VÝROČNÁ SPRÁVA
ROK 2021

DEŤOM S RAKOVINOU, n.o.
Rodičovská nezisková organizácia

Nezisková organizácia Deťom s rakovinou vznikla v decembri 2015. Založili ju rodičia detí,
ktoré sa liečili na detskej onkológii. Je právoplatným členom medzinárodnej organizácie
Childhood Cancer International (CCI) a medzinárodnej iniciatívy Unite2Cure.
Činnosť neziskovej organizácie riadi Správna rada zložená z piatich členov, výkonným
orgánom je riaditeľka neziskovej organizácie a jej činnosť kontroluje Dozorná rada zložená
z troch členov.
Deťom s rakovinou, n. o. zveľaďuje a profesionalizuje prostredie Kliniky detskej
hematológie a onkológie (KDHaO) v Národnom ústave detských chorôb (NÚDCH)
v Bratislave. Jej cieľom je zvyšovať počet úspešne vyliečených pacientov. Adresne pomáha
rodinám zo zlých sociálnych pomerov, podporuje a financuje vzdelávanie zdravotníckeho
personálu, informuje širokú verejnosť o problematike detskej rakoviny, zastupuje záujmy
detských onkologických pacientov v medzinárodnom meradle a realizuje i podieľa
sa na mnohých ďalších aktivitách priamo na klinike.
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PANDÉMIA NÁS NAUČILA
ADAPTOVAŤ SA
Rok 2021 bol pre každého veľmi podobný tomu minulému. Niesol sa v znamení pandémie
a pacientov i rodičov na detskej onkológii aj naďalej izoloval od okolitého sveta. Naša
nezisková organizácia sa snažila nepoľaviť v načúvaní ich individuálnym potrebám.
Od začiatku nášho – dnes už šesťročného – pôsobenia, sa každý deň stretávame
s obrovskou solidaritou ľudí, ktorí nám chcú pomáhať. Obávali sme sa, že pandémia nás
o ňu ukráti, no našťastie ju ešte viac umocnila. Aj počas náročných dní sa naši
podporovatelia pýtali na naše potreby a robili všetko preto, aby nám ich pomohli naplniť.
Vďaka prvému roku pandémie sme našli spôsoby, ako preniesť veľa našich aktivít do online
priestoru, no najviac nás potešilo, keď sa situácia aspoň na chvíľu zlepšila a my sme mohli
opäť zažiť veselú atmosféru a starý známy džavot v herničkách.
V online priestore sa nám podarilo zorganizovať Spomienkovú slávnosť – svätú omšu
za deti, ktoré ochoreniu podľahli, spojenú s benefičným vystúpením Simy Martausovej.
Rovnako sme pripravili aj každoročný Týždeň deťom s rakovinou. Známe osobnosti, ktoré
za normálnych okolností pozývame na návštevu na oddelenie, tentokrát natočili zábavné
i edukačné videá, ktoré venovali detským onkologickým pacientom. Na našich sociálnych
sieťach si ich každý pacient mohol pozrieť z bezpečia vlastnej izby. V septembri sa nám
v súlade so všetkými opatreniami podarilo zorganizovať aj konferenciu, kde si odliečení
pacienti prevzali ocenenie za statočnosť v podobe pohárov a medailí.
V letných mesiacoch sa nám podarilo zúčastniť aj niekoľkých podujatí, kde sme opäť mohli
šíriť osvetu a získavať nových podporovateľov pre našu organizáciu.
Tím našej neziskovej organizácie sa v uplynulom roku prešiel viacerými zmenami. Rozrástli
sme sa o internú marketingovú špecialistku, vďaka ktorej sme urýchlili a zefektívnili
spôsob komunikácie našej organizácie. Som tiež rada, že som sa mohla opäť vrátiť
na pozíciu riaditeľky a prebrať štafetu po Daši Malej Fabšíkovej, ktorej ďakujem
za plnohodnotný zástup počas materskej dovolenky. Som rada, že som sa vrátila
do priateľského prostredia, do tímu ľudí, ktorí ochotne priložia ruku k dielu, pretože vidia
jeden cieľ.
Bol to rok plný nových začiatkov a zmien. Sme vďační všetkým skvelým ľuďom
a organizáciám, ktoré nás sprevádzali. Ďakujeme, že pomáhate vrátiť deti do života.

Mgr. Katarína Bagľašová
riaditeľka Deťom s rakovinou, n. o.
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MATERIÁLNA
POMOC
Jedným z hlavných pilierov našej práce je materiálna
pomoc pre rodiny s deťmi i zdravotnícky personál
na KDHaO. Vďaka dlhoročnej spolupráci s DM Drogerie
Markt môžeme pravidelne dodávať hygienické a čistiace
potreby. Celkovo sme v uplynulom roku vydali
na oddelenie 14 paliet hygienických pomôcok.
Na nepravidelnej báze nám s trvanlivými potravinami
do rodičovských kuchyniek pomáha Tesco Stores
Slovakia. V uplynulok roku sme poskytli viac ako
40 000 kilogramov potravinovej pomoci. Aj v roku 2021
sme vďaka individuálnym darcom zabezpečili viac ako
8000 litrov pitného režimu a 300 kg kávy pre rodičov.
Aby sme im aj deťom čo najviac uľahčili pobyt na klinike,
oddelenia zásobujeme trikrát týždenne – pondelky,
stredy a piatky.
Podporujeme aj umeleckú tvorbu detských
onkologických pacientov. Prostredníctvom individuálnych
darcov zabezpečujeme pomôcky pre arteterapiu, ktorá je
dôležitou súčasťou dní strávených
v nemocnici. Pacienti sa vďaka nej môžu odreagovať,
vyjadriť svoje emócie a na chvíľu zabudnúť na liečbu,
ktorou si prechádzajú.
Osobná a priama komunikácia s každou rodinou je pre
nás dôležitá. Ku každej rodine pristupujeme citlivo
a vnímame ich konkrétne potreby. Každá nová rodina
po príchode na KDHaO dostáva od našej neziskovej
organizácie Štartovací balíček. Jeho súčasťou sú základe
hygienické a dôležité dezinfekčné prípravky a potreby,
rehabilitačné potreby, teplomery a Sprievodca pre
rodičov detí s onkologickým ochorením. Pridávame
doňho hračku, knihu, alebo inú pozornosť. Nezabúdame
ani na narodeniny a meniny detských pacientov. Vždy
sa ich snažíme potešiť darčekom a prispieť k tomu, aby
mali krásny sviatočný deň. V roku 2021 sme odovzdali
spolu 177 balíčkov rodinám v núdzi, 52 narodeninových
balíčkov, 88 štartovacích balíčkov a 22 balíčkov
k úspešnému ukončeniu liečby.
Rodičom s ťažkou finančnou situáciou pomáhame
plienkami, hygienickými pomôckami, trvanlivými
potravinami a hľadáme pre nich formy pomoci, ktorú
potrebujú. Zvýšenú pozornosť sme aj v roku 2021
venovali rodinám, ktoré nemohli kvôli pandémii
vychádzať z izieb a celkovo ani z oddelení kliniky.
Pomáhali sme im s individuálnymi nákupmi potravín
a vybavovaním sociálnych služieb.
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MODERNIZÁCIA
MODERNIZÁCIA A VZNIK TELEKONZILIÁRNEJ MIESTNOSTI
Modernizáciu konferečnej miestnosti sa nám aj napriek
pandémii podarilo zrealizovať. Práve online prostredie
bolo v posledných dvoch rokoch najviac využívaným
komunikačným kanálom. Miestnosť slúži predovšetkým
na lekárske konziliárne porady, tumor boardy
a na „second opinion“ konzultácie so zahraničnými
špecialistami. Cieľom stretnutí je zabezpečiť každému
dieťaťu prístup k najlepšej možnej starostlivosti, liečbe
a konzultácií liečebného postupu s poprednými
odborníkmi na Slovensku a vo svete.
Naším cieľom bolo vytvoriť profesionálne prostredie
zodpovedajúce svetovým štandardom. Realizovali sme
rekonštrukciu elektrických rozvodov, vybavenie funkčným
nábytkom a hlavne kvalitnou telekomunikačnou a
prezentačnou technikou. Vytvorili sme plne funkčné
prostredie pre tím odborníkov, ktorí denne konzultujú
liečebné postupy našich detí so zahraničnými partnermi
a sústavne sa vzdelávajú. Na projekt sme použili
50 000 eur od našich darcov.

