
Výročná správa nadácie za rok 2019
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 2019:
Milan Hriňa
Patrícia Garajová -Jariabková, Mgr.
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 2019 nenastali žiadne organizačné zmeny.

http://www.nkh.sk/
mailto:nkh@slovanet.sk


Činnosť nadácie Krajina harmónie v roku 2019
Pravidelné aktivity zamerané na rozvoj zručností 

Denne poskytujeme príležitosti na stretnutia, rozhovory s priateľmi 
i hosťami, na tvorivé činnosti, na aktivity, ktoré si naplánujú ľudia s 
postihnutím aj bez postihnutia alebo sa objavia len tak nečakane:

Pondelky - kluby Dlhá cesta  stretnutia rôznorodých ľudí na rôzne témy

Utorky –   čítanie s Timeou – ukážky svetovej aj domácej literatúry
                 angličtina s Timom – Basic English  
                 
Stredy – spoločné varenie s Vladom – rozvoj kuchárskych zručností

Štvrtky – fotografický s Emmou/Marekom 
                záhrada s Ninou – plány a práce na vylepšenie záhrady

Piatky – premietanie s Baškou – filmy, ktoré ju zaujali a všetkých poučili
     
Víkendy  - 24  ChalupArtov – kde skupina ľudí s rôznymi schopnosťami 
               tvorí a učí sa žiť spolu na horách, na vode, v lese, na jarmoku…

Projekty podporila SHR cez zbierku Tesco 2018

            



Letná krajina harmónie    Pag  Povljana  2019

24 ľudí sa spolu cestovalo k moru , aby zistili, čo všetko spolu zvládnu bez
ohľadu na svoj vek, váhu či postihnutie a vrátili sa domov nabití energiou 
a radosťou. Naučili sa spolu vychádzať v mori aj pri umývaní riadov.

Projekt bol podporený z 2%

                               
Komunitný festival Inter Nos – Medzi nami 5. ročník

5.9.2019 sme spolu s partnermi pripravili pestrý program na tému „ Sme 
z jedného mesta, sme z jedného cesta“, ktorý  trval od 10.00 do 22.00. 
Zapojilo sa viac ako 20 spoluorganizátorov a zúčastnilo sa ho viac ako 400
návštevníkov z materských, základných, stredných aj vysokých škôl. 
Mesto Žilina zase oslávilo farebnú rôznorodosť a podporilo zapojenie 
všetkých ľudí do života.

Projekt podporili : Iuventa Erasmus +, Mesto Žilina, Rotary klub Žilina, Stabil, a.s.

            



Projekty v rámci programu Mládež Erasmus +

         

13.-20.3 2019, “Blossom” Francúzsko   Školenie (4 účastníci)

4.-13.07 2019, “Caught in between”, Srbsko Mládežnícka výmena
                       (6 účastníkov)

11.- 21.8.2019 „Creativity“, UK Mládežnícka výmena (6 účastníkov)

Európska dobrovoľnícka služba v NKH

V roku 2019   u nás skončili EDS Max a Jakub + Theo a Timo začali EZS.
  

            



2 Slovinci na ST EVS v Žiline a ich pomoc pri príprave festivalu bola 
neoceniteľná. Plne sa zapojili do príprav aj do realizácie festivalu Inter Nos
a odniesli si skúsenosti o začleňovaní v meste Žilina.

 

Projekt bol podporený z program Erasmus+

Výmeny mládeže

Nadácia Krajina harmónie zorganizovala medzinárodnú výmenu 
29.8-7.9.2019, “Search for the hero inside yourself”, Žilina ( 45 
účastníkov zo 7 krajín)

Projekt bol podporený z program Erasmus+

            



Ďalšie realizované  projekty

SHR - Zbierka v Tescu Žiline
V decembri 2019 sme v spolupráci so Slovenskou humanitnou radou 
a Hypertescom v Žiline usporiadali vianočnú zbierku, ktorej výťažok 
poslúži na aktivity počas roka 2020.

