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Nezisková organizácia VIATICUS
Prokopova 1096/15, 851 01 Bratislava
1. ÚVOD
Nezisková organizácia VIATICUS n.o. so sídlom: Prokopova 15, 851 01 Bratislava, IČO:
50307843, bola založená dňa 19.4.2016 a registráciu získala dňa 21.4.2016 na základe
rozhodnutia Okresného úradu v Bratislave, registrácia: OVVS-46443/488/2016-NO, zápisom do
registra neziskových organizácii poskytujúcich všeobecne prospešné služby, podľa
ustanovenia § 9 ods. 1 zákona č. 213/1997 Z . z. o neziskových organizáciách
poskytujúcich všeobecne prospešné služby v platnom znení (ďalej len „Zákon“).
Nezisková organizácia VIATICUS n.o ( NO VIATICUS) poskytuje nasledovné druhy
všeobecne prospešných služieb:
a) tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt
a to najmä:
• formovanie spoločenského prostredia a názorov spoločnosti,
• služby organizovania osvetových a vedomostných podujatí, stretnutí,
prezentácií, školení, seminárov,
b) služby v oblasti výskumu, vývoja, vedecko-technických služieb a informačných
služieb so zameraním na informačné služby, a to najmä:
• poskytovanie informácií a konzultácii,
• analýzy, rozbory, prieskumy, spracovanie a realizácia projektov,
• iniciovanie návrhov zmien v legislatívnych normách,
• informačné
služby
poskytované
prostredníctvom
internetu,
informačných kampaní a drobných tlačovín.
Hlavným cieľom NO VIATICUS je zmeniť postoje spoločnosti k problematike zomierania
a smrti a to najmä:
•
•
•
•

zmeniť ľahostajný postoj spoločnosti k téme zomierania a smrti
zbaviť tému zomierania a smrti zbytočných predsudkov
naučiť ľudí, aby znova akceptovali a pochopili zomieranie a smrť ako súčasť života
poskytnúť tým, ktorí sú s témou zomierania a smrti priamo konfrontovaní, všetky
dostupné a potrebné informácie
• pomôcť tým, ktorých odchod sa blíži , aby sa naň pripravili najlepšie ako to je možné
• poskytnúť tým, ktorí zostali, pomoc, aby sa čo najskôr vyrovnali s odchodom blízkeho
a zmenami, ktoré tento odchod do ich života priniesol.
Orgánmi NO VIATICUS sú:
Správna rada:

MUDr. Ján Gajdoš, predseda
Ing. Lucia Kondáš, člen
JUDr. Lucia Krausova, člen

Výkonný riaditeľ:

Ing. Jana Červenáková

Revízor:

