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Úvod 

Nezisková organizácia WeBelka, n. o., so sídlom Demjata 100, 082 13 Demjata, IČO: 51988917 vznikla dňa 

27.09.2018 na základe Rozhodnutia Okresného úradu Prešov podľa ustanovenia § 9 zákona NR SR č. 213/1997 

Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „zákon o neziskových organizáciách“) zápisom do registra neziskových organizácií poskytujúcich 

všeobecne prospešné služby.  

WeBelka, n.o. poskytuje nasledujúce všeobecne prospešné služby: 

a) opatrovateľská služba, 

b) prepravná služba, 

c) sprievodcovská a predčitateľská služba, 

d) sprostredkovanie tlmočníckej služby, 

e) sprostredkovanie osobnej asistencie, 

f) požičiavanie pomôcok, 

g) pomoc pri výkone opatrovníckych práv a povinností, 

h) terénna sociálna služba krízovej intervencie. 

Hlavným cieľom neziskovej organizácie WeBelka, n.o. je skvalitnenie života prijímateľa sociálnej služby 

poskytovaním sociálnych služieb zameraných na predchádzanie, zmiernenie alebo samotné riešenie nepriaznivej 

sociálnej situácie klienta v dôsledku ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo 

z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku.  

Orgánmi neziskovej organizácie sú:  

a) správna rada, 

b) riaditeľ, 

c) dozorná rada. 

Prehľad činností uskutočnených organizáciou za rok 2020 

Počas roka 2020 WeBelka, n.o. realizovala terénnou formou na miestach určených v zmluve o poskytnutí 

konkrétnej sociálnej služby nasledovné činnosti: 

a) pomoc pri výkone opatrovníckych práv a povinností – sociálne poradenstvo s cieľom nájsť možnosti 

pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov fyzických osôb, ktoré si ich nedokážu sami 

uplatňovať a chrániť, 

 

b) poskytovanie domácej opatrovateľskej služby terénnou formou v mieste bydliska, príp. na mieste 

dohodnutom v zmluve o poskytovaní domácej opatrovateľskej služby – sebaobslužné úkony, úkony 

starostlivosti o domácnosť prijímateľa sociálnej služby, základné sociálne aktivity  (sprievod 

k poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, sprievod v úradných záležitostiach, sprievod pri 

záujmových činnostiach, predčítanie pre fyzickú osobu s poruchou zraku), dohľad nad prijímateľom 

sociálnej služby, 
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c) požičiavanie pomôcok na základe výberu klienta z databázy pomôcok poskytovateľa WeBelka, n.o. – 

chodítko, polohovacia posteľ, zdvíhacie zariadenie, polohovacie kliny, invalidný vozík. 

 

d) sprievodcovská služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca, 

fyzickej osobe s mentálnym postihnutím, fyzickej osobe s poškodením hybnosti organizmu – sprievod 

na základné sociálne aktivity (lekárske vyšetrenie, úradné záležitostí, iné záujmové činností). 

V priebehu roka 2020 sa pokračovalo v propagačných aktivitách za účelom zviditeľnenia neziskovej organizácie 

WeBelka, n.o. a jej jednotlivých činností a oslovenia cieľových skupín. Zároveň došlo k vypracovaniu 

niekoľkých projektových zámerov, žiadostí o dotácie a finančné príspevky. Z úspešných projektov bolo 

zaobstarané rôzne materiálovo-technické zabezpečenie (polohovacie kliny, germicídne žiariče, dezinfekcie 

a ochranné pomôcky, monitorovacie náramky a i.) a rozšírený počet pracovných miest v neziskovej organizácii. 

Jednotlivými aktivitami realizovanými ako v roku 2020, tak aj v roku 2019 sa neziskovej organizácii podarilo 

získať nových klientov za účelom poskytovania predovšetkým opatrovateľskej služby v domácom prostredí 

prijímateľa sociálnej služby. Za účelom poskytovania kvalitných služieb obstarala WeBelka n. o. v roku 2020 

monitorovacie náramky a SIM karty do týchto náramkov, v snahe umožniť vzdialenú monitorizáciu klientov 

a včas identifikovať riziko alebo hrozbu, pri ktorej môže dôjsť k poškodeniu alebo ohrozeniu zdravia klienta.  

Zároveň si nezisková organizácia prenajala kancelárske priestory, v ktorých je zastrešovaná administratívna 

agenda organizácie. 

Nezisková organizácia WeBelka, n. o. sa koncom roka 2020 taktiež zúčastnila projektu s názvom Koľko lásky 

sa zmestí do krabice od topánok? v rámci ktorého distribuovala darčeky od darcov z celého Slovenska k cieľovej 

skupine – seniorom v rámci Slovenskej republiky, konkrétne v okrese Prešov. 

Ročná účtovná závierka a zhodnotenie základných údajov v nej 
obsiahnutých 

Ročnú účtovnú závierku uvádzame v prílohe č. 1 tejto výročnej správy.  