VZDELÁVANIE
PODPORA VZDELÁVANIA ZDRAVOTNÍCKEHO PERSONÁLU
Formou rôznych školení a kurzov sme sa aj tento rok
venovali podpore vzdelávania zdravotníckeho personálu
na KDHaO. Naším cieľom je, aby na špičkovej klinike
pôsobil špičkový personál, ktorý bude okrem odbornej
špecializácie zvládať aj komunikačne náročné situácie.
Napriek pandémii sa nám podarilo zrealizovať trojdňové
školenie na tému – Nenásilná komunikácia v kritických
situáciách, ktoré sa konalo vo Vyhniach.
Počas troch dní personál absolvoval taktiež špičkový
certifikovaný kurz RZP – resuscitačný kurz pre
zdravotníkov zameraný na detského pacienta. Chceme
robiť všetko preto, aby sme sa stále zlepšovali a boli
tými najlepšími lekármi, sestrami, učiteľmi, psychológmi
pre našich pacientov.
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OSVETA
Medzi hlavné piliere neziskovej organizácie patrí osveta
širokej verejnosti. Ťažká choroba otriasa životom celej
rodiny, a to v pracovnej i v sociálnej oblasti. Najmenším
pacientom odoberá kus detstva, ktoré má byť naplnené
radosťou. Po tejto ceste by rodiny nemali kráčať samé.
Zaslúžia si pravdivú odpoveď na každú ich otázku. Osveta
zvyšuje informovanosť o tomto ochorení. Detskí onkologickí
pacienti prichádzajú do styku s náročnými situáciami,
bolesťou, strachom, sú dlhodobo izolované od svojich
priateľov a rodiny.
Snažíme sa búrať tabu, ktoré sa nesie našou spoločnosťou.
Chceme naučiť verejnosť, ako správne a citlivo komunikovať
s rodinami, prípadne priamo s ich onkologickým dieťaťom.
Darí sa nám to aj vďaka projektom, ako bol benefičný
koncert Emy Drobnej, Týždeň deťom s rakovinou, festivaly
či podujatia, na ktoré pre nás organizujú individuálni
darcovia a v neposlednom rade vydávanie informačných
brožúr. Svojou prítomnosťou a hlasom sa snažíme priblížiť
verejnosti tému detskej rakoviny a otvorene ju komunikovať.

INFORMOVANIE RODÍN
Aj v roku 2021 sme každej novej rodine na oddelení odovzdali
Sprievodcu pre rodičov detí s onkologickým ochorením.
Rodičia a pacienti majú často veľa otázok
a nachádzajú sa v úplne novej situácii, o ktorej vedia len veľmi
málo. O tejto publikácii hovoria ako o pomoci, ktorú majú k
dispozícii počas celej liečby. Sprievodca obsahuje základné
informácie o tom, čo je to rakovina, ako prebieha
hospitalizácia dieťaťa, ako by sa dieťa počas liečby malo
stravovať a podobne.
Novinkou v starostlivosti o detského onkologického pacienta
sa v roku 2020 stal zošit – Starostlivosť o centrálny žilový
katéter – ktorý je účinnou pomôckou pre rodičov. Vďaka
nemu sa vedia postarať o centrálny žilový vstup dieťaťa
počas pobytu v domácom prostredí. V zošite zaznamenávajú
ošetrenia a zmeny. V roku 2021 sme realizovali jeho dotlač.
V uplynulom roku sa nám podarilo vydať dve nové publikácie.
V Nutričnom pláne sa rodičia dozvedia
o nízkomikrobiálnej strave, ktorú musia dodržiavať deti
s veľmi oslabenou imunitou. Súčaťou publikácie je aj receptár
vhodných jedál. Druhá publikácia – Často kladené otázky
odpovedá na množstvo rodičovských i pacientskych otázok
a obáv ohľadom priebehu liečby a všetkým, čo s ňou súvisí.
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MEDZINÁRODNÝ DEŇ DETSKEJ
RAKOVINY
Významným dňom je pre nás každoročne 15. február –
Medzinárodný deň detskej rakoviny. V uplynulom roku sme
zrealizovali tlačovú konferenciu, na tému úspešnosti liečby
detskej rakoviny. V niektorých prípadoch dnes na Slovensku
dokážeme vyliečiť až 80% detí. V prípade leukémií ide o viac
ako 90% detských onkologických pacientov.
Tlačovej konferencie sa zúčastnil aj vtedajší minister
zdravotníctva – Marek Krajčí. Zdravotnícky personál na
KDHaO sme v ten deň symbolicky dekorovali zlatou
stužkou.

