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• Poskytnúť pomoc a bývanie 18-tim juniorom  

 (opusteným matkám s deťmi)

• Poskytnúť poradenstvo 12-tim externým klientom 

 - matkám

• Postarať sa o 128 odkázaných seniorov

• Vydať 2 čísla sociálneho občasníka

 Šanca SENIOR & JUNIOR

• Zrealizovať 3 projekty sociálnej inklúzie – Adoptuj 

 si starých rodičov, Tanečná terapia a Arteterapia

• Zabezpečiť efektívnu spoluprácu s pravidelnými  

 individuálnymi dobrovoľníkmi a ďalších 11 do- 

 brovoľníkov nám pomáhalo z firmy Henkel.

• Vydať charitatívny kalendár s ilustráciami Štefana  

 Cpina STARÉ ZLATÉ ČASY – detských kníh na rok 2018, 

 z výťažku ktorého je financovaná tanečná terapia pre 

 100 seniorov.

ĎAKUJE
ME

www.cssnaruc.sk

ÚVODNÉ SLOVO

Niet inej cesty len napredovať

Niekedy snaha nestačí, ak chcete napredovať a zmeniť ne-
funkčný stav vecí.

„Plán a vytrvalosť sa musia snúbiť s pokorou a výsledok príde“, 
povedal mi raz môj učiteľ na základnej škole. Ale svet nebeží 
pravidlami, ktoré nám vštepovali v škole. Vôbec nás nenaučili, 
že hoci je logické opraviť zlý zákon, nie je vôbec isté, že to politi-
ci urobia a či to urobia dobre. Na jednej strane nám neustále 
opakovali, že si máme vážiť starších a pomáhať chorým, ale keď 
sme už viac než veľkí, vidíme, že neraz sa tak k odkázaným se-
niorom nechová ani vedenie samospráv. 

U  neverejných poskytovateľov sociálnych služieb, viac ako 
kdekoľvek inde, sa môžeme spoľahnúť aspoň na príbuzných. 
Financujú dlhodobú starostlivosť o svojich rodičov z 2/3 ceny 
tejto služby a väčšina z nich ich naozaj pravidelne navštevuje 
a v starostlivosti prikladá aktívne ruku k dielu.
Vážim si týchto ľudí, lebo sa neraz skladá celá rodina, aby zvo-
lila radšej kvalitu a  osobný prístup než cenovo možno dos-
tupnejšie sociálne zariadenie.

Preto robíme v  našej NÁRUČI Senior & Junior všetko, čo je 
v  našich silách, aby sme sa postarali o  našich odkázaných 
klientov najlepšie ako vieme. Snažíme sa školiť zamestnan-
cov, zlepšovať systém zabezpečenia opatrovateľskej, ošetro-
vateľskej aj sociálnej služby, lebo vždy je rezerva robiť veci lep-
šie. A my chceme našu službu robiť najlepšie.

Zaviedli sme v našich dvoch prevádzkach systém manažérstva 
kvality ISO 9001:2008 a už tretí rok zaznamenávame poskyto-
vanie služieb do elektronického systému Cygnus. 

Robíme teambuildingy pre zamestnancov, kde im vysvetľu-
jeme Štandardy kvality sociálnych služieb, stmeľujeme ich 
a  poskytujeme im cez supervíziu psychologickú podpo-
ru... Všetko v  snahe vytvoriť multifunkčný tím, ktorý je pri- 
pravený svoju odbornosť posvätiť človečinou a zabezpečiť pre 
odkázaného seniora bezpečnú a stále aktívnu starobu. 

Nie je na nás, aby sme hodnotili, či sa nám to darí. Len úprimne 
cítime, že by sme vedeli urobiť aj zázraky, keby nám trh práce 
poskytoval na výber viac ľudí, ochotných a  schopných robiť 
túto prácu odborne a s láskou zároveň. Avšak uplynulý rok sa 
trh pracovníkov opatrovateľskej a  ošetrovateľskej služby zlo-
mil. Nielen naše, ale všetky sociálne zariadenia pocítili veľký 
nápor nielen na mzdové nároky a žiaľ, veľké obchodné centrá 
preplácaním kradnú našich zamestnancov zo sociálnej služby 
a  koncom roka a  začiatkom tohto roka siahli už na samotnú 
podstatu.

Prekonali sme to aj my a  ja ďakujem všetkým našim starkým 
a všetkým príbuzným našich klientov za trpezlivosť. Ďakujem 
aj zdravému jadru nášho tímu, ktoré to ustálo. Veľkú nádej 
vkladám do nových zamestnancov, či už v riadiacich pozíciách, 
alebo v priamom kontakte s klientom. 

Ideme ďalej, lebo toto je naša misia. My ju ustojíme finančne aj 
morálne. Všetkým, ktorí nám pomáhajú sme úprimne vďační: 
okrem príbuzných a  verných zamestnancov, našim dobro-
voľníkom, sponzorom, externým špecialistom a terapeutom, 
ale aj úradníkom zo samosprávneho kraja, či obcí, kde máme 
prevádzky a v  neposlednom rade aj verejnosti, ktorá si naše 
zariadenia vo svojich komunitách obľúbila. 
Náruč Senior & Junior bude stále napredovať. 

Anna Ghannamová
prezidentka

ÚDAJE PRE VAŠE 2%

NÁRUČ Senior & Junior  

občianske združenie

so sídlom: Fedákova 5, 841 02 Bratislava

zapísané: MV SR,    

číslo.s.: VVS/1-900/90-187 97

IČO: 30856515

Podarilo sa nám v roku 2017



KTO SME?

Občianske združenie NÁRUČ Senior & Junior je zriaďo-
vateľom Centra sociálnych služieb NÁRUČ Senior & Junior 
– Dúbravka a Centra sociálnych služieb NÁRUČ Senior & Ju-
nior – Solčany (v skratke CSS NÁRUČ Senior & Junior). V cen-
trách poskytujeme komplexné sociálne a iné služby.

Sme registrovaným poskytovateľom sociálnych služieb 
(zapísaným v  Centrálnom registri poskytovateľov) od 
1.  3.  2009. Štatutárom organizácie je prezidentka, volená 
Správnou radou organizácie. Najvyšším orgánom je Valné 
zhromaždenie.

Zodpovednou osobou za Centrá sociálnych služieb je ria-
diteľka. Sociálne služby poskytuje organizácia od 1. 6. 2009 
a  to na základe Zákona 448/2008 v  znení neskorších pred-
pisov (ďalej len Zákona). Služby poskytovala v  roku 2017 
v súlade so Štandardami kvality sociálnych služieb v dvoch 
prevádzkach: 

1. CSS NÁRUČ Senior & Junior – Dúbravka, Fedákova 5, 
 841 01 Bratislava
- v Špecializovanom zariadení (ŠPZ) podľa § 39 Zákona
- v Zariadení pre seniorov (ZPS) podľa § 35 Zákona
- v Útulku (Ú) podľa § 26 Zákona

2. CSS NÁRUČ Senior & Junior – Solčany, 1. mája 47, 956 17 
 Solčany, okres Topoľčany
- v Zariadení pre seniorov (ZPS) podľa § 35 Zákona
- v Zariadení opatrovateľskej služby (ZOS) podľa § 36 Zákona
- v Špecializovanom zariadení (ŠPZ) podľa § 39 Zákona
- v Útulku (Ú) podľa § 26 Zákona

CIEĽOVÉ SKUPINY

- odkázaní seniori
- opustené matky s deťmi

VÍZIA

V  občianskom združení NÁRUČ Senior & Junior pracujeme 
s víziou:

- aby slovenskí seniori žili bezpečnú a aktívnu starobu
- aby matky s deťmi v núdzi boli ochotné a schopné začleniť 
 sa do aktívneho života a dokázali sa emočne i materiálne 
 postarať o seba a svoje deti
- aby sa obnovil dialóg a súžitie troch generácií

POSLANIE

Poslaním Centra sociálnych služieb NÁRUČ Senior & Junior je 
poskytovanie:

- odbornej pomoci odkázaným seniorom tak, aby prežili bez- 
 pečnú, ale aktívnu starobu bez izolácie od blízkych a komu- 
 nity  
- odbornej podpory opusteným matkám s deťmi v núdzi, aby 
 boli schopné začleniť sa do aktívneho života a postarať sa  
 tak trvale o seba i dieťa.

ČO PRE TO ROBÍME

- v centrách sociálnych služieb NÁRUČ Senior & Junior (ďalej 
 len CSS Náruč Senior & Junior), sa staráme nielen o odká- 
 zaných seniorov, ale aj o opustené matky s deťmi v núdzi
- všetky tri generácie podporujeme k  svojpomoci a  komu- 
 nikácii a  hľadáme zdroje na projekty, ktoré ich motivujú 
 a začleňujú do aktívneho života
- podieľame sa na tvorbe politík v snahe zlepšiť legislatívne  
 a odborné prostredie v oblasti poskytovania služieb pre se- 
 niorov cez Asociáciu poskytovateľov sociálnych služieb 
 a platformu pre spravodlivé financovanie sociálnych služieb  
 ako aj cez združenie seniorských prijímateľov sociálnych 
 služieb



ZÁSADY ORGANIZÁCIE

1. Zásada rovnosti, teda dodržiavania ľudských a občianskych 
 práv prijímateľov služieb 
2. Zásada profesionálneho, ale zároveň aj ľudského prístupu 
 k prijímateľom i zamestnancom
3. Zásada transparentného financovania
4. Zásada efektívneho riadenia
5. Zásada trvalej udržateľnosti 
6. Zásada spoločenskej zodpovednosti

Zamestnanci CSS NÁRUČ Senior & Junior Bratislava – Dúbravka  
a  Solčany s riaditeľkou Annou Ghannamovou.

ZÁKLADNÉ ÚDAJE

NÁRUČ Senior & Junior

právna forma: občianske združenie

so sídlom: Fedákova 5, 841 02 Bratislava

zastúpené: Mgr. Anna Ghannamová

zapísané: MV SR, číslo. s.: VVS/1-900/90-187 97

IČO: 30856515

DIČ: 2021900650

Bankové spojenie:  

VÚB SK58 0200 0000 0024 1280 7555

ZÍSKALI SME CERTIFIKÁT KVALITY POSKYTOVANÝCH 
SLUŽIEB v  súlade s  požiadavkami normy ISO 9001:2008 
pre obidve naše Centrá sociálnych služieb (v  Bratislave 
a v Solčanoch). 

Zavedením systému manažérstva kvality sme vytvorili pred-
poklady, aby sme v  nadštandardnej starostlivosti o  našich 
klientov nielen pokračovali, ale aby sme z roka na rok posúvali 
kvalitu našich služieb vyššie.



CIELE A CIEĽOVÉ SKUPINY

v časti SENIOR

Cieľom poskytovania sociálnych služieb seniorom je 
- aby sa cítili bezpečne a pohodlne
- aby sa aktívne podieľali na podobe svojho života
- aby boli využívané všetky moderné metódy a  inovatívne 
 nápady na zvyšovanie kvality života seniorov v  CSS so 
 zapojením rodiny a komunity

Cieľovou skupinou týchto služieb sú seniori, ktorým poskytu-
jeme sociálne a iné služby v snahe zlepšiť  kvalitu ich života pri 
rešpektovaní ich ľudskej dôstojnosti, identity a úsilia o naplne-
nie ich individuálnych potrieb tak, aby neboli izolovaní od svo-
jej rodiny a aktívnej spoločnosti a necítili sa byť odloženými 
a nepotrebnými.

v časti JUNIOR

Cieľom poskytovania sociálnych služieb matkám s  deťmi 
v núdzi je
- poskytnutie dočasného bezpečného domova so zabezpe- 
 čením základných životných potrieb 
- poskytnutie podpory a  pomoci, čo matku vyvedie z  krízy  
 a naučí ju samostatne čeliť problémom a riešiť ich 
- posilnenie materinského puta k dieťaťu a posilnenie rodi- 
 čovských zručností 
- dovzdelávanie matiek, vytvorenie pracovných návykov 
 a pomoc s hľadaním práce 
- zabezpečenie pomáhajúcej dobrovoľníčky – podpornej 
 osoby do budúcnosti, ktorá matke radí, pomáha jej a  ne- 
 inštitucionálnym spôsobom ju včleňuje do komunity aktív- 
 neho obyvateľstva (Realizuje sa cez projekt individuálneho 
 dobrovoľníctva KMOTRIČKY)

Cieľovou skupinou týchto služieb sú opustené matky s deťmi 
v núdzi, ktorým poskytujeme sociálne služby s cieľom začleniť 
ich do aktívneho života s využitím ich slobodného rozhodnu-
tia, osobného potenciálu a schopností tak, aby boli ochotné 
a  schopné začleniť sa do pracovného procesu, do skupiny  
aktívneho obyvateľstva a dokázali sa emočne i materiálne po-
starať o seba a svoje dieťa (deti). 



ČASŤ JUNIOR

DÚBRAVKA
V  roku 2017 sme poskytli sociálnu službu v  útulku tomuto 
počtu juniorských prijímateľov:
Počet prijímateľov za rok 2017 ..................... 5 mamičiek a 6 detí
Ukončenie poskytovania soc. služieb: ........ 2 mamičky a 3 deti
Nástup nových prijímateľov: .......................... 3 mamičky a 3 deti
Riešenie žiadostí a poradenstva.....................................................17

SOLČANY
V roku 2017 sme poskytli sociálnu službu v útulku tomuto
počtu juniorských prijímateľov:
Počet prijímateľov za rok 2017 ...................... 3 mamičky a 4 deti
Ukončenie poskytovania soc. služieb: ......1 mamička a 1 dieťa
Nástup nových prijímateľov: ........................1 mamička a 1 dieťa
Riešenie žiadostí a poradenstva....................................................... 5

PREHĽAD O POČTE PRIJÍMATEĽOV

ČASŤ SENIOR

DÚBRAVKA
V  roku 2017 sme poskytli sociálnu službu nasledovnému 
počtu prijímateľov:
Kapacita pre ŠZ .............................. 30, od 18. 9. 2017 kapacita 36
Kapacita pre ZPS ..................................................................................10
Kapacita celkovo ..................................................................................46
Počet prijímateľov za rok 2017/nástup, odchody, riešenie 
žiadosti/ ............................................................................................... 110
Z toho:
Počet prijatých prijímateľov ............................................................30
Počet ukončených pobytov /odchod do domáceho prostre-
dia/ .............................................................................................................. 3
Počet ukončených pobytov /iné zariadenie/ .............................. 9
Počet ukončených pobytov / úmrtie / .........................................11
Počet prijímateľov k 31. 12. 2017 ...................................................42

SOLČANY
V roku 2017 sme poskytli sociálnu službu nasledovnému
počtu prijímateľov:
Kapacita pre ŠZ ...................................................................................... 6
Kapacita pre ZOS ................................................................................... 9
Kapacita pre ZPS ..................................................................................24
Kapacita celkovo ..................................................................................39
Počet prijímateľov za rok 2017/nástup, odchody, riešenie 
žiadosti/ ..................................................................................................91
Z toho:
Počet prijatých príjimateľov ............................................................25
Počet ukončených pobytov /odchod do domáceho prostre-
dia/ .............................................................................................................. 7
Počet ukončených pobytov/ iné zariadenia/............................... 3
Počet ukončených pobytov /úmrtie/ ...........................................15
Počet prijímateľov k 31. 12. 2017 ...................................................39



POSKYTOVANÉ SLUŽBY

ČASŤ SENIOR

Seniorským prijímateľom v oboch prevádzkach poskytujeme 
tieto sociálne služby:

- komplexné sociálne služby v časti SENIOR na riešenie ne- 
 priaznivej sociálnej situácie z dôvodu zdravotného postih- 
 nutia, nepriaznivého stavu alebo z  dôvodu dovŕšenia  
 dôchodkového veku, v  zmysle zákona 448/2008 Z. z.  
 o  sociálnych službách, v  znení neskorších predpisov pre 
 občanov so zdravotným postihnutím a  občanov odká- 
 zaných na sociálne služby, na ktoré má poskytovateľ  
 oprávnenie. Sociálne služby sú seniorom poskytované for- 
 mou celoročného  poskytovania sociálnej služby.

nevyhnutná sociálna starostlivosť, ktorá zahŕňa:
- stravovanie 

- bývanie
- zaopatrenie
- sociálne poradenstvo
- upratovanie, pranie, žehlenie posteľnej bielizne a osobné- 
 ho šatstva
- aktivačné práce, pracovnú terapiu,
- záujmovú činnosť, kultúrnu činnosť,

zdravotnícke služby ako iné služby (poskytované nad rámec 
zákona 448/2008)
- sú poskytované  profesionálnym zdravotníckym personá- 
 lom 

doplnkové nadštandardné služby 
- podľa dohody a oprávnenia poskytovateľa (pedikúra, mani- 
 kúra, kaderník, masér a iné...)

