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Základní údaje o organizaci
Název:

Emin zámek, příspěvková organizace

Sídlo:

Šanov 275, Šanov, 671 67

IČ:

45671826

Obchodní rejstřík:

vedený u KS v Brně oddíl Pr, vložka 1231

Identifikátor služby
v registru sociálních
služeb:

4576187

Telefonní kontakt:

515 229 151

Mailová adresa:

emin@eminzamek.cz

Webové stránky:

www.eminzamek.cz



Vedoucí pracovníci

Statutární zástupce:

doc. Ing. Dana Martinovičová, Ph.D.

Vedoucí ekonomického úseku:

Ing. Miloslava Buczyková (zástupkyně ředitelky)

Vedoucí sociálního úseku:

Mgr. Kateřina Mahelová

Vedoucí ošetřovatelského úseku:

Hana Kyněrová
(do 31. 10. 2018)
Zdenka Prokešová, DiS.
(od 1. 11. 2018)

Vedoucí stravovacího provozu:

Renata Bobková
(do 30. 11. 2018)
Michaela Blažková
(od 1. 12. 2018)



Optimalizace sociální služby

V únoru 2018 organizace podepsala smlouvu o dílo na akci „Výměna oken a dveří“, přípravy na tuto
akci započaly již v roce 2017. Práce byly realizovány za plného provozu organizace a v plné
součinnosti s příslušným památkovým úřadem. Akce byla úspěšně dokončena předáním hotového
díla dne 15. října 2018.

3

V měsíci září 2018 byla projektantem předána organizaci projektová dokumentace na akci
„Zhotovení nových omítek – suterén II“. Po dohodě s Investičním odborem KÚ JMK byla tato akce
rozdělena na dvě výběrová řízení. V měsíci listopadu 2018 tak proběhlo výběrové řízení na stavební
část (smlouva s dodavatelem byla podepsána v lednu 2019) a v měsíci prosinci 2018 pak proběhlo
výběrové řízení na vybavení interiéru opravovaných suterénních prostor (smlouva s dodavatelem
bude podepsána v únoru 2019).
Během podzimu 2018 probíhala oprava kanceláře ředitelky organizace. V měsíci září 2018 bylo
vypsáno výběrové řízení na vybavení kanceláře ředitelky nábytkem. S dodavatelem byla podepsána
smlouva v říjnu 2018.
V měsíci listopadu 2018 proběhlo výběrové řízení na dodavatele na provedení odborného řezu
stromů, včetně kácení a bezpečnostních vazeb. S dodavatelem byla podepsána smlouva v prosinci
2018.
V roce 2018 opět probíhala spolupráce s Dobrovolnickým centrem ADRA Znojmo. Dobrovolníci
přijížděli za uživateli zpravidla jednou za měsíc. Vedli s nimi rozhovory, hráli na hudební nástroje,
chodili na procházky, jezdili s uživateli do Znojma na výlety a v období Vánoc přijeli uživatelům
zazpívat koledy. Tato vzájemná spolupráce je pro uživatele velkým přínosem. Uživatelé zařízení se
na dobrovolníky vždy těší. Tím je také naplňován cíl spolupráce, kterým je navázání kontaktu
uživatelů s vnějším prostředím a zlepšení jejich psychické pohody.
Velkým přínosem je pro naši organizaci a naše uživatele spolupráce s projektem GOS
Jihomoravského kraje. Naši organizaci pravidelně navštěvuje Mgr. Pavel Nepustil, Ph.D., který
uživatelům poskytuje psychologické poradenství. Uživatelé na přítomnost psychologa velmi dobře
reagují. Tuto službu uživatelům řadíme do kategorie prevence a velmi se nám při práci osvědčila.
Psychický komfort uživatelů se nám daří výrazně zvyšovat. V organizaci byly v měsíci říjnu 2018
zavedeny pravidelná setkání multidisciplinárního týmu, kterého se účastní pracovníci jednotlivých
úseků. Cílem těchto setkání je diskuze ke konkrétním aktuálním situacím, které se týkají
jednotlivých uživatelů služby, jejichž řešení není možné dosáhnout rutinními postupy. Setkání se
podle možností účastní i Mgr. Pavel Nepustil, Ph.D.
V rámci programu Bon Apetit bylo uživatelům s nejnižší mírou podpory umožněno stravovat se
s možností sebeobsluhy, čímž se rozvinula schopnost sebeobsluhy, stejně jako společenské návyky
při stravování.