Ďakujeme všetkým štedrým kupujúcim, ktorí nás podporili !

Slávnosť svetiel  december 2019

Koncoročná oslava svetla, stretnutie priateľov a priaznivcov, spomínanie 
na rok 2019 a ocenenie najlepších.
Cenu Forresta Gumpa za rok 2019 získali: 

Erika Špalková, ktorá urobil a vo svojom živote  krok smerom k dobrému
životu. Zapájala sa do mnohých akcií, začala si veriť a naplno sa venuje 
maľovaniu.              

DUO Marek Gřešek a Samuel Lazar , ktorí dlhodobo podporujú ľudí 
s postihnutím a s veľkou mierou empatie im odovzdávajú svoje skúsenosti
nielen z fotografovania.                         
                          
KROS - najlepší sponzor roka 2019 za finančnú a dobrovoľnícku podporu 
aktivít NKH.

    
Cenu Tracyho tigra za tvorivú činnosť mladých ľudí v roku 2019

Jean Marie Perinetti za tvorivý prístup v oblasti divadla a odovzdávanie 
odkazu inklúzie v Európskom kontexte.

       

            



 

Spolupráca s  Agentúrou podporných služieb, n.o.

Nadácia v spolupráci s mestom Žilina vytvorila v roku 2002 Agentúru 
podporných služieb, n.o., ktorá na základe registrácie na Krajskom úrade 
v Žiline a na Žilinskom samosprávnom kraji poskytovala počas celého roka
2018 sociálne služby v zariadení podporovaného bývania a podporovala 
ľudí s postihnutím, ktorí bývajú samostatne. 

Najdôležitejší sponzori v roku 2019
ERPOS, s r.o.
Mesto Žilina
Nadácia KIA Motors Slovakia
NA programu Mládež Erasmus+
Rotary klub Žilina
SHR - Tesco zbierka
Stabil, a.s.
Tymyian Assets, s.r.o.

Finanční sponzori 
3T s.r.o.
ADTS, s.r.o.
Arian servis, s.r.o
AutoFlex, s r.o.
Avion, s.r.o. zn. Subaru, Honda
Babčan Juraj 
Beno – Ing.Beňo
Brezányová Elena
Bros Carpentry, s.r.o.

            



Čurajová Jana
Danielis Roman
Dently Babčan, s.r.o.
Dupkala Marián
Ďurana Radovan
EMP, s.r.o
Energodata Blaha
Erpos , s.r.o.
Fesko, s.r.o.
Hellebrandtová Katarína
Hollen, s.r.o
Hreusová Eva
Hudecová Monika
Hypokrat, s.r.o  (MUDr. Krakovská) 
Hyundai Dymos Slovakia s.r.o.
Ing. Lacková Simona
Ing. Putyra Vladimír
Ing. Sventek Daniel
Ing. Štofík Jozef
INWAY, s.r.o.
Ipesoft s.r.o. 
JD Invest, s.r.o.
JUDr. Kocianová Katarína
JUDr. Kurimský Patrik
KROS,a.s.
Kubov Anton 
Licitor group a.s.
Mercata GH, s.r.o.
Monika Hudecová
MUDr. Babčan Juraj
MUDr. Janoušková (Krajčova)
MUDr. Kročková 
MUDr. Strnadová
MUDr. Šuleková
MUDr. Tamborská
MYMA Invest, s.r.o.
Nereus, plavecká škola
Optik JaŠ Senková
Orto – priv, s.r.o.
PhDr. Schnelly Peter
PhDr. Skokan František
Real market Slovakia, s.r.o.
Reklamné predmety s.r.o.
REMC, s.r.o.
Rizman Tomáš
RNDr. Frlička Juraj
Rybáriková Jozefa

            



Sango, s.r.o.
Sevis, a.s.
Spaleková Ružena
Škulavík Martin
Tymian Assets, s.r.o.
Vidra a spol. s r.o.
Wide Access, s.r.o.