ČASŤ JUNIOR

V časti JUNIOR – Útulok – poskytujeme v oboch prevádzkach 
sociálne služby v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o soc. 
službách a v súlade s ostatnými zmluvnými podmienkami.

V  útulku poskytujeme:
n ubytovanie na určitý čas,
n sociálne poradenstvo,
n nevyhnutné ošatenie a obuv,
n pomoc pri uplatňovaní práv a  právom chránených záuj- 
 mov,
n pracovnú terapiu,

Utvárame podmienky na:
n prípravu stravy a nákup potravín, výdaj stravy alebo výdaj 
 potravín,
n vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny,

n pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva,
n záujmovú činnosť

Sociálne služby zabezpečujeme pobytovou, ambulantnou, 
terénnou formou, využívame telekomunikačné technológie.
Služby útulku vyhľadávajú aj  ženy, ktoré už ukončili pobyt 
v  našom zariadení a  boli spokojné s  poskytovaním našich 
služieb. Dostávame tak spätnú väzbu, ktorá je pre nás veľmi 
dôležitá. Máme informácie o  tom ako sa dokázali osamo-
statniť a  žiť nový život bez účasti sociálnych pracovníkov. 
Ženám - matkám, ktoré nás v priebehu roka 2017 oslovili, sme 
poskytli pomoc pri uplatňovaní práv a  právom chránených 
záujmov, hľadaní školského či predškolského zariadenia, pri 
hľadaní zamestnania a pri sprostredkovaní zamestnania, ako 
aj úkonov spojených s  riešením otázky bývania, vymáhania 
výživného, riešenia osobného bankrotu a pod.



PROJEKTY, AKTIVITY  

a DOBROVOĽNÍCKE PROGRAMY 

V ROKU 2017

ČASŤ SENIOR

Seniorom žijúcim v našom zariadení z rôznych príčin, prevažne 
však z dôvodu diagnostikovaných typov demencií ubúdajú te-
lesné, duševné sily, počet chorôb narastá. Avšak aj v tomto ob-
dobí sa pokúšame a môžeme naplniť život seniorov, ale i ten 
svoj, hodnotnými skutkami a nezištne pomôcť ľuďom, ktorí to 
potrebujú. 
Naša práca využíva rôzne terapeutické postupy, rehabilitácie 
a  snaží sa vypĺňať pobyt seniorov zmysluplnými aktivitami. 
Záujmové činnosti v  našom zariadení majú formu zábavnú, 
relaxačnú, ale aj terapeutickú. Zamerané sú na rozvoj tele-
sných, psychických a  sociálnych znalostí a  zručností a  pod-
poru tvorivej činnosti. Voľnočasové aktivity seniorov, žijúcich 
v našom zariadení prebiehajú denne v dopoludňajších hod-
inách, ale i  popoludní pod vedením terapeutov, sociálnych 
pracovníkov, rehabilitačnej sestry, prípadne dobrovoľníkov.  
Aj napriek rôznym obmedzeniam vieme, že je potrebné, aby 
boli seniori zapájaní aj do plánovania rôznych kultúrnych 
podujatí, ktoré sa v  zariadeniach konajú pri rôznych príleži-
tostiach. Aby aj napriek „izolácii“ nestratili kontakt so životom 
mimo zariadenia. 

Najčastejšie využívané aktivity pre seniorov: 

n Pamäťové tréningy 
n Sebaobslužné tréningy 
n Tréning zameraný na realitu 
n Reminisenčná terapia 
n Pohybové aktivity, dychové cvičenia 
n Tanečná-pohybová terapia 
n Arteterapia /terapia umením/ 

n Muzikoterapia /terapia hudbou/ 
n Dotykové terapie, zmyslová aktivizácia 
n Animoterapia /liečenie pomocou zvierat/ 
n Hodinka strojopisu 

Dobrovoľnícky program v roku 

2017

n The Zone v záhrade - dobrovoľníci nám pomáhali so záhra- 
 dou
n Pamäťové tréningy – piatkové cvičenie pamäti, podpora 
 kognitívnych funkcií
n Animoterapia
n Odvšadiaľ – dobrovoľníci obdarovali seniorov rôznymi 
 darmi (pomôcky na aktivizačné cvičenia, ergoterapia)
n Henkel partička – sobotňajšie stretnutia dobrovoľníkov 
 a seniorov (bingo, scrabble, rôzne kvízy) 

The Zone v našej záhrade – dobrovoľnícka akcia pri úprave 
záhrady. 

Animoterapia – medzi našich pravidelných dobrovoľníkov 
patrí aj študentka Veronika a jej operený kamarát kakadu Kori.

Pamäťové tréningy – piatkové popoludnia pod vedením do-
brovoľníčky Vandy Vinceovej precvičia pamäť - jej sémantickú 
a  epizodickú zložku, cvičenia podporujú koncentráciu, de-
dukciu a v prvom rade sa snažia čo najdlhšie pamäť udržiavať 
v dobrej „kondícii“. 



Odvšadiaľ – dobrovoľníci obdarovali seniorov rôznymi darmi 
(pomôcky na aktivizačné cvičenia).

Henkel partička – sobotňajšie stretnutia dobrovoľníkov 
zo spoločnosti Henkel a  seniorov, ktorí ochotne venujú čas 
našim seniorom počas víkendu a prídu si s nimi zahrať rôzne 
spoločenské hry.

Realizované projekty v roku 

2017

n Adoptuj si starých rodičov - 7. ročník dobrovoľníckeho pro- 
 gramu pre zlepšenie psychickej pohody a  komunikácie  
 seniorov v zariadení. 

n Farebná náruč – pilotný projekt arteterapie pre seniorov.

n Projekt Náruč bez prekážok – prostredníctvom projektu  
 bola zrealizovaná výmena poškodených markíz v záhrade 
 zariadenia.

n Senior Dance – Tanečná terapia projekt je realizovaný 
 z výťažku predaja charitatívneho kalendára. 

n SHOEBOX – projekt spol. Henkel, seniori obdarovaní  
 zamestnancami spoločnosti pri príležitosti mesiaca októ- 
 ber, ktorý je mesiacom úcty k starším. 

n Zakúpenie evakuačného výťahu – našim najväčším pro 
 jektom v  roku 2017 bolo zakúpenie evakuačného výťahu 
 v spolupráci s nadáciou J&T a nadáciou EPH, ktoré nám po- 
 mohli s  jeho financovaním vďaka svojim 2%. V  CSSv  Dú- 
 bravke sa bude realizovať chýbajúci evakuačný výťah so 
 samostatným dieselagregátom a v CSS v Solčanoch sa bude 
 realizovať len dobudovanie samostatného diesel agregátu 
 k existujúcemu výťahu. Táto povinnosť nám vyplýva z nove 
 ly Zákona o  sociálnych službách č. 448/2008, kedy perso- 
 nál musí dodržiavať želania odkázaných seniorov, o ich pred- 
 stavách o  živote v  sociálnom zariadení. Vznikom nových 
 evakuačných výťahov so samostatným zdrojom napájania, 
 budeme spĺňať nielen bezbariérovosť a požiarnu ochranu,  
 ale zároveň dokážeme zabezpečiťaj to, že izba do ktorej se- 
 nior prichádza, je jeho “domovom“ a  nebude z  nej pre- 
 miestňovaný len preto, že sa mu pohoršil zdravotný stav. 
 Predpokladaný začiatok budovania evakuačného výťahu  
 bude leto 2018.

n Projekt Adoptuj si starých rodičov - prebehol u  nás už  
 8.  ročník dobrovoľníckeho programu pre zlepšenie psy- 
 chickej pohody, komunikácie a kontaktu s okolitým svetom 
 pre seniorov žijúcich v  zariadení. Aj touto cestou vyslovu 
 jeme veľkú vďaku dobrovoľníkom, ktorí spríjemňujú bežné  
 dni našich seniorov.



n Projekt Farebná náruč
 Terapia pre seniorov a  matky s  deťmi, ktorej cieľom bolo 
 okrem iného intenzívnejšie prepojenie troch generácií.

n Arteterapia
 Terapia umením je špeciálnym prístupom, ktorý pôsobí na 
 estetické city, plní  podpornú funkciu prostredníctvom rôz- 
 nych metód a  techník, známych taktiež z  psychoterapie.  
 Možno ju jednoducho definovať ako jednu z terapií, ktorá  
 je účinná prostredníctvom aktívneho odpočinku.

n Projekt SENIOR DANCE / Tanečná terapia
 Štvrtky u  nás patria Tanečno-pohybovej terapii pod ve- 
 dením Mgr. Lucie Šuplatovej. Terapia - stretnutie je roz- 
 delené do viacerých blokov, začína sa rozcvičkou. Bloky sú 
 zamerané na rozvoj komunikácie, zlepšenie koordinácie  
 pohybov, k  pozitívnemu vnímaniu vlastného tela, či  
 k zlepšeniu pozornosti a nálady prostredníctvom cvičenia 
 a pohybu.

n Vzdelávanie zamestnancov 
 Centrum Memory – školenie Opatrovateľka a pacient s de- 
 menciou.



Projekt charitatívneho kalendára STARÉ ZLATÉ ČASY – 
detských kníh 2018

Charitatívny kalendár je projekt, vďaka ktorému sa nám darí 
už 5 rok financovať tanečno-pohybovú terapiu pre 100 odká- 
zaných seniorov. Seniori dokážu pohybom eliminovať  
nielen stres a napätie, ale zároveň si posilňovať aj vlastnú se-
bahodnotu. Témou tohtoročného kalendára „Staré zlaté časy 
– detských kníh“ na rok 2018 sa stali ilustrácie Štefana Cpina 
zo Striebornej a Zlatej knihy rozprávok. Tieto nezabudnuteľné 
obrázky, ktoré sprevádzali detstvo nejedného z  nás, posky-
tol občianskemu združeniu jeho syn Peter Cpin v spolupráci 
s Idou Želinskou z „TOTO je galéria!“.
Súčasťou projektu je i  krst kalendára STARÉ ZLATÉ ČASY – 
detských kníh, ktorý sa uskutočnil v novembri 2017. Zúčast-
nili sa ho spolu so sponzormi a dobrovoľníkmi aj naši senio-
ri a  seniorky. Krstným otcom kalendára, sa stal  šarmantný 
herec a  moderátor  Štefan Skrúcaný a  ako predstaviteľ ne-
zameniteľného Plavčíka z rozprávky Plavčík a Vratko, kalendár 

pokrstil zlatými Vratkovými vlasmi. Na krste boli vydražené aj 
posledné a o to cennejšie originálne ilustrácie Štefana Cpina 
zo Striebornej a Zlatej knihy rozprávok.

Krstným otcom kalendára, sa stal šarmantný herec  
a moderátor Štefan Skrúcaný. 

Do financovania kalendára sa zapojilo dvanásť firiem: 1. Stavebná sporiteľňa, cestovná kancelária Hydrotour, AMS-com, Neudoerfler, Cemix, TASR, 
Ferticent, spoločnosť KON-RAD, Brainy, Marco Mirelli, Euronics TPD a občianske združenie Šanca pre nechcených.

Charitatívny večer spríjemnili scénkou Terezka Heftyová, ako 
vnučka a Kamila Kay Strelková ako babička.

Riaditeľka Sociofóra Helena Woleková sa tiež aktívne zúčastnila 
dražby. Pre vnučku pod stromček vydražila originálnu ilustráciu 
k rozprávke o Popoluške.

Na krste boli vydražené aj posledné a o to cennejšie originálne  
lustrácie Štefana Cpina zo Striebornej a Zlatej knihy rozprávok.

Na krst kalendára prišli aj poslankyne NR Alena Bašistová  
a Magdaléna Kuciaňová



ČASŤ JUNIOR

Programy a  projekty sú zamerané na integráciu sociálne 
znevýhodnenej skupiny žien do majoritnej spoločnosti. Majú 
edukačný a poradenský charakter.

Rozvojové programy:
n Finančná gramotnosť - poradenstvo
n Pracovné poradenstvo
n Individuálne terapie so psychológom
n Tréningy: Ako sa hrať s dieťaťom, ako dieťa zaujať, ako riešiť  
 detský vzdor + názory, postoje, praktické ukážky, konzultá- 
 cie.

Počas roka 2017 v CSS NÁRUČ  

Senior & Junior sme realizovali 

nasledovné projekty:

Kmotričky 
Staňte sa kmotričkou, aby dieťa v núdzi zostalo s mamičkou. Aj 
tento projekt je pre nás dôkazom toho, že ľudia nerezignovali 
na ľudskosť a sú stále ochotní pomôcť. Projekt realizuje Náruč 
senior a  junior v spolupráci s našou sesterskou organizáciou 
Šanca pre nechcených, ktorá projekt financuje a  to najmä 

z  finančných príspevkov individuálnych darcov. Podstatou 
projektu je však vyhľadávanie a supervízovanie kmotričiek – 
mentoriek. Naše kmotričky – mentorky sa dobrovoľne, pravi-
delne a ochotne stretávajú s našimi opustenými mamičkami 
a  ich deťmi. Stali sa dlhodobými priateľkami a  mentorkami 
mladých žien bez rodinného zázemia. Venujú im svoj čas, 
chodia spolu na výlety, do kina, pomáhajú pri výchove detí 
a vytváraním si väzieb a zároveň ich nenápadne a prirodzene 
integrujú do aktívnej spoločnosti. 

Usmej sa, mama! (týždňový pobyt v rekreačnom stredisku 
Slnečné jazerá v Senci).

Najzakladanejším atribútom šťastného detstva je usmia-
ta a  spokojná mama. Aby si aj naše mami našli dôvod na 
úsmev, pripravili sme im týždenný pobyt mimo zariadenia 
NÁRUČE pod vedením liečebných terapeutiek. Tie pomáhajú 
mamám riešiť výchovné situácie s  úsmevom, pozorovaním 
detí, možnosť lepšie spoznať samú seba a svoje dieťa, ponú-
kajú mamám svoje odporúčania, ktoré im potom pomáha-
jú v  ďalšej výchove. Učili ich o  dôležitosti psychohygieny 
osamelej matky, ktorá je bez pomáhajúcej rodiny, ale aj scho-
pnosť zvládať emočne náročné obdobia vo výchove dieťaťa 
a aktívne využívať hru ako výchovný prostriedok. 

Školenie nových kmotričiek - 
tútorky pre naše mamičky





Oslava výročia otvorenia jednotlivých prevádzok spre- 
vádzalo vystúpenie speváckych skupín, ktoré si pripravili 
veselý program plný piesní, povedačiek a  dobrej nálady. Po 
vystúpení skupiny Disk v Sločanoch, nasledovala opekačka 
pre seniorov, kde si pochutili na rôznych opekaných špeciali- 
tách.