Ing. Eleonóra Janíková, MSc.
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2. PREHĽAD ČINNOSTÍ USKUTOČNENÝCH ORGANIZÁCIOU ZA ROK 2017
V roku 2017 sa Nezisková organizácia VIATICUS v širokom zábere venovala napĺňaniu
svojich zámerov, osvete a realizácii nových projektov. Svoje aktivity realizovala s pomocou
odborníkov – dobrovoľníkov aj profesionálov, ktorí podporujú myšlienky NO VIATICUS.
Aktivity NO VIATICUS v roku 2017 boli zamerané najmä na:
1)
Prevádzkovanie a rozvoj portálu www.zomieranie.sk
Portál bol sprístupnený spoločnosti v roku 2016 a venuje sa problematike starostlivosti
o ťažko chorých a zomierajúcich. Téma, ktorej sa portál venuje, je náročná a jej obsah
nie je typom dovolenkového čítania, napriek tom dosiahol portál neočakávane vysokú
návštevnosť - za rok 2017 je to celkom 28 774 návštev, štatistika návštevnosti za rok
2017 je pripojená v prílohe č. 1 Výročnej správy.
V priebehu roka 2017 boli na portál dopĺňané ďalšie informácie a boli doplnené nové
časti na základe iniciatívy spolupracovníkov NO VIATICUS a požiadaviek
návštevníkov webu. Podrobnejšie informácie:
a) Doplnenie adresára „ Nájdi mi pomoc“
V priebehu roka 2017 bol portál www.zomieranie.sk v časti „ Nájdi mi pomoc“
doplnený o komplexný adresár subjektov, kde môžu návštevníci portálu nájsť
pomoc v zložitých životných situáciách, keď potrebujú zabezpečiť starostlivosť
o svojho blízkeho.
b) Vytvorenie novej časti „ Sprievodcu starostlivosťou“
V decembri 2017 bola na informačnom portáli www.zomieranie.sk sprístupnená nová
časť - Sprievodca starostlivosťou. Táto časť bola vytvorená s pomocou odborníkov
a bola vytvorená s cieľom poskytnúť potrebné informácie najmä opatrovateľom a
príbuzným, ktorí sa starajú sami o svojho ťažko chorého, alebo umierajúceho blízkeho
človeka doma, aby sa čo možno najdlhšie vyhli ústavnej starostlivosti. Sústredili sa
tam informácie roztrúsené na viacerých miestach a umožňujú aj laikom získať rýchlo
informácie o spôsobe optimálnej starostlivosti pri najviac sa opakujúcich problémoch,
súčasne sa rýchlo zorientovať a nájsť zdroje ďalších potrebných informácií. Časť
Sprievodca starostlivosťou je rozčlenená na tri sekcie. Prvá sekcia obsahuje tabuľku so
základnými pomôckami, ktoré sú potrebné pri starostlivosti o pacienta s obmedzenou
pohyblivosťou alebo nechodiaceho pacienta. Ďalšia sekcia sa venuje špecifickej
starostlivosti u pacientov s problémom inkontinencie, chronických rán, dekubitov,
stómie a výživy. Tretiu sekciu tvoria ošetrovateľské postupy, kde je stručne popísané,
čo všetko ošetrujúci potrebuje k ošetrovaniu jednotlivých časti tela.
2)
Akreditácia vzdelávania v oblasti komunikácie pre zdravotníckych
pracovníkov „Ako byť dobrým poslom zlých správ“.
Toto špecializované komunikačné vzdelávanie pre lekárov a sestry, ktorí sú v kontakte
s ťažko chorými a zomierajúcimi pacientmi a ich príbuznými, bolo vytvorené s cieľom
odstrániť nedostatky v komunikácii v kritických a záťažových situáciách. Pred
podaním žiadosti o akreditáciu boli vyškolené dve testovacie skupiny zložené
z lekárov a zdravotných sestier. Žiadosť o akreditáciu vzdelávania bola v septembri
2017 podaná na
Ministerstvom zdravotníctva SR a vo februári 2018 bola
vzdelávaciemu programu udelená. Vzdelávanie má charakter tréningového programu
s časovou dotáciou 32 hodín a absolventi získajú 24 kreditov.
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3) ...aj smrť je normálna. Vieme o nej hovoriť s deťmi? – informačná brožúrka.
Materiál bol vytvorený psychológmi ako podporný zdroj informácii pre učiteľov
základných škôl na základe ich podnetu. Brožúra obsahuje základné informácie ako
postupovať a komunikovať s deťmi, aby pri konfrontácii detí so smrťou dokázali
učitelia túto tému dobre komunikačne zvládnuť. Brožúrka bola vytlačená, je
záujemcom k dispozícii v sídle NO VIATICUS a bude distribuovaná na základné
školy, pokiaľ sa podarí zabezpečiť pokrytie nákladov na distribúciu. Súčasne je
dostupná na stiahnutie na webe www.viaticus.sk aj na portáli www.zomieranie.sk.
3. ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA ZA ROK 2017
V súlade s § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení, NO VIATICUS
účtuje v sústave podvojného účtovníctva.
Účtovná závierka je výsledným produktom účtovnej uzávierky. Účtovná uzávierka
predstavuje sústavu výstupných informácií z bežného účtovníctva. Na základe účtovnej