Materiál a služby nám venovali
Elf Media, s.r.o.
El Toro
FaxCopy a.s., Žilina
KA-VT, s.r.o.
LAJKA, reklamná agentúra
Melodyshop.sk
Truck service
Žilinská parkovacia spoločnosť, s.r.o.

Spoluorganizátori našich podujatí
Balkansambel 
Big Band žilinského konzervatória
Centrum včasnej intervencie Žilina
Centrum voľného času Kuzmányho Žilina
Diecézna charita Žilina
Gymnázium Hlinská
Mesto Žilina
Návrat, o.z.
Krajská knižnica v Žiline
Občianske združenie pre podporu netradičných foriem umenia
Organizácia muskulárnych dystrofikov, Žilina
Stanica Záriečie
Súkromná stredná umelecká škola
Tanečná škola Ľ.Plešingera
Únia nevidiacich a slabozrakých Žilina
Univerzitná knižnica Žilinskej univerzity
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!

                                                                                                              
                                                                                                              

            



Prehľad príjmov podľa zdrojov a ich pôvodu rok 2019

Prijaté príspevky z podielu zaplatenej dane 10634,39
Prijaté príspevky od fyzických osôb 773,00
Prijaté príspevky od iných organizácii 50751,04
Uhradené náklady na energie spojené s nájmom 4573,98
Výnosy z nájmu majetku 13822,44
Dotácie 8451,76
Iné výnosy 5554,87
Výnosy z finančného majetku 26,26
Spolu výnosy 94587,74

Prehľad o darcoch, ktorých hodnota darov presiahla 331 EUR

Nereus Žilina 475,97
Rotary klub Žilina 1000,00
UK Giving foundation 1854,57
Hollen Žilina 1000,00
Erpos Žilina 500,00
Kros Žilina 600,00
ADTS Žilina 700,00
Nadácia Kia Motors 1000,00

Nadácia krajina harmónie poskytla prostriedky na verejnoprospešný účel

Nadácia pravidelne prispieva na pobytové stretnutia, ktoré organizuje pre ľudí  s postihnutím 
a ich asistentom bez postihnutia sumou 5,- Eur každému účastníkovi na jeden deň.
Nadácia organizuje pre mladých ľudí s postihnutím aj bez postihnutia kurzy varenia, na 
ktoré prispieva na 1 účastníka sumu 2 ,- Eur.

Príspevok na pobyty 5930,00
Príspevok na kurzy 1640,00

Celkové náklady v členení podľa jednotlivých druhov činnosti nadácie

Náklady na klubovú činnosť 64261,83
Náklady na prevádzku  domu 24344,35
Náklady na chránené pracovné miesto 6651,76
Iné náklady 3654,34
Spolu 98912,28

Administratívne náklady nadácie

Náklady na správu nadácie 1500,38

Spolu náklady 100412,66



Odmena správcu nadácie

Finančná odmena správcu nadácie 280,00

Nadačné fondy

Organizácia nemá vytvorené nadačné fondy

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



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

(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) Správna  rada

Dozorný orgán:
(Dozorná rada, revízor) Dozorná rada

(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 vytváraniie podmienok pre kvalitný život zdravotne postihnutých ľudí.

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

10 10

(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. 
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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 Obstarávacia cena

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 Menovitá hodnota

l) krátkodobý finančný majetok Menovitá hodnota

m) časové rozlíšenie na strane aktív súvahy Menovitá hodnota

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

o) časové rozlíšenie na strane pasív súvahy Menovitá hodnota

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 rokov 1/40 rovnomerná

Divadlo bez dverí 20 rokov 1/20 rovnomerná

Tribúna 6 rokov 1/6 rovnomerná

Nebytový priestor 40 rokov 1/40 rovnomerná

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

Opravné položky Rezervy

áno 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:

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,
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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