UDIALO SA U NÁS V ROKU 2017

V  zmysle efektívneho spolužitia troch generácií organizu-
jeme väčšinu našich spoločenských podujatí za účasti tak se-
niorských, ako aj našich juniorských klientov. Ako to aj nasle-
dovné zábery potvrdzujú, veľkí a  malí si k  sebe cestu nájdu 
a výsledkom je vždy výborná zábava a veselý úsmev.

V  roku 2017 do našich prevádzok v  Bratislave a  Solčanoch 
priniesli nezabudnuteľné chvíle nasledovné akcie:

Medzinárodný deň žien a život plný úprimnej lásky 
a  zaslúženej úcty. MDŽ sme oslávili rozdávaním kvetov pre 
naše seniorky. Radosť a úsmevy boli na oboch stranách,  
u obdarovaných aj darcov.



Narodenie a kočikovanie Elinky, našej najmenšej obyva- 
teľky NÁRUČE v Dúbravke.

Október mesiac úcty k starším 
Vystúpenie detí zo ZŠ Solčany a  študentov SSOŠ Topoľčany 
– z  odboru sociálny výchovný pracovník si pripravili hudob-
né a  tanečné dopoludnie pre seniorov. Roztancovali a  ro-
zospievali našich seniorov, vyčarili im úsmev na tvári. Pra-
covníčky z Tribečskej knižnice Topoľčany – Tréning mozgu. 

Príchod Svätého Mikuláša, anjela a čerta
Vystúpenie detí z MŠ a ZŠ Solčany s programom - Prichádza 
Mikuláš.

Športový deň seniorov a juniorov sme realizovali v obidvoch 
prevádzkach vo veselej atmosfére.



Komunitné vianoce Solčany
Vystúpenie detí z MŠ a ZŠ Solčany s programom - Koledy.
Komunitné Vianoce - skupina DISK si pripravila pre seniorov 
piesne a repertoár VIANOCE – najkrajšie sviatky!

Komunitné vianoce Dúbravka 
Spoločná slávnostná večera a zábava seniorov, matiek a  za- 
mestnancov zariadenia.

Spoločný teambuilding zamestnancov obidvoch prevádzok, 
súčasťou ktorého bolo aj školenie ISO noriem a  Štandardov 
kvality sociálnych služieb.



Aktivácie
Výroba príležitostných ozdôb, výzdoba interiéru, výroba 
darčekových predmetov pre príbuzných a účinkujúcich, peče-
nie medovníkov a vianočného pečiva.

Vianočné vystúpenia škôlkarov 



Rok 2017 priniesol mnoho šťastných chvíľ do života našej 
NÁRUČE. Počasie nám prialo a  tak sme väčšinu udalostí 
v  našich Centrách organizovali vonku, kde úsmevy seniorov 
a juniorov žiarili ešte krajšie.

Časopis Šanca v roku 2017
Dianie roku 2017 sme zaznamenali v dvoch vydaniach sociál-
neho časopisu Šanca SENIOR & JUNIOR. K širokej verejnosti sa 
časopis dostal prostredníctvom vlastnej distribúcie.



n Dobrovoľníci z THE ZONE GYM, silní chlapi v našej záhrade 
 sa ponúkli pomôcť nám s jej úpravou. Sú ochotní pomáhať 
 kedykoľvek – akokoľvek. 

n Ďakujeme našej dobrovoľničke Mgr. Lucii Šuplatovej, ktorá  
 sa popri našich senioroch venuje v rámci pohybovej terapie 
 aj malej Laurinke. Cvičia spolu s  mamičkou a  tešia sa 
 z nových pokrokov Laurinky.

n Veľmi pekne ďakujeme dobrovoľníčkam Vande Vinceovej, 
 ktorá realizuje pamäťové tréningy pre našich seniorov 
 a študentke Veronike, ktorá ich pravidelne poteší so svojim  
 papagájom Korim.

n Špecializovaný aqua baby klub Plutvička, daroval našim 
 drobcom a  ich mamičkám kurz baby plávania. Nevieme 
 posúdiť kto sa teší viac, či naše mamičky alebo ich drobci,  
 ale každopádne si túto spoločnú aktivity mamičky a  deti 
 riadne užívajú. 

n Vďaka daru NaturaMed Pharmaceutical sme mohli uhradiť 
 celý tochtoročný pobyt v  Senci vrátane lektorov, ktorý sa 
 každoročné koná z projektu USMEJ SA MAMA. Okrem po- 
 bytu sa podarilo zabezpečiť novú práčku pre naše mamičky  
 a deti a vitamínové balíčky.

POĎAKOVANIE SPONZOROM  

A INDIVIDUÁLNYM PODPOROVATEĽOM

Slovo veľkej a úprimnej vďaky patrí našim sponzorom a indi- 
viduálnym podporovateľom, ktorí vecnými aj finančnými 
darmi prispeli k  reálnemu zlepšeniu každodenného života 
našich seniorov a juniorov. 

n Náš dlhoročný sponzor, spoločnosť CCC, spolu s agentúrou  
 PRIMEtime zabezpečujú pre naše mamičky a ich ratolesti  
 dvakrát ročne topánky - iba za úsmev. Každý rok je juniorov 
 viac a viac a o to je to krajšie, že tento rok aj pani predavačky 
 prichystali drobnosti pre naše deti, aby nakupovanie bolo 
 pre nich aj príjemnou zábavou.

n Ďakujeme spoločnosti dm drogerie markt Slovensko 
 a Slovenskému červenému krížu za pomoc pre naše ma- 
 mičky, ktorým darovali poukazy na bezplatný nákup plie- 
 nok značky Babylove na celý rok 2017.



n Skupina dobrovoľníkov ODVŠADIAL doniesla milé hudob- 
 né darčeky. Používajú ich malí aj veľkí s rovnakou radosťou!

n Bratislavská arcidiecézna charita pravidelne zabezpečuje 
 potravinové balíčky pre naše mamičky. Sú v nich základné  
 potraviny a hygienické potreby a tento rok aj milé poteše- 
 nie pre našich školákov. 

n O zdravý pitný režim našich klientov je už niekoľko rokov  
 postarané – dobré duše v  spoločnosti VODAX a.s. sú aj 
 našími vodnými anjelmi.

Ďalej ďakujeme za podporu:

n Nadácia J&T
n Nadácia EPH
n Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
n AMS Com, spol. s.r.o.
n CZ Slovakia, a.s.
n Neudoerfler Office Systems s.r.o. 
n František Majtán - EURONICS TPD
n Bella Sk s.r.o.
n REBOD SK, a.s.
n ZOC Max Skalica
n Prvá stavebná sporiteľňa
n Slovenská sporiteľňa
n HYDROTOUR, cestovná kancelária, a. s.,
n CEMIX, s.r.o.
n TASR
n FERTICENT s.r.o.
n KON - RAD spol. s r.o.
n Brainy Sk, s.r.o.
n Marco Mirelli

S  našou organizáciou ochotne spojili svoje meno v  roku 
2017 aj známe osobnosti:

Karin Haydu, Juraj Bača, Ady Hajdu, Richard Vrablec, Marek 
Majeský, Nora Krchňáková a speváčka Gitana.

Zároveň ďakujeme všetkým individuálnym darcom, našim 
pravidelným aj jednorazovým prispievateľom za ich fi-
nančnú pomoc, vďaka ktorej sme aj v  roku 2017 vedeli 
zabezpečiť kvalitnejší život našim seniorom a mamičkám 
s ich deťmi.

n Nadácia Slovenskej sporiteľne nám okrem projektu Adop- 
 tuj si starých rodičov pomohla aj so zabezpečením pros- 
 triedkov pre výmenu našej tieniacej techniky na terase, kde 
 sa realizujú exteriérové aktivity so seniormi.

n Henkel Shoebox - malé krabičky z veľkých sŕdc, naplnené  
 všetkým dobrým pre našich seniorov.

n HENKEL SLOVENSKO, spol. s r.o. – ak sa na niekoho s isto- 
 tou môžeme spoľahnúť, tak to je spoločnosť Henkel. Našich  
 juniorských aj seniorských klientov pravidelne podporili vo 
 všetkom, kde videli potrebu: formou spoločných pamäťo- 
 vých cvičení, praktickými darčekmi a  hygienickými potre- 
 bami. Sme hrdí na našu spoluprácu!

n Ďakujeme zamestnancom spoločnosti Lidl Slovensko, ktorí  
 sa nám vyzbierali na darčeky pre našich najmenších.

 n Ďakujeme aj Nadácii VÚB za finančnú pomoc v zmyslovej 
 aktivizácii seniorov prostredníctvom terapie umením,  
 v rámci projektu Farebná náruč. 
n Každý rodič školáka vie aká obrovská pomoc je, keď Vám 
 niekto daruje školské pomôcky, pretože deti nielen míňajú, 
 ale aj strácajú a zabúdajú: či už perá, zošity, kalkulačky,  
 alebo farby, peračníky, ba aj celé dosky. 
 Ďakujeme spoločnosti IPOS kancelárske potreby za ich  
 ochotnú pomoc v podobe balíčka školských pomôcok pre 
 naše dve školopovinné deti.



ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA PRACOVNÍKOV

RIADITEĽKA
1

Licenčný garant
1

Vrátnik
3 * 1/2

Vedúca kuchyňe
1

Vedúca kuchyňe
1

Vedúca sestra
1

Vedúca sestra
1

Kuchárka
2

Kuchárka
2

Sestra
5

Sestra
2

Opatrovateľka
7 + 2 

Opatrovateľka
7 + 2 

Fyzioterapeutka
1

Fyzioterapeutka
1

Prac. práčovne
1/2

Psychologička
2 

Upratovačka
1

Upratovačka
2Tanečná terapeutka

1

Lekár
1

Lekár
1

Pomocná sila
2 + 2 * 1/2

Pomocná sila
2

Tanečný terapeut
1

Správca, údržbár
1

Správca, údržbár
1

Externé účetníctvo
1

Supervízia v SS
1 + 1/2

Manažér kvality
1

Fundraiser
1

Finančný a personál- 
ny manažér

1

Asistentka/ Manažér 
rastových projektov 

1

Asistent liečebnej 
výživy

1

Vedúca sociálneho 
úseku

1

Vedúca sociálneho 
úseku

1

Sociálna pracovníčka 
Senior

1

Sociálna pracovníčka 
Senior

1

Sociálna pracovníčka 
Junior

1**

Sociálna pracovníčka 
Junior

1

Zástupkyňa riaditeľky
Dúbravka a sestra

1

CSS NÁRUČ  
Senior & Junior - Dúbravka

CSS NÁRUČ 
Senior & Junior - Solčany

Zástupkyňa riaditeľky
Solčany

1



Špecializované zariadenie Bratislava 1 298,08 Eur

Špecializované zariadenie Solčany 843,24 Eur

Útulok Bratislava 366,52 Eur

Útulok Solčany 484,23 Eur

FINANČNÁ SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ

EKONOMICKY OPRÁVNENÉ NÁKLADY NA JEDNÉHO PRIJÍMATEĽA PODĽA DRUHU SLUŽIEB ZA ROK 2017

PREHĽAD O MAJETKU A ZÁVÄZKOCH  

(STAV A POHYB MAJETKU A ZDROJOV MAJETKU)

S Ú V A H A rok 2017

STRANA AKTÍV Majetok spoločnosti 892 387,13 €

Dlhodobý hmotný majetok 824 006,69 €

Obežný majetok 67 036,50 €

Krátkodobé pohľadávky 23 550,06 €

Finančný majetok 38 951,98 €

Časové rozlíšenie 1 343,94 €

AKTÍVA CELKOM 892 387,13 €

STRANA PASÍV Vlastné zdroje 28 977,74 €

Výsledok hospodárenie za účtovné obdobie -85289,94 €

Nevysporiadaný výsledok hosp. min. rokov 114 267,68 €

Cudzie zdroje 181 757,64 €

Dlhodobé záväzky 6 480,30 €

Krátkodobé záväzky 143 569,55 €

Rezervy 31 047,55 €

Bankové výpomoci a pôžičky 660,24 €

Časové rozlíšenie 681 651,75 €

PASÍVA CELKOM 892 387,13 €



VÝKAZ ZISKOV A STRÁT rok 2017

Hlavná nezdaňovaná činnosť

Spotreba - materiálu 122 253,48 €

                   - energie 48 331,72 €

Opravy a udržiavanie 22 831,72 €

Cestovné 68,35 €

Náklady na reprezentáciu 5 233,54 €

Ostatné služby 219 448,05 €

Mzdové náklady 483 324,28 €

Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie 166 807,67 €

Zákonné sociálne náklady 16 236,60 €

Ostatné sociálne náklady 385,50 €

Ostatné dane a poplatky 4 504,48 €

Ostatné pokuty a penále 127,90 €

Zmluvné pokuty a penále 13,00 € 

Úroky 2 049,06 €

Iné ostatné náklady 4159,56 €

Odpisy 63 986,53 €

Poskytnuté príspevky FO 31 500,00 €

Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane 550,00 €

ÚČTOVNÁ TRIEDA 5 SPOLU 1 192 476,00 €

Tržby z predaja služieb 4 195,51 €

Aktivácia tovaru a služieb 11 998,75 €

Prijaté dary 0 €

Úroky 1,09 €

Zákonné poplatky 34,55 €

Dotácie 372 043,26 €

Iné ostatné výnosy 48 102,14 €

Príspevky z podielu zaplatenej dane 3 632,48 €

Príspevky od PO a FO 663 612,27 €

ÚČTOVNÁ TRIEDA 6 SPOLU 1 103 620,05 €

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA PRED ZDANENÍM -88 855,95 €

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA PO ZDANENÍ -88 855,95 €

ZDAŇOVANÁ ČINNOSŤ

Spotreba materiálu 15 575,66 €

Spotreba energie 1 118,70 €

Opravy a udržovanie 902,15 €

Ostatné služby 1 303,09 €

Odpisy 2 302,50 €

ÚČTOVNÁ TRIEDA 5 SPOLU 21 202,10 €



Tržby z predaja služieb 13 706,20 €

Tržby za predaný tovar 12 010,00 €

ÚČTOVNÁ TRIEDA 6 SPOLU 25 716,20 €

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA PRED ZDANENÍM 4 514,10 €

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA PO ZDANENÍ 3 566,14 €

FINANČNÉ ZDROJE 

Hlavným zdrojom aktivít združenia (prevádzok CSS Náruč záchrany SENIOR&JUNIOR) sú verejné zdroje zo štátneho rozpočtu, 
vyplácané prostredníctvom Vyšších územných celkov. Tieto zdroje však pokrývajú len nevyhnutné potreby našich klientov ako 
je ubytovanie, strava, sociálna starostlivosť, opatrovanie a ošetrovanie. 
Naším cieľom je však zabezpečenie nielen životných potrieb našich klientov. Preto každoročne realizujeme niekoľko projek-
tov, ktoré pomáhajú našim klientom o trochu ľahšie žiť a na ktoré hľadáme zdroje u donorov a z grantov, vrátane darov od 
príbuzných našich seniorských klientov, ako aj u individuálnych darcov.