závierky NO VIATICUS zostavila Výkaz ziskov a strát a Súvahu. Tieto doklady sú v prípade
potreby podkladom na vyhotovenie daňového priznania k dani z príjmov. Účtovná závierka
bola zostavená dňa 20.2.2018 . Daňové priznanie za rok 2017 bude riešené v súlade so
zákonom. Účtovná závierka s prílohami je zverejnená v Registri účtovných závierok. Úplné
znenie účtovnej závierky k 31.12.2017 s prílohami je pripojené v prílohe č.2.
3.1. ZHONOTENIE ZÁKLADNÝCH ÚDAJOV
Za rok 2017 boli výnosy NO VIATICUS celkom 25 900,- Eur. Všetky príjmy boli nedaňové a
boli tvorené darmi fyzických a právnických osôb vo výške 20 500,- Eur a poskytnutím služieb
súvisiacich s predmetom činnosti NO VIATICUS v celkovej výške 5 400,- Eur.
Za rok 2017 boli náklady NO VIATICUS celkom 36 945,- Eur. Rozhodujúcu časť nákladov
predstavovali náklady na personálne zabezpečenie činnosti NO VIATICUS celkom boli
celkom 29 624- Eur, t.j. 80,19 %. NO VIATICUS mala k 31.12.2017 prepočítane 2,6
zamestnancov na čiastočný úväzok a dvanásť dobrovoľníkov, ktorí priamo realizovali všetky
projekty v roku 2017.
Ďalšou rozhodujúcou skupinou nákladov boli náklady na služby v celkovej výške 6289,-Eur –
ide najmä o náklady na priestory, tlač materiálov, externé služby.
Výsledok hospodárenia za rok 2017 bola strata v celkovej výške -11 044,01,- Eur. Tento
rozdiel medzi príjmami a výdavkami v bežnom roku bol krytý z finančnej rezervy vytvorenej
v roku 2016.
3.2. STAV A POHYB MAJETKU A ZÁVÄZKOV
Stav aktív a pasív k 31.12.2017 predstavuje sumu 11 202,- Eur.
Prehľad majetku:
K 31.12.2017 NO VIATICUS nevlastní žiadny neobežný majetok
K 31.12.2017 NO VIATICUS vlastní obežný majetok v celkovej výške 11 202,- Eur
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Zdroje krytia majetku:
a) vlastné zdroje krytia majetku: 8 173,- Eur;
b) cudzie zdroje krytia majetku: 3 029,- Eur
• dlhodobé záväzky 54,- Eur
• krátkodobé záväzky 2 975,- Eur
4. VÝROK AUDÍTORA K ROČNEJ ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE
Vzhľadom na skutočnosť, že NO VIATICUS nemala v roku 2017 žiadne dotácie zo štátneho
rozpočtu, z rozpočtu štátneho fondu alebo z rozpočtu obce a príjmy NO VIATICUS za rok
2017 neboli vyššie ako 165 969 eur, audit v súlade s § 33 ods. 3 Zákona vykonaný nebol.
5. ZMENY V ORGANIZÁCII
Správna rada NO VIATICUS sa v priebehu roka 2017 neuzniesla na žiadnych zmenách
v štatúte a nedošlo ani k žiadnym zmenám v zložení orgánov neziskovej organizácie.
6. CIELE A ZÁMERY NO VIATICUS NA ROK 2018
V roku 2018 plánuje NO VIATICUS pokračovať v aktivitách nadväzujúcich na projekty
realizované v predchádzajúcich rokoch.
Rozvoju portálu www.zomieranie.sk bude venovaná trvalá pozornosť.. Portál bude ďalej
napĺňaný informáciami a údajmi pomocou vlastných kapacít a dobrovoľníkov, ďalší rozvoj
portálu dodávateľským spôsobom bude viazaný na možnosti získania finančných
prostriedkov.
Vzdelávanie pre lekárov a zdravotné sestry, ktoré získalo akreditáciu vo februári 2018,
ponúkneme zdravotníckym a sociálnym zariadeniam. Vzhľadom na finančnú situáciu týchto
zariadení budeme hľadať spôsob aby sa vzdelávanie realizovalo bez akéhokoľvek nároku na
finančné prostriedky od záujemcov. Pre tieto účely zriadime účelový vzdelávací fond.
Práca pre školy bude pokračovať v tomto roku samostatnou aktivitou pre stredné školy.
Tieto sa stretávajú s problémom zomierania a smrti najmä v osobitne ťažkej spojitosti –
v súvislosti so samovraždami. Ako komunikovať, keď sa to stane, ale najmä ako zistiť, že
niekto má závažné problémy – tomu by sa mal venovať projekt pre pedagógov stredných škôl.
.

Vopred vyslovené priania je projekt, ktorý je iniciatívou pre legislatívnu zmenu. Inštitút
vopred vyslovených prianí upravuje rozhodovanie o zdravotnej starostlivosti v prípade, že
pacient nie je schopný prejaviť svoju vôľu. Zákonná úprava tohto inštitútu zaostáva za
vyspelými európskymi aj okolitými krajinami, čo prináša množstvo zložitých situácii v praxi.
Smrť a virtuálne prostredie je novým, náročným ale veľmi dôležitým projektom, ktorý sa
bude zaoberať jednou veľkou, nepokrytou oblasťou Cieľom projektu je zosumarizovať
existujúce informácie a súčasne iniciovať potrebné úpravy vo všetkých oblastiach virtuálneho
priestoru, ktoré pomôžu dôstojnému a bezpečnému ukončeniu existencie človeka vo
virtuálnom priestore po jeho fyzickej smrti.
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