Stav na začiatku bežného účtovného 
obdobia
Stav na konci bežného účtovného 
obdobia

Tabuľka č. 2

 Pozemky
Umelecké 

diela 
a zbierky

Stavby

Samost. 
hnuteľné 

veci 
a súbory 
hnut. vecí

Dopravné 
prostried-

ky

Pestova-
teľské 
celky 

trvalých 
porastov

Základné 
stádo 

a ťažné 
zvieratá

Drobný 
a ostatný 
dlhodobý 
hmotný 
majetok

Obst.
dlhodob

. 
hmotné

ho 
majetku

Poskyt 
predd. 

na dlho-
dobý 

hmotný 
majetok

Spolu

Prvotné ocenenie - stav 
na začiatku bežného 
účtovného obdobia

13040,23 3269,6 62656,34 78966,17

prírastky  

úbytky 

presuny
Stav na konci bežného 
účtovného obdobia 13040,23 3269,6 62656,34 78966,17

Oprávky– stav na 
začiatku bežného 
účtovného obdobia

34644,41 34644,41

prírastky  1927,00 1927

úbytky 
Stav na konci bežného 
účtovného obdobia 36571,41 36571,41
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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 3269,6 28011,93 44321,76

Stav na konci bežného 
účtovného obdobia 13040,23 3269,6 26084,93 42394,76 

(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 Zmluvné poistenie 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 48361,41

Prírastky

Úbytky

Presuny
Stav na konci bežného účtovného 
obdobia 48361,41

Stav na začiatku bežného 
účtovného obdobia 616,33

Prírastky 26,26

Úbytky
Stav na konci bežného účtovného 
obdobia 642,59

Stav na začiatku bežného 
účtovného obdobia 47692,56

Stav na konci bežného účtovného 
obdobia 47718,82
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Tabuľka k čl. III ods. 4  o štruktúre dlhodobého finančného majetku 

Názov spoločnosti
Podiel na 

základnom 
imaní (v %)

Podiel 
účtovnej 

jednotky na 
hlasovacích 

právach

Hodnota vlastného imania ku koncu Účtovná hodnota ku koncu

(v %) bežného účtovného 
obdobia

bezprostredne 
predchádzajúceho 
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

668,85 0 26,26 642,59

(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 2018,81 1154,8

Ceniny 106,2 0

Bežné bankové účty 31709 25233,49
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden 
rok
Peniaze na ceste -907,83 -906,3

Spolu 32926,18 25481,99

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 0 0 0 0

Dlhové cenné papiere na obchodovanie 0 0 0 0
Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného 
roka držané do splatnosti 0 0 0 0

Ostatné realizovateľné cenné papiere 0 0 0 0

Obstarávanie krátkodobého finančného majetku 0 0 0 0

Krátkodobý finančný majetok spolu 0 0 0 0

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.

Tabuľka k čl. III ods. 7  o vývoji opravných položiek k zásobám 
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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 0 0 0 0

Výrobky 0 0 0 0

Zvieratá 0 0 0 0

Tovar 0 0 0 0

Poskytnutý preddavok na zásoby

Zásoby spolu 0 0 0 0

(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 0 0 0 0

(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

Pohľadávky po lehote splatnosti 2818,67 9268,25

Pohľadávky spolu 2818,67 9268,25

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

Významné položky časového rozlíšenia 
nákladov Opis Suma

• časové rozlíšenie nákladov 0

• príjmy budúcich období IUVENTA-doplatok grantu 3922,65

• príjmy budúcich období SPP-preplatok spotrebovaného plynu 1113,89

(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 0 0 10382,31
z toho: 
• nadačné imanie v nadácii

10382,31

• vklady zakladateľov

• prioritný majetok
Fondy tvorené podľa osobitného predpisu 10031,16 0 0 10031,16

