
Výročná správa nadácie za rok 2015 
alebo 
čo sme urobili pre mladých ľudí s postihnutím a bez postihnutia  
 
 
Nadácia KRAJINA HARMÓNIE 
Predmestská 24 
010 01 Žilina 
telefón : 041- 7234 624 
mobil: 0905 – 988 513, 950 270 
e-mail : nkh@slovanet.sk 
http://www.nkh.sk 
IČO : 319 13 130 
Číslo účtu : VÚB Žilina SK87 0200 0000 0000 7653 9432 
 
Členovia správnej rady v roku 2015: 
Milan Hriňa 
Patrícia Garajová -Jariabková 
PhDr. Kristína Kačaljaková, PhD 
MUDr. Marcela Poláčková 
PhDr. Soňa Holúbková – predseda 
 
Margaréta Galušková – správca 
Ing. Dana Drončovská – revízor 
 

Nadácia KRAJINA HARMÓNIE 
pripravuje projekty, festivaly, sympóziá, prednášky, semináre,  
tvorivé dielne, klubové večery, súťaže, stretnutia 
pre  
mentálne, zmyslovo, citovo a telesne postihnutých ľudí, 
všetkých, ktorí s nimi žijú a pracujú, 
širokú verejnosť, 
ktoré 
vedú k harmónii medzi ľuďmi, k harmónii ľudí a sveta okolo nich a v nich, 
približujú ľudí k dobru, kráse, pravde, láske, radosti, poznaniu, slobode,  
tolerancii a úcte k životu, 
podporujú sociálny a kultúrny život ľudí, 
nahrádzajú ústavnú starostlivosť pre ľudí s postihnutím, 
smerujú ich k začleneniu do komunity, 
pozitívne formujú postoje spoločnosti k občanom s postihnutím  
 
Organizačné zmeny 
 
V roku 2015 nenastali žiadne organizačné zmeny. 

mailto:nkh@slovanet.sk
http://www.nkh.sk/
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Činnosť nadácie Krajina harmónie v roku 2015 
 
Pravidelné aktivity zamerané na rozvoj zručností  
Každý deň sa mladí ľudia s postihnutím a bez neho mohli rozvíjať v nimi určených oblastiach, 
spoznávať sa a rozvíjať svoju zodpovednosť.  

  
 
Aktivity boli podporené z 2% , z výnosu zbierky SHR Tesco 2014 a z projektu HD NDS 
 
Chaluparty pobyty na horách  
Každý mesiac v roku 2015 sa skupina mladých ľudí s postihnutím aj bez postihnutia stretla 
v prírode v chalupe, kde sa spolu hrali hry, tvorili, varili a učili sa žiť spolu. Rozvíjali tak svoje 
zručnosti, komunikáciu a vzájomnú podporu. 
 
Projekt podporila SHR cez zbierku Tesco 
 
Projekt 1000+1 príbeh Hodina deťom NDS 
Projekt pokračoval od roku 2014 a každý pondelok sme počúvali nové príbehy, oceňovali ich 
jedinečnosť. Pripravili sme aj vernisáž fotografií, ktoré zachytávali príbehy skoro ako z 1000 
a 1 noci. 

  
 
Projekt bol podporený z programu Hodina deťom NDS 
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Letná krajina harmóniePagPovljana2015 
Na ďalekú cestu do Chorvátska sa vydalo 24 účastníkov rehabilitačného pobytu, aby sa spolu 
otužili v chladnej slanej vode a upevnili vzájomné priateľstvá v kempe. Okrem rozvoja 
plávania sa účastníci lepšie spoznali, pripravili mnoho hier a oslávili spoločne strávený čas. 

  
Projekt bol podporený z 2% 
  
Komunitný festival Inter Nos – Medzi nami 
Nadácia Krajina harmónie v spolupráci s mestom Žilina a 15 organizáciami pripravili 3. 
septembra 2015 1. ročník medzinárodného festivalu vychutnávania si rôznorodosti ľudí Inter 
nos – Medzi nami. Festival chcel poukázať na silné stránky všetkých ľudí, podporiť vzájomné 
porozumenie medzi nimi bez rozdielu(výšky, váhy, farby vlasov, postihnutia, počtu detí či 
veľkosti peňaženky) a veselou formou pripomenúť, že všetci tvoríme spoločnosť a len spolu 
dokážeme oceniť rôznorodosť. Na programe sa zúčastnilo približne 500 žiakov ZŠ a SŠ, 
obyvatelia DSS, návštevníci zo Slovenska aj zahraničia, rodičia a starí rodičia s deťmi 
predškolského veku. Atmosféra bola priateľská, plná porozumenia, smiechu a radosti. 
Popoludní pokračoval kultúrny program, kde spoločne 114 tanečníkov tancovalo letkis pod 
vedením TŠ Ľ.Plešingera a začali písať novú knihu žilinských rekordov. Všetci návštevníci sa 
tešili zo step dancu Niagara tínedžer, zatancovali si s Big bandom žilinského konzervatória, 
pozreli si vystúpenie zahraničných hostí mládežníckej výmeny Embrace diversity, potešili sa 
pri vystúpení Ad hoc orchestra a Balkansambelu. Ani dažďové kvapky neodradili hostí pred 
zážitkom a prijatím toho, že hoci sme každý iný, dokážeme spolu tvoriť a radovať sa. 

  

Projekt podporili :  
Iuventa program Erasmus + ,KIA Motors Slovakia v nadácii Pontis, MestoŽilina,  
Rotary klub Žilina, Stabil, a.s,2%  



 4 

Projekty v rámci programu Mládež Erasmus + 
 
Európska dobrovoľnícka služba 
Do augusta sme hosťovali dvoch dobrovoľníkov (Hendrik a Raimund ) z Nemecka, ktorí sa k 
nám dodnes radi vracajú . Zároveň pricestovali dvaja noví dobrovoľníci (Jan a Diarmuid) z 
Nemecka a Írska, aby nám pomohli organizovať voľnočasové aktivity a ľudí s postihnutím na 
ich ceste k samostatnosti. Učia sa u nás zvládnuť zodpovednosť a slovenčinu. 
 

  
 
Na tri týždne v lete 2015 prišli k nám 4 mladí ľudia s postihnutím zo Slovinska ( Gregor, 
Fartek, Miha a Alesandra) s 2 asistentmi (David a Vladimir). Užívali si samostatnosť, aktivity a 
začlenenie do bežného života.  
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Na krátku EVS sme do Slovinska vyslali dve mladé dámy ( Anna Maria a Bajka) s asistentkou ( 
Rebeka), kde si rozvíjali svoje pracovné návyky. 
 

  
  
Výmeny mládeže 
V lete sme zorganizovali v Žiline mládežnícku výmenu Embrasse Diversity pre mladých ľudí 
z Portugalska, Nemecka, Malty, Slovinska, Česka, Poľska a Slovenska. Projekt poskytol 
účastníkom možnosť vyskúšať a zažiť rovnosť a inklúziu využívajúc rôzne metódy pomocou 
divadla, tanca, hudby a výtvarných techník. Výmena trvala 10 dní , počas ktorých sme 
pomocou neformálneho učenia spoznávali vlastnú identitu, učili sa prijať a oceniť odlišnosti 
ostatných a posilňovať vzájomný rešpekt. Spoločne vytvorili predstavenie o prijatí inakosti a 
prijatí utečencov a predstavili ho na námestí v Žiline počas festival Inter Nos. 
 

  
 

Sedem mladých ľudí od nás sa v auguste 2015 zúčastnilo na výmene vo Veľkej Británii na 

projekte Equality a šesť na výmene v Grécku na projekte Creativity. 