PROJEKTY 

NÁZOV PROJEKTU/ÚČEL POUŽITIA Účet v účtovnej osnove SUMA

Projekt Staré zlaté časy 662,1100 1 430,16 €

Projekt Hniezda záchrany 662,1200 48,57 €

Projekt ADOPTUJ SI STARÝCH RODIČOV II. 662,1300 4 295,00 €

Projekt KMOTRIČKY 662,1400 250,00 €

Príspevky od FO Hniezda záchrany 663,4000 1 066,18 €

Príspevky od FO-Kmotričky 663,4100 1 569,45 €

SPOLU 8 659,20 € 

PRÍJMY Z 2% PODIELU ZAPLATENEJ DANE Účet v účtovnej osnove  

Peňažné prostriedky prijaté na bankový účet do 31. 12. 2016 665,1000 3 632,48 €

Peňažné prostriedky prijaté na bankový účet do 31. 12. 2017 665,1000 5 850,25 €

Spotrebovaná a vyúčtovaná časť podielovej dane do 31. 12. 2017 665,1000 3 632,48 € 

Nespotrebovaná časť podielovej dane do roku 2017 665,1000 5 850,25 €

DOTÁCIE VÚC, OBEC a MF SR Účet v účt. osnove SUMA

Rozpustenie dotácie BSK na statiku 691,1000 8 217,24 €

Dotácie BSK SENIORI 691,2000 182 684,51 €

Dotácie BSK Útulok 691,3000 9 579,87 €

Dotácie NSK Senior 691,4000 5 441,64 €

Dotácie NSK Útulok 691,4100 4 856,96 €

Dotácia ZOS Seniori 691,5000 42 275,00 €

Dotácia ZPS SENIORI 691,6000 123 845,00 €

SPOLU  372 043,26 €



PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ 

Každá nezisková účtovná jednotka je povinná pre potreby 
zákona o dani z príjmov rozdeľovať svoju činnosť na hlavnú 
zdaňovanú a nezdaňovanú. Za hlavnú nezdaňovanú čin-
nosť sa považuje tá činnosť, za akým účelom bola nezisková 
účtovná jednotka založená a ktorá je definovaná v stanovách.
Hlavnou zdaňovanou činnosťou sú v našom účtovníctve 
príjmy, ktorými dosahujeme zisk, alebo ktorými sa dá zisk 
dosiahnuť. V účtovníctve máme na analytických účtoch 
členené príjmy z predaja majetku, z nájomného, z reklamy, 
z priznaných rabatov a bonusov, zo stravovacích služieb a pri-
jatých úrokov. Základ dane pred zdanením zo zdaňovanej 
činnosti sme v dosiahli vo výške 4514,10 €, čo po úprave na 
základ dane predstavuje 947,96 € daň z príjmov právnických 
osôb. 
Vybrané finančné ukazovatele sú prezentované v prílohe Vý- 
ročnej správy.
Účtovná závierka za rok 2017 bola schválená a navrhnuté 
bolo presunutie výsledku hospodárenia na účet výsledku hos-
podárenia minulých rokov.
Po skončení účtovného obdobia nenastali žiadne významné 
udalosti, ktoré by ovplyvnili vývoj organizácie.
V roku 2017 neboli vynaložené prostriedky na výskum a vývoj.
Činnosťou zariadení nie je poškodzované životné prostredie. 
V roku 2017 neboli voči organizácii uplatnené žiadne sankcie 
orgánmi štátnej správy v oblasti životného prostredia.
Organizácia nie je vystavená žiadnym významným rizikám 
a neistotám.

AUDIT ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

Podľa zákona o sociálnych službách č. 448/2008 Z. z. par. 67a, 
keďže naše príjmy z neverejných prostriedkov za poskyto-
vanie sociálnych služieb prekročili sumu 165 969 € a z verej- 
ných prostriedkov sumu 33 193 €, sme povinní našu ročnú 
účtovnú závierku overiť audítorom. Výrok audítora spolu 
s Účtovnou závierkou je súčasťou Výročnej správy. 
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neziskovej účtovnej jednotky

v sústave podvojného účtovníctva

P'

[ 1 11 11 1111 1 ]

zostavená k 3 1 1 2.2 0 1 7

Zostavená dňa:

1 3.03.2 0 1 8
Podpisový záznam osoby
zodpovednej za vedenie
účtovníctva

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za zostavenie
účtovnej závierky:

Podplsový záznam
štatutárneho orgánu alebo
člena štatutárneho orgánu
účtovnel jednotky:

Schválená dňa

1 3 .0 3

Záznamy daňového úradu

MF SR 2013L Miesto pre evidenčné číslo Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu:ťJTI ači vo vyt l ačené z Por tátu FS

Císelné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšu zfava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.
Údaje sa vypíňajú paličkovým písmem (padl'a tohto vzoru), písacím strojem alebo tlačiarňou. a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

ň.ÁBČDÉ}GHÍIKLMNOPQRŠTÚVXýž 0123456789
Daňové identifikačné číslo

202 1 900650
ICO

308565 15
SID SK NACE

9 4.9 9.9

LJčtovná závlerka l Mesiac Rok

X riadna zostavená Zaobdobie d 1 2017
mimoriadna X schválená do 1 2 2 0 17

EE:U:tred-e. .d 1 2 0 1 6r«.-''...d l;i==;l&:'c.
;B:j=--"'-J"' o 1 2 2 0 1 6

Priložené súčasti účtovnej závierky

X Súvaha (Úč NUJ 1-01) X Poznámky(Úč NUJ 3-01)

X Výkaz ziskov a ztrát (Úč NUJ 2-01) ťWznačí sa xj

Obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky

NÁRUČ SEN IOR & JUN IOR o.z

Sídlo účtovnej jednotky

F E DÁKOVA 5
PSČObec
84 1 02 BRAT l SLAVA
Cislo telefónu Číslo faxu

091 1 /325399 0 /
E-mailová adresa

E KONOM l KA@N AR U CZACHRANY SK



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 + r. 009 + r. 
021 001 1 547 438,17 723 431,48 824 006,69 790 066,80 

1. Dlhodobý nehmotný majetok            r. 003 až r. 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 
+ 091 AÚ) 006         

Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku      (041-093) 007         

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

2. Dlhodobý hmotný majetok                   r. 010 až r. 020 009 1 547 438,17 723 431,48 824 006,69 790 066,80 

Pozemky                                                                    (031) 010   x     

Umelecké diela a zbierky                                           (032) 011   x     

Stavby                                                      021 - (081 - 092AÚ) 012 1 153 029,52 470 810,00 682 219,52 739 872,52 

Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí                
022 - (082 + 092AÚ) 013 81 613,11 79 022,11 2 591,00 3 886,00 

Dopravné prostriedky                              023 - (083 + 092AÚ) 014 43 550,33 35 530,10 8 020,23 14 071,33 

Pestovateľské celky trvalých porastov    025 - (085 + 092AÚ) 015     

Základné stádo a ťažné zvieratá             026 - (086 + 092AÚ) 016     

Drobný dlhodobý hmotný majetok          028 - (088 + 092AÚ) 017 170 306,22 138 069,27 32 236,95 32 236,95 

Ostatný dlhodobý hmotný majetok          029 - (089 +092AÚ) 018     

Obstaranie dlhodobého hmotného majetku          (042 - 094) 019 39 113,99  39 113,99  
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 
095AÚ) 020 59 825,00  59 825,00  

3 
. Dlhodobý finančný majetok               r. 022 až r. 028 021     

Podielové cenné papiere a podiely v obchodných 
spoločnostiach v ovládanej osobe              (061- 096 AÚ) 022     
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných 
spoločnostiach s  podstatným vplyvom      (062 - 096 AÚ) 023     

Dlhové cenné papiere držané do splatnosti  (065 - 096 AÚ) 024     
Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 
096 AÚ 025     

Ostatný dlhodobý finančný majetok              (069 - 096 AÚ)   026     

Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ) 027     
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 
096 AÚ) 028     

 
 
 
 
 

 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strana aktív č.r.  
Bežné účtovné obdobie   

Bezprostredne 
predchádzajúce 

účtovné 
obdobie 

Brutto  Korekcia Netto Netto 
a B 1 2 3 4 

B. OBEŽNÝ MAJETOK  SPOLU  r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051  029 67 036,50  67 036,50 134 241,14 
1. Zásoby                                                      r. 031 až r. 036 030 4 534,46  4 534,46 4 248,23 

Materiál                                                     (112 + 119) - 191 031 4 534,46  4 534,46 4 248,23 

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 AÚ - 
391 AÚ) 036     

2. Dlhodobé pohľadávky                              r. 038 až r. 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 pohľadávky     ( 335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 
391AÚ 041     

3. Krátkodobé pohľadávky                          r. 043 až r. 050 042 23 550,06  23 550,06 64 933,67 

Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 
391AÚ  043 17 951,61  17 951,61 11 393,95 

Ostatné pohľadávky                              (315 AÚ  -  391 AÚ) 044 3 901,73  3 901,73 20 961,72 

Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými 
poisťovňami                                                                 (336 ) 045  x   

Daňové pohľadávky                                         (341 až 345)  046  x   
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu 
rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy       (346+ 348) 047  x   

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

Spojovací účet pri združení                         (396 - 391AÚ) 049     
Iné pohľadávky     (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 
391AÚ 050 1 696,72  1 696,72 32 578,00 

4. Finančné účty                                             r. 052 až r. 056 051 38 951,98  38 951,98 65 059,24 

Pokladnica                                                         (211 + 213) 052 16 261,25 x 16 261,25 11 230,09 

Bankové účty                                             (221 AÚ + 261) 053 22 690,73 x 22 690,73 53 829,15 

Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok  (221 
AÚ) 054  x   
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 1 343,94  1 343,94 625,88 

1. Náklady budúcich období                                             (381) 058 1 343,94  1 343,94 625,88 

Príjmy budúcich období                                               (385) 059     
MAJETOK  SPOLU                                  r. 001 + r. 029 + r. 057 060 1 615 818,61 723 431,48 892 387,13 924 933,82 



Strana pasív č.r.  
Bežné 

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 28 977,74 114 267,68 

1. 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   

2. 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) 072 114 267,68 127 621,03 

4. Výsledok hospodárenia  za účtovné obdobie r. 060 - (r. 
062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)  073 -85 289,94 -13 353,35 

B. CUDZIE ZDROJE SPOLU  r. 075 + r. 079 + r. 087 +  r. 097 074 181 757,64 177 296,92 
1. Rezervy                           r. 076 až r. 078  075 31 047,55 22 985,82 

Rezervy zákonné                                                   (451AÚ) 076   
Ostatné rezervy                                                     (459AÚ) 077   
Krátkodobé rezervy                       (323 + 451AÚ + 459AÚ) 078 31 047,55 22 985,82 

2. Dlhodobé záväzky                                        r. 080 až r. 086 079 6 480,30 14 579,96 

Záväzky zo sociálneho  fondu                                     (472) 080 6 480,30 5 385,94 

Vydané dlhopisy                                                          (473) 081   
Záväzky z nájmu                                                    (474 AÚ) 082  9 194,02 

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. 096 087 143 569,55 131 146,34 

Záväzky z obchodného styku        (321 až 326) okrem 323 088 71 815,91 53 122,90 

Záväzky voči zamestnancom                            (331+ 333) 089 31 391,49 27 538,86 
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými 
poisťovňami                                                                   (336) 090 24 019,40 35 115,99 

Daňové záväzky                                                (341 až 345) 091 4 473,55 11 408,04 
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu 
a rozpočtom územnej samosprávy                        (346+348) 092  2 170,87 

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 11 869,20 1 789,68 

4. Bankové výpomoci a pôžičky                     r. 098 až r. 100 097 660,24 8 584,80 

Dlhodobé bankové úvery                                       (461AÚ) 098  8 584,80 

Bežné bankové úvery                         ( 231+ 232 + 461AÚ) 099 660,24  
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci               (241+ 249) 100   

C. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE  SPOLU                         r. 102 a r. 103 101 681 651,75 633 369,22 
1. Výdavky budúcich období                                            (383) 102   

Výnosy budúcich období                                             (384) 103 681 651,75 633 369,22 
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU  r.061+ r.074 + 
r.101 104 892 387,13 924 933,82 

 

HlavnáČíslo Náklady Číslo
Bezprostredne

účtu riadku nezdaňovaná Zdaňovaná Spolu
predchádzajúce
účtovné obdobie

Činnosť

Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01) IČO  / SID3 0 8 5 6 5 1 5

a b c 1 2 3 4
Spotreba materiálu501   1       137 829,14       130 156,28      122 253,48        15 575,66

Spotreba energie502   2        49 450,42        59 373,50       48 331,72         1 118,70

Predaný tovar504   3             0,00             0,00            0,00             0,00

Opravy a udrāovanie511   4        23 733,94        26 927,06       22 831,79           902,15

Cestovné512   5            68,35           554,54           68,35             0,00

Náklady na reprezentáciu513   6         5 233,54         2 391,94        5 233,54             0,00

Ostatné sluāby518   7       220 751,14       241 961,21      219 448,05         1 303,09

Mzdové náklady521   8       483 324,28       446 596,75      483 324,28             0,00

Zákonné sociálne poistenie a zdravotné p524   9       166 807,67       149 252,64      166 807,67             0,00

Ostatné sociálne poistenie525  10             0,00             0,00            0,00             0,00

Zákonné sociálne náklady527  11        16 236,60        15 014,61       16 236,60             0,00

Ostatné sociálne náklady528  12           385,50           190,00          385,50             0,00

Daň z motorových vozidiel531  13             0,00             0,00            0,00             0,00

Daň z nehnuteľnosti532  14             0,00             0,00            0,00             0,00

Ostatné dane a poplatky538  15         4 504,48         3 831,91        4 504,48             0,00

Zmluvné pokuty a penále541  16            13,00             0,00           13,00             0,00

Ostatné pokuty a penále542  17            82,48           127,90           82,48             0,00

Odpísanie pohľadávky543  18           289,91             0,00          289,91             0,00

Úroky544  19         2 049,06         4 077,23        2 049,06             0,00

Kurzové straty545  20             0,00             0,00            0,00             0,00

Dary546  21           420,00             0,00          420,00             0,00

Osobitné náklady547  22             0,00             0,00            0,00             0,00

Manká a škody548  23             0,00             0,00            0,00             0,00

Iné ostatné náklady549  24         4 159,56         9 966,39        4 159,56             0,00

Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného551  25        66 289,03        67 291,53       63 986,53         2 302,50

Zostatková cena pred. nehmot. a hmot. ma552  26             0,00             0,00            0,00             0,00

Predané cenné papiere553  27             0,00             0,00            0,00             0,00

Predaný materiál554  28             0,00             0,00            0,00             0,00

Náklady na krátkodobý finanèný majetok555  29             0,00             0,00            0,00             0,00

Tvorba fondov556  30             0,00             0,00            0,00             0,00

Náklady na precenenie cenných papierov557  31             0,00             0,00            0,00             0,00

Tvorba a zúètovanie opravných poloāiek558  32             0,00             0,00            0,00             0,00

Poskytnuté príspevky organizaèným zloāká561  33             0,00             0,00            0,00             0,00

Poskytnuté príspevky iným úètovným jedno562  34             0,00             0,00            0,00             0,00

Poskytnuté príspevky fyzickým osobám563  35        31 500,00        17 534,80       31 500,00             0,00

Poskytnuté príspevky z podielu zaplatene565  36           550,00         8 013,00          550,00             0,00

Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky567  37             0,00             0,00            0,00             0,00

Úètová trieda 5 spolu         r.01 aā 37  38     1 213 678,10     1 183 261,29    1 192 476,00        21 202,10



HlavnáČíslo Výnosy Číslo
Bezprostredne

účtu riadku nezdaňovaná Zdaňovaná Spolu
predchádzajúce
účtovné obdobie

Činnosť

Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01) IČO  / SID3 0 8 5 6 5 1 5

a b c 1 2 3 4
Trāby za vlastné výrobky601  39             0,00             0,00            0,00             0,00

Trāby z predaja sluāieb602  40        17 901,71        19 027,89        4 195,51        13 706,20

Trāby za predaný tovar604  41        12 010,00             0,00            0,00        12 010,00

Zmena stavu nedokonèenej výroby611  42             0,00             0,00            0,00             0,00

Zmena stavu zásob polotovarov612  43             0,00             0,00            0,00             0,00

Zmena stavu zásob výrobkov613  44             0,00             0,00            0,00             0,00

Zmena stavu zásob zvierat614  45             0,00             0,00            0,00             0,00

Aktivácia materiálu a tovaru621  46             0,00             0,00            0,00             0,00

Aktivácia vnútroorganizaèných sluāieb622  47        11 998,75        11 885,63       11 998,75             0,00

Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku623  48             0,00             0,00            0,00             0,00

Aktivácia dlhodobého hmotného majetku624  49             0,00             0,00            0,00             0,00

Zmluvné pokuty a penále641  50             0,00             0,00            0,00             0,00

Ostatné pokuty a penále642  51             0,00             0,00            0,00             0,00

Platby za odpísané pohľadávky643  52             0,00             0,00            0,00             0,00

Úroky644  53             1,09         1 506,07            1,09             0,00

Kurzové zisky645  54             0,00             0,00            0,00             0,00

Prijaté dary646  55             0,00             0,00            0,00             0,00

Osobitné výnosy647  56             0,00             0,00            0,00             0,00

Zákonné poplatky648  57            34,55             0,00           34,55             0,00

Iné ostatné výnosy649  58        48 102,14        44 214,48       48 102,14             0,00

Trāby z predaja dlhodobého nehmot. a hmo651  59             0,00             0,00            0,00             0,00

Výnosy z dlhodobého finanèného majetku652  60             0,00             0,00            0,00             0,00

Trāby z predaja cenných papierov a podie653  61             0,00             0,00            0,00             0,00

Trāby z predaja materiálu654  62             0,00             0,00            0,00             0,00

Výnosy z krátkodobého finanèného majetku655  63             0,00             0,00            0,00             0,00

Výnosy z pouāitia fondu656  64             0,00             0,00            0,00             0,00

Výnosy z precenenia cenných papierov657  65             0,00             0,00            0,00             0,00

Výnosy z prenájmu majetku658  66             0,00             0,00            0,00             0,00

Prijaté príspevky od organizaèných zloāi661  67             0,00             0,00            0,00             0,00

Prijaté príspevky od iných organizácií662  68         6 023,57        40 651,99        6 023,57             0,00

Prijaté príspevky od fyzických osôb663  69       657 588,70       640 037,47      657 588,70             0,00

Prijaté èlenské príspevky664  70             0,00             0,00            0,00             0,00

Príspevky z podielu zaplatenej dane665  71         3 632,48        36 779,03        3 632,48             0,00

Prijaté príspevky z verejných zbierok667  72             0,00             0,00            0,00             0,00

Dotácie691  73       372 043,26       377 492,65      372 043,26             0,00

Úètová trieda 6 spolu         r.39 aā 73  74     1 129 336,25     1 171 595,21    1 103 620,05        25 716,20

Výsledok hospodárenia pred zdanením r.74  75       -84 341,85       -11 666,08      -88 855,95         4 514,10

Daň z príjmov591  76           948,09         1 687,27            0,13           947,96

Dodatoèné odvody dane z príjmov595  77             0,00             0,00            0,00             0,00

Výsledok hospodárenia po  zdanení  [r.75  78       -85 289,94       -13 353,35      -88 856,08         3 566,14

 
Poznámky Úč NUJ 3-01 

I. Základné informácie o účtovnej jednotke 
 
1.  Meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, ktorá je zakladateľom alebo zriaďovateľom 

účtovnej jednotky: 
 
Anna Ghannamová, Mgr. 
Trvalý pobyt alebo sídlo: Hruškový sad 18,841 05 Bratislava, Slovenská republika 
 
Dátum založenia alebo zriadenia účtovnej jednotky: 11.10.2004 
  
2. Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky: 

Meno a priezvisko členov Názov orgánu Poznámka 

Mgr. Anna Ghannamová prezident združenia  

Mgr. Anna Ghannamová 
Mgr. Souheil Ghannam 
Mgr. Alena Petrželková 

správna rada  

Mgr. Vladimír Cupaník, PhD. 
Svetlana Barancová 
Mgr.Vladimíra Dutková 

dozorná rada  

 
3. Opis činnosti, na účel ktorej bola účtovná jednotka zriadená: 
- Poslaním združenia je získavať podporu pre pomoc nechceným deťom a dospelým, 
- Podporovať vznik a prevádzku Hniezd záchrany na Slovensku – verejných inkubátorov, v ktorých môže žena anonymne 
odložiť nechcené bábätko, 
- Podporovať vznik a prevádzku Kolísok záchrany – teda lôžok v nemocničných zariadeniach, v ktorých by mohla žena po 
legislatívnej úprave utajene porodiť dieťa a dať ho na adopciu, 
- Podporovať existujúce zariadenia a vznik nových, v ktorých môže tehotná žena žiť do ukončenia tehotenstva a aj po ňom 
a to výhradne v prípade, že sa rozhodne ponechať si pôvodne nechcené dieťa, 
- Podporovať projekty, ktoré budú pomáhať skupinám nechcených detí a dospelých a spolupracovať pri prevádzkovaní a 
realizovaní aktivít v daných zariadeniach, 
- Vyvíjať aktivity smerujúce k získavaniu finančných a materiálnych darov pre združenie a na presadzovanie legislatívnych 
úprav súvisiacich s danou problematikou, 
- V spolupráci s inými združeniami pomáhať nechceným deťom a nechceným skupinám dospelých začleniť sa do 
spoločenského života, 
- Organizovať s inými združeniami športovo-kultúrno-spoločenské-benefičné podujatia pre nechcené deti, dospelých a 
dobrovoľníkov z radov občanov, 
- Poskytovať pomoc pri sprostredkovaní poradenstva psychosociálneho a psychosomatického, 
- Organizovať vzdelávacie a osvetové aktivity pre členov združenia, laickú i odbornú verejnosť, zvyšovať odbornú úroveň 
členov združenia aktivitami v priamom kontakte s nechcenými deťmi a dospelými. 
 
Opis druhu podnikateľskej činnosti, ak ju účtovná jednotka vykonáva: 
- príjmy z poskytovania stravy externým stravníkom 
- kreditné úroky z poskytnutej pôžičky 
 
4. Počet zamestnancov 

 Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné 
obdobie 

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov: 25 46 

z toho počet vedúcich zamestnancov 09 09 

Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou  0 0 

Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť 
pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia 11 11 

 
 



5. Informácia o organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky: 
 ..................................................................... 
 

II. Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach 
 
1. Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti: 

x áno  Nie 
 
2. Zmeny účtovných zásad a metód: 

Druh zmeny zásady alebo metódy Dôvod zmeny 
Hodnota vplyvu na príslušnú zložku 

bilancie 

   

   

   

 
3. Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov: 
Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s 
obstaraním (clo, prepravu, montáž, poistné a pod.). Súčasťou obstarávacej ceny od 1. januára 2003 nie sú úroky z cudzích 
zdrojov ani realizované kurzové rozdiely, ktoré vznikli do momentu uvedenia dlhodobého majetku do používania. 
Odpisy dlhodobého hmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a 
predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uvedení 
dlhodobého majetku do používania. Drobný dlhodobý hmotný majetok, ktorého obstarávacia cena (resp. vlastné náklady)je 
1 700 EUR, a nižšia, sa odpisuje jednorázovo pri uvedení do používania. Pozemky sa neodpisujú. 
(c) Zásoby 
Zásoby sa oceňujú nižšou z nasledujúcich hodnôt: obstarávacou cenou (nakupované zásoby) alebo vlastnými nákladmi 
(zásoby vytvorené vlastnou činnosťou) alebo čistou realizačnou hodnotou. 
Obstarávacia cena zahŕňa cenu zásob a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, poistné, provízie, skonto a pod.). 
Úroky z cudzích zdrojov nie sú súčasťou obstarávacej ceny. Nakupované zásoby sa oceňujú váženým aritmetickým 
priemerom z obstarávacích cien. 
Čistá realizačná hodnota je predpokladaná predajná cena znížená o predpokladané náklady na ich dokončenie a o 
predpokladané náklady súvisiace s ich predajom. 
Zníženie hodnoty zásob sa upravuje vytvorením opravnej položky. 
(d) Pohľadávky 
Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou; postúpené pohľadávky a pohľadávky nadobudnuté vkladom 
do základného imania sa oceňujú obstarávacou cenou vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním. Toto ocenenie sa 
znižuje o pochybné a nevymožiteľné pohľadávky. 
(e) Peňažné prostriedky a ceniny 
Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou. Zníženie ich hodnoty sa vyjadruje opravnou položkou. 
(f) Náklady budúcich období a príjmy budúcich období 
Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a 
časovej súvislosti s účtovným obdobím. 
(g) Rezervy 
Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou; tvoria sa na krytie známych rizík alebo strát z 
podnikania. Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku. 
(h) Záväzky 
Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Záväzky pri ich prevzatí sa oceňujú obstarávacou cenou. Ak sa pri 
inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve a v účtovnej 
závierke v tomto zistenom ocenení. 
(i) Odložené dane 
Odložené dane (odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok) sa vzťahujú na: 
a) dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou 
základňou, 
b) možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti, ktorou sa rozumie možnosť odpočítať daňovú stratu od základu dane v 
budúcnosti, 
c) možnosť previesť nevyužité daňové odpočty a iné daňové nároky do budúcich období. 
(j) Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období 

Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej 
a časovej súvislosti s účtovným obdobím. 
(k) Dotácie 
O nároku na dotácie sa účtuje, ak je takmer isté, že na základe splnených podmienok na poskytnutie dotácie sa 
Združeniu daná dotácia poskytne. 
Dotácie na hospodársku činnosť Združenia sa najskôr vykazujú ako výnosy budúcich období a do výkazu ziskov a strát sa 
rozpúšťajú ako výnosy z hospodárskej činnosti v časovej a vecnej súvislosti s vynaložením nákladov na príslušný účel. 
Dotácie na obstaranie dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku sa najskôr vykazujú ako výnosy 
budúcich období a do výkazu ziskov a strát sa rozpúšťajú v časovej a vecnej súvislosti so zaúčtovaním odpisov z tohto 
dlhodobého majetku. 
(l) Prenájom (lízing) 
Operatívny prenájom. Majetok prenajatý na základe operatívneho prenájmu vykazuje ako svoj majetok jeho vlastník, nie 
nájomca. 
Finančný prenájom (s kúpnou opciou; bez kúpnej opcie je považovaný za operatívny prenájom). Majetok prenajatý na 
základe zmluvy uzatvorenej do 31. decembra 2003 vykazuje ako svoj majetok jeho vlastník, nie nájomca. Majetok 
prenajatý na základe zmluvy uzatvorenej 1. januára 2004 a neskôr vykazuje ako svoj majetok jeho nájomca, nie vlastník. 
(m) Cudzia mena 
Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu prepočítavajú na menu euro 
referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska 
v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu. 
Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene (okrem prijatých a poskytnutých preddavkov) sa ku dňu, ku ktorému sa 
zostavuje účtovná závierka, prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným 
Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, a 
účtujú sa s vplyvom na výsledok hospodárenia. 
Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene sa prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a 
vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia 
účtovného prípadu. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa na menu euro už neprepočítavajú. 
(n) Výnosy 
Tržby za vlastné výkony a tovar neobsahujú daň z pridanej hodnoty. Sú tiež znížené o zľavy a zrážky (rabaty, bonusy, 
skontá, dobropisy a pod.) bez ohľadu na to, či zákazník mal vopred na zľavu nárok, alebo či ide o dodatočne uznanú 
zľavu. 
 
4. Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého 

nehmotného majetku 
 
   Predpokladaná    Metóda   Ročná odp. 
   doba používania v rokoch  odpisovania   sadzba v % 
Stavby    20     lineárna   5 
Str., prístr. a zar.  4     lineárna   25 
Dopravné prostriedky  4     lineárna   25 
Drobný dlh.hm.maj.  Rôzna     jednorazový odpis  100 
 
5. Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku 
 ..................................................................... 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
III. Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe 

 
1. Stav a pohyb dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku za bežné účtovné obdobie 
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 
Umel. diela 
a zbierky Stavby 

Samost. 
hnuteľ. 
veci a 
súbory 
hnuteľ. 

vecí 

Dopr. prostr. 

Pest
ovat. 
celk

y 
trval
ých 
pora
stov 

Zákl. 
stádo 

a 
ťažné 
zvierat

á 

Drobný a 
ostat. DHM 

Obsta
r. 

DHM 

Posky
t. 

predd
. na 

DHM 

Prvotné ocenenie 

Stav na 
začiatku 
bežného 
účtovného 
obdobia 

  1153029,52 81613,11 43550,33   166680,00   

Prírastky    0 0   3626,22   

Úbytky    0 0      

Presuny           

Stav na 
konci 
bežného 
účtovného 
obdobia 

  1153029,52 81613,11 43550,33   170306,22   

Oprávky 

Stav na 
začiatku 
bežného 
účtovného 
obdobia 

  -413157,00 -77727,11 -29479,00   -134443,05   

Prírastky           

Úbytky   -57653 -1295,00 -6051,00   -3626,22   

Stav na 
konci 
bežného 
účtovného 
obdobia 

  -470810,00 -79022,11 -35530,10   -138069,27   

Opravné položky 

Stav na 
začiatku 
bežného 
účtovného 
obdobia 

          

Prírastky           

Úbytky           

Stav na 
konci 
bežného 
účtovného 
obdobia 

          

Zostatková hodnota 

Stav na 
začiatku 
bežného 
účtovného 
obdobia 

  739872,52 3886,00 14071,33   32236,95   

Stav na 
konci 
bežného 
účtovného 
obdobia 

  682219,52 2591,00 8020,23   32236,95   

 



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

jednotka obmedzené právo s ním nakladať 
Dlhodobý majetok Hodnota za bežné účtovné obdobie 

Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo  

Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účt. jednotka obmedzené právo s ním nakladať  

Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo  

Dlhodobý nehmotný majetok, pri ktorom má účt. jednotka obmedzené právo s ním nakladať  

 
3. Spôsob a výška poistenia dlhodobého majetku 

Poistený majetok Poistná suma (v celých eurách) Platnosť zmluvy (od - do) 

Budova 1062205 11.06.2009-neurčito 

Hnuteľné veci 356036 11.06.2009-neurčito 

Motorové vozidlá 59460 13.03.2012-neurčito 

   

   

 
4. Štruktúra dlhodobého finančného majetku 

Názov spoločnosti 
Podiel na 

základnom 
imaní (v %) 

Podiel účtovnej 
jednotky na 
hlasovacích 

právach (v %) 

Hodnota vlast. imania ku koncu Účtovná hodnota ku koncu 

bežného účtovného 
obdobia 

bezprostredne 
predch. účtovného 

obdobia 

bežného 
účtovného 
obdobia 

bezprostredne 
predch. účtovného 

obdobia 

       

       

       

 
Zmena jednotlivých položiek dlhodobého finančného majetku 

 

Podielové CP a 
podiely v 
ovládanej 
obchodnej 
spoločnosti 

Podielové CP a 
podiely v 

obchodnej 
spoločnosti s 
podstatným 

vplyvom 

Dlhové CP 
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 

        

Prírastky         

Úbytky         

Presuny         

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 

        

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

dôvodu ich tvorby, zníženia a zúčtovania 
 ..................................................................... 
 
6. Prehľaď o významných položkách krátkodobého finančného majetku 
Tabuľka č. 1 

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. 2 

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. Prehľaď opravných položiek k zásobám 

Druh zásob Stav na začiatku 
bežného účt. obdobia 

Tvorba opravnej 
položky (zvýšenie) 

Zníženie opravnej 
položky 

Zúčtovanie opravnej 
položky 

Stav na konci 
bežného účt. obdobia 

Materiál      

Nedokončená výroba a polotovary 
vlastnej výroby 

     

Výrobky      

Zvieratá      

Tovar      



Poskytnutý preddavok na zásoby      

Zásoby spolu      

 
8. Opis významných pohľadávok v nadväznosti na položky súvahy v členení na pohľadávky za hlavnú 

nezdaňovanú činnosť, zdaňovanú činnosť a podnikateľskú činnosť 
 ..................................................................... 
 