Fond reprodukcie 0 0 0 0

Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov 0 0 0 0

Fondy zo zisku

Rezervný fond 0 0 0 0

Fondy tvorené zo zisku 0 0 0 0

Ostatné fondy 27175,45 0 972,29 26203,16

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov 66179,27 0 3445,51 62733,76

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie -3445,51 94224,31 100424,14 -5824,92

Spolu 113768,19 94224,31 104841,94 103150,56

(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 0

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 -3445,51
0

Vysporiadanie účtovnej straty

Zo základného imania

Z rezervného fondu

Z fondu tvoreného zo zisku

Z ostatných fondov

Z nerozdeleného zisku minulých rokov

Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov -3445,51

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 0 0 0 0
Jednotlivé druhy krátkodobých ostatných 
rezerv
Jednotlivé druhy dlhodobých ostatných rezerv

Ostatné rezervy spolu 0 0 0 0

Rezervy spolu 0 0 0 0

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 4158,55 3786,29

Záväzky po lehote splatnosti

Záväzky spolu 4158,55 3786,29

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 4158,55 3786,29

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od  jedného  do piatich  rokov  vrátane 

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov 

Dlhodobé záväzky spolu

Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu 4158,55 3786,29

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 71,28 58,75

Tvorba na ťarchu nákladov 144,38 134,53

Tvorba zo zisku

Čerpanie 120 122

Stav k poslednému dňu účtovného obdobia 95,66 71,28
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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 0 0

Pôžička

Návratná finančná výpomoc 0 0

Dlhodobý bankový úver 0 0

Spolu 0 0

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 

predchádzajúceho 
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 1662,9 1662,98

dotácie z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku

grantu 10248,82 3158,08

podielu zaplatenej dane 10634,39 10644,89

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

0

b) suma istiny a finančného nákladu podľa doby splatnosti 
1. do jedného roka vrátane,
2. od jedného roka do piatich rokov vrátane,

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
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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

4573,98 4573,98 0

(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

Nadácia KIA MOTORS 1000

Rotary klub Žilina 1000

Slovenská humanitná rada 8364,48

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

Prehľad dotácií a grantov Suma

Žilina mesto 1800

IUVENTA 26575

(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

Cestovné, ubytovanie,strava a príspevok na pobyt cieľových skupín 29520,75

(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

Ozdravno-rekondičný pobyt v Chorvátsku 4763

Klubová činnosť 5871,39

Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia                                                                                     10634,39

(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.

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,
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b) uisťovacie audítorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky,
c) súvisiace audítorské služby,
d) daňové poradenstvo,
e) ostatné neaudítorské služby.

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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Súvaha (Úč NUJ 1-01) 3 1 9 1 3 1 3 0

Brutto

b 1

 r. 002+009+021 001 127 327,58           

Dlhodobý nehmotný majetok  r. 003 až 008 002 -                        

003 -                        

Softvér 013-(073+091AÚ) 004 -                        

Oceniteľné práva 014-(074+091AÚ) 005 -                        

006 -                        

Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093) 007 -                        

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

Dlhodobý hmotný majetok  r. 010 až 020 009 78 966,17             

Pozemky (031) 010 13 040,23             

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

Stavby (021-(081+092AÚ) 012 62 656,34             

013 -                        

Dopravné prostriedky (023-(083+092AÚ) 014 -                        

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 -                        

Dlhodobý finančný majetok r. 022 až 028 021 48 361,41             

022 -                        

023 -                        

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

025 -                        

Ostatný dlhodobý finančný majetok (069-096AÚ) 026 48 361,41             

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

028 -                        
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 / SIDIČO

-                      -                      -                      

-                      -                      

-                      -                      -                      

-                      -                      -                      

-                      -                      -                      

642,59               47 718,82          47 692,56          

-                      -                      -                      

-                      -                      -                      

642,59               47 718,82          47 692,56          

-                      

-                      -                      -                      

-                      -                      -                      

-                      -                      -                      

-                      -                      -                      

-                      -                      -                      

-                      -                      -                      

36 571,41          26 084,93          28 011,93          

-                      -                      -                      

-                      13 040,23          13 040,23          

-                      3 269,60            3 269,60            

-                      -                      -                      

36 571,41          42 394,76          44 321,76          

-                      -                      -                      

-                      -                      -                      

Bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie

Korekcia Netto Netto

Bežné účtovné obdobie

-                      -                      

-                      -                      

1.