 

Tréningy  
 
V rámci projektov Erasmus +sme mali svojich zástupcov na tréningoch: 
Reflect and Act v Poľsku, Manage the Future v Portugalsku, Tool Fair X v Maďarsku. 
 
Projekty boli podporené z programu Erasmus +  
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Ďalšie realizované projekty 
 
SHR - Zbierka v Tescu Žiline 
V decembri 2015 sme v spolupráci so Slovenskou humanitnou radou a Hypertescom v Žiline 
usporiadali vianočnú zbierku, ktorej výťažok poslúži na aktivity počas roka 2016. 
 
Ďakujeme všetkým štedrým kupujúcim, ktorí nás podporili ! 
 
Dobrovoľníci z KIA Motors Slovakia u nás 
Počas celého roka sme spolu s pracovníkmi z KIA Motors Slovakia organizovali brigády, 
prípravy na festival, vyrábali kulisy a tešili sa na festivale. Navzájom sme sa o sebe veľa 
naučili. 
 
Projekt bol podporený z KIA Motors Slovakia 

Slávnosť svetiel december 2015 
Na konci roka sme usporiadali stretnutie s priaznivcami myšlienok spoločného života 
zdravých a zdravotne postihnutých ľudí, aby sme sa podelili o zážitky z celoročných akcií, 
spolu sme si pozreli fotografie a video z aktivít a podelili sme sa o zážitky. 
 
Cenu Forresta Gumpa za rok 2015 získali:  
Lenka Bobotová z Nemšovej, ktorá je odvážna a spoločenská a urobila vo svojom živote 
významný krok smerom k normálnemu životu.  
Duo –Martina Strnadová a Matej Beňo, ktorí sa aktívne zapájali do aktivít NKH a zodpovedne 

a citlivo podporovali ľudí s postihnutím pri ich zapájaní sa do bežného života. 

Lajka – reklamná agentúra - najlepší sponzor roka 2015. 

Cenu Tracyho tigra za tvorivú činnosť mladých ľudí v roku 2015 získal 

Ad hoc orchester za hudobnú produkciu 

  
 
Spolupráca s Agentúrou podporných služieb, n.o. 
Nadácia v spolupráci s mestom Žilina vytvorila Agentúru podporných služieb, n.o., ktorá na 
základe registrácie na Krajskom úrade v Žiline a na Žilinskom samosprávnom kraji 
poskytovala počas celého roka 2015 sociálne služby v zariadení podporovaného bývania.  
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Najdôležitejší sponzori v roku 2015 
Mesto Žilina 
KIA Motors Slovakia 
NA programu Mládež Erasmus+ 
Rotary klub Žilina 
SHR - Tesco zbierka 
Stabil, a.s. 
a všetci, ktorí nám venovali 2%  
 
Ďalší sponzori  
ADTS, s.r.o. 
Arian servis, s.r.o 
AutoFlex, s r.o. 
Beno – Ing.Beňo 
Colspedia, s.r.o. 
Ďurana Radovan 
EMP, s.r.o 
ERPOS, s r.o. 
Glejteková Katarína 
Golden.sk 
Hollen, s.r.o 
Hypokrat, s.r.o(MUDr. Krakovská) 
MUDr. Janoušková 
MUDr. Kročková 
MUDr. Strnadová 
MUDr. Šuleková 
MUDr. Tamborská 
Národná banka Slovenska 
Nereus, plavecká škola 
Optik JaŠ Senková 
Sevis, a.s. 
Tymian Assets, s r.o  
Vidra a spol. s r.o. 
Walmark, s.r.o. 
Zasielateľstvo Timex,s.r.o  
ZO OZŽ pri ZSSK Cargo – úsek vozňov Žilina 
Zubné ambulancie MUDr. Moravčík s r.o.  
 
Materiál a služby nám venovali: 
Elf Media, s.r.o. 
El Toro 
Econohotel 
KA-VT, s.r.o. 
Kompas ubytovanie 
LAJKA, reklamná agentúra 
Melodyshop.sk 
Modex, a.s. 
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Painthouse 
Peza, a.s. 
PRIEMTO – Ladislav Tabačik 
Profi – Ing. Beňová Dérerová 
Reštaurácia Tratoria 
Stavebniny Hrnko s r.o. 
Svietidlá Veľká okružná 
Truckcentrum.sk 
Valin čistenie a firemný servis 
Vaša Slovensko 
Žilinská parkovacia spoločnosť, s.r.o. 
Žilmont, s.r.o 
 
Spoluorganizátori našich podujatí 
3T 
Ad hoc orchestra 
Artfórum 
Balkansambel  
Big Band žilinského konzervatória 
Centrum včasnej intervencie Žilina 
Centrum voľného času 
Diecézna charita Žilina 
Gymnázium Hlinská 
Kompas ubytovanie 
Mesto Žilina 
Návrat, o.z. 
Občianske združenie pre podporu netradičných foriem umenia 
OZ Stopy 
Socia - nadácia na podporu sociálnych zmien v spolupráci s OSF 
Stanica Záriečie 
Súkromná stredná umelecká škola 
Tanečná škola Ľ. Plešingera 
Únia nevidiacich a slabozrakých Žilina 
Základná umelecká škola L. Árvaya 
Žilinské stredné školy 
 
 
 
 

Ďakujeme všetkým dobrovoľníkom, sponzorom, donorom, spoluorganizátorom, darcom 
2%a priaznivcom za podporu a pomoc pri realizácii cieľov a podujatí nadácie!



Poznámky (Úč  NUJ 3 – 

01) 
IČO  3 1 9 1 3 1 3 0 /SID     

 

 

Čl. I. 

Všeobecné údaje 

(1) Údaje o zakladateľovi alebo zriaďovateľovi účtovnej jednotky: 

Údaje o zakladateľovi alebo 

zriaďovateľovi účtovnej jednotky: 

Meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, ktorá je zakladateľom alebo 

zriaďovateľom účtovnej jednotky 

Ing. Peter Ničík 

Mgr. Jarmila Čičková 

PhDr. Soňa Holúbková 

Dátum založenia alebo zriadenia 

účtovnej jednotky 
1995 

 

(2) Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov  a iných orgánov účtovnej jednotky; uvádzajú sa mená 

a priezviská členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky. 

Štatutárne orgány: 
(Štatutár, správna rada, 

predsedníctvo) 

 

 

 

Galušková Margaréta - správca 

 

 

 

Dozorný orgán: 

(Dozorná rada, revízor) 

Drončovská Dana - revízor 

 

 

 

(3) Opis činnosti, na účel ktorej bola účtovná jednotka zriadená a opis druhu podnikateľskej činnosti, ak ju účtovná jednotka 

vykonáva. 

Hlavná činnosť: 

 

 

Nadácia sa zameriava na vytváranie podmienok pre zdravotne postihnutých ľudí na zaradenie do 
bežného života 

 

 

Podnikateľská činnosť: 

 

 

 

 

(4) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov, a z toho počet vedúcich zamestnancov účtovnej jednotky za účtovné 

obdobie, za ktoré sa zostavuje účtovná závierka (ďalej len „bežné účtovné obdobie“) a za bezprostredne predchádzajúce 

účtovné obdobie. Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou a počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali 

dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia.  

Tabuľka k čl. I ods. 4  o počte zamestnancov a dobrovoľníkov: 
 

Bežné  účtovné obdobie 
Bezprostredne predchádzajúce 

účtovné obdobie 

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov 4 4 

z toho  počet vedúcich zamestnancov   

Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou    

Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre 
účtovnú jednotku počas účtovného obdobia 

25 
25 
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(5) Informácia o organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky. 