9. Prehľad opravných položiek k pohľadávkam 

Druh pohľadávok Stav na začiatku 
bežného účt. obdobia 

Tvorba opravnej 
položky (zvýšenie) 

Zníženie opravnej 
položky 

Zúčtovanie opravnej 
položky 

Stav na konci 
bežného účt. 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 

 

Stav na konci 

bežného účtovného obdobia 
bezprostredne predchádzajúceho účtovného 

obdobia 

Pohľadávky do lehoty splatnosti 23550,06 64933,67 

Pohľadávky po lehote splatnosti   

Pohľadávky spolu 23550,06 64933,67 

Zostatok na účte 378,3000 vo výške 31.500,-eur je pohľadávka zo Zmluvy o úvere zo dňa 09.12.2015 za účelom 
výhodnejšieho zhodnotenia peňažných prostriedkov. 
Pohľadávky z obchodného styku na účte 311,0000 vo výške 11393,95 eur. 
Pohľadávky voči seniorom za roky 2015-2016 na účte 315,1000 vo výške 20961,72 eur, ktoré sa budú vymáhať v dedičskom 
alebo súdnom konaní. 
Pohľadávky na účte 378,3000 a 378,1000 su pôžičky voči zamestnancom vo výške 1078 eur. 
 
11. Prehľad významných položiek časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období 

Položky časového rozlíšenia Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 

Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:   

   

   

Náklady budúcich období krátkodobé, z toho: 1343,94 625,88 

Aktualizácia SW na rok 2017  137,33 

Predplatné časopisy 2017  24,40 

Poistenie 2017 1303,5 464,15 

Web stránka 40,44  

   

Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:   

   

   

 
 
 
 

12. Opis a výška zmien vlastných zdrojov 

 Stav na začiatku bežného 
účtovného obdobia Prírastky (+) Úbytky (-) Presuny (+, -) Stav na konci bežného 

účtovného obdobia 

Imanie a fondy 

Základné imanie      

z toho:  
nadačné imanie v nadácii      

vklady zakladateľov      

prioritný majetok      

Fondy tvorené podľa 
osobitného predpisu 

     

Fond reprodukcie      

Oceňovacie rozdiely z 
precenenia majetku a 
záväzkov 

     

Oceňovacie rozdiely z 
precenenia kapitálových 
účastín 

     

Fondy zo zisku 

Rezervný fond      

Fondy tvorené zo zisku      

Ostatné fondy      

Nevysporiadaný výsledok 
hospodárenia minulých 
rokov 

127621,03  13353,35  114267,68 

Výsledok hospodárenia za 
účtovné obdobie   -85289,94   

Spolu 127621,03  -71936,59  28977,74 

 

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

obdobiach 

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 13353,35 

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 13353,35 

Iné  

 
14. Opis a výška cudzích zdrojov 
 
a) tvorba a použití rezerv 

Druh rezervy 
Stav na začiatku 

bežného účt. obdobia Tvorba rezerv Použitie rezerv 
Zrušenie alebo 
zníženie rezerv 

Stav na konci bežného 
účt. obdobia 

Rezerva na audit 1350 2760 1350  2760 

Rezerva na nevyčerpané 
dovolenky 21635,82 28287,55 21635,82  28287,55 

Zákonné rezervy spolu 22985,82 31047,55 22985,82  31047,55 

Jednotlivé druhy 
krátkodobých ostatných 
rezerv 

     

Jednotlivé druhy dlhodobých 
ostatných rezerv 

     

Ostatné rezervy spolu      

Rezervy spolu 22985,82 31047,55 22985,82  31047,55 

Tvorba rezervy na nevyčerpané dovolenky: 20922,75 eur 
Tvorba rezervy na poistné z nevyčerpaných dovoleniek: 7364,80 eur 
 
b) položky na účtoch 325 - Ostatné záväzky a 379 - Iné záväzky 

 Stav na začiatku bežného 
účtovného obdobia Prírastky (+) Úbytky (-) Stav na konci bežného 

účtovného obdobia 

Účet 325 - Ostatné záväzky 14130,40 4913,80 12137,30 6906,90 

Účet 379 - Iné záväzky 1789,68 40996,40 34481,87 8304,21 

 
c) a d) záväzky 

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 

143569,55 131146,34 

Krátkodobé záväzky spolu 143569,55 131146,34 

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich 
rokov vrátane  

 14579,96 

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov  6480,30  

Dlhodobé záväzky spolu 6480,30 14579,96 

Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu 150049,85 145726,30 

 
 
 
 

e) prehľad o záväzkoch zo sociálneho fondu 

Sociálny fond Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce 
účtovné obdobie 

Stav k prvému dňu účtovného obdobia 5385,94 3944,77 

Tvorba na ťarchu nákladov 2473,46 1813,08 

Tvorba zo zisku   

Čerpanie 1379,40 371,91 

Stav k poslednému dňu účtovného obdobia 6480,30 5385,94 

 
f) prehľad 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 EUR 10 41 mesiacov  660,24  

Pôžička       

Návratná finančná 
výpomoc 

      

Dlhodobý bankový 
úver EUR 10 41 mesiacov    

Spolu   41 mesiacov  660,24  

 
g) prehľad o významných položkách časového rozlíšenia výdavkov budúcich období 

Opis položky časového rozlíšenia Bežné účtovné obdobie 
Bezprostredne predchádzajúce účtovné 

obdobie 

Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:   

   

   

Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:   

   

   

 
15. Významné položky výnosov budúcich období 

Položky výnosov budúcich 
období z dôvodu 

Stav na konci bezprostredne 
predch. účtovného obdobia 

Prírastky Úbytky Stav na konci bežného 
účtovného obdobia 

Dlhodobého majetku 
obstaraného z finančného 
daru-Príspevok BSK na 
rekonštrukciu budovy 

106139,50  8217,24 97922,26 

Dlhodobého majetku 
obstaraného z finančného 
daru-Príspevok JaT na 
rekonštrukciu budovy 

523597,24  40536 483061,24 

Dlhodobého majetku 
obstaraného z finančného daru  
- výťah 

0 94818  94818 

Dotácie zo štátneho rozpočtu 
alebo z prostriedkov Európskej 
únie 

    

Dotácie z rozpočtu obce alebo 
z rozpočtu vyššieho územného 
celku 

    

Grantu     

Podielu zaplatenej dane 3632,48 5850,25 3632,48 5850,25 



Dlhodobého majetku 
obstaraného z podielu 
zaplatenej dane 

    

 
16. Údaje o majetku prenajatom formou finančného prenájmu 

Záväzok Stav na konci bezprostredne 
predch. účtovného obdobia Istina Finančný náklad Stav na konci bežného 

účtovného obdobia 

Celková suma dohodnutých 
platieb 

9194,02 2064,04 797,13 3564,99 

do jedného roka vrátane 5629,03 2064,04 797,13 3564,99 

od jedného roka do piatich 
rokov vrátane 3564,99    

viac ako päť rokov     

 
 

IV. Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje vo výkaze ziskov a strát 
 
1. Prehľad tržieb za vlastné výkony a tovar 

Typ výrobkov, tovarov, služieb Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce 
účtovné obdobie 

Stravovacie služby 8924,20 9729,45 

Nájomné 0 0 

Reklama a propagácia 4800 0 

 
2. Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek prijatých darov, osobitných výnosov, zákonných poplatkov a 

iných ostatných výnosov 

 Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce 
účtovné obdobie 

Prijaté dary 82582,99 87198,63 

Osobitné výnosy   

Zákonné poplatky   

Iné ostatné výnosy   

Prijaté príspevky SENIORI 567338,92 546806,48 

Prijaté príspevky ÚTULOK 4895,29 3329,34 

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

Prehľad dotácií a grantov Suma 

Príspevky z podielu zaplatenej dane 3632,48 

Dotácia BSK Seniori a Útulok  200144,04 

Dotácia NSK Seniori a Útulok 8317,84 

Dotácia ZPS a ZOS Seniori 164010,00 

  

 
4. Opis a suma významných položiek finančných výnosov 

Výnosy Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce 
účtovné obdobie 

Finančné výnosy, z toho: kreditné bankové úroky 1,09 6,07 

Kurzové zisky, z toho:   

kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka   

   

   

 
5. Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek nákladov 

Náklady Bežné účtovné obdobie 
Bezprostredne predchádzajúce 

účtovné obdobie 

Náklady na ostatné služby: účet 518 220751,14 241961,21 

Osobitné náklady   

Iné ostatné náklady: účet 549 4159,56 4989,11 

   

   

518,0300 Nájomné - 52080,00 eur 
518,1300 Sprostredkovateľské a poradenské služby – 35629,17 eur 
518,3000 Ostatné služby – 39901,84 eur 
518,4000 PROJEKTY-Ostatné služby – 5808,62 eur 
518,6000 Upratovacie práce – 17280,00 eur 
518,8000 Mzdové a účtovné služby – 21036,34 eur 
 
6. Prehľad o účele a výške použitia podielu zaplatenej dane za bežné účtovné obdobie 

Účel použitia podielu zaplatenej dane Použitá suma z bezprostredne 
predch. účtovného obdobia 

Použitá suma bežného účtovného 
obdobia 

Poskytovanie sociálnej pomoci 20467,71 3632,48 

   

   

Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia 5850,25 

 
7. Opis a suma významných položiek finančných nákladov 

 Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predch. účtovné 
obdobie 

Finančné náklady, z toho:   

Kurzové straty, z toho:   

kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka   

   

   

 
8. Náklady vynaložené v súvislosti s auditom účtovnej závierky 
Jednotlivé druhy nákladov za: Suma 

overenie účtovnej závierky 2760 

uisťovacie audítorské služby okrem overenia účtovnej závierky  

súvisiace audítorské služby  

daňové poradenstvo  

ostatné neaudítorské služby  

Spolu 2760 

 
 

V. Opis údajov na podsúvahových účtoch 
 
Významné položky prenajatého majetku, majetku prijatého do úschovy, odpísané pohľadávky a prípadné ďalšie položky: 
Pôžička stredisku Solčany má k 31.12.2017 zostatok: 86084,92 eur. 
 

 
 



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; 

Aktíva Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce 
účtovné obdobie 

práva zo servisných zmlúv   

práva z poistných zmlúv   

práva z koncesionárskych zmlúv   

práva z licenčných zmlúv   

práva z investovania prostriedkov získaných oslobodením od dane 
z príjmov 

  

   

   

 
2. Opis a hodnota iných pasív vyplývajúcich zo súdnych rozhodnutí, z poskytnutých záruk, zo všeobecne 

záväzných právnych predpisov, z ručenia podľa jednotlivých druhov ručenia 

Pasíva Bežné účtovné obdobie 
Bezprostredne predchádzajúce 

účtovné obdobie 

zo súdnych rozhodnutí   

z poskytnutých záruk   

zo všeobecne záväzných predpisov   

z ručenia podľa jednotlivých druhov ručenia:   

   

   

   

 
3. Opis významných položiek ostatných finančných povinností, ktoré sa nesledujú v účtovníctve a neuvádzajú sa v 

súvahe 
 ..................................................................... 
 
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 
 Občianske združenie zvažuje vstup zahraničného investora za účelom zvýšenia kvality poskytovaných služieb. 
 



ĎAKUJEMEwww.hniezdozachrany.sk

naše „materské“ občianske združenie  
Šanca pre nechcených,  

koordinátor projektu HNIEZDO ZÁCHRANY
 

ÚDAJE PRE VAŠE 2%

Šanca pre nechcených  
občianske združenie

so sídlom: Hruškový sad 18, 841 06 Bratislava
zapísané: MV SR, 

číslo.s.: VVS/1-900/90-47498
IČO: 50076396

CMYK 100 0 0 0

CMYK 56 0 100 27 

CMYK 10 0 100 11 
CMYK 0 18 100 0 

CMYK 0 53 100 0 
CMYK 0 100 99 4 



ZACHRÁNENÉ DETI V ROKU 2017

V  roku 2017 sa v  Hniezdach záchrany našli 4 novorodenci. 
K  Romanke sa prihlásila jej biologická maminka. Ostatné tri 
bábätká boli umiestnené v adoptívnych rodinách.

KTO SME?

Občianske združenie Šanca pre nechcených vzniklo v  roku 
2004 s cieľom ponúknuť reálnu a legálnu možnosť na záchra-
nu nechcených novorodencov. Jeho prvým projektom sa stali 
Hniezda záchrany. 
Neskôr sa aktivity združenia rozširovali a postupne vznikol sys-
tém záchrany nechcených novorodencov, ale aj systém pre-
ventívnych aktivít.

Hniezdo záchrany je prvým projektom občianskeho združe-
nia Šanca pre nechcených. Vzniklo preto, aby bolo možné 
zabrániť nezmyselnej tragédii a dať šancu nechceným novo-
rodencom. Dnes je na Slovensku 20 Hniezd záchrany, ktoré 
doposiaľ zachránili 60 detských životov. Od vzniku Hniezd 
záchrany sa rapídne znížila štatistika pohodených a  usmr- 
tených bábätiek. Pred ich existenciou to bolo až 10 mŕtvych 
detí ročne. Dnes sú to v priemere 2 ročne.

ZÁKLADNÉ ÚDAJE

Šanca pre nechcených

právna forma: občianske združenie

so sídlom: Hruškový sad 18, 841 06 Bratislava

zastúpené: Mgr. Anna Ghannamová

zapísané: MV SR, číslo. s.: VVS/1-900/90-47498

IČO: 50076396

DIČ: 2120418531

Bankové spojenie:  

VÚB SK90 0200 0000 0037 6134 3853

MENO NEMOCNICA DÁTUM NÁVRAT MATKY ADOPCIA

Romanka Žilina 30. 1 .2017 ÁNO NIE

Zara Košice 28. 3. 2017 NIE ÁNO

Dominika Bratislava - Antolská 4. 7. 2017 NIE ÁNO

Patrik Vranov nad Topľou 22. 11. 2017 NIE ÁNO



HNIEZDO ZÁCHRANY NA VIANOČNÝCH 

TRHOCH

Známe osobnosti, krásna vianočná atmosféra a pomoc nech-
ceným deťom. Tak vyzeral 8. ročník charitatívnej akcie na 
pomoc opusteným bábätkám v Hniezdach Záchrany. Zorga-
nizovala ju predsedníčka občianskeho združenia Šanca pre 
nechcených Anna Ghannamová. Perníky v  tvare bábätiek 
tentokrát ponúkali Juraj Bača, Karin Hajdu, Ady Hajdu a Marek 
Majeský. Najviac ich predal televízny komisár Rex Juraj Bača. 
Spolu s dražbou sme na Hniezda záchrany vyzbierali 1016 EUR.

Akciu moderoval Richard Vrablec, ktorý zvýšil  sumu za pre-
dané bábätká, dražbou produktov od firmy Bella.sk a ďalších 
sponzorov. Výťažok z dražby ide na finančnú pomoc pre mat-
ky s  deťmi v  núdzi, ktoré žijú v  CSS NÁRUČ Senior & Junior. 
Už tradične magistrát hlavného mesta Bratislavy poskytol pó- 
dium a ozvučenie na túto milú akciu zadarmo.

ĎAKUJEME VŠETKÝM.