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

-                     

-                      -                      -                      

-                      

-                     -                     

A. NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU

4

37 214,00          90 113,58          92 014,32          

2 3

Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok           (053 - 096 AÚ)

3.

Strana aktív č.r.

2.

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

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

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

Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí       (022-(082+092AÚ)

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

a



Súvaha (Úč NUJ 1-01) 3 1 9 1 3 1 3 0

Brutto

b 1

r.030+037+042+051 029 37 784,37             

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 -                        

036 -                        

Dlhodobé pohľadávky r. 038 až 041 037 -                        

038 -                        

Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ) 039 -                        

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

041 -                        

Krátkodobé pohľadávky 043 až 050 042 3 950,36               

043 2 818,67               

Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ) 044 -                        

Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a 
zdravotnými poisťovňami

336 045 -                        

Daňové pohľadávky (341 až 345) 046 -                        

047 1 662,98               

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

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

Iné pohľadávky                           (335AÚ+373AÚ+375AÚ+378AÚ)-391AÚ) 050 531,29 -                 

Finančné účty r. 052 až 056 051 33 834,01             

Pokladnica (211+213) 052 2 125,01               

Bankové účty (221+261) 053 31 709,00             

054 -                        

055 -                        

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

r. 058 a r. 059 057 5 036,14               

Náklady budúcich období (381) 058 -                        

Príjmy budúcich období (385) 059 5 036,14               

r. 001 + r.029 + r. 057 060 170 148,09           

Strana 3

1.

MAJETOK SPOLU

Iné pohľadávky                        335AÚ+373AÚ+375AÚ+378AÚ)-391AÚ)

2.

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

3.

4.

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

a

IČO  / SID

Strana aktív č.r.
Účtovné obdobie Bezprostredne 

predchádzajúce 
účtovné obdobie

Korekcia Netto

B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU 907,83               36 876,54          36 257,66          

-                      

-                      

2 3 4

-                     -                     -                     

-                      -                      -                      

-                      

-                      -                      -                      

-                      

-                      -                      

-                     

-                      

-                      

-                      -                      

-                      

-                      -                      

-                      -                      

-                      

-                      -                      

-                      

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

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

-                     

-                     

-                     

-                      

-                      

3 950,36            10 775,67          

-                      -                      -                      

-                      

9 268,25            

-                      -                      

Pohľadávky z obchodného styku                  (311AÚ až 315AÚ)-(391AÚ) -                      2 818,67            

-                      -                      

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

-                      1 662,98            1 563,22            

907,83               32 926,18          25 481,99          

-                      

55,80 -                -                      531,29 -              

-                      -                      

-                      

-                      

-                      -                      -                      

135 063,46        

-                      -                      -                      

-                      -                      -                      

6 791,48            

6 791,48            

-                      2 125,01            1 154,80            

907,83               30 801,17          24 327,19          

-                      -                      -                      

-                      

5 036,14            

38 121,83          132 026,26        

-                      

-                      5 036,14            

1. -                      

C. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU -                     



Súvaha (Úč NUJ 1-01) 3 1 9 1 3 1 3 0

č.r.