Pozitivní reprezentace

I v roce 2018 se organizace zúčastnila velikonočního jarmarku, který se konal v Brně. Na této akci
byly prodávány výrobky našich uživatelů.
Největší akcí loňského roku byl Den otevřených dveří, který se konal v červnu. Akce probíhala
v celém areálu našeho zámku. Zaměstnanci provázeli příchozí vnitřními i venkovními prostory.
Dobrovolník z organizace ADRA promítal příchozím fotky ze života na zámku v minulosti, i v době
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současné. K poslechu a tanci nám hrála živá hudba. Návštěvníci si mihli zakoupit výrobky našich
uživatelů.
V září se organizace zúčastnila Dne sociálních služeb ve Znojmě, kde byly zájemcům poskytnuty
informace o službách organizace. Byly vystaveny i výrobky uživatelů EZ, a to jako ukázka
aktivizačních činností s uživateli.
Druhou největší akcí, která se konala v září, byl Ples čtyř organizací. Tato akce proběhla ve
spolupráci se třemi organizacemi a je mezi uživateli zařízení Emin zámek velmi oblíbená. Tentokrát
se tento ples konal v Hodonicích.
Krajský úřad Jihomoravského kraje nás pozval i na vánoční jarmark. Zde jsme již tradičně prodávali
výrobky našich uživatelů a poskytovali informace o organizaci.
Výrobky uživatelů jsme prodávali i u příležitosti rozsvěcování vánočního stromu v Šanově. Této akce
se zúčastnili i naši uživatelé, jako návštěvníci.
V průběhu roku se uživatelé zúčastnili turnaje ve stolních společenských hrách, společně s dalšími
organizacemi.

Sociální a výchovná péče


Kapacita zařízení sociální služby

Celková kapacita zařízení Emin zámek je 60 uživatelů. Během roku 2018 došlo k několika ukončením
smluv i podepsáním smluv o poskytování sociální služby. K 31. 12. 2018 byla ovšem naplněna celková
kapacita zařízení, a to 60 uživatelů. Celková průměrná obložnost lůžek za rok 2018 činila 99,29 %.
K 31. 12. 2018 bylo v evidenci žadatelů o poskytování sociální služby evidováno 234 neuspokojených
žádostí. Během roku 2018 bylo přijato a zaevidováno 70 žádostí o umístění a odmítnuto nebo
vyřazeno 21 žádostí z důvodu úmrtí, na vlastní žádost nebo žadatel nespadal do cílové skupiny
našeho zařízení.
Během roku 2018 bylo ukončeno osm smluv o poskytování sociální služby z důvodů úmrtí a jedna
smlouva z důvodu přemístění uživatele do chráněného bydlení. Volná kapacita byla následně
obsazena. Celkem tedy bylo přijato devět žadatelů o sociální službu a devět smluv bylo ukončeno.



Věková struktura uživatelů jejich průměrný věk

Věková struktura uživatelů se v roce 2018 pohybovala od 38 do 88 let. Průměrný věk uživatelů
k 31. 12. 2018 činil 59,0 let. Celkově naše klientela stárne, což poukazuje větší procento uživatelů
pohybující se spíše k vyšší věkové hranici.
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Věkové rozmezí

Počet uživatelů

38 – 65 let

45

66 – 75 let

13

76 – 85 let

1

86 a více

1

Průměrný věk

59,0

Poskytovaná služba – ubytování

Celková kapacita zařízení je 60 lůžek. Emin zámek disponuje šesti dvoulůžkovými pokoji, pěti
čtyřlůžkovými pokoji, dvěma pětilůžkovými pokoji a třemi šestilůžkovými pokoji.
Jeden šestilůžkový a jeden čtyřlůžkový pokoj je vybaven nemocničními polohovatelnými lůžky.
Všechna lůžka jsou vybavena zdravotními matracemi. Ke každému lůžku náleží noční stolek a šatní
skříň.
Typ ubytování