POĎAKOVANIE  

SPONZOROM A INDIVIDUÁLNYM  

PODPOROVATEĽOM

Slovo veľkej a  úprimnej vďaky patrí našim sponzorom 
a individuálnym podporovateľom.

n V  januári 2017 sme od Rímskokatolíckej cirkvi Arcibis- 
 kupstvo Košice dostali veľkorysý dar v hodnote 10.000 Eur, 
 za účelom podpory projektu Hniezdo záchrany. Dar  
 odovzdal Mons. Bernard Bober, arcibiskup – metropolita.  
 Zo získaných finančných prostriedkov sa budú financo- 
 vať projekty pre pomoc nechceným deťom a prevencia voči 
 vzdávaniu sa detí ich biologickými matkami.

n „Sme veľmi vďační za sponzorský dar pre projekt Hniezdo 
 záchrany vo výške 10.000 eur, ktoré sa vyzbierali predajom 
 plienok Happy. Peniaze budú použité na tohtoročnú pre- 
 ventívnu kampaň voči vzdávaniu sa detí vlastnými matka- 
 mi a  tiež na prednášky pre stredoškolákov o  možnosti 
 záchrany nechceného dieťatka a  preventívnych opatre- 
 niach voči nechcenému tehotenstvu,“ uviedla A. Ghanna- 
 mová.

n Klub pletenia Žilina daroval Hniezdam záchrany pre za- 
 chránené deti takéto nádherné čiapočky a papučky.

n Ďakovať môžeme aj známym osobnostiam, ktoré sa roz- 
 hodli podporiť poslanie našej organizácie predávaním me- 
 dovníkov na Vianočných trhoch v Bratislave. Perníky v tvare 
 bábätiek tentokrát ponúkali Juraj Bača, Karin Hajdu, Ady 
 Hajdu a  Marek Majeský. Akciu moderátorsky výborne  
 doplnil Richard Vrablec.

Zároveň ďakujeme všetkým individuálnym darcom našim 
pravidelným aj jednorazovým prispievateľom, za ich fi-
nančnú pomoc.

V čase od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 sa na linku Hniezda záchra-
ny dovolalo približne 90 žien a 10 mužov. 
Približne polovica volajúcich žien sa informovala ohľadne 
možnosti odloženia dieťaťa v Hniezde záchrany a o právnych 
dopadoch po odložení dieťaťa. Informovali sa o  mestách – 
nemocniciach, kde sa hniezda nachádzajú, taktiež sa zaujímali 
o  možnosti utajeného pôrodu a  celého procesu hospitalizá-
cie v nemocnici, o následnej adopcii dieťaťa (či umiestnenia 
dieťaťa v detskom domove), možnosti získania dieťaťa späť do 
svojej starostlivosti a s tým spojenej legislatívy. 
Druhá polovica žien sa informovala o možnosti ubytovania sa 
v  našom, alebo inom soc. zariadení v  Bratislave a  okolí. Boli 

to prevažne ženy, ktoré mali vyšší počet detí a preto ich ne-
bolo možné poskytnúť ubytovanie v našom zariadení, boli im 
poskytnuté informácie o iných zariadeniach či už v BA, alebo 
v rámci celej SR. 
Na linku volali aj ženy, ktoré potrebovali informácie nielen 
ohľadne možnosti bývania s  dieťaťom, ale aj riešenia soc. 
dávok a  soc. zabezpečenia pre tehotné ženy, ktoré zostali 
opustené. Volali aj matky, ktoré riešili otázku určenie otcov- 
stva, zmeny priezviska seba či dieťaťa po rozvode/rozchode 
s partnerom (otcom dieťaťa), alebo ženy, ktoré potrebovali in-
formácie ohľadne úpravy rodičovských práv voči dieťaťu po 
tom, čo ich partner opustil.

Linka  
Hniezda 

záchrany



Výsledovka Uč. NUJ 2 - 01

Šanca pre nechcených

Hruškový sad 8718/18

Bratislava - m. č. Záhorská Bystrica84106

50076396

31.12.2017

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

rokmesiac

k

v celých eurách

Za bežné účtovné
obdobie od do

rokmesiac

Účtovná závierka

riadna
mimoriadna

01.01.2017 31.12.2017

IČO

Názov účtovnej jednotky

Sídlo účtovnej jednotky, ulica a číslo

PSČ Názov obce

Smerové číslo telefónu Číslo telefónu Číslo faxu

e-mail

Zostavená dňa: Podpisový záznam člena štatutárneho 
orgánu alebo člena štatutárneho
orgánu účtovnej jednotky:

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za zostavenie
účtovnej závierky:

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za vedenie
účtovníctva:

2120418531
DIČ

rokmesiac

do

rokmesiacZa bezprostredne
predchádzajúce

účtovné obdobie od



Činnosť

7 8

Číslo
riadku

Číslo
účtu Náklady

9 10

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

SpoluPodnikateľská
zdaňovaná

Hlavná
nezdaňovaná

14 533,16 14 533,16 0,001Spotreba materiálu501

0,00 0,00 0,002Spotreba energie502

0,00 0,00 0,003Predaný tovar504

0,00 0,00 0,004Opravy a udržovanie511

0,00 0,00 0,005Cestovné512

59,90 59,90 0,006Náklady na reprezentáciu513

19 737,24 19 737,24 0,007Ostatné služby518

0,00 0,00 0,008Mzdové náklady521

0,00 0,00 0,009Zákonné sociálne poistenie  a zdravotné poistenie524

0,00 0,00 0,0010Ostatné sociálne poistenie525

0,00 0,00 0,0011Zákonné sociálne náklady527

0,00 0,00 0,0012Ostatné sociálne náklady528

0,00 0,00 0,0013Daň z motorových vozidiel531

0,00 0,00 0,0014Daň z nehnuteľností532

336,00 336,00 0,0015Ostatné dane a poplatky538

0,00 0,00 0,0016Zmluvné pokuty a penále541

0,00 0,00 0,0017Ostatné pokuty a penále542

0,00 0,00 0,0018Odpísanie pohľadávky543

0,00 0,00 0,0019Úroky544

0,00 0,00 0,0020Kurzové straty545

2 030,00 2 030,00 0,0021Dary546

0,00 0,00 0,0022Osobitné náklady547

0,00 0,00 0,0023Manká a škody548

125,20 125,20 11,0024Iné ostatné náklady549

0,00 0,00 0,0025Odpisy dlhodobého nehmotného majetku
a dlhodobého hmotného majetku

551

0,00 0,00 0,0026Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného 
a dlhodobého hmotného majetku

552

0,00 0,00 0,0027Predané cenné papiere553

0,00 0,00 0,0028Predaný materiál554

0,00 0,00 0,0029Náklady na krátkodobý finančný majetok555

0,00 0,00 0,0030Tvorba fondov556

0,00 0,00 0,0031Náklady na precenenie cenných papierov557

0,00 0,00 0,0032Tvorba a zúčtovanie opravných položiek559

0,00 0,00 0,0033Tvorba a zúčtovanie zákonných opravných položiek559

0,00 0,00 0,0034Poskytnuté príspevky organizačným zložkám561

0,00 0,00 0,0035Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám562

0,00 0,00 0,0036Poskytnuté príspevky fyzickým osobám563

0,00 0,00 0,0037Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky563

Činnosť

7 8

Číslo
riadku

Číslo
účtu Náklady

9 10

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

SpoluPodnikateľská
zdaňovaná

Hlavná
nezdaňovaná

36 821,50 0,00 36 821,50 11,0038Účtovná trieda 5 spolu  r. 01 až 37



Činnosť

7 8

Číslo
riadku

Číslo
účtu Výnosy

9 10

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

SpoluPodnikateľská
zdaňovaná

Hlavná
nezdaňovaná

601 Tržby za vlastné výrobky 39 0,00 0,00 0,00

602 Tržby z predaja služieb 40 11 142,62 11 142,62 0,00

604 Tržby za predaný tovar 41 0,00 0,00 0,00

611 Zmena stavu nedokončenej výroby 42 0,00 0,00 0,00

612 Zmena stavu zásob polotovarov 43 0,00 0,00 0,00

613 Zmena stavu zásob výrobkov 44 0,00 0,00 0,00

614 Zmena stavu zásob zvierat 45 0,00 0,00 0,00

621 Aktivácia materiálu a tovaru 46 0,00 0,00 0,00

622 Aktivácia vnútroorganizačných služieb 47 0,00 0,00 0,00

623 Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku 48 0,00 0,00 0,00

624 Aktivácia dlhodobého hmotného majetku 49 0,00 0,00 0,00

641 Zmluvné pokuty a penále 50 0,00 0,00 0,00

642 Ostatné pokuty a penále 51 0,00 0,00 0,00

643 Platby za odpísané pohľadávky 52 0,00 0,00 0,00

644 Úroky 53 1 511,80 1 511,80 0,00

645 Kurzové zisky 54 0,00 0,00 0,00

646 Prijaté dary 55 32 127,00 32 127,00 0,00

647 Osobitné výnosy 56 0,00 0,00 0,00

648 Zákonné poplatky 57 0,00 0,00 0,00

649 Iné ostatné výnosy 58 24 500,00 24 500,00 0,00

651 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku 
a dlhodobého hmotného majetku

59 0,00 0,00 0,00

652 Výnosy z dlhodobého finančného majetku 60 0,00 0,00 0,00

653 Tržby z predaja cenných papierov a podielov 61 0,00 0,00 0,00

654 Tržby z predaja materiálu 62 0,00 0,00 0,00

655 Výnosy z krátkodobého finančného majetku 63 0,00 0,00 0,00

656 Zúčtovanie zákonných rezerv 64 0,00 0,00 0,00

657 Výnosy z precenenia cenných papierov 65 0,00 0,00 0,00

658 Výnosy z prenájmu majetku 66 0,00 0,00 0,00

661 Prijaté príspevky od organizačných zložiek 67 0,00 0,00 0,00

662 Prijaté príspevky od iných organizácií 68 4 369,00 4 369,00 14 000,00

663 Prijaté príspevky od fyzických osôb 69 605,00 605,00 0,00

664 Prijaté členské príspevky 70 0,00 0,00 0,00

665 Príspevky z podielu zaplatenej dane 71 3 385,24 3 385,24 0,00

667 Prijaté príspevky z verejných zbierok 72 0,00 0,00 0,00

691 Dotácie 73 0,00 0,00 0,00

Účtovná trieda 6 celkom r. 39 až 73 74 77 640,66 0,00 77 640,66 14 000,00

Činnosť

7 8

Číslo
riadku

Číslo
účtu Výnosy

9 10

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

SpoluPodnikateľská
zdaňovaná

Hlavná
nezdaňovaná

Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - 38 75 40 819,16 0,00 40 819,16 13 989,00

591 Daň z príjmov 76 1 559,76 1 559,76 0,00

595 Dodatočné odvody dane z príjmov 77 0,00 0,00 0,00

Výsledok hospodárenia po zdanení 78 39 259,40 0,00 39 259,40 13 989,00

994 Kontrolné číslo r. 01 až 38 79 73 643,00 0,00 73 643,00 22,00

995 Kontrolné číslo r. 39 až 78 80 236 919,64 0,00 236 919,64 55 978,00



Poznámky

k ........................................
(v eurách)

Za bežné účtovné
obdobie

mesiac rok mesiac rok

od do

Za bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

mesiac rok mesiac rok

od do

Účtovná závierka:

riadna

mimoriadna

vyznačuje sa X

IČO Daňové identifikačné číslo

Názov účtovnej jednotky

Sídlo účtovnej jednotky
Ulica a číslo

PSČ Názov obce

Číslo telefónu Číslo faxu
/ /

E-mailová adresa

Zostavené dňa: Podpisový záznam osoby
zodpovednej za vedenie
účtovníctva:

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za zostavenie
účtovnej závierky:

Podpisový záznam
štatutárneho orgánu alebo
člena štatutárneho orgánu
účtovnej jednotky:

��������������������������������������

31.12.2017

0 1 2 0 1 7 1 2 2 0 1 7

1 2 2 0 1 6 1 2 2 0 1 6

x

5 0 0 7 6 3 9 6 2 1 2 0 4 1 8 5 3 1

S a n c a  p r e  n e c h c e n y c h ,  o . z .ˇ ´

H r u s k o v y  s a d  8 7 1 8 / 1 8ˇ ´

8 4 1 0 6 B r a t i s l a v a

0911325399

i n f o @ 1 u c t o v n i c k a . s k

29.6.2018

Vytvorene v programe FORM studio - www.kastnersw.cz´

I. Základné informácie o účtovnej jednotke

1. Meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, ktorá je zakladateľom alebo
zriaďovateľom účtovnej jednotky:
Mgr. Anna Ghannamová, štatutár

Dátum založenia alebo zriadenia účtovnej jednotky: 04.12.2015

2. Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky:
Meno a priezvisko členov Názov orgánu Poznám ka

Mgr. Anna Ghannamová štatutár

3. Opis činnosti, na účel ktorej bola účtovná jednotka zriadená:

    sociálne, opatrovateľské
    ľudské práva

Opis druhu podnikateľskej činnosti, ak ju účtovná jednotka vykonáva:
Pomoc matkám a deťom v núdzi 
Občianske združenie realizuje projekty:

    Hniezdo záchrany
    Kmotričky
   Usmej sa, mama!
    Trvalá náruč

4. Počet zamestnancov

Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov:

z toho počet vedúcich zamestnancov

Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou 

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

5. Informácia o organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky:
.....................................................................

II. Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

1. Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti:
x áno nie

2. Zmeny účtovných zásad a metód:

Druh zm eny zásady alebo m etódy Dôvod zm eny Hodnota vplyvu na príslušnú zložku
bilancie

3. Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov:



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 - nominálnou hodnotou
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
n) záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov
o) časové rozlíšenie na strane pasív
p) deriváty
r) majetok a záväzky zabezpečené derivátmi

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

Druh m ajetku Doba odpisovania Sadzba odpisov Odpisová m etóda

5. Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku
.....................................................................

III. Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú v súvahe

1. Stav a pohyb dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku za bežné účtovné
obdobie
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 Umel. diela
a zbierky Stavby

Samost.
hnuteľ.
veci a
súbory
hnuteľ.

vecí

Dopr.
prostr.

Pestovat.
celky

trvalých
porastov

Zákl.
stádo a
ťažné

zvieratá

Drobný a
ostat.
DHM

Obstar.
DHM

Poskyt.
predd. na

DHM
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

2. Prehľad dlhodobého majetku, na ktorý je zriadené záložné právo a dlhodobého majetku, pri ktorom má
účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

Dlhodobý m ajetok Hodnota za bežné účtovné
obdobie

Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo

Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účt. jednotka obmedzené právo s ním nakladať

Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo

Dlhodobý nehmotný majetok, pri ktorom má účt. jednotka obmedzené právo s ním nakladať

3. Spôsob a výška poistenia dlhodobého majetku
Poistený m ajetok Poistná sum a (v celých eurách) Platnosť zm luvy (od - do)

4. Štruktúra dlhodobého finančného majetku

Názov spoločnosti
Podiel na

základnom
imaní (v %)

Podiel účtovnej
jednotky na
hlasovacích

právach (v %)

Hodnota vlast. imania ku koncu Účtovná hodnota ku koncu

bežného
účtovného obdobia

bezprostredne
predch. účtovného

obdobia

bežného
účtovného

obdobia

bezprostredne
predch. účtovného

obdobia

Zmena jednotlivých položiek dlhodobého finančného majetku

Podielové CP a
podiely v
ovládanej
obchodnej

spoločnosti

Podielové CP a
podiely v

obchodnej
spoločnosti s
podstatným

vplyvom

Dlhové CP
držané do
splatnosti

Pôžičky
podnikom v
skupine a
ostatné
pôžičky

Ostatný
dlhodobý
f inančný
majetok

Obstaranie
dlhodobého
f inančného

majetku

Poskytnuté
preddavky na

dlhodobý
f inančný
majetok

Spolu

Prvotné ocenenie
Stav na
začiatku
bežného
účtovného
obdobia
Prírastky

Úbytky

Presuny
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

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

6. Prehľaď o významných položkách krátkodobého finančného majetku
Tabuľka č. 1

Krátkodobý finančný
m ajetok

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
f inančného majetku
Krátkodobý finančný
m ajetok spolu

Tabuľka č. 2

Krátkodobý finančný m ajetok
Zvýšenie/ zníženie

hodnoty
(+/-)

Vplyv ocenenia na výsledok
hospodárenia bežného účtovného

obdobia

Vplyv ocenenia na vlastné
im anie

Majetkové cenné papiere na
obchodovanie
Dlhové cenné papiere na
obchodovanie
Ostatné realizovateľné cenné papiere
Krátkodobý finančný m ajetok
spolu

7. Prehľaď opravných položiek k zásobám

Druh zásob
Stav na začiatku

bežného účt.
obdobia

Tvorba opravnej
položky (zvýšenie)

Zníženie opravnej
položky

Zúčtovanie opravnej
položky

Stav na konci
bežného účt.

obdobia
Materiál
Nedokončená výroba a polotovary
vlastnej výroby
Výrobky



Zvieratá

Tovar

Poskytnutý preddavok na zásoby

Zásoby spolu

8. Opis významných pohľadávok v nadväznosti na položky súvahy v členení na pohľadávky za hlavnú
nezdaňovanú činnosť, zdaňovanú činnosť a podnikateľskú činnosť
.....................................................................

