcok, resp. na nákup
antidekubitálnych matracov, v dôsledku čoho Asociácia vstúpila do r. 2015 vo veľmi
nepriaznivej finančnej situácii.
V r. 2015 došlo v máji k výmene vo funkcii štatutárneho zástupcu. Funkciu po niekoľkoročnej
prestávke znova prijala MUDr. Mária Orgonášová, CSc. V r. 2015 bolo nutné venovať viac
pozornosti priebežnému získavaniu finančných prostriedkov, vypracovaniu projektov,
oslovovaniu sponzorov a pokúsili sme sa aj o obnovenie zmluvného vzťahu s BSK na
pokrytie nákladov za poskytovanie bezplatnej sociálnej služby – špecifického poradenstva

pre organizácie a pre ZP jednotlivcov. Žiaľ, neuspeli sme, BSK uprednostnil úhradu nákladov
na sociálne zariadenia vo svojej pôsobnosti. Je nutné zvýšiť zainteresovanosť na DMS, na
získanie 2% z dane a na spoluprácu s nadáciami a s komerčnými spoločnosťami. Napriek
nepriaznivým okolnostiam činnosť AOZPO SR si ešte v r. 2015 udržala.

Bratislava, 6. apríla 2016

Správu na základe účtovných dokladov
spracovala MUDr. Mária Orgonášová, CSc.
čestná prezidentka a od 1. mája 2015 aj
štatutárna zástupkyňa AOZPO SR