Počet

Dvoulůžkové pokoje

6

Čtyřlůžkové pokoje

5

Pětilůžkové pokoje

2

Šestilůžkové pokoje

3

Hygienický standard je v zařízení zajištěn dvěma centrálními koupelnami vybavenými vanou,
sprchovým koutem, umývadly, pisoáry a WC. V suterénu se pak nachází perličková vana a další
toalety.
Úklid je zajišťován šest dní v týdnu dvěma uklízečkami dle jejich harmonogramu práce. Praní,
žehlení a opravu prádla zajišťuje zařízení ve vlastní prádelně a žehlírně.
Od 1. 1. 2018 došlo k navýšení úhrad za ubytování o 2,00 Kč za den. Cena ubytování ve dvoulůžkovém
pokoji na den činí 151,00 Kč. Po vynásobení koeficientem 30,42 je pak cena za jeden měsíc 4 593,00
Kč. Ubytování ve vícelůžkovém pokoji stálo 141,00 Kč za den, měsíčně tedy 4 289,00 Kč.
Ubytování

Cena za jeden den (Kč)

Cena za měsíc (Kč)

Dvoulůžkové pokoje

151,00

4 593,00

Vícelůžkové pokoje

141,00

4 289,00

V ceně za ubytování je zahrnut úklid pokoje uživatele, úklid společných prostor, praní, žehlení a
oprava osobního a ložního prádla.
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Poskytovaná služba – Stravování

Strava uživatelů je zajištěna vlastním stravovacím provozem, a to v rozsahu tří hlavních jídel a dvou
jídel vedlejších. V zařízení se vaří pouze dva typy diet – normální a diabetická. Jídelníček je
sestavován na měsíc dopředu stravovací komisí, ve které jsou zastoupeni minimálně tři zástupci
z řad uživatelů. Jídlo je podáváno ve společné jídelně a pro uživatele s vyšší podpory v místnosti
denního pobytu.
Od 1. 1. 2018 došlo k navýšení úhrad za stravování o 2,00 Kč/den. Cena za normální stravu činila
130,00 na den (4 015,00 Kč/měsíc), cena za diabetickou stravu byla 132,00 Kč na den (4 015,00
Kč/měsíc).
Na základě doporučení lékaře byly od 1. 6. 2018 zavedeny u uživatelů diabetiků druhé večeře. Tím
pádem došlo k navýšení úhrad za diabetickou stravu o 9,00 Kč/den, tedy na 141,00 Kč/den (4 289,00
Kč/měsíc).

Strava



Denní
úhrada (Kč)

Měsíční úhrada – průměrný počet dnů
v měsíci 30,42 (Kč)

Racionální

130,00

3 955,00

Diabetická

132,00

4 015,00

Diabetická od 1. 6. 2018

141,00

4 289,00

Sociálně terapeutické, výchovné, vzdělávací, aktivizační činnosti

Činnosti pro naše uživatele plánujeme dle aktuálních možností z hlediska zdravotního stavu
uživatelů, individuálních potřeb a zájmů. Dalšími faktory, které mohou mít vliv, jsou počasí a
v loňském roce započata rekonstrukce EZ.
V prostorách EZ mohou uživatelé využít:
−

Výtvarnou dílnu – zde si uživatelé rozvíjí motoriku a kreativní myšlení při práci s papírem
(pletení košíků, kreslení, stříhání), dále rozvíjí své výtvarné aktivity výrobou z přírodnin,
výroba vonných sáčků se suchými plody nebo s bylinami, výroba prezentačních předmětů,
výroba a zdobení věnců, výroba mýdel.

−

Keramickou dílnu – zde se vyrábí hrnky, zápichy, květináče, různé tvary zvířat.