TÝŽDEŇ DEŤOM S RAKOVINOU
Týždeň deťom s rakovinou sme vzhľadom na pandemickú
situáciu museli zrealizovať v online priestore. Po minulé roky
sme k nám na oddelenie pozývali zaujímavé a inšpiratívne
osobnosti, ktoré majú naše deti radi.
V roku 2021 sme namiesto toho pripravili vtipné i edukatívne
videá od osobností ako Maroš Molnár, Fero Joke, Mirka
Luberdová, Fero Király, Marta Maťová a ďalší.
Súčasťou programu bol aj rozhovor s odliečenými pacientmi
Tímeou Sméjovou a Jožkom Marčekom či online koncert
vyskladaný z hudobných pozdravov slovenských
interprétov, ako Emma Drobná, Billy Barman, Korben Dallas,
Morena Band, Barbora Piešová, Marián Čekovský, Janais,
BARDFA, Sima Martausová, Hex a ďalší. Každý večer sme na
sociálnej sieti prezdieľali aj rozprávku na dobrú noc.

MEDZINÁRODNÝ DEŇ SESTIER
A LEKÁROV
Deti a ich rodičia potrebujú nielen špičkovú starostlivosť
a modernú liečbu, ale aj dennú starostlivosť, ochotu,
úsmev, porozumenie a povzbudenie.
Zdravotnícky personál KDHaO pracoval aj počas
náročných dní v čase pandémie v neochvejnom nasadení
a neustále prísnom pracovnom režime. Imunita detských
onkologických pacientov je veľmi krehká a bolo treba
urobiť všetko pre ochranu ich zdravia. V máji sme tento
deň chceli spríjemniť zdravotným sestrám, bratom,
sanitárkam a sanitárom a v októbri zase všetkým
lekárkam a lekárom príjemným posedením aj malým
prekvapením od našich sponzorov a darcov.
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SPOMIENKOVÁ SLÁVNOSŤ
Kvôli nepriaznivej pandemickej situácii sa februárová
spomienková slávnosť konala v online priestore. Svätú omšu
na úmysel detí odvysielala Televízia LUX. Celebrantom bol
biskup Haľko. Po nej nasledoval benefičný koncert Simy
Magušinovej.

TÝŽDEŇ DEŤOM S RAKOVINOU
Týždeň deťom s rakovinou sme vzhľadom na pandemickú
situáciu museli zrealizovať v online priestore od 22. do 28.
marca 2021. Po minulé roky sme k nám na oddelenie
pozývali zaujímavé a inšpiratívne osobnosti, ktoré sa našim
deťom páčili.
V roku 2021 sme namiesto toho pripravili vtipné i edukatívne
videá od osobností ako Maroš Molnár, Fero Joke, Mirka
Luberdová, Fero Király, Marta Maťová a ďalší.
Súčasťou programu bol aj rozhovor s odliečenými pacientmi
Tímeou Sméjovou a Jožkom Marčekom či online koncert
vyskladaný z hudobných pozdravov slovenských
interprétov, ako Emma Drobná, Billy Barman, Korben Dallas,
Morena Band, Barbora Piešová, Marián Čekovský, Janais,
BARDFA, Sima Martausová, Hex a ďalší.

LETO DEŤOM S RAKOVINOU
Počas letných mesiacov sme sa snažili kompenzovať
neprítomnosť pedagógov na oddelení. Aby dlhé dni v
nemocnici deťom zbehli rýchlejšie, pripravili sme Leto
deťom s rakovinou.
Každý týždeň sme v poobedňajších hodinách koordinovali
program v herniach. Spoločné letné dni sme odštartovali
koncertom Vojenskej hudby Banská Bystrica
a predstavením Čestnej stráže prezidenta Slovenskej
republiky pod balkónmi nemocnice. Neskôr sme varili
puding, piekli vafle, spoločne zdobili koláče, miešali sladké
drinky alebo vyrábali náramky, ktorými sme neskôr
obdarúvavali podporovateľov na festivaloch a mnohé ďalšie.
Keď sa pandemická situácia zlepšila, a pod prísnymi
hygienickými opatreniami sme mohli privítať nízkopočetné
návštevy, rozprávali sme sa s Ferom Jokeom, alebo
so zamestnancami Slovnaftu o ich práci, o rope a o tom,
čo všetko sa z nej vyrába.
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KONFERENCIA PRE ODLIEČENÝCH
PACIENTOV A ICH RODIČOV
Aj v septembri 2021 sme s ohľadom na epidemiologické
opatrenia zorganizovali už piatu Konferenciu pre odliečených
pacientov a ich rodičov. Podujatie sa konalo pod záštitou
prezidentky Slovenskej republiky – Zuzany Čaputovej – ktorá
nás poctila svojou prítomnosťou a osobne sa prihovorila
odliečeným deťom, ich rodičom aj zdravotníckemu personálu.
U odliečených pacientov a ich rodičov v súvislosti s
ochorením často rezonujú témy týkajúce sa života po
chorobe. Na konferencii sme priniesli otázku, čo môže rodič
očakávať po ukončení liečby dieťaťa. Témou sprevádzala
doktorka Jarmila Kruseová. O priebehu liečby a živote po
odliečení porozprávala psychologička Veronika Chlebcová
a lekár Peter Prohászka. Psychologička Veronika
Marcinčáková Husárová prispela témou o výchove detí
a motiváčnou prednáškou tento rok sprevádzal popredný
slovenský vedec Pavol Čekan.
Sprievodný a animačný program bol aj napriek opatreniam
bohatý a veľmi pestrý, ChameleonLand, dobrovoľníci z Klubu
detskej nádeje, QSI International School of Bratislava,
ČERVENÝ NOS Clowndoctors či Herbert Sirupy prispeli
k veľkolepej zábave.
Konferenciu spestril spevácky zborom Slovenského rozhlasu.
V závere sme odovzdali ocenenia v podobe medailí a malých
darčekov od sponzorov desiatkam detí, ktoré v uplynulom
roku úspešne zvládli boj s onkologickým ochorením. Tešíme
sa, že deti a rodičov prišli podporiť lekárky, lekári a sestričky z
oddelenia KDHaO, ktorí ich liečbou sprevádzali.
Bol to krásny deň plný radosti, stretnutí a spoločnej oslavy.