(6) Údaje podľa čl. I, III a IV  sa uvádzajú v textovej podobe a tabuľkovej podobe.  

Čl. II 

Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach 

(1) Informácia, či je účtovná závierka zostavená za splnenia predpokladu, že účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať 

vo svojej činnosti. 

ÁNO  NIE  

(2) Zmeny účtovných zásad a zmeny účtovných metód s uvedením dôvodu týchto zmien a vyčíslením ich vplyvu na 

finančnú hodnotu majetku, záväzkov, základného imania a výsledku hospodárenia účtovnej jednotky. 

Druh zmeny Dôvod 
Vplyv na hodnotu majetku, záväzkov, 

základného imania a výsledku hospodárenia 

   

 

(3) Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov v členení na 

Majetok a záväzky Spôsob oceňovania 

a) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou   

b) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou   

c) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom   

d) dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou   

e) dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou   

f) dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom   

g) dlhodobý finančný majetok   

h) zásoby obstarané kúpou   

i) zásoby vytvorené vlastnou činnosťou   

j) zásoby obstarané iným spôsobom   

k) pohľadávky   

l) krátkodobý finančný majetok   

m) časové rozlíšenie na strane aktív súvahy   

n) záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov  

o) časové rozlíšenie na strane pasív súvahy  

p) deriváty  

q) majetok a záväzky zabezpečené derivátmi  

r) prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe finančného prenájmu  

 

(4) Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého hmotného majetku  a dlhodobého nehmotného 

majetku, pričom sa uvádza doba odpisovania, použité sadzby odpisov a odpisové metódy pri určení účtovných odpisov.  

Druh dlhodobého majetku Doba odpisovania Sadzby odpisov Odpisová metóda 

Budova 40 1/40 rovnomerná 

    

 

(5) Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku – účtovná jednotka uplatňuje:  

Opravné položky Rezervy 

 nie  nie 

 

Čl. III 

Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe 
(1) Údaje o dlhodobom nehmotnom majetku a dlhodobom hmotnom majetku za bežné účtovné obdobie: 
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a) prehľad o dlhodobom majetku podľa položiek tohto majetku v členení podľa položiek súvahy; uvádza sa stav 

dlhodobého majetku v prvotnom ocenení na začiatku bežného účtovného obdobia, prírastky, úbytky a presuny 

tohto majetku a zostatok na konci bežného účtovného obdobia, 

b) prehľad oprávok a opravných položiek k dlhodobému majetku podľa jednotlivých položiek tohto majetku v členení 

podľa položiek súvahy; uvádza sa stav oprávok a opravných položiek k dlhodobému majetku na začiatku bežného 

účtovného obdobia, ich prírastky a úbytky počas bežného účtovného obdobia a zostatok na konci bežného 

účtovného obdobia, 

c) prehľad o zostatkových cenách dlhodobého majetku na začiatku bežného účtovného obdobia a na konci bežného 

účtovného obdobia. 

Tabuľka k čl. III ods. 1  o stave a pohybe dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku: 

Tabuľka č. 1 

  

Nehmotné 

výsledky 

z vývojovej 

a obdobnej 

činnosti 

Softvér 
Oceniteľné 

práva 

Ostatný 

dlhodobý 

nehmotný 

majetok 

Obstaranie 

dlhodobého 

nehmotného 

majetku 

Poskytnuté 

preddavky 

na dlhodobý 

nehmotný 

majetok 

Spolu 

Prvotné ocenenie - stav 

na začiatku bežného 
účtovného obdobia 

       

prírastky          

úbytky         

presuny               

Stav na konci bežného 

účtovného obdobia 
              

Oprávky – stav na 

začiatku bežného 

účtovného obdobia 

              

prírastky                 

úbytky                

Stav na konci bežného 

účtovného obdobia 
              

Opravné položky – stav 

na začiatku bežného 

účtovného obdobia 

              

prírastky                 

úbytky                

Stav na konci bežného 
účtovného obdobia 

              

Zostatková hodnota 

Stav na začiatku 
bežného účtovného 

obdobia 

              

Stav na konci bežného 

účtovného obdobia 
              

 

Tabuľka č. 2 

  Pozemky 

Umeleck

é diela 

a zbierky 

Stavby 

Samost. 

hnuteľné 

veci 

a súbory 

hnut. 

vecí 

Dopravn

é 

prostried

-ky 

Pestova-

teľské 

celky 

trvalých 

porastov 

Základné 

stádo 

a ťažné 

zvieratá 

Drobný 

a ostatný 

dlhodobý 

hmotný 

majetok 

Obst. 

dlhodob. 

hmotnéh

o 

majetku 

Poskyt 

predd. 

na 

dlhodobý 

hmotný 

majetok 

Spolu 

Prvotné ocenenie - stav 
na začiatku bežného 

účtovného obdobia 

13040,23  3269,60  58860,92    10500           85670,75  

prírastky                         

úbytky                        

presuny                       

Stav na konci bežného 
účtovného obdobia 

13040,25  3269,60  58860,92    10500            85670,75  
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Oprávky – stav na 

začiatku bežného 

účtovného obdobia 

    30903,98    10500            41403,98  

prírastky       1689,61                1689,61  

úbytky                        

Stav na konci bežného 

účtovného obdobia 
    32593,59                43093,59  

Opravné položky – 

stav na začiatku 
bežného účtovného 

obdobia 

                      

prírastky                         

úbytky                        

Stav na konci bežného 
účtovného obdobia 

                      

Zostatková hodnota 

Stav na začiatku 
bežného účtovného 

obdobia 

13040,23  3269,60  27956,94                
44266,77 

  

Stav na konci bežného 

účtovného obdobia 
13040,23  3269,60  26267,33                42577,16  

            
(2) Prehľad dlhodobého majetku, na ktorý je zriadené záložné právo a dlhodobého majetku, pri ktorom má účtovná jednotka 

obmedzené právo s ním nakladať: 

Prehľad dlhodobého majetku Výška majetku 

  

 

(3) Údaje o spôsobe a výške poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku. 

Dlhodobý majetok Spôsob poistenia Výška poistenia 

Budova Požiar, voda, krádež, živel 72,83 

 

(4) Údaje o štruktúre dlhodobého finančného majetku za bežné účtovné obdobie a jeho umiestnenie v členení podľa 

položiek súvahy a o zmenách, ktoré sa uskutočnili v priebehu bežného účtovného obdobia v jednotlivých položkách 

dlhodobého  finančného  majetku. 

Tabuľka k čl. III ods. 4  o zmenách jednotlivých položiek dlhodobého finančného majetku: 

  

Podielové 

cenné 

papiere 

a podiely 

v obchodnej 

spoločnosti 

v ovládanej 

osobe 

Podielové 

cenné 

papiere 

a podiely 

v obchodnej 

spoločnosti 

s podstatným 

vplyvom 

Dlhové 

cenné 

papiere 

držané do 

splatnosti 

Pôžičky 

podnikom 

v skupine 

a ostatné 

pôžičky 

Ostatný 

dlhodobý 

finančný 

majetok 

Obstaranie 

dlhodobého 

finančného 

majetku 

Poskytnuté 

preddavky 

na 

dlhodobý 

finančný  

majetok 

Spolu 

Prvotné ocenenie 

Stav  na začiatku bežného 

účtovného obdobia 
        51583,71      51583,71  

Prírastky                 

Úbytky                 

Presuny                 

Stav na konci bežného 

účtovného obdobia 
        51583,71      51583,71  

Opravné položky 

Stav na začiatku bežného 

účtovného obdobia 
                

Prírastky         6469,30      6469,30  

Úbytky                 

Stav na konci bežného 
účtovného obdobia 

        6469,30      6469,30  
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Zostatková hodnota  

Stav na začiatku bežného 

účtovného obdobia 
        51583,71      51583,71  

Stav na konci bežného 

účtovného obdobia 
        58053,01      58053,01  
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Tabuľka k čl. III ods. 4  o štruktúre dlhodobého finančného majetku  

Názov spoločnosti 

Podiel na 

základno

m imaní (v 

%) 

Podiel 

účtovnej 

jednotky na 

hlasovacích 

právach 

Hodnota vlastného imania ku koncu Účtovná hodnota ku koncu 

(v %) 

bežného 

účtovného 

obdobia 

bezprostredne 

predchádzajúceh

o účtovného 

obdobia 

bežného 

účtovného 

obdobia 

bezprostredne 

predchádzajúceho 

účtovného obdobia 

              

 

(5) Informácia o výške tvorby, zníženia a zúčtovania opravných položiek k dlhodobému finančnému majetku a opis dôvodu 

ich tvorby, zníženia a zúčtovania. 