−

Dřevařskou dílnu – zde probíhají práce se dřevem.

Dále jsme si pro naše uživatele připravili:
−

Ekologické vycházky – zaměřené na výchovu k ekologii a pozitivní přístup k ochraně
přírody.

−

Sportovní akce – kuželky v Šanově, sportovní den v Tavíkovicích a v Klentnici, sportovní
turnaje na EZ (fotbalový turnaj, turnaj v badmintonu, sportovní hry).
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−

Návštěvy kulturních zařízení – Městské divadlo Znojmo.

−

Rozvoj aktivní hudebnosti – Hezky česky, kde uživatelé poslouchají hudbu, zpívají a věnují
se tanci.

−

Program Bon appetit – cílem programu Bon appetit je umožnit uživatelům i pracovníkům
zařízení co nejlepší zážitek z jídla a činností s ním spojených.

−

Práce na PC – uživatelé se učí základní obsluze PC (rozvoj gramotnosti a grafomotoriky).

−

Krátkodobé výlety – výšlapy do blízkých obcí - Šanov, Hrušovany nad Jevišovkou

−

Integrační výlety – Tavíkovice, Břežany a Klentnice, kde se uživatelé účastní sportovních
akcí a DOD. Brno, Břeclav, Mikulov, Znojmo (solná jeskyně), ZOO Hodonín.

−

Pobyty v lázních – Luhačovice a Darkov, kde uživatelé absolvují různé lázeňské procedury.

−

Návštěvy velikonočních a adventních trhů – kde se uživatelé prezentují svými výrobky.

V areálu EZ je bazén, který uživatelé využívají převážně v letních měsících. U bazénu jsou pro
uživatele připraveny různé hry, turnaje a sportovní utkání. Probíhá zde i cvičení v trávě, kterého se
uživatelé účastní naboso.
Velmi oblíbené jsou akce spojené s opékáním a grilováním, ty bývají velmi často doprovázeny
hudbou.
Vzhledem k tomu, že se věkový průměr uživatelů zvyšuje, zaměřujeme se na činnosti, které
pozitivně ovlivňují a zvyšují schopnost sebeobsluhy a celkové soběstačnosti uživatele. S uživateli
nacvičujeme chůzi, procvičujeme paměť, jemnou motoriku, věnujeme se relaxaci. Uživatelé
využívají perličkovou koupel.
Každý pátek probíhá na EZ informační schůzka. Účastní se jí uživatelé, kterým to umožňuje
zdravotní stav. V rámci informační schůzky řešíme uplynulý týden a plánujeme týden nadcházející.
Na schůzce uživatelé vyjadřují svoje přání, potřeby popř. stížnosti.
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Přehled aktivit uživatelů zařízení Emin zámek v jednotlivých měsících roku 2018
Název akce
Kuželky Šanov
Turnaj ve stolních hrách s Tavíkovicemi
Divadlo
Kuželky Šanov
Integrační výlet Břežany
Kuželky Šanov
Maškarní rej
Solná jeskyně
Integrační výlet Břežany
Kuželky Šanov
Turnaj ve stolních hrách s Tavíkovicemi

měsíc

Datum konání

leden

11.1.
18.1.
23.1.
25.1.
26.1.

Únor

8.2.
20.2.
21.2.
22.2.
22.2.
27.2.
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Integrační výlet do Brna
Integrační výlet do Mikulova
Integrační výlet do Břežan
Kuželky Šanov

Březen

13.3.
19.3.
21.3.
22.3.

Divadlo Znojmo
Kuželky Šanov
Integrační výlet do Znojma
Integrační výlet do Břežan
Solná jeskyně
Pálení čarodějnic

Duben

3.4.
5.4.
9.4.
13.4., 19.4
20.4.
27.4.

Otevírání studánky – Karlov
Integrační výlet Břeclav

Květen

8.5.
18.5.

Divadlo
DOD Klentnice
DOD Emin zámek
Integrační výlet Miroslav

Červen

5.6.
8.6.
9.6.
20.6.