OSVETA V ŠKÔLKE
Veľmi nás potešilo pozvanie od škôlky Severáčik v Pezinku.
Pedagógovia tam pripravili deň venovaný detským
onkologickým pacientom. Pedagógovia nás privítali v našich
tričkách, ktoré pre nás vyrobil a predával Bepon. Pri
príchode do škôlky každý rodič dostal zlatú stužku.
Počas tohto špeciálneho dňa deťom rozprávali o chorých
detičkách a o tom, ako sa k nim treba správať. My sme
porozprávali o tom, ako im v Bratislave pomáhame. Záver
dňa sa niesol v hesle: "Hoci sme rozdielni, všetci sme
kamaráti."
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ÚČASŤ NA PODUJATIACH
V uplynulom roku sa konalo viacero podujatí,
ktoré sme v letných mesiacoch navštívili.
Zúčastnili sme sa festivalu Víno pod hviezdami
v Pezinku, kde sme šírili osvetu a zbierali
darcovské príspevky v rámci verejnej zbierky.
V Senci pre nás zorganizovali charitatívnu
dražbu detských autoportrétov. Rodičia dražili
obrazy, ktoré nakreslili ich deti a výťažok
z celého podujatia venovali našej neziskovej
organizácii.
V Galante sme sa zúčastnili zrazu fanúšikov retro
áut a motorkárov, ktorí usporiadali sprievod
z Galanty na Slovakia Ring, ktorým poukázali
na potrebu skvalitnenia sociálnej podpory rodín
chorých detí.
V uplynulom roku sme sa zúčastnili
aj charitatívnej dražby vecí po zosnulej
partnerke Otta Weitera – Andrejke Fischer.
Výťažok z nej sa rozhodol venovať našej
organizácii.

MEDZINÁRODNÉ AKTIVITY
Childhood Cancer International (CCI)
je medzinárodná inštitúcia, ktorá vznikla v roku
1994 a dnes združuje 181 organizácii z 90 krajín
sveta. Združené organizácie sa stretávajú,
aby sa vzájomne podporili v medzinárodne
dôležitých aspektoch smerom k zastávaniu práv
chorých detí a spoločnému návrhu zmien
legislatívy tak, aby každé dieťa vo svete malo
rovnaké právo na adekvátnu liečbu. Organizácie
z celého sveta majú spoločné osvetové aktivity,
ktoré realizujú vo svojich krajinách.

Všetky (aj medzinárodné) aktivity sme
v dôsledku koronakrízy museli v roku 2021
presunúť do online priestoru. Počas celého roka
sme pozorne sledovali aktivity CCI aj aktivity
SIOP, aby sme boli aj naďalej v spojení
a informovaní o ich aktivitách a trendoch. Od
augusta 2020 na tieto účely často využívame
zmodernizovanú telekonziliárnu miestnosť.
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PERSONÁLNE ZMENY V NAŠOM TÍME
IVANA ŠČUROKOVÁ
MARKETINGOVÁ ŠPECIALISTKA
Ivana sa k tímu Deťom s rakovinou, n. o. pridala
vo februári 2021. V priebehu roka zastrešila celý
marketing a komunikáciu organizácie. Vďaka nej
sme mohli obmedziť spoluprácu s reklamnými,
kreatívnymi a PR agentúrami na nevyhnutné
projekty, čo zároveň urýchlilo systém a efektivitu
komunikácie našej organizácie.
Okrem odbornej stránky svojej práce posilnila našu
organizáciu aj v oblasti starostlivosti o pacientov
a rodiny na oddelení. V rámci tímu pomáha
zabezpečovať ich pravidelné potreby, prináša nové
partnerstvá, pomáha organizovať podujatia
a priloží ruku k dielu vždy, keď je to potrebné.

KATARÍNA BAGĽAŠOVÁ
(STARO)NOVÁ RIADITEĽKA
Koncom roka, v decembri 2021, sa k nám
z materskej dovolenky a pozície ekonómky
neziskovej organizácie vrátila riaditeľka Katka
Bagľašová.
V súčasnosti riadi všetky procesy, koordinuje tím,
udržiava partnerstvá a spolupráce a zastrešuje
ekonomickú i administratívnu stránku.
V neposlednom rade pomáha s bežnými aktivitami,
ktoré nezisková organizácia na KDHaO zastrešuje.

DEŤOM S RAKOVINOU, N. O.

MARKETINGOVÉ A PR AKTIVITY
KAMPAŇ K 2% Z DANÍ
Najdôležitejšou kampaňou roka sú pre našu
neziskovú organizáciu 2% z daní.
V uplynulom roku sme na jej príprave
spolupracovali s Agentúrami MullenLoveGGK,
Studiom Laurinc, LVGNC Studios a s herečkou
Martou Maťovou.
Zo spolupráce vznikla kampaň so symbolickým
motívom rastúceho macka a hlavnou
myšlienkou: Naša pomoc rastie s vašou
podporou. Na základe vyzbieraných
prostriedkov ide doposiaľ o našu najúspešnejšiu
kampaň.

VIANOČNÝ MACKO
Zlatý macko bol výsledkom spolupráce medzi
našou neziskovou organizáciou a chránenou
dielňou Okrasa v Čadci. Projekt sme spustili
koncom roka 2020 a v roku 2021 k nemu
pribudol druhý macko – strieborný.
Obaja mackovia držia v ruke zlatú stužku, ktorá
je symbolom detskej onkológie. Dobrovoľné
príspevky za mackov sme vyberali formou
verejnej zbierky. Kvôli prísnym pandemickým
opatreniam sa nám nepodarilo zrealizovať
všetky plány, ktoré sme s mackami mali, preto
sme ich umiestnili len do vybraných prevádzok
po Slovensku, objednávky prebiehali aj
prostredníctvom webu Okrasy a osobného
odberu v nemocnici.

PONOŽKY
V rámci pravidelnej spolupráce so spoločnosťou
Bepon sa nám aj tento rok podarilo pripraviť
novú edíciu ponožiek Deťom s rakovinou.
K ponožkám sme spoločne pripravili kampaň,
ktorá hovorila o mackovi strážiacom detské sny.
Umiestnená bola vo všetkých predajniach
Beponu aj vo verejnom priestore.
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AUTO DEŤOM S RAKOVINOU
V lete minulého roku sme si od nášho dlhoročného partnera
Hílek a spol. prevzali nové auto. Našu organizáciu takto
podporujú už niekoľko rokov.
Auto sme nechali polepiť ilustráciami našej neziskovej
organizácie, aby bolo ľahko rozpoznateľné a okrem
praktických účelov nám slúžilo aj ako mobilná reklama.
využívame ho na prevoz materiálnej pomoci alebo v rámci
podujatí, ktorých sa spolu s dobrovoľníkmi zúčastňujeme.