Nezisková organizácia WeBelka vykázala za rok 2020 stratu - 4.386,00 EUR, čím zvýšila stratu oproti roku 

2019 o 4.127,00 EUR 1 . Organizácia k 31.12.2020 disponovala dlhodobým hmotným majetkom vo výške 

3.255,00 EUR, pričom tento majetok pozostával ako z osobného automobilu, ktorý je využívaný pri plnení 

každodenných úloh vyplývajúcich z činnosti organizácie a pri prepravnej službe, ktorú organizácia svojim 

klientom ponúka, tak aj z drobného dlhodobého hmotného majetku, do ktorého zaradila rôzne pomôcky 

a nástroje, ktoré sú využívané pri opatrovateľských činnostiach v domácnostiach klientov – zdvíhacie zariadenie, 

invalidný vozík, monitorovacie náramky a i.  

V priebehu roka 2020 získala nezisková organizácia niekoľko dotácií a finančných príspevkov, ako aj príspevky 

z podielu zaplatenej dane. Dotácie a finančné príspevky, ktoré WeBelka, n. o. v priebehu roka 2020 čerpala boli 

vo výške 17.480,00 EUR. Nevyčerpaná časť finančného príspevku z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na 

 
1 v účtovnej závierke zo dňa 30.3.2021 došlo k oprave dát pre dodatočne zistený nedostatok v dôsledku zmeny účtovníckeho 

a mzdového systému v priebehu roka 2020, kedy došlo k preklopeniu neúplných dát do nového systému – strata uvádzaná vo 

výročnej správe je v správnej výške. 
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podporu vytvorenia nových pracovných miest vo výške 46.250,00 EUR bude v súlade so zmluvnou 

dokumentáciou vyčerpaná do 09/2021. 

 

Výrok audítora k ročnej účtovnej závierke 

V zmysle ustanovenia § 33 ods. 3 zákona o neziskových organizáciách: „Nezisková organizácia je povinná mať 

účtovnú závierku a výročnú správu overenú štatutárnym audítorom, ak 

a) príjem verejných prostriedkov a podielov zaplatenej dane v účtovnom období, za ktoré je účtovná 

závierka zostavená, presiahne 200 000 eur, alebo 

 

b) všetky príjmy neziskovej organizácie v účtovnom období, za ktoré je účtovná závierka zostavená, 

presiahnu 500 000 eur; tým nie je dotknutá povinnosť overenia účtovnej závierky podľa osobitného 

predpisu. 

Nakoľko príjmy verejných prostriedkov a podielov zaplatenej dane v roku 2020 nepresiahli sumu 200 000 eur a 

všetky príjmy neziskovej organizácie v roku  2020 nepresiahli sumu 500 000 eur, neziskovej organizácii 

WeBelka, n.o. v zmysle vyššie uvedeného ustanovenia nevznikla povinnosť overenia účtovnej závierky 

štatutárnym audítorom.  

Prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch 

V roku 2020 bol neziskovej organizácií Webelka poskytnutý finančný príspevok na podporu vytvárania 

pracovných miest pre UoZ v rámci projektu „Pracuj, zmeň svoj život“ – Aktivita č. 2 Podpora zamestnávania 

UoZ prostredníctvom poskytovateľov sociálnych služieb vo výške 58.421,7 EUR na vytvorenie nových 

pracovných miest a ich udržanie po dobu 9 mesiacov. Z predmetného finančného príspevku bol v roku 2020 

vyčerpaný len zlomok príspevku, nakoľko došlo k vytvoreniu nových pracovných miest v priebehu novembra 

2020. Dočerpanie zvyšnej časti finančného príspevku sa realizuje v priebehu roka 2021. 

 Príjmy (v EUR) Výdavky (v EUR) Zostatok k 31.12.2020 (v EUR) 

Celkom 76.062,50 25.125,61 50.936,892 

Stav a pohyb majetku a záväzkov organizácie 

V roku 2020 nezisková organizácia WeBelka účtovala v systéme podvojného účtovníctva, podľa ktorého 

disponovala majetkom vo výške 55.986,00 EUR, z toho: 

• dlhodobý hmotný majetok bol k 31.12.2020 vo výške 3.255,00 EUR,  

• stav finančných účtov k 31.12.2020 bol 52.731,00 EUR, z toho: 

o pokladnica k 31.12.2020 bola v schodku vo výške -1.669,00 EUR, 

 
2 zahŕňa aj finančné príspevky obdržané od ÚPSVaR na podporu vytvorenia pracovných miest, ktoré majú byť vyčerpané až 

v priebehu roka 2021 
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o zostatok na bankových účtoch bol k 31.12.2019 vo výške 54.400,00 EUR.  

Schodok v pokladnici vznikol vykazovaním platieb za nákupy pre neziskovú organizáciu realizované 

súkromnými finančnými prostriedkami. 

K 31.12.2020 mala WeBelka, n. o.  krátkodobé záväzky vo výške 13.863,00 EUR, z čoho: 

• záväzky voči zamestnancom boli vo výške 4.771,00 EUR (mzdy za 12/2020 vyplácané v 01/2021), 

• zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami bolo vo výške 2.223,00 EUR (odvody 

do SP a ZP za 12/2020 odvádzané v 01/2021), 

• daňové záväzky z dane z príjmov za 12/2020 odvádzané v 01/2021, 

• ostatné záväzky boli vo výške 6.481,00 EUR. 

Zmeny a nové zloženie orgánov neziskovej organizácie 

V priebehu roka 2020 nedošlo k žiadnym zmenám orgánov neziskovej organizácie a zmenám ich zloženia.  

 

 

V Demjate, dňa 11. júla 2021     

             

        .................................................... 

PhDr. Eva Belišová 

riaditeľka WeBelka, n. o. 

 