Integrační výlet Břežany
Integrační výlet Znojmo
Integrační výlet Klentnice

Červenec

20.7.
10.7.
22.7.

Cyklovýlet
Integrační výlet Břežany

Srpen

1.8.
29.8.

Září

12.9.
13.9.
14.9.
26.9.
27.9.

Říjen

2.10.
5.10.
10.10.
11.10.
24.10.
25.10.
29.10. - 1.11

Listopad

8.11.
13.11.
20.11.
22.11.
30.11.

Prosinec

4.12.
5.12.
6.12.
7.12.
14.12.
20.12.
21.12.
28.12.

ZOO Hodonín
Integrační výlet do Opatovic
Integrační výlet do Mikulova
Ples čtyř organizací
Integrační výlet do Břežan
Integrační výlet Dukovany
Vítání podzimu
Sportovní den v Tavíkovicích
Kuželky Šanov
Integrační výlet Břežany
Kuželky Šanov
Rekreace Luhačovice
Kuželky Šanov
Solná jeskyně
Divadlo
Kuželky Šanov
Rozsvícení vánočního stromu v Šanově
Mikulášský turnaj ve stolním tenise
Mikulášská besídka
Kuželky Šanov
Solná jeskyně
Integrační výlet do Hrušovan n/J
Kuželky Šanov
Vánoční besídka na EZ
Integrační výlet Břežany
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Zdravotní péče a rehabilitace
Zdravotní péče je zajištěna po celý rok praktickým lékařem, psychiatrem a externími odbornými
lékaři. Praktický lékař pro dospělé přijíždí do zařízení jedenkrát týdně, a to ve středu dopoledne
v době od 9:00 do 12:30 hodin. Podle naléhavosti a nenadálé změně zdravotního stavu uživatele
přivezeme uživatele do ordinace v Olbramovicích nebo v Loděnicích, kde v ostatní dny v týdnu
ordinuje závodní lékař Emina zámku nebo po domluvě s praktickým lékařem zajistíme transport do
nemocnice ve Znojmě sanitou nebo vozem RZP. V pracovně sester jsou prováděny ordinace lékaře,
ošetření dle potřeb uživatelů, odběry biologického materiálu, aplikace injekcí a převazy. Biologický
materiál se odváží přímo do laboratoře ve Znojmě nebo v Brně svozovou službou laboratoře, která
zajišťuje odvoz biologického materiálu a zajišťuje také zásobení odběrovým materiálem.
Odborné výkony, ke kterým je nutné technické vybavení a nástroje, jsou prováděny ve
specializovaných ambulancích v Hrušovanech nad Jevišovkou nebo ve Znojmě. V pracovní době
lékaře konzultujeme náhlé změny zdravotního stavu uživatelů po telefonu. Mimo ordinační dobu
lékaře a ve dnech pracovního klidu konzultujeme změny zdravotního stavu uživatelů s nemocnicí
ve Znojmě na centrálním příjmu. V případě potřeby a naléhavosti doprovodíme uživatele sanitou
do Znojma k ošetření, popřípadě k hospitalizaci. U akutních stavů, kdy se jedná o selhávání
základních životních funkcí, přivoláme Rychlou záchrannou službu.
Psychiatr přichází do zařízení jedenkrát za 14 dní, a to v úterý od 11:00 – 13:00 hodin. V době
přítomnosti psychiatra konzultujeme psychický stav uživatelů a jejich změny v chování, lékař
předepisuje léky, podle potřeby jsou přizváni k osobnímu pohovoru uživatelé a v případě potřeby
je jim upravena medikace.
Odborné vyšetření uživatelů ve specializovaných ambulancích – oční, zubní, rehabilitace navštěvují
uživatelé v Hrušovanech nad Jevišovkou po předchozí telefonické domluvě a termínu objednání,
v akutních případech ihned. Ostatní specializované ambulance navštěvují uživatelé ve Znojmě nebo
v Brně.
Recepty se předepisují dle ordinace lékařů – praktického lékaře a psychiatra v průběhu ošetření a
pohovorů s uživateli. Léky se vyzvedávají v lékárně v Hrušovanech nad Jevišovkou. Poukazy na
zdravotní a inkontinenční pomůcky předepisuje praktický lékař na základě lékařské zprávy
specialistů (urologa, ortopeda…) dle individuálních potřeb uživatelů. Inkontinenční pomůcky se
odebírají přímo od dodavatelské firmy.
Hospitalizace uživatelů ve zdravotnickém zařízení objednává lékař, vyšetření a kontroly ve
specializovaných ambulancích zajišťuje vedoucí ošetřovatelského úseku. Hospitalizace na
psychiatrickém oddělení ve Znojmě nebo v psychiatrické nemocnici Brně domlouvá vždy psychiatr.
Praktický lékař pro dospělé – ošetření v roce 2018 – 968 uživatelů.
Psychiatr – ošetření v roce 2018 – 689 uživatelů.
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Organizační a personální oblast