MASKOT NA KDHAO
V spolupráci s Mascott.sk sa nám v uplynulom roku podarilo
získať maskota medvedíka. Symbolom našej neziskovej
organizácie v reálnej podobe sme na KDHaO priniesli veľa
radosti a potešenia nielen pre malých pacientov, pacientky
a ich rodičov, ale aj pre personál kliniky.
Spolu s maskotom medvedíka chodievame na slávnostné
sviatočné vizity, pomáha nám rozdávať darčeky a tešiť
všetky deti.
Aby medvedík spĺňal všetky prísne hygienické opatrenia,
kostým dávame pravidelne vyžiariť.

NOVÉ ILUSTRÁCIE
Za účelom zjednotenia vizuálnej komunikácie našej
neziskovej organizácie sme v uplynulom roku nadviazali
spoluprácu s novou ilustrátorkou – Marcelou Kupčíkovou –
ktorá na dobrovoľníckej báze prepracovala naše kľúčové
vizuály a zjednotila ich.
K medvedíkovi tak pribudlo nielen viacero detí, ale aj lekári,
sestričky či zvieratká.

MEDIÁLNE AKTIVITY
Aj v uplynulom roku sme absolvovali niekoľko príspevkov
v novinárskych i publicistických mediálnych žánroch.
V rámci médií a PR sme spolupracovali s agentúrou
Snowball Communications, ktorá nám pomáhala s tvorbou
tlačových správ, prípravou tlačových konferencií
a sprostredkovaním mediálneho priestoru.

DEŤOM S RAKOVINOU, N. O.

DEŤOM S RAKOVINOU, N. O.
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POĎAKOVANIE
Za podporu v roku 2021 ďakujeme viacerým partnerským nadáciám, sponzorom
a individuálnym darcom. Ďakujeme všetkým, ktorí nás podporili
prostredníctvom portálu darujme.sk, či vkladom na účet neziskovej organizácie,
všetkým, ktorí sa rozhodli realizovať zbierku pre našu neziskovú organizáciu a
všetkým individuálnym darcom materiálnych darov. Vďaka ním sme zrealizovali
množstvo projektov, ktoré skutočne pomáhajú zlepšovať každodenný život
rodín aj prostredie na KDHaO v Bratislave.
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ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA
SPRÁVNA RADA
Alexandra Kolenová
Beáta Obradovičová
Simona Magušinová
Peter Mitura
Ivan Nosko

DOZORNÁ RADA
Lucia Marková
Juraj Porubský
Konrád Rigo

RIADITEĽKA
Katarína Bagľašová

PROJEKTOVÁ MANAŽÉRKA
Monika Grančičová

NEMOCNIČNÁ KAPLÁNKA
Ivana Márföldiová

MARKETINGOVÁ ŠPECIALISTKA
Ivana Ščuroková

Prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch (cash-flow)
Počiatočný stav finančných prostriedkov –
1.1.2021:
- pokladnica
- ceniny
- bankové účty

236 346,85 €
1 756,66 €
0,00 €
234 590,19 €

Príjmy neziskovej organizácie v roku 2021:
- Dary FO a PO
- Príspevky z podielu zaplatenej dane
- Prijaté príspevky zo zbierok
- Charitatívna reklama
- Ostatné príjmy (dobropisy, mylné platby,
stravné, finančná výpomoc...)
Spolu disponibilné finančné prostriedky v
roku 2021

628 646,88 €
382 984,35 €
211 120,02 €
4 213,74 €
20 000,00 €

Výdavky neziskovej organizácie v roku 2021
- Na správu
- Prevádzka (réžia hlavnej činnosti)
- Na verejno-prospešnú činnosť
Stav finančných prostriedkov k 31.12.2021
- pokladnica
- ceniny
- bankové účty

257 862,59 €
47 709,72 €
40 551,73 €
169 601,14 €
607 131,14 €
2 291,40 €
0,00 €

10 328,77 €
864 993,73 €

604 9,74 €

Prehľad rozsahu príjmov (výnosov) v členení podľa zdrojov
Zdroj príjmov (výnosov) a ich pôvod
Z činnosti neziskovej organizácie
- Tržby za tovar
- Charitatívna reklama
- Ostatné príjmy (dobropis, mylné platby, pôžička, ...)
- Výnosy z použitia fondu
Získané na činnosť neziskovej organizácie
- Prijaté príspevky od iných organizácií
- Dary fyzických osôb
- Príspevky z podielu zaplatenej dane
- Prijaté príspevky zo zbierok
- Prijaté dary
Celkom

Príjmy
30 328,77 €
20 000,00 €
10 328,77 €
0,00 €
598 318,11 €
97 530,70 €
285 453,65 €
211 120,02 €
4 213,74 €
628 646,88 €

Výnosy
37 414,68 €
14 400,00 €
20 000,00 €
2 037,00 €
977,68 €
344 400,65 €
47 706,11 €
132 013,65 €
157 150,51 €
4 213,74 €
3 316,64 €
381 815,33 €

Stav a pohyb majetku a záväzkov n. o.
Majetok
Dlhodobý
majetok
Zásoby
Pokladnica
Ceniny
Bankové účty
Odberatelia
Poskytnuté
prevádzkové
preddavky
Ostatné
pohľadávky
Náklady
budúcich období
Majetok (aktíva)
celkom:
Záväzky
Dodávatelia
Zamestnanci
Ostatné záväzky
voči
zamestnancom
Zúčtovanie so
sociálnou a
zdravotnými
poisťovňami
Daňové záväzky
Ostatné
dlhodobé
záväzky
Výnosy budúcich
období
Záväzky zo
sociálneho fondu
Záväzky celkom:

Stav k
1.1.2021

Prírastky

46 720,77 €

909,10 €

- €
1 756,66 €
- €
234 590,19 €
€
3 995,65 €

47 629,87 €

-

15 978,76 €
13 908,52 €
148,00 €
645 577,27 €
14 400,00 €

13 373,78 €
148,00 €
275 327,72 €
14 400,00 €

15 978,52 €
2 291,40 €
€
604 839,74 €
€

34 818,56 €

20 021,26 €

18 792,95 €

261,10 €

2,08 €

-

€

263,18 €

-

€

92,40 €

287 063,27 €

726 095,79 €

Stav k
1.1.2021
6 686,40 €
5 652,86 €

Stav k
31.12.2021

Úbytky

Prírastky

-

€

€

92,40 €

371 161,73 €

641 997,33 €

Úbytky

Stav k
31.12.2021
6 774,52 €
2 811,22 €

168 902,00 €
43 832,98 €

168 813,88 €
46 674,62 €

148,00 €

883,30 €

1 031,30€

2 903,20 €

25 669,24 €

26 852,46 €

1 719,98 €

880,59 €

7 390,41 €

7 100,91 €

1 170,09 €

375,00 €

-

-

-

€

€

375,00 €

€

30 561,95 €

287 796,05 €

30 561,95 €

287 796,05 €

85,64 €

124,92 €

108,68

101,88 €

47 293,64 €

534 598,90 €

281 518,80 €

300 373,74 €

IČO 5 0 0 9 7 2 7 0

Súvaha (Úč NUJ 1-01)

Strana aktív

a
A. NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU
1.

b
r. 002 + r. 009 + r. 021

001

r. 003 až r. 008

002

Dlhodobý nehmotný majetok

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

003

Softvér

013 - (073+091AÚ)

004

014 - (074 + 091AÚ)

005

Oceniteľné práva

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

006

Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku

007

(041-093)

Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
(051- 095AÚ)
2. Dlhodobý hmotný majetok

(031)

Umelecké diela a zbierky
Stavby

(032)
021 - (081 + 092AÚ)

3.

Korekcia

Netto

Netto

1

2

3

4
46720,77

009
x

011

x

012
013

Dopravné prostriedky

023 - (083 + 092AÚ)

014

Pestovateľské celky trvalých porastov

025 - (085 + 092AÚ)

015

Základné stádo a ťažné zvieratá

026 - (086 + 092AÚ)

016

Drobný dlhodobý hmotný majetok

028 - (088 + 092AÚ)

017

Ostatný dlhodobý hmotný majetok

029 - (089 +092AÚ)

018

(042 - 094)

46720,77

010

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

Obstaranie dlhodobého hmotného majetku

Brutto

008

r. 010 až r. 020

Pozemky

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Bežné účtovné obdobie

č.r.

SID

019

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

020

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

46720,77
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IČO 5 0 0 9 7 2 7 0

Súvaha (Úč NUJ 1-01)

Strana aktív

č.r.

a

b

B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
1.

SID
Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Bežné účtovné obdobie
Brutto

Korekcia

Netto

Netto

1

2

3

4

029

641904,93

641904,93

030

15978,76

15978,76

15978,76

15978,76

042

18795,03

18795,03

3995,65

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

043

18792,95

18792,95

3995,65

Ostatné pohľadávky

044

2,08

2,08

Zásoby

r. 031 až r. 036

Materiál

(112 + 119) - 191

031

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

032

Výrobky

(123 - 194)

033

Zvieratá

(124 - 195)

034

(132 + 139) - 196

035

Tovar

Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ 391 AÚ)

036

r. 038 až r. 041

037

2. Dlhodobé pohľadávky

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
- 391AÚ

( 335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ)

3. Krátkodobé pohľadávky

r. 043 až r. 050

(315 AÚ - 391 AÚ)

041

Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami
045
(336 )

x

Daňové pohľadávky

046

x

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

047

x

Pohľadávky voči účastníkom združení

048

Spojovací účet pri združení
Iné pohľadávky

(341 až 345)

(358 AÚ - 391AÚ)
(396 - 391AÚ)

049

(335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ 050

4. Finančné účty
Pokladnica
Bankové účty

r. 052 až r. 056
(211 + 213)
(221 AÚ + 261)

051

607131,14

052

2291,40

053

604839,74

Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ) 054
Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257)
- 291AÚ

055

Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)

056

C. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU
1. Náklady budúcich období
Príjmy budúcich období
MAJETOK SPOLU

240342,50

607131,14

236346,85

x

2291,40

1756,66

x

604839,74

234590,19

x

r. 058 a r. 059

057

92,40

92,40

(381)

058

92,40

92,40

(385)

059

641997,33

641997,33

r. 001 + r. 029 + r. 057

060

287063,27
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Súvaha (Úč NUJ 1-01)

IČO
Strana pasív

a
A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU
r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073
1. Imanie a peňažné fondy
r. 063 až r. 067
Základné imanie
(411)
Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)
Fond reprodukcie
(413)
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)

5 0 0 9 7 2 7 0

č.r.

Bežné účtovné
obdobie

b

5

SID

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie
6

061

341623,59

239769,63

062
063
064
065
066

4116,24

880,18

4116,24

880,18

072

219703,96

69617,08

Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)
2. Fondy tvorené zo zisku
r. 069 až r. 071
Rezervný fond
(421)
Fondy tvorené zo zisku
(423)
Ostatné fondy
(427)
3. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
(+; - 428)
4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r.
068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)

067
068
069
070
071

073

117803,39

169272,37

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

074

12577,69

16731,69

1. Rezervy

075

079

101,88

85,64

080

101,88

85,64

087

12475,81

16646,05

088

6774,52

6686,40

089

2811,22

5800,86

090

1719,98

2903,20

091

1170,09

880,59

r. 076 až r. 078

Rezervy zákonné

(451AÚ)

076

Ostatné rezervy

(459AÚ)

077

Krátkodobé rezervy

(323 + 451AÚ + 459AÚ)

2. Dlhodobé záväzky

r. 080 až r. 086

Záväzky zo sociálneho fondu

(472)

078

Vydané dlhopisy

(473)

081

Záväzky z nájmu

(474 AÚ)

082

Dlhodobé prijaté preddavky

(475)

083

Dlhodobé nevyfakturované dodávky

(476)

084

(478)

085

(373 AÚ + 479 AÚ)

086

Dlhodobé zmenky na úhradu
Ostatné dlhodobé záväzky
3. Krátkodobé záväzky
Záväzky z obchodného styku

r. 088 až r. 096
(321 až 326) okrem 323

Záväzky voči zamestnancom
(331+ 333)
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami
(336)
Daňové záväzky
(341 až 345)
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a
rozpočtom územnej samosprávy
(346+348)
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov
(367)
Záväzky voči účastníkom združení
(368)
Spojovací účet pri združení

(396)

Ostatné záväzky
(379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)
4. Bankové výpomoci a pôžičky
r. 098 až r. 100
Dlhodobé bankové úvery
Bežné bankové úvery
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci
C. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU
1. Výdavky budúcich období