Dlhodobý 

finančný majetok 

Stav na 

začiatku 

bežného 

účtovného 

obdobia 

Tvorba 

opravnej 

položky 

(zvýšenie) 

Zníženie 

opravnej 

položky 

Zúčtovanie  

opravnej 

položky 

Stav na konci 

bežného 

účtovného 

obdobia 

Opis dôvodu ich 

tvorby, zníženia a 

zúčtovania 

       

 

(6) Prehľad o významných položkách krátkodobého finančného majetku a  o ocenení krátkodobého finančného majetku  

reálnou hodnotou ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, pričom sa uvádza vplyv takéhoto ocenenia na 

výsledok hospodárenia účtovnej jednotky. 

Tabuľka k čl. III ods. 6  o položkách krátkodobého finančného majetku 

Tabuľka č. 1 

Krátkodobý finančný majetok Stav na konci bežného účtovného obdobia 
Stav na konci bezprostredne 

predchádzajúceho účtovného obdobia 

Pokladnica 14,37 2350,23 

Ceniny 70,82 77,60 

Bežné bankové účty 21551,48 12562,58 

Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou 

ako jeden rok 
  

Peniaze na ceste 5,15 5,63 

Spolu 21641,82 14996,04 

 

Tabuľka č. 2 

Krátkodobý finančný majetok 

Stav na začiatku 

bežného účtovného 

obdobia 

Prírastky Úbytky 

Stav na konci 

bežného účtovného 

obdobia 

Majetkové cenné papiere na 

obchodovanie 
    

Dlhové cenné papiere na obchodovanie      

Dlhové cenné papiere so splatnosťou do 

jedného roka držané do splatnosti  
    

Ostatné realizovateľné cenné papiere     

Obstarávanie krátkodobého finančného 

majetku 
    

Krátkodobý finančný majetok spolu     

 

Tabuľka č. 3 

Krátkodobý finančný  majetok 

Zvýšenie/ zníženie 

hodnoty 

(+/-) 

Vplyv ocenenia na výsledok 

hospodárenia bežného 

účtovného obdobia 

Vplyv ocenenia na vlastné 

imanie 

Majetkové cenné papiere 
na obchodovanie 

   

Dlhové cenné papiere na obchodovanie    

Ostatné realizovateľné cenné papiere    

Krátkodobý finančný  majetok spolu    

 

(7) Prehľad  opravných položiek k zásobám, pričom sa uvádza ich stav na začiatku bežného účtovného obdobia, tvorba, 

zníženie alebo zúčtovanie opravných položiek počas bežného účtovného obdobia a stav na konci bežného účtovného 

obdobia, ako aj dôvod tvorby, zníženia alebo zúčtovania opravných položiek k zásobám. 
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Tabuľka k čl. III ods. 7  o vývoji opravných položiek k zásobám  

Druh zásob 

Stav na začiatku 

bežného 

účtovného 

obdobia 

Tvorba opravnej 

položky 

(zvýšenie) 

Zníženie 

opravnej položky 

Zúčtovanie  

opravnej položky 

Stav na konci 

bežného 

účtovného 

obdobia 

Nedokončená výroba  
a polotovary vlastnej výroby 

     

Výrobky       

Zvieratá      

Tovar      

Poskytnutý preddavok na 
zásoby 

     

Zásoby spolu      

 

(8) Opis významných pohľadávok v nadväznosti na položky súvahy a v členení na pohľadávky za hlavnú činnosť 

a podnikateľskú činnosť. 

Významné pohľadávky Opis  Suma 

   

 

(9) Prehľad  opravných položiek k pohľadávkam, pričom sa uvádza ich stav na začiatku bežného účtovného obdobia, 

tvorba, zníženie alebo zúčtovanie opravných položiek počas bežného účtovného obdobia a stav na konci bežného 

účtovného obdobia, ako aj dôvod tvorby, zníženia alebo zúčtovania opravných položiek k pohľadávkam. 

Tabuľka k čl. III ods. 9  o vývoji opravných položiek k pohľadávkam 

Druh pohľadávok 

Stav na začiatku 

bežného 

účtovného 

obdobia 

Tvorba opravnej 

položky 

(zvýšenie) 

Zníženie 

opravnej položky 

Zúčtovanie  

opravnej položky 

Stav na konci 

bežného 

účtovného 

obdobia 

Pohľadávky z obchodného 
styku 

     

Ostatné pohľadávky      

Pohľadávky voči účastníkom 

združení 
     

Iné pohľadávky      

Pohľadávky spolu      

 

(10) Prehľad  pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti. 

Tabuľka k čl. III ods. 10  o pohľadávkach do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti  
 Stav na konci 

bežného účtovného obdobia 
bezprostredne predchádzajúceho 

účtovného obdobia 

Pohľadávky do lehoty splatnosti 687,86  

Pohľadávky po lehote splatnosti 1776,95  

Pohľadávky spolu 2464,81 2783,40 

 

(11) Prehľad významných položiek časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období. 

Významné položky časového 

rozlíšenia nákladov  
Opis Suma 

 časové rozlíšenie nákladov Adrialand 3834,00 

 príjmy budúcich období Juventa, Úrad práce 8310,03 

 

(12) Opis a výška zmien vlastných zdrojov krytia neobežného majetku a obežného majetku podľa položiek súvahy za bežné 

účtovné obdobie, a to  

a) opis základného imania, nadačného imania v nadáciách, výška vkladov zakladateľov alebo zriaďovateľov, prioritný 

majetok v neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby, prevody zdrojov z fondov 

účtovnej jednotky a podobne; za jednotlivé položky sa uvádza stav na začiatku bežného účtovného obdobia, 

jednotlivé prírastky, úbytky, presuny a zostatok na konci bežného účtovného obdobia, 

b) opis jednotlivých druhov fondov, ktoré tvorí účtovná jednotka, stav na začiatku bežného účtovného obdobia, 

prírastky, úbytky, presuny a zostatok na konci bežného účtovného obdobia.  
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Tabuľka k čl. III ods. 12 o zmenách vlastných zdrojov krytia neobežného majetku a obežného majetku     

 

Stav na 

začiatku 

bežného 

účtovného 

obdobia 

Prírastky 

(+) 

Úbytky 

(-) 

Presuny 

(+, -) 

Stav na konci 

bežného 

účtovného 

obdobia 

Imanie a fondy 

Základné imanie 10382,31    10382,31 

z toho:  

 nadačné imanie v nadácii 
     

 vklady zakladateľov      

 prioritný majetok      

Fondy tvorené podľa osobitného predpisu 10031,16    10031,16 

Fond reprodukcie      

Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a 

záväzkov 
     

Fondy zo zisku 

Rezervný fond      

Fondy tvorené zo zisku      

Ostatné fondy 31376,98  1153,41  30223,57 

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých 

rokov 
66645,54  13988,51  80634,05 

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie -2480,82    -7991,01 

Spolu 115955,17  15141,92  123280,08 

 

(13) Informácia o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty vykázanej v minulých účtovných obdobiach. 