Úbytky

Průměrný přepočtený stav
zaměstnanců
za celý rok

Změna počtu
zaměstnanců

Přírůstky

Počet zaměstnanců
(fyzický)

Změna třídy v průběhu roku

Kategorie

Platová třída
k 1. 1. 2018

V roce 2018 došlo v organizaci ke dvěma organizačním změnám. Od 1. ledna 2018, po předchozím
odsouhlasení zřizovatelem, došlo ke zrušení pracovních pozice Domovník – Vedoucí provozního
úseku a pracovní pozice Manažer kvality. Zároveň však došlo k navýšení o jednoho pracovníka
v přímé péči o PSS přímá obslužná péče a navýšení o jednoho pracovníka v nepřímé péči o pracovní
pozici Kuchařka. Celkový počet 38 zaměstnanců byl k 31. 12. 2018 zachován.

ředitel

12

1

1

finanční účetní

11

1

1

mzdový účetní, personalista

9

1

1

THP celkem
všeobecná sestra

3
10

zdravotničtí pracovníci celkem

0

0

6
6

3
6

0

0

6

pracovník v soc. službách – nepedagogická,
aktivizační činnost

7

4

4

pracovník v sociálních službách – přímá
obslužná péče

5

12

12

10

2

2

sociální pracovník
pracovníci v sociálních službách celkem

18

0

0

18

kuchař

4

4

4

kuchař

5

1

1

pradlena

2

2

2

uklízečka

2

2

2

řidič, domovník

4

2

2

provozní zaměstnanci celkem

11

0

0

11

CELKEM zaměstnanci

38

0

0

38

12

Průměrné platové třídy, průměrné platy za rok 2018 (podle struktury zaměstnanců)
Počet
zaměstnanců



Struktura zaměstnanců

Pracovníci
v sociálních službách

A. služby sociální

Průměrná
platová
třída

Průměrný
plat (Kč)

18

PSS - přímá obslužná péče

12

5

26 861,00

PSS - základní výchovná, nepedagogická, aktivizační činnost

4

7

24 542,00

Sociální pracovník

2

10

33 833,00

B. Služby pedagogické

0

10

47 736,00

PSS - asistenční služby
PSS - koordinátor
PSS - pečovatelská činnost

Vychovatelé
C. Služby zdravotnické

6

Zdravotničtí
zaměstnanci

Sanitáři
Maséři
Ošetřovatelé
Všeobecné sestry

6

Nutriční terapeuti
Fyzioterapeuti

D. ostatní

14

Hospodářsko-správní a provozně-techničtí zaměstnanci

3

10,7

46 805,00

Zaměstnanci převážně manuálně pracující

11

3,4

19 742,00

PRŮMĚR celkem

x

6,2

28 846,00

Hospodaření příspěvkové organizace


Hlavní činnost – Základní ekonomické údaje k 31. 12. 2018
Upravený rozpočet
(tis. Kč)
Tržby z prodeje vlastních výrobků
Tržby z prodeje služeb

Skutečnost
(tis. Kč)