092
093
094
095
096

(461AÚ)

098

( 231+ 232 + 461AÚ)

099

(241+ 249)

100

r. 102 a r. 103

101

(383)

102

Výnosy budúcich období
(384)
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101

375,00

097

287796,05

30561,95

103

287796,05

30561,95

104

641997,33

287063,27
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IČO

Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01)
Číslo
účtu

Náklady

Číslo
riadku

a

b

c

5 0 0 9 7 2 7 0

/ SID

Činnosť
Hlavná
nezdaňovaná
1

501 Spotreba materiálu

01

34343,32

502 Spotreba energie

02

504 Predaný tovar

03

511 Opravy a udržiavanie

04

512 Cestovné

05

513 Náklady na reprezentáciu

06

Zdaňovaná
2

738,65

Spolu

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

3

4

35081,97

45224,42

579,12

579,12

579,12

165,97

165,97

198,37

518 Ostatné služby

07

104540,11

119456,66

88439,78

521 Mzdové náklady
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné
524
poistenie

08

55284,41

55284,41

52640,66

09

18523,15

18523,15

16518,36

525 Ostatné sociálne poistenie

10

527 Zákonné sociálne náklady

11

1232,67

1232,67

996,16

528 Ostatné sociálne náklady

12

531 Daň z motorových vozidiel

13

532 Daň z nehnuteľností

14

538 Ostatné dane a poplatky

15

102,30

102,30

190,00

541 Zmluvné pokuty a penále

16

493,40

493,40

1873,54

30,00

30,00

14916,55

542 Ostatné pokuty a penále

17

543 Odpísanie pohľadávky

18

544 Úroky

19

545 Kurzové straty

20

1,81

1,81

546 Dary

21

27535,48

27535,48

34711,37

547 Osobitné náklady

22

548 Manká a škody

23

549 Iné ostatné náklady
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a
551 dlhodobého hmotného majetku

24

593,99

593,99

510,24

4213,74

4213,74

967,68

600,00

600,00

600,00

263894,67

243449,70

25

Zostatková cena predaného dlhodobého
552 nehmotného majetku a dlhodobého
hmotného majetku

26

553 Predané cenné papiere

27

554 Predaný materiál

28

555 Náklady na krátkodobý finančný majetok

29

556 Tvorba fondov

30

557 Náklady na precenenie cenných papierov

31

558 Tvorba a zúčtovanie opravných položiek

32

Poskytnuté príspevky organizačným
561
zložkám
Poskytnuté príspevky iným účtovným
562
jednotkám
563 Poskytnuté príspevky fyzickým osobám
565

Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej
dane

567 Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky
Účtová trieda 5 spolu

r. 01 až r. 37

33
34
35
36
37
38

248239,47

15655,20
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Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01)
Číslo
účtu

Výnosy

a
b
601 Tržby za vlastné výrobky

IČO 5 0 0 9 7 2 7 0 / SID
Číslo
riadku
c
39

602 Tržby z predaja služieb

40

604 Tržby za predaný tovar

41

611 Zmena stavu zásob nedokončenej výroby

42

612 Zmena stavu zásob polotovarov

43

613 Zmena stavu zásob výrobkov

44

614 Zmena stavu zásob zvierat

45

621 Aktivácia materiálu a tovaru

46

622 Aktivácia vnútroorganizačných služieb

47

623 Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku

48

624 Aktivácia dlhodobého hmotného majetku

49

641 Zmluvné pokuty a penále

50

642 Ostatné pokuty a penále

51

643 Platby za odpísané pohľadávky

52

644 Úroky

53

645 Kurzové zisky

54

646 Prijaté dary

55

647 Osobitné výnosy

56

648 Zákonné poplatky

57

649 Iné ostatné výnosy
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného
651
majetku a dlhodobého hmotného majetku

58

652 Výnosy z dlhodobého finančného majetku

60

Tržby z predaja cenných papierov a
podielov

61

653

Činnosť
Hlavná
nezdaňovaná

Zdaňovaná

Spolu

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

1

2

3

4

14400,00

14400,00
10,22

3316,64

3316,64

1440,00

22037,00

16838,69

977,68

977,68

532,78

20000,00

2037,00

59

654 Tržby z predaja materiálu
Výnosy z krátkodobého finančného
655
majetku
656 Výnosy z použitia fondu

62

657 Výnosy z precenenia cenných papierov

65

658 Výnosy z nájmu majetku

66

661 Prijaté príspevky od organizačných zložiek

67

662 Prijaté príspevky od iných organizácií

68

47706,11

47706,11

123120,08

663 Prijaté príspevky od fyzických osôb

69

132013,65

132013,65

137417,84

664 Prijaté členské príspevky

70

63
64

665 Príspevky z podielu zaplatenej dane

71

157150,51

157150,51

132394,78

667 Prijaté príspevky z verejných zbierok

72

4213,74

4213,74

967,68

691 Dotácie

73

Účtová trieda 6 spolu

r. 39 až r. 73

Výsledok hospodárenia pred zdanením
r. 74 - r. 38
591 Daň z príjmov
595 Dodatočné odvody dane z príjmov
Výsledok hospodárenia po zdanení
(r. 75 - (r. 76 + r. 77) ) (+/-)

74

365378,33

16437,00

381815,33

412722,07

75

117138,86

781,80

117920,66

169272,37

117,27

117,27

664,53

117803,39

76
77
78

117138,86

169272,37
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Poznámky (Úč NUJ 3 – 01)

IČO

5

0

0

9

7

2

7

0

/SID

Čl. I.
Všeobecné údaje
(1)

Údaje o zakladateľovi alebo zriaďovateľovi účtovnej jednotky:
Ing. Peter Mitura

Údaje o zakladateľovi alebo zriaďovateľovi
účtovnej jednotky:

Dátum založenia alebo zriadenia účtovnej
jednotky

(2)

14.12.2015

Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky; uvádzajú sa mená a priezviská členov
štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky.
Ing. Peter Mitura

Katarína Bagľašová- riaditeľ

Doc. MUDr. Alexandra Kolenová, PhD.
Štatutárne orgány:
(Štatutár, správna rada, predsedníctvo)

Simona Magušinová

Dozorný orgán:
(Dozorná rada, revízor)

(3)