b

A. 061

Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067 062

Základné imanie (411) 063

Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412) 064

Fond reprodukcie (413) 065

Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414) 066

Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415) 067

Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071 068

Rezervný fond (421) 069

Fondy tvorené zo zisku (423) 070

Ostatné fondy (427) 071

3. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428) 072

4.
073

B. 074

1. Rezervy r. 076 až r. 078 075

Rezervy zákonné (451AÚ) 076

Ostatné rezervy (459AÚ) 077

Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ) 078

Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086 079

Záväzky zo sociálneho fondu (472) 080

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

Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096 087

Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323 088

Záväzky voči zamestnancom (331+333) 089

Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336) 090

Daňové záväzky (341 až 345) 091

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

Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100 097

Dlhodobé bankové úvery (461AÚ) 098

Bežné bankové úvery ( 231+ 232 + 461AÚ) 099

Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249) 100

C. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103 101

1. Výdavky budúcich období (383) 102

Výnosy budúcich období (384) 103

r. 061 + r. 074 + r. 101 104

Strana 4

-                                          -                                          

-                                          -                                          

24 246,58                               20 883,21                               

-                                          -                                          

132 026,26                             135 063,46                             

56,98                                      -                                          

24 189,60                               20 883,21                               

-                                          -                                          

-                                          -                                          

4 170,03                                 3 786,29                                 

-                                          -                                          

520,65                                    

1 703,50                                 

-                                          -                                          

315,79                                    569,21                                    

-                                          -                                          

-                                          -                                          

-                                          -                                          

985,51                                    992,93                                    

-                                          -                                          

1 119,57                                 

1 749,16                                 

-                                          -                                          

-                                          -                                          

-                                          -                                          

-                                          -                                          

-                                          -                                          

-                                          -                                          

95,66                                      71,28                                      

95,66                                      71,28                                      

-                                          -                                          

-                                          -                                          

-                                          -                                          

26 203,16                               27 175,45                               

5 836,40 -                                3 445,51 -                                

4 265,69                                 3 857,57                                 

62 733,76                               66 179,27                               

-                                          -                                          

26 203,16                               27 175,45                               

-                                          -                                          

-                                          -                                          

5 6

-                                          -                                          

103 513,99                             110 322,68                             

20 413,47                               20 413,47                               

10 382,31                               10 382,31                               

10 031,16                               10 031,16                               

2.

2.

3.

 CUDZIE ZDROJE SPOLU                                      r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097

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

Bezprostredne predchádzajúce 
účtovné obdobie

Účtovné obdobie

 / SIDIČO

4.

VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU

Strana pasív

a

1.

VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU      r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073



Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01) 3 1 9 1 3 1 3 0

Hlavná 
nezdaňovaná

1

501 Spotreba materiálu 001 9 278,11           

502 Spotreba energie 002 1 143,25           

504 Predaný tovar 003 -                    

511 Opravy a udržiavanie 004 4 692,52           

512 Cestovné 005 -                    

513 Náklady na reprezentáciu 006 65,28                

518 Ostatné služby 007 6 214,65           

521 Mzdové náklady 008 21 285,03         

524 Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie 009 6 455,37           

525 Ostatné sociálne poistenie 010 517,80              

527 Zákonné sociálne náklady 011 639,38              

528 Ostatné sociálne náklady 012 -                    

531 Daň z motorových vozidiel 013 -                    

532 Daň z nehnuteľností 014 210,08              

538 Ostatné dane a poplatky 015 706,20              

541 Zmluvné pokuty a penále 016 13,43                

542 Ostatné pokuty a penále 017 -                    

543 Odpísanie pohľadávky 018 -                    

544 Úroky 019 -                    

545 Kurzové straty 020 -                    

546 Dary 021 -                    

547 Osobitné náklady 022 29 520,75         

548 Manká a škody 023 -                    

549 Iné ostatné náklady 024 351,23              

551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého 
hmotného majetku

025 977,83              

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 -                    

565 Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane 036 -                    

567 Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky 037 -                    

038 82 070,91         

Strana 5

IČO

3 4

Spolu

Bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobieZdaňovaná

2

 / SID

-                      

706,20               

24 510,38          

25 962,25          

-                      -                      

-                      -                      

550,56               

-                      

-                      

26 173,83          

-                      -                      

29 520,75          

-                      

-                      

-                      

-                      

109 260,20        

-                      

-                      

-                      

-                      

-                      

668,85               

-                      

-                      

-                      

-                      

-                      -                      

-                      

-                      

-                      

-                      

-                      

-                      

-                      

-                      

-                      

-                      

-                      

-                      

-                      -                      -                      

14,00                 

-                      

-                      

18 341,75          100 412,66        

-                      

-                      -                      

-                      

-                      

949,17               

-                      

-                      

-                      

-                      

-                      

4 692,52            

13,43                 

-                      

Číslo 
riadku

Číslo 
účtu

Náklady

Činnosť

8 126,14            

-                      

-                      

-                      

-                      

1 719,00            

331,34               

1 927,00            

351,23               

-                      

5 350,74            

-                      

7 804,66            

-                      

1 911,49            

5 118,85            

-                      

65,28                 

-                      

6 262,10            

-                      

-                      

50,91                 

9 373,28            

-                      

-                      

-                      

532,27               

13 821,67          95,17                 

2 462,41            

-                      

Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37

29 089,69          

639,38               

-                      

210,08               

-                      

-                      

-                      

8 917,78            8 132,21            

-                      

563,31               

517,80               517,80               

361,08               

-                      -                      



Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01) 3 1 9 1 3 1 3 0

Hlavná 
nezdaňovaná

1

601 Tržby za vlastné výrobky 039 -                    

602 Tržby z predaja služieb 040

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 047 363,43             

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 -                    

645 Kurzové zisky 054 -                    

646 Prijaté dary 055 -                    

647 Osobitné výnosy 056 5 191,44          

648 Zákonné poplatky 057 -                    

649 Iné ostatné výnosy 058 -                    

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 26,26               

656 Výnosy z použitia fondu 064 -                    

657 Výnosy z precenenia cenných papierov 065 -                    

658 Výnosy z nájmu majetku 066

661 Prijaté príspevky od organizačných zložiek 067 -                    

662 Prijaté príspevky od iných organizácií 068 50 751,04        

663 Prijaté príspevky od fyzických osôb 069 773,00             

664 Prijaté členské príspevky 070 -                    

665 Príspevky z podielu zaplatenej dane 071 10 634,39        

667 Prijaté príspevky z verejných zbierok 072 -                    

691 Dotácie 073 8 451,76          

074 76 191,32        

075 5 879,59 -         

591 Daň z príjmov        076

595 Dodatočné odvody dane z príjmov         077 -                    

078 5 879,59 -         
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43,19                5 836,40 -          3 445,51 -          

IČO  / SID

11,48                 11,48                 260,60               

-                     -                     

-                     8 451,76            41 195,49          

-                     

18 396,42          94 587,74          106 075,29        

54,67                5 824,92 -          3 184,91 -          

-                     10 634,39          8 259,02            

-                     -                     -                     

-                     773,00               1 120,00            

-                     -                     -                     

-                     -                     -                     

-                     50 751,04          24 981,32          

-                     -                     -                     

13 822,44          13 822,44          13 922,44          

-                     26,26                 -                     

-                     -                     -                     

-                     -                     -                     

-                     -                     -                     

-                     -                     -                     

-                     -                     -                     

-                     

-                     5 191,44            10 980,20          

-                     

-                     -                     857,78               

-                     

-                     -                     -                     

-                     

-                     -                     -                     

-                     

-                     

120,00               

-                     -                     -                     

-                     

-                     

-                     

-                     -                     -                     

4 573,98            4 573,98            4 639,04            

-                     

-                     

-                     -                     -                     

363,43               

Účtová trieda 6 spolu    r. 39 až r. 73

Výsledok hospodárenia pred zdanením     r. 74 - r. 38

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

Číslo 
účtu

Výnosy

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

Bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie

2 3 4

Č.r.

Činnosť

-                     -                     

-                     -                     

Zdaňovaná Spolu

-                     

-                     -                     

-                     -                     
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