Tabuľka k čl. III ods. 13 o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty 

Názov položky Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 

Účtovný zisk  

Rozdelenie účtovného zisku 

Prídel do základného imania  

Prídel do fondu tvoreného podľa osobitného predpisu  

Prídel do fondu reprodukcie  

Prídel do rezervného fondu  

Prídel do fondu tvoreného zo zisku  

Prídel do ostatných fondov  

Úhrada straty minulých období  

Prevod do sociálneho fondu   

Prevod  do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov  

Iné   

Účtovná strata -2083,61 

Vysporiadanie účtovnej straty 

Zo základného imania  

Z rezervného fondu  

Z fondu tvoreného zo zisku  

Z ostatných fondov  

Z nerozdeleného zisku minulých rokov 2083,61 

Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov 2083,61 

Iné   

(14) Opis a výška cudzích zdrojov, a to 
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a) údaje o jednotlivých druhoch rezerv, ktoré tvorí účtovná jednotka; uvádza sa stav rezerv na začiatku bežného 

účtovného obdobia, ich tvorba, zníženie, použitie alebo zrušenie počas bežného účtovného obdobia a zostatok 

rezervy na konci bežného účtovného obdobia, pričom sa uvedie predpokladaný rok použitia rezervy 

Tabuľka k čl. III ods. 14 písm. a) o  tvorbe a použití rezerv 

Druh rezervy 

Stav na 

začiatku 

bežného 

účtovného 

obdobia 

Tvorba rezerv Použitie rezerv 
Zrušenie alebo 

zníženie rezerv 

Stav na konci 

bežného 

účtovného 

obdobia 

Jednotlivé druhy krátkodobých 

zákonných rezerv 
     

Jednotlivé druhy dlhodobých 
zákonných rezerv 

     

Zákonné rezervy spolu      

Jednotlivé druhy krátkodobých 

ostatných rezerv 
     

Jednotlivé druhy dlhodobých 

ostatných rezerv 
     

Ostatné rezervy spolu      

Rezervy spolu      

b) údaje o významných položkách na účtoch 325 - Ostatné záväzky a 379 – Iné záväzky; uvádza sa začiatočný stav, 

prírastky, úbytky a konečný zostatok podľa jednotlivých druhov záväzkov, 

Významné položky ostatných a iných 

záväzkov  
Začiatočný stav Prírastky Úbytky 

Konečný 

zostatok 

     

c) prehľad  o výške záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti, 

 Stav na konci 

bežného účtovného obdobia 
bezprostredne predchádzajúceho 

účtovného obdobia 

Záväzky do lehoty splatnosti                   241,30                      3291,69 

Záväzky po lehote splatnosti   

Záväzky spolu                   241,30                      3291,69 

 

d) prehľad o výške záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti v členení podľa položiek súvahy  

1. do jedného roka vrátane, 

2. od jedného roka do piatich rokov vrátane, 

3. viac ako päť rokov 

 

Tabuľka k čl. III ods. 14 písm. c) a d) o záväzkoch 

Druh záväzkov 

Stav na konci 

bežného účtovného obdobia 

bezprostredne 

predchádzajúceho účtovného 

obdobia 

Záväzky po lehote splatnosti   

Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do 

jedného  roka 
  

Krátkodobé záväzky spolu                    -775,66                   2894,69 

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od  jedného  do piatich  

rokov  vrátane  
  

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov    

Dlhodobé záväzky spolu                          9,83                           8,02 

Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu                     -765,83                     2902,71 

e) prehľad o záväzkoch zo sociálneho fondu; uvádza sa začiatočný stav, tvorba a čerpanie sociálneho fondu počas 

účtovného obdobia a zostatok na konci účtovného obdobia, 

Tabuľka k čl. III ods. 14 písm. e) o vývoji sociálneho fondu 

Sociálny fond Bežné  účtovné obdobie 
Bezprostredne predchádzajúce 

účtovné  obdobie 

Stav k prvému dňu účtovného obdobia 8,02 -6,79 
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Tvorba na ťarchu nákladov 139,81 136,08 

Tvorba zo zisku   

Čerpanie   

Stav k poslednému dňu účtovného obdobia                                   138,00                                    121,27 

f) prehľad o bankových úveroch, pôžičkách a návratných finančných výpomociach s uvedením meny, v ktorej boli 

poskytnuté, druhu, hodnoty v cudzej mene a hodnoty v eurách ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, 

výšky úroku, splatnosti a formy zabezpečenia, 

Tabuľka k čl. III ods. 14 písm. f) o bankových úveroch, pôžičkách a návratných finančných výpomociach 

Druh cudzieho zdroja Mena 
Výška úroku 

v % 
Splatnosť 

Forma 

zabezpečenia 

Suma istiny 

na konci 

bežného 

účtovného 

obdobia 

Suma istiny na 

konci 

bezprostredne 

predchádzajúceho 

účtovného 

obdobia 

Krátkodobý bankový úver       

Pôžička       

Návratná finančná výpomoc       

Dlhodobý bankový úver       

Spolu       

g) prehľad o významných položkách časového rozlíšenia výdavkov budúcich období. 

Významné položky časového 

rozlíšenia výdavkov budúcich období 
Opis  Suma 

   

 

(15) Prehľad o významných položkách výnosov budúcich období v členení najmä na 

a) zostatkovú hodnotu bezodplatne nadobudnutého dlhodobého majetku, 

b) zostatkovú hodnotu dlhodobého majetku obstaraného z dotácie, 

c) zostatok nepoužitej dotácie alebo grantu, 

d) zostatok nepoužitej časti podielu zaplatenej dane, 

e) zostatkovú hodnotu dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane. 

Tabuľka k čl. III ods. 15 o významných položkách výnosov budúcich období 

Položky výnosov budúcich období z dôvodu 

Stav na konci 

bezprostredne 

predchádzajúc

eho účtovného 

obdobia 

Prírastky Úbytky 

Stav na konci 

bežného 

účtovného 

obdobia 

bezodplatne nadobudnutého dlhodobého majetku     

dlhodobého majetku obstaraného z dotácie     

dlhodobého majetku  obstaraného z finančného 

daru 
    

dotácie zo štátneho rozpočtu alebo  z prostriedkov 
Európskej únie 

    

dotácie z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho 

územného celku 
    

grantu     

podielu zaplatenej dane    3836,00 

dlhodobého  majetku  obstaraného z podielu 
zaplatenej dane 

    

 

(16) Údaje o majetku prenajatom formou finančného prenájmu, a to 

a) celková suma dohodnutých platieb ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, v členení na istinu 

a finančný náklad, 

Suma istiny Finančný náklad 

  

 

b) suma istiny a finančného nákladu podľa doby splatnosti  

1. do jedného roka vrátane, 

2. od jedného roka do piatich rokov vrátane, 
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3. viac ako päť rokov. 

Tabuľka k čl. III ods. 16 o majetku prenajatom formou finančného prenájmu 

Záväzok 

Stav na konci 

bezprostredne 

predchádzajúceho 

účtovného obdobia 

Istina Finančný náklad 

Stav na konci 

bežného účtovného 

obdobia 

Celková suma dohodnutých platieb     

do jedného roka vrátane     

od jedného roka do piatich  rokov vrátane     

viac ako päť rokov     

Čl. IV 

Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje vo výkaze ziskov a strát 
(1) Prehľad tržieb za vlastné výkony a tovar s uvedením ich opisu a vyčíslením hodnoty tržieb podľa jednotlivých hlavných 

druhov výrobkov,  služieb hlavnej činnosti a podnikateľskej činnosti účtovnej jednotky. 