9. Prehľad opravných položiek k pohľadávkam

Druh pohľadávok
Stav na začiatku

bežného účt.
obdobia

Tvorba opravnej
položky (zvýšenie)

Zníženie opravnej
položky

Zúčtovanie opravnej
položky

Stav na konci
bežného účt.

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
Stav na konci

bežného účtovného obdobia bezprostredne predchádzajúceho účtovného
obdobia

Pohľadávky do lehoty splatnosti 21977,15 0

Pohľadávky po lehote splatnosti

Pohľadávky spolu 21977,15 0

11. Prehľad významných položiek časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období
Položky časového rozlíšenia Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné

obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:

Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:

Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:

Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:

12. Opis a výška zmien vlastných zdrojov
Stav na začiatku

bežného účtovného
obdobia

Prírastky (+) Úbytky (-) Presuny (+, -) Stav na konci bežného
účtovného obdobia

Im anie a fondy
Základné imanie
z toho: 
nadačné imanie v nadácii
vklady zakladateľov

prioritný majetok

Fondy tvorené podľa
osobitného predpisu
Fond reprodukcie
Oceňovacie rozdiely z
precenenia majetku a
záväzkov
Oceňovacie rozdiely z
precenenia kapitálových
účastín
Fondy zo zisku
Rezervný fond

Fondy tvorené zo zisku

Ostatné fondy
Nevysporiadaný výsledok
hospodárenia minulých
rokov
Výsledok hospodárenia za
účtovné obdobie
Spolu

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

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 11

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 11

Iné

14. Opis a výška cudzích zdrojov

a) tvorba a použití rezerv
Druh rezervy Stav na začiatku

bežného účt. obdobia Tvorba rezerv Použitie rezerv Zrušenie alebo
zníženie rezerv

Stav na konci bežného
účt. 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) položky na účtoch 325 - Ostatné záväzky a 379 - Iné záväzky
Stav na začiatku bežného

účtovného obdobia Prírastky (+) Úbytky (-) Stav na konci bežného
účtovného obdobia

Účet 325 - Ostatné
záväzky
Účet 379 - Iné záväzky

c) a d) záväzky

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 2014,76 0

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

e) prehľad o záväzkoch zo sociálneho fondu
Sociálny fond Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce

účtovné obdobie
Stav k prvému dňu účtovného obdobia

Tvorba na ťarchu nákladov

Tvorba zo zisku

Čerpanie

Stav k poslednému dňu účtovného obdobia

f) prehľad o bankových úveroch, pôžičkách a návratných finančných výpomociach

Druh cudzieho
zdroja Mena Výška úroku

v % Splatnosť Form a
zabezpečenia

Sum a istiny na konci
bežného účtovného

obdobia

Sum a istiny na konci
bezprostredne

predchádzajúceho
účtovného obdobia

Krátkodobý bankový
úver
Pôžička

Návratná f inančná
výpomoc
Dlhodobý bankový
úver
Spolu

g) prehľad o významných položkách časového rozlíšenia výdavkov budúcich období

Opis položky časového rozlíšenia Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:

Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:

15. Významné položky výnosov budúcich období
Položky výnosov budúcich

období z dôvodu
Stav na konci bezprostredne
predch. účtovného obdobia Prírastky Úbytky Stav na konci bežného

účtovného obdobia
Bezodplatne nadobudnutého
dlhodobého majetku
Dlhodobého majetku
obstaraného z dotácie
Dlhodobého majetku
obstaraného z f inančného
daru 
Dotácie zo štátneho rozpočtu
alebo z prostriedkov Európskej
únie
Dotácie z rozpočtu obce alebo
z rozpočtu vyššieho
územného celku

Grantu

Podielu zaplatenej dane

Dlhodobého majetku
obstaraného z podielu
zaplatenej dane

16. Údaje o majetku prenajatom formou finančného prenájmu
Záväzok Stav na konci bezprostredne

predch. 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

IV. Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje vo výkaze ziskov a strát

1. Prehľad tržieb za vlastné výkony a tovar
Typ výrobkov, tovarov, služieb Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce

účtovné obdobie
z predaja služieb 11142,62 0

2. Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek prijatých darov, osobitných výnosov, zákonných poplatkov
a iných ostatných výnosov

Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Prijaté dary 32127 0

Osobitné výnosy



Zákonné poplatky

Iné ostatné výnosy 24500 0

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

4. Opis a suma významných položiek finančných výnosov
Výnosy Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce

účtovné obdobie
Finančné výnosy, z toho:

Kurzové zisky, z toho:

kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

5. Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek nákladov
Náklady Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce

účtovné obdobie
Náklady na ostatné služby 19737,24 0

Osobitné náklady

Iné ostatné náklady 125,20 0

6. Prehľad o účele a výške použitia podielu zaplatenej dane za bežné účtovné obdobie
Účel použitia podielu zaplatenej dane Použitá sum a z bezprostredne

predch. účtovného obdobia
Použitá sum a bežného účtovného

obdobia

Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia

7. Opis a suma významných položiek finančných nákladov
Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predch. účtovné

obdobie
Finančné náklady, z toho:

Kurzové straty, z toho:

kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

8. Náklady vynaložené v súvislosti s auditom účtovnej závierky
Jednotlivé druhy nákladov za: Sum a

overenie účtovnej závierky

uisťovacie audítorské služby okrem overenia účtovnej závierky

súvisiace audítorské služby

daňové poradenstvo

ostatné neaudítorské služby

Spolu

V. Opis údajov na podsúvahových účtoch

Významné položky prenajatého majetku, majetku prijatého do úschovy, odpísané pohľadávky a prípadné ďalšie položky:
.....................................................................

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;

Aktíva Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

práva zo servisných zmlúv

práva z poistných zmlúv

práva z koncesionárskych zmlúv

práva z licenčných zmlúv

práva z investovania prostriedkov získaných oslobodením od dane
z príjmov

2. Opis a hodnota iných pasív vyplývajúcich zo súdnych rozhodnutí, z poskytnutých záruk, zo všeobecne
záväzných právnych predpisov, z ručenia podľa jednotlivých druhov ručenia

Pasíva Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

zo súdnych rozhodnutí

z poskytnutých záruk

zo všeobecne záväzných predpisov

z ručenia podľa jednotlivých druhov ručenia:

3. Opis významných položiek ostatných finančných povinností, ktoré sa nesledujú v účtovníctve a neuvádzajú
sa v súvahe
.....................................................................

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



Šanca pre nechcených
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SÚVAHA

rokmesiac

k

v celých eurách

Za bežné účtovné
obdobie od do

rokmesiac

Súvaha Uč NUJ 1 - 01

Účtovná závierka

riadna
mimoriadna
priebežná

01.01.2017 31.12.2017

IČO

Názov účtovnej jednotky

Sídlo účtovnej jednotky, ulica a číslo

PSČ Názov obce

Smerové číslo telefónu Číslo telefónu Číslo faxu

e-mail

Zostavená dňa: Podpisový záznam člena štatutárneho 
orgánu alebo člena štatutárneho
orgánu účtovnej jednotky:

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za zostavenie
účtovnej závierky:

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za vedenie
účtovníctva:

*) Vyznačuje sa krížikom

2120418531
DIČ

rokmesiac

do

rokmesiacZa bezprostredne
predchádzajúce

účtovné obdobie od

Bežné účtovné obdobie

Brutto
1

Korekcia
2

Číslo
riadku

a b c
Označenie STRANA AKTÍV

Netto
3

Netto
4

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + 009 +
021

001A. 0,000,00 0,00 0,00

Dlhodobý nehmotný majetok súčet r. 003 až 008 0021. 0,000,00 0,00 0,00

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

003 0,000,00 0,00 0,00

Softvér 013 - (073 + 091 AÚ) 004 0,000,00 0,00 0,00

Oceniteľné práva 014 - (074 + 091 AÚ) 005 0,000,00 0,00 0,00

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

006 0,000,00 0,00 0,00

Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku
(041 - 093)

007 0,000,00 0,00 0,00

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

008 0,000,00 0,00 0,00

Dlhodobý hmotný majetok súčet r. 010 až 020 0092. 0,000,00 0,00 0,00

Pozemky (031) 010 x0,00 0,00 0,00

Umelecké diela a zbierky (032) 011 x0,00 0,00 0,00

Stavby (021 - (081 - 092 AÚ) 012 0,000,00 0,00 0,00

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

013 0,000,00 0,00 0,00

Dopravné prostriedky (023 - (083 + 092 AÚ) 014 0,000,00 0,00 0,00

Pestovateľské celky trvalých porastov (025 -
(085 + 092 AÚ)

015 0,000,00 0,00 0,00

Základné stádo a ťažné zvieraná (026 - (086 +
092 AÚ)

016 0,000,00 0,00 0,00

Drobný dlhodobý hmotný majetok (028 - (088 +
092 AÚ) 

017 0,000,00 0,00 0,00

Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029 - (089 +
092 AÚ)

018 0,000,00 0,00 0,00

Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 -
094)

019 0,000,00 0,00 0,00

Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotnyý
majetok (052 - 095 AÚ)

020 0,000,00 0,00 0,00

Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028 0213. 0,000,00 0,00 0,00

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

022 0,000,00 0,00 0,00

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

023 0,000,00 0,00 0,00

Dlhodobé cenné papiere držané do splatnosti
(065 - 096 AÚ)

024 0,000,00 0,00 0,00

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

025 0,000,00 0,00 0,00

Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 -096
AÚ)

026 0,000,00 0,00 0,00

Obstaranie dlhodobého finannčného majetku 
(043 - 096 AÚ)

027 0,000,00 0,00 0,00



Účtovné obdobie

Brutto
1

Korekcia
2

č. r.

a b c
Označenie STRANA AKTÍV

Netto
3

Netto
4

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

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

028 0,000,00 0,00 0,00

OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030 + 037 + 042 +
051

0291. 0,0041 263,16 41 263,16 13 989,00

Zásoby  r. 031 až 036 030B 0,000,00 0,00 0,00

Materiál (112 + 119) - 191) 031 0,000,00 0,00 0,00

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

032 0,000,00 0,00 0,00

Výrobky (123- 194) 033 0,000,00 0,00 0,00

Zvieratá (124 - 195) 034 0,000,00 0,00 0,00

Tovar (132 + 139) - 196 035 0,000,00 0,00 0,00

Poskytnuté prevádzkové preddavky (314 - 391
AÚ)

036 0,000,00 0,00 0,00

Dlhodobé pohľadávky r. 038 až 041 0372. 0,000,00 0,00 0,00

Pohľadávky z obchodného styku okrem r. 035
(311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ)

038 0,000,00 0,00 0,00

Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 319 AÚ) 039 0,000,00 0,00 0,00

Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ -
391AÚ)

040 0,000,00 0,00 0,00

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

041 0,000,00 0,00 0,00

Krátkodobé pohľadávky r. 043 až 050 0423. 0,0021 977,15 21 977,15 0,00

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

043 0,00906,18 906,18 0,00

Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ) 044 0,000,00 0,00 0,00

Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a
zdravotnými
poisťovňami (336)

045 x0,00 0,00 0,00

Daňové pohľadávky (341 až 345) 046 x0,00 0,00 0,00

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

047 x0,00 0,00 0,00

Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ-
391AÚ)

048 0,000,00 0,00 0,00

Spojovací účet pri združení (396-391 AÚ) 049 0,000,00 0,00 0,00

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

050 0,0021 070,97 21 070,97 0,00

Finančné účty r. 052 až 056 0514. 0,0019 286,01 19 286,01 13 989,00

Pokladnica (211 + 213) 052 x19 253,65 19 253,65 13 000,00

Bankové účty (221 AÚ + 261) 053 x32,36 32,36 989,00

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

054 x0,00 0,00 0,00

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

055 0,000,00 0,00 0,00

Účtovné obdobie

Brutto
1

Korekcia
2

č. r.

a b c
Označenie STRANA AKTÍV

Netto
3

Netto
4

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Obstaranie krátkodobého finančného majetku 
(259 - 291 AÚ)

056 0,000,00 0,00 0,00

ČASOVÉ ROZLÍŠENIE  SPOLU r. 058 a r. 059 057C. 0,000,00 0,00 0,00

Náklady budúcich období (381) 058 0,000,00 0,00 0,00

Príjmy budúcich období (385) 059 0,000,00 0,00 0,00

MAJETOK SPOLU  r. 001 + r. 029 + r. 057 060 0,0041 263,16 41 263,16 13 989,00



Účtovné
obdobieč. r.a b

c

Označenie STRANA PASÍV

5

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

6

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

061A. 0,0039 248,40

Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067 0621. 0,000,00

Základné imanie (411) 063 0,000,00

Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412) 064 0,000,00

Fond reprodukcie (413) 065 0,000,00

Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414) 066 0,000,00

Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín 067 0,000,00

Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 067 0682. 0,000,00

Rezervný fond (421) 069 0,000,00

Fondy tvorené zo zisku (423) 070 0,000,00

Ostatné fondy (427) 071 0,000,00

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+,-,428) 0723. 0,00-11,00

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

073 0,0039 259,40

CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + 079 + 087 + 097 074B 0,002 014,76

Rezervy r. 076 až 078 0751. 0,000,00

Rezervy zákonné (451 AÚ) 076 0,000,00

Ostatné rezervy (459AÚ) 077 0,000,00

Krátkodobé rezervy (323 + 451 AÚ + 459 AÚ) 078 0,000,00

Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086 0792. 0,000,00

Záväzky zo sociálneho fondu (472) 080 0,000,00

Vydané dlhopisy (473) 081 0,000,00

Záväzky z nájmu (474 AÚ) 082 0,000,00

Dlhodobé prijaté preddavky (475) 083 0,000,00

Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476) 084 0,000,00

Dlhodobé zmenky na úhradu (478) 085 0,000,00

Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ) 086 0,000,00

Krátkodobé záväzky r. 088 až 096 0873. 0,002 014,76

Záväzky z obchodného styku (321až 326) okrem 323 088 0,00455,00

Záväzky voči zamestnancom (331 + 333) 089 0,000,00

Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými
poisťovňami (336)

090 0,000,00

Daňové záväzky (341 až 345) 091 0,001 559,76

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

092 0,000,00

Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367) 093 0,000,00

Záväzky voči účastníkom združení (368) 094 0,000,00

Spojovací účet pri združení (396) 095 0,000,00

Číslo
riadkua b

c

Označenie STRANA PASÍV

5
6

Bežné
účtovné obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ) 096 0,000,00

Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až 100 0974. 0,000,00

Dlhodobé bankové úvery (461 AÚ) 098 0,000,00

Bežné bankové úvery (231 + 232 + 461 AÚ) 099 0,000,00

Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241 + 249) 100 0,000,00

ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103 101C. 0,000,00

Výdavky budúcich období (383) 102 0,000,00

Výnosy budúcich období (384) 103 0,000,00

VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 061
+ r. 074 + r. 101

104 0,0041 263,16

Kontrolné číslo r. 001 až 028 105991 0,000,00

Kontrolné číslo r. 028 až 060 106992 0,00165 052,64

Kontrolné číslo r. 061 až 104 107993 0,00125 804,24
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