25

16

10 132

10 200

13

Použití fondů

510

90

Výnosy z pronájmu

0

0

Jiné ostatní výnosy

0

29

Výnosy z prodaného zboží

5

5

Výnosy z přijatých transferů ze SR §101

7 898

7 898

Příspěvek na provoz bez účelového určení

4 099

4 099

2 110

2 110

Příspěvek na provoz účelově určený – OINV

6 574

5 943

CELKEM VÝNOSY

31 353

30 390

Spotřeba materiálu

2 653

2 604

Spotřeba energie

896

776

Spotřeba - vodné

150

170

5

5

7 244

6 505

Cestovné

46

43

Náklady na reprezentaci

12

11

786

706

Osobní náklady celkem

18 169

18 174

Z toho: platy zaměstnanců

13 142

13 093

0

50

36

36

4 472

4 455

464

485

55

55

Odpisy majetku

813

781

Daně a poplatky

11

8

Náklady z DDHM

538

590

Ostatní náklady

30

3

31 353

30 376

0

14

Příspěvek na provoz účelový §105

Prodané zboží
Opravy a udržování

Ostatní služby

Náhrady mzdy za DPN
OON
sociální a zdravotní pojištění
zákonné sociální náklady
ostatní sociální náklady

CELKEM NÁKLADY
Výsledek hospodaření
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Doplňková činnost – Základní ekonomické údaje k 31. 12. 2018
Upravený rozpočet
(tis. Kč)
Tržby z prodeje služeb

55

58

0

1

CELKEM VÝNOSY

55

58

Spotřeba materiálu

18

15

Spotřeba – vodné

0

1

Spotřeba energie

4

5

Osobní náklady – platy zaměstnanců

12

11

Odpisy

10

10

CELKEM NÁKLADY

44

42

11

16

Výnosy z prodaného zboží

Výsledek hospodaření



Skutečnost
(tis. Kč)

Základní údaje z rozvahy k 31. 12. 2018 (v tis. Kč)

AKTIVA CELKEM
z toho:

22 595,00
stálá aktiva
zásoby

175,00

pohledávky

200,00

finanční majetek
PASIVA CELKEM
z toho:

18 280,00

3 940,00
22 595,00

majetkové fondy

18 632,00

finanční a peněžní fondy 1 341,00
výsledek hospodaření
cizí zdroje

30,00
2 592,00
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Sponzorské dary poskytnuté organizaci v roce 2018
Hodnota daru
(Kč)

Předmět
darování

Účel

Nadace Moravské Slovácko

28 915,00

Věcný dar

Léčebný pobyt

Anna Hanzálková, Znojmo

10 000,00

Finanční dar

Kulturní a aktivizační činnosti
DOD

Lékárny Hytych s.r.o. Hustopeče

20 000,00

Finanční dar

Kulturní a aktivizační činnosti
DOD

Miroslav Blecha, Šanov

1 000,00

Finanční dar

Kulturní a aktivizační činnosti

Alena Kubová, Hrušovany nad
Jevišovkou

1 500,00

Finanční dar

Kulturní a aktivizační činnosti

Lékárny Hytych s.r.o. Hustopeče

25 000,00

Finanční dar

Kulturní a aktivizační činnosti

Jaroslav Chýla, Hrušovany nad Jev.

15 000,00

Finanční dar

Kulturní a aktivizační činnosti

2 000,00

Finanční dar

Kulturní a aktivizační činnosti

10 000,00

Finanční dar

Nákup kuchyňských potřeb

5 000,00

Finanční dar

Nákup DDHM

Věcný dar

Kancelářské potřeby

Dárce

Jakub Starý, Šanov
Pekařství MaJa s.r.o.
OPTIMAL Consulting, s.r.o. Podmolí
SMERO s.r.o. Rajhrad
Celkem

542,27
118 957,27

Všem sponzorům za poskytnuté sponzorské dary děkujeme.

V Šanově, dne 31. 3. 2019

doc. Ing. Dana Martinovičová, Ph.D.
ředitelka organizace
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