Prehľad tržieb za vlastné výkony a tovar Hlavná činnosť Podnikateľská činnosť 

Tržby za poskytnuté energie 6674,07  

 

(2) Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek prijatých darov, osobitných výnosov, zákonných poplatkov a iných 

ostatných výnosov.  

Opis významných položiek prijatých darov, osobitných výnosov, zákonných poplatkov 

a iných ostatných výnosov 
Suma 

Juventa 

Hodina deťom 
KIA motors Žilina 

ERC 

21880,00 

3126,00 
2600,00 

6993,00 

 

(3) Prehľad  dotácií a grantov, ktoré účtovná jednotka prijala v priebehu bežného účtovného obdobia. 

Prehľad dotácií a grantov Suma 

Úrad práce 6774,10 

 

(4) Opis a suma významných položiek finančných výnosov; uvádza sa aj celková suma kurzových ziskov, pričom  osobitne 

sa uvádza hodnota kurzových ziskov účtovaná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. 

Opis významných položiek finančných výnosov Suma 

 celková hodnota kurzových ziskov  

 hodnota kurzových ziskov ku dňu účtovnej závierky  

 ostatné  

 

(5) Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek nákladov, nákladov na ostatné služby, osobitných nákladov a iných 

ostatných nákladov.  

Opis významných nákladov, nákladov na ostatné služby, osobitné náklady a iné ostatné 

náklady 
Suma 

Príspevok na pobytové stretnutia Chalupart 

Príspevok na kurz  varenia 
Príspevok na vymenné pobyty 

6760,00 

2042,00 
6298,00 

 

(6) Prehľad o účele a výške použitia podielu zaplatenej dane za bežné účtovné obdobie. 

Tabuľka k čl. IV  ods. 6 o účele a výške použitia podielu zaplatenej dane     

Účel použitia podielu zaplatenej dane 

Použitá suma z bezprostredne 

predchádzajúceho účtovného 

obdobia 

Použitá suma bežného 

účtovného obdobia 

Klubové podujatia                    14424,90           5219,35 

   

   

Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia            3836,76 

 

(7) Opis a suma významných položiek finančných nákladov; uvádza sa aj celková suma kurzových strát, pričom osobitne sa 

uvádza hodnota kurzových strát účtovaná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. 
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Opis významných položiek finančných nákladov Suma 

 celková hodnota kurzových strát  

 hodnota kurzových strát ku dňu účtovnej závierky  

 ostatné   

 

(8) V účtovnej jednotke, ktorá má povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom, sa uvedie vymedzenie a suma nákladov 

za účtovné obdobie v členení na náklady za 

a) overenie účtovnej závierky, 

b) uisťovacie audítorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky, 

c) súvisiace audítorské služby, 

d) daňové poradenstvo, 

e) ostatné neaudítorské služby. 
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Tabuľka k čl. IV  ods. 8 o nákladoch vynaložených v súvislosti s auditom účtovnej závierky 

Jednotlivé druhy nákladov za Suma 

overenie účtovnej závierky  

uisťovacie audítorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky  

súvisiace audítorské služby  

daňové poradenstvo  

ostatné neaudítorské služby  

Spolu  

 

 

Čl. V 

Opis údajov na podsúvahových účtoch 
Významné položky prenajatého majetku, majetku prijatého do úschovy,  odpísané pohľadávky a prípadné ďalšie položky. 

Významné položky Hodnota majetku 

  

 

Čl. VI 

Ďalšie informácie 

(1) Opis a hodnota iných aktív, ktorými sa rozumie možný majetok, ktorý vznikol v dôsledku minulých udalostí a ktorého existencia alebo vlastníctvo 
závisí od toho, či nastane alebo nenastane jedna alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej jednotky; týmito inými 
aktívami sú napríklad práva zo servisných zmlúv, poistných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv, práva z investovania prostriedkov 
získaných oslobodením od dane z príjmov. 

Opis iných aktív Hodnota  

  

 
(2) Opis a hodnota iných pasív vyplývajúcich zo súdnych rozhodnutí, z poskytnutých záruk, zo všeobecne záväzných právnych predpisov, z ručenia 

podľa jednotlivých druhov ručenia;  takýmito inými pasívami sú: 

a) možná povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti a ktorej existencia závisí od toho, či nastane alebo nenastane jedna alebo viac 
neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej jednotky, alebo 

b) povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti, ale ktorá sa nevykazuje v súvahe, pretože nie je pravdepodobné, že na splnenie tejto 
povinnosti bude potrebný úbytok ekonomických úžitkov, alebo výška tejto povinnosti sa nedá spoľahlivo oceniť. 

Opis iných pasív Hodnota  

  

 
(3) Opis významných položiek ostatných finančných povinností, ktoré sa nesledujú v účtovníctve a neuvádzajú sa v súvahe; pri každej položke sa uvádza 

jej opis, výška a údaj, či sa týka spriaznených osôb, a to 

a) povinnosť z devízových termínovaných obchodov a iných finančných derivátov, 
b) povinnosť z opčných obchodov, 
c) zákonná povinnosť alebo zmluvná povinnosť odobrať určité produkty alebo služby, napríklad z dodávateľských alebo odberateľských zmlúv, 
d) povinnosť z leasingových, nájomných, servisných, poistných, koncesionárskych, licenčných zmlúv a podobných zmlúv, 
e) iné povinnosti.  

Opis významných položiek ostatných finančných 

povinností 
Výška Spriaznené osoby 

   

 
(4) Prehľad nehnuteľných kultúrnych pamiatok, ktoré sú v správe alebo vo vlastníctve účtovnej jednotky. 

(5) Informácie o významných skutočnostiach, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia. 
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Prehľad o výnosoch v členení podľa druhu rok 2015 

Finančné dary od organizácii 4 690,00 € 

Finančné príspevky a granty od organizácii  39 234,16 € 

Finančné dary a príspevky od fyzických osôb  2 560,00 € 

2% z podielu zaplatenej dane 5 219,35 €  

Verejná zbierka Tesco  6 847,34 €  

Dotácie  6 781,34 € 

Prijaté výnosy z prenájmu majetku  14 337,16 €  

Úroky  7,01 €  

Vecné dary  785,72 € 

Uhradené náklady na energie spojené s nájmom 6 774,10 € 

Iné výnosy  678,45 € 

 Prehľad o prijatých daroch 

Rotary klub Žilina  1 000,00 € 

Stabil Žilina 500,00 €  

Nereus Žilina  340,00 € 

Hollen Bratislava 500,00 € 

Tymian Assets Žilina 500,00 € 

Nadácia poskytla prostriedky na verejnoprospešný účel  

Nadácia poskytla v roku 2015 desiatim zdravotne postihnutým ľudom a ich 

asistentom príspevok na rekondičný pobyt v Chorvátsku vo výške 4505,00EUR. 

 Nadácia pravidelne prispieva na pobytové stretnutia, ktoré organizuje pre ľudí 

s postihnutím a ich asistentom bez postihnutia sumou 5,-€ každému účastníkovi 

na jeden deň. Za rok 2015 nadácia prispela na pobyty sumou 6760,00 EUR. 

Na kurzy varenia, ktoré nadácia organizuje pre mladých ľudí s postihnutím aj 

bez postihnutia prispela sumou vo výške 2042,00EUR. 

Celkové náklady v členení podľa jednotlivých druhov činnosti nadácie 
a osobitne výška nákladov na správu nadácie  
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Celkové náklady nadácie za rok 2015 boli vo výške 95 119,75 EUR. 

 

Z toho 

na činnosť - kluby, festival, pobyt 63 502,82 EUR 

náklady na dom 24 803,35 EUR 

chránené pracovné miesto 5 697,98 EUR 

 

Prehľad nákladov na správu nadácie 

 

Správna rada schválila výšku nákladov na správu nadácie na rok 2015 do sumy 

4 000,00 EUR. Vyčerpané finančné prostriedky na správu nadácie boli vo výške 

3 672,56 EUR v tomto členení 

 

Náklady na vedenie účtovníctva  2 521,86€ 

Poistenie a bankové poplatky  980,30€ 

Koncesionárske poplatky  56,61€ 

Registračné poplatky 53,80€ 

Materiál 39,99€ 

Zdravotnícke školenie 20,00€ 

 
 

 

Odmena správcu nadácie  

 

V roku 2015 bol správca nadácie odmenený finančnou odmenou vo 

výške280,00 EUR. 

  

 

Nadačné fondy 

 

Organizácia nemá vytvorené nadačné fondy. 

 

Správna rada nadácie neurčila ďalšie údaje, ktoré by mali byť uvedené vo 

výročnej správe. 
 

 



 

Strana aktív č.r. 
Bežné účtovné obdobie 

Bezprostredne 
predchádzajúce 

účtovné 
obdobie 

Brutto Korekcia Netto Netto 

a b 1 2 3 4 

A. NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU  r. 002+009+021 001 
 143 723,76  43 093,59 100 630,17  95 850,48 

1. 
Dlhodobý nehmotný majetok  r. 003 až 008 002  - - - - 

Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti(012-(072+091AÚ) 003  - - - - 

Softvér 
013-

(073+091AÚ) 
004  - - - - 

Oceniteľné práva 
014-

(074+091AÚ) 
005  - - - - 

Ostatný dlhodobý nehmotný majetok(018+019)-(078+079+091AÚ) 006  - - - - 

Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093) 007  - - - - 

Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051-095AÚ)   008  - - - - 

2. 
Dlhodobý hmotný majetok  r. 010 až 020 009 85 670,75  43 093,59  42 577,16  44 266,77 

Pozemky (031) 010 13 040,23 -  13 040,23  13 040,23 

Umelecké diela a zbierky (032) 011 3 269,60 -  3 269,60  3 269,60 

Stavby 
(021-

(081+092AÚ) 
012 58 860,92  32 593,59  26 267,33  27 956,94 

Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022-(082+092AÚ) 013  - - - - 
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Dopravné prostriedky 
(023-

(083+092AÚ) 
014 10 500,00  10 500,00 - - 

Pestovateľské celky trvalých porastov 
(025-

(085+092AÚ) 
015  - - - - 

Základné stádo a ťažné zvieratá 
(026-

(086+092AÚ) 
016  - - - - 

Drobný dlhodobý hmotný majetok 
(028-

(088+092AÚ) 
017  - - - - 

Ostatný dlhodobého hmotného majetku 
(029-

(089+092AÚ) 
018  - - - - 

Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042-094) 019  - - - - 

Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok(052-095AÚ) 020  - - - - 

3. 
Dlhodobý finančný majetok r. 022 až 028 021 58 053,01 -  58 053,01  51 583,71 

Podielové cenné papiere a vklady v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 
096 AÚ) 

022  - - - - 

Podielové cenné papiere a vklady v obchodných spoločnostiach s podstatným 
vplyvom(062- 096 AÚ) 

023  - - - - 

Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (063-096AÚ) 024  - - - - 

Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky(066+067)-096AÚ) 025  - - - - 

Ostatný dlhodobý finančný majetok (069-096AÚ) 026 58 053,01 -  58 053,01  51 583,71 

Obstaranie dlhodobých finančných investícií (043-096AÚ) 027  - - - - 

Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ) 028  - - - - 
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Strana aktív č.r. 
Účtovné obdobie 

Bezprostredne 
predchádzajúce 

účtovné 
obdobie 

Brutto Korekcia Netto 

a b 1 2 3 4 

B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r.030+037+042+051 029 24 101,48 -5,15  24 106,63  17 779,44 

1. 
Zásoby r. 031 až 036 030  - - - - 

Materiál (112+119)-191) 031  - - - - 

Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193) 032  - - - - 

Výrobky (123-194) 033  - - - - 

Zvieratá (124-195) 034  - - - - 

Tovar (132+139)-196) 035  - - - - 

Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby(314-391AÚ) 036  - - - - 

2. 
Dlhodobé pohľadávky r. 038 až 041 037  - - - - 

Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ 038  - - - - 

Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ) 039  - - - - 

Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ) 040  - - - - 

Iné pohľadávky335AÚ+373AÚ+375AÚ+378AÚ)-391AÚ) 
041  - - - - 

3. 
Krátkodobé pohľadávky 043 až 050 042 2 464,81 -  2 464,81  2 783,40 

Pohľadávky z obchodného styku(311AÚ až 315AÚ)-(391AÚ) 043 2 242,53 -  2 242,53  1 960,40 
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Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ) 044  - - - 823,00 

Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a 
zdravotnými poisťovňami 

336 045  - - - - 

Daňové pohľadávky (341 až 345) 046  - - - - 

Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a 
rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348) 

047  - - - - 

Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ-391AÚ) 048  - - - - 

Spojovací účet pri združení (396-391AÚ) 049  - - - - 

Iné pohľadávky (335AÚ+373AÚ+375AÚ+378AÚ)-391AÚ) 050  222,28 - 222,28 - 

4. 
Finančné účty r. 052 až 056 051 21 636,67 -5,15  21 641,82  14 996,04 

Pokladnica (211+213) 052 85,19 -  85,19  2 427,83 

Bankové účty (221+261) 053 21 551,48 -5,15  21 556,63  12 568,21 

Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ) 054  - - - - 

Krátkodobý finančný majetok(251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ 055  - - - - 

Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ) 056  - - - - 

C. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059 057 8 310,03 -  8 310,03  10 829,45 

1. 
Náklady budúcich období (381) 058  - - -  4 228,44 

Príjmy budúcich období (385) 059 8 310,03 -  8 310,03  6 601,01 

MAJETOK SPOLU r. 001 + r.029 + r. 057 060  176 135,27  43 088,44 133 046,83 124 459,37 
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Strana pasív č.r. Účtovné obdobie 
Bezprostredne predchádzajúce 

účtovné obdobie 

a b 5 6 

A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073 061 122 660,12 115 955,17 

1. 

Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067 062 20 413,47 20 413,47 

Základné imanie (411) 063 10 382,31 10 382,31 

Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412) 064 10 031,16 10 031,16 

Fond reprodukcie (413) 065  -  - 

  Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414) 066  -  - 

  Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415) 067  -  - 

2. 

Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071 068 30 223,57 31 376,98 

Rezervný fond (421) 069  -  - 

Fondy tvorené zo zisku (423) 070  -  - 

Ostatné fondy (427) 071 30 223,57 31 376,98 

3. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428) 072 80 634,05 66 645,54 

4. 

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 
074 + r. 101) 

073 - 8 610,97 - 2 480,82 

B.  CUDZIE ZDROJE SPOLUr. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097 074 243,45  3 299,71 

1. Rezervy r. 076 až r. 078 075  -  - 

  Rezervy zákonné (451AÚ) 076  -  - 

  Ostatné rezervy (459AÚ) 077  -  - 

  Krátkodobé rezervy 
(323 + 451AÚ + 

459AÚ) 
078  -  - 

2. Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086 079  9,83  8,02 
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Záväzky zo sociálneho fondu (472) 080  9,83  8,02 

Vydané dlhopisy (473) 081  -  - 

Záväzky z nájmu (474 AÚ) 082  -  - 

Dlhodobé prijaté preddavky (475) 083  -  - 

Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476) 084  -  - 

Dlhodobé zmenky na úhradu (478) 085  -  - 

  Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ) 086  -  - 

3. 

Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096 087 241,30  3 291,69 

Záväzky z obchodného styku 
(321 až 326) okrem 

323 
088 - 3 761,22 45,58 

Záväzky voči zamestnancom (331+333) 089  2 007,56  1 725,06 

Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými 
poisťovňami 

(336) 090  1 095,00 979,69 

Daňové záväzky (341 až 345) 091 900,01 541,41 

Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a 
rozpočtom územnej samosprávy (346+348) 

092  -  - 

Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a 
vkladov 367 

093  -  - 

Záväzky voči účastníkom združení (368) 094  -  - 

Spojovací účet pri združení (396) 095  -  - 

Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ) 096 - 0,05 - 0,05 

4. 

Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100 097 - 7,68  - 

Dlhodobé bankové úvery (461AÚ) 098  -  - 

Bežné bankové úvery ( 231+ 232 + 461AÚ) 099 - 7,68  - 

Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249) 100  -  - 
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C. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103 101 10 143,26  5 204,49 

1. Výdavky budúcich období (383) 102 586,20  - 

  Výnosy budúcich období (384) 103  9 557,06  5 204,49 

VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU 
r. 061 + r. 074 + r. 

101 
104 133 046,83 124 459,37 
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Číslo 
účtu 

Náklady 
Číslo 

riadku 

Činnosť 
Bezprostredne 

predchádzajúce 
účtovné 
obdobie 

Hlavná 
nezdaňovaná 

Zdaňovaná Spolu 

1 2 3 4 

501 Spotreba materiálu 001 7 918,39  1 648,77  9 567,16  10 341,09 

502 Spotreba energie 002 1 952,28  4 410,17  6 362,45  6 903,05 

504 Predaný tovar 003 - - - - 

511 Opravy a udržiavanie 004  950,16 - 950,16 743,82 

512 Cestovné 005 - - -  5 551,87 

513 Náklady na reprezentáciu 006  37,26 -  37,26 118,23 

518 Ostatné služby 007  17 663,97  1 219,26  18 883,23  25 182,03 

521 Mzdové náklady  008  22 710,44  6 158,22  28 868,66  28 214,33 

524 Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie 009 6 623,59  1 884,45  8 508,04  8 351,83 

525 Ostatné sociálne poistenie 010  517,80 - 517,80 517,80 

527 Zákonné sociálne náklady 011  998,11  30,45  1 028,56 958,28 

528 Ostatné sociálne náklady 012 - - - - 

531 Daň z motorových vozidiel 013 - - - - 

532 Daň z nehnuteľností 014  26,72  32,36  59,08  59,08 

538 Ostatné dane a poplatky 015  153,11 - 153,11  87,18 

541 Zmluvné pokuty a penále 016 - - - - 
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542 Ostatné pokuty a penále 017 - - - - 

543 Odpísanie pohľadávky 018 - - - - 

544 Úroky 019 - - - - 

545 Kurzové straty 020 - - - - 

546 Dary 021  785,72 - 785,72 218,74 

547 Osobitné náklady 022  16 467,96 -  16 467,96  16 463,00 

548 Manká a škody 023 - - - - 

549 Iné ostatné náklady 024 1 128,61 112,34  1 240,95 807,05 

551 
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého 
hmotného majetku 

025 1 002,98 686,63  1 689,61  5 569,68 

552 
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného 
majetku a dlhodobého hmotného majetku 

026 - - - - 

553 Predané cenné papiere 027 - - - - 

554 Predaný materiál 028 - - - - 

555 Náklady na krátkodobý finančný majetok 029 - - - - 

556 Tvorba fondov 030 - - - - 

557 Náklady na precenenie cenných papierov 031 - - - - 

558 Tvorba a zúčtovanie opravných položiek 032 - - - - 

561 Poskytnuté príspevky organizačným zložkám 033 - - - - 

562 Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám 034 - - - - 

563 Poskytnuté príspevky fyzickým osobám 035 - - - - 
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565 Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane 036 - - - - 

567 Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky 037 - - - - 

Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37 038  78 937,10  16 182,65  95 119,75 110 087,06 

 

Číslo 
účtu 

Výnosy Č.r. 

Činnosť Bezprostredne 
predchádzajúce 

účtovné 
obdobie 

Hlavná 
nezdaňovaná 

Zdaňovaná Spolu 

1 2 3 4 

601 Tržby za vlastné výrobky 039 - - - - 

602 Tržby z predaja služieb 040 2 010,40  4 663,67  6 674,07  13 718,02 

604 Tržby za predaný tovar 041 - - - - 

611 Zmena stavu zásob nedokončenej výroby 042 - - - - 

612 Zmena stavu zásob polotovarov 043 - - - - 

613 Zmena stavu zásob výrobkov 044 - - - - 

614 Zmena stavu zásob zvierat 045 - - - - 

621 Aktivácia materiálu a tovaru 046 - - - - 

622 Aktivácia vnútroorganizačných služieb 047 - - - - 

623 Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku 048 - - - - 

624 Aktivácia dlhodobého hmotného majetku 049 - - - - 

641 Zmluvné pokuty a penále 050 - - - - 

642 Ostatné pokuty a penále 051 - - - - 

643 Platby za odpísané pohľadávky 052 - - - - 

644 Úroky 053 7,01 -  7,01  2,00 
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645 Kurzové zisky 054 - - - - 

646 Prijaté dary 055  785,72 - 785,72 218,74 

647 Osobitné výnosy 056 - - - - 

648 Zákonné poplatky 057 - - - - 

649 Iné ostatné výnosy 058 - - - 936,06 

651 
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného a 
dlhodobého hmotného majetku 

059 - - - - 

652 Výnosy z dlhodobého finančného majetku 060 - - - - 

653 Tržby z predaja cenných papierov a podielov 061 - - - - 

654 Tržby z predaja materiálu 062 - - - - 

655 Výnosy z krátkodobého finančného majetku 063 - - - - 

656 Výnosy z použitia fondu 064 - - - - 

657 Výnosy z precenenia cenných papierov 065 - - - - 

658 Výnosy z nájmu majetku 066    14 337,16  14 337,16  14 337,16 

661 Prijaté príspevky od organizačných zložiek 067 - - - - 

662 Prijaté príspevky od iných organizácií 068  43 924,16 -  43 924,16  41 729,56 

663 Prijaté príspevky od fyzických osôb 069 2 560,00 -  2 560,00  3 165,00 

664 Prijaté členské príspevky 070 - - - - 

665 Príspevky z podielu zaplatenej dane 071 5 219,35 -  5 219,35  14 424,90 

667 Prijaté príspevky z verejných zbierok 072 6 847,34 -  6 847,34  8 514,02 

691 Dotácie 073 6 774,10 -  6 774,10  10 957,99 

Účtová trieda 6 spolur. 39 až r. 73 074  68 128,08  19 000,83  87 128,91 108 003,45 

Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38 075 -10 809,02  2 818,18 -7 990,84 -2 083,61 

591 Daň z príjmov 076 0,17 619,96 620,13 397,21 
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595 Dodatočné odvody dane z príjmov  077 - - - - 

Výsledok hospodárenia po zdanení(r. 75 - (r. 76 + r. 
77) ) (+/-) 

078 -10 809,19  2 198,22 -8 610,97 -2 480,82 
 