Opis činnosti, na účel ktorej bola účtovná jednotka zriadená a opis druhu podnikateľskej činnosti, ak ju účtovná jednotka vykonáva.
N.o. bude poskytovať všeobecno-prospešné služby v oblasti:
;1. tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt so záverom šírenia osveta pre

verejnosť aj pre onkologicky chorých pacientov a ich rodiny a to najmä: služby organizovania kultúrnych, spoločenských
Hlavná činnosť:

podujatí, výstav, prezentácii, osvetových podujatí a stretnutí, služby organizovanie seminárov, školení, prezentácii
2. výskumu, vývoja , vedecko-technických služieb a informačných služieb so zameraním na - analýzy, rozbory, prieskumy,

spracovanie a realizácia projektov, poskytovanie informácii prostredníctvom internetových a drobných tlačovín

Podnikateľská činnosť:

(4)

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov, a z toho počet vedúcich zamestnancov účtovnej jednotky za účtovné obdobie, za ktoré sa
zostavuje účtovná závierka (ďalej len „bežné účtovné obdobie“) a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie. Počet dobrovoľníkov
vyslaných účtovnou jednotkou a počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia.
Tabuľka k čl. I ods. 4 o počte zamestnancov a dobrovoľníkov:
Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov

2,00

1,50

z toho počet vedúcich zamestnancov

1,00

1,00

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:

(6)

Údaje podľa čl. I, III a IV sa uvádzajú v textovej podobe a tabuľkovej podobe.
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Čl. II
Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach
(1)

Informácia, či je účtovná závierka zostavená za splnenia predpokladu, že účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti.

ÁNO
(2)

NIE

Zmeny účtovných zásad a zmeny účtovných metód s uvedením dôvodu týchto zmien a vyčíslením ich vplyvu na finančnú hodnotu majetku,
záväzkov, základného imania a výsledku hospodárenia účtovnej jednotky.
bez zmien
Druh zmeny

(3)

Vplyv na hodnotu majetku, záväzkov, základného
imania a výsledku hospodárenia

Dôvod

Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov v členení na

žiaden

Majetok a záväzky

Spôsob oceňovania

a)

dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou

žiaden

b)

dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou

žiaden

c)

dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom

žiaden

d)

dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou

žiaden

e)

dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou

žiaden

f)

dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom

žiaden

g)

dlhodobý finančný majetok

žiaden

h)

zásoby obstarané kúpou

obstarávacia cena

i)

zásoby vytvorené vlastnou činnosťou

žiaden

j)

zásoby obstarané iným spôsobom

žiaden

k)

pohľadávky

menovitá hodnota

l)

krátkodobý finančný majetok

menovitá hodnota

m)

časové rozlíšenie na strane aktív súvahy

menovitá hodnota

n)

záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov

menovitá hodnota

o)

časové rozlíšenie na strane pasív súvahy

menovitá hodnota

p)

deriváty

žiaden

q)

majetok a záväzky zabezpečené derivátmi

žiaden

r)

prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe finančného prenájmu

žiaden

(4)

Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku, pričom sa
uvádza doba odpisovania, použité sadzby odpisov a odpisové metódy pri určení účtovných odpisov. žiadne

Druh dlhodobého majetku

(5)

Doba odpisovania [v rokoch]

Sadzby odpisov

Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku – účtovná jednotka uplatňuje:
Opravné položky

© MVOServis s.r.o.
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Čl. III
Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe
(1)
a)

žiadne
Údaje o dlhodobom nehmotnom majetku a dlhodobom hmotnom majetku za bežné účtovné obdobie:
prehľad o dlhodobom majetku podľa položiek tohto majetku v členení podľa položiek súvahy; uvádza sa stav dlhodobého majetku v prvotnom
ocenení na začiatku bežného účtovného obdobia, prírastky, úbytky a presuny tohto majetku a zostatok na konci bežného účtovného obdobia,

b)

prehľad oprávok a opravných položiek k dlhodobému majetku podľa jednotlivých položiek tohto majetku v členení podľa položiek súvahy;
uvádza sa stav oprávok a opravných položiek k dlhodobému majetku na začiatku bežného účtovného obdobia, ich prírastky a úbytky počas
bežného účtovného obdobia a zostatok na konci bežného účtovného obdobia,

c)

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

Tabuľka k čl. III ods. 1 o stave a pohybe dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku:
Tabuľka č. 1
Nehmotné
výsledky
z vývojovej
a obdobnej
činnosti

Softvér

Oceniteľné
práva

Ostatný
dlhodobý
nehmotný
majetok

Obstaranie
dlhodobého
nehmotného
majetku

Poskytnuté
preddavky na
dlhodobý
nehmotný
majetok

Spolu

Prvotné ocenenie - stav na začiatku
bežného účtovného obdobia

0,00 €

prírastky

0,00 €

úbytky

0,00 €

presuny

0,00 €

Stav na konci bežného účtovného
obdobia
Oprávky – stav na začiatku bežného
účtovného obdobia

0,00 €

0,00 €

prírastky

0,00 €

úbytky

0,00 €

Stav na konci bežného účtovného
obdobia

0,00 €

Opravné položky – stav na začiatku
bežného účtovného obdobia

0.00 €

prírastky

0.00 €

úbytky

0,00 €

Stav na konci bežného účtovného
obdobia

0.00 €

Zostatková hodnota
Stav na začiatku bežného účtovného
obdobia
Stav na konci bežného účtovného
obdobia

0.00 €

0.00 €

Tabuľka č. 2

Pozemky

Umelecké
diela
a zbierky

Stavby

Samost.
hnuteľné
veci
a súbory
hnut. vecí

Dopravné
prostriedky

Pestovateľské
celky
trvalých
porastov

Základné
stádo
a ťažné
zvieratá

Drobný
a ostatný
dlhodobý
hmotný
majetok

Prvotné ocenenie - stav
na začiatku bežného
účtovného obdobia

Obst.
dlhodob.
hmotného
majetku

Poskyt
predd. na
dlhodobý
hmotný
majetok

Spolu

46720,77 €

46720,77 €

46720,77 €

46720,77 €

prírastky

0,00 €

úbytky
presuny
Stav na konci bežného
účtovného obdobia
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0,00 €
0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €
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Oprávky – stav na
začiatku bežného
účtovného obdobia

0,00 €

prírastky

0,00 €

úbytky

0,00 €

Stav na konci bežného
účtovného obdobia
Opravné položky – stav
na začiatku bežného
účtovného obdobia

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

prírastky

0,00 €

úbytky

0,00 €

Stav na konci bežného
účtovného obdobia

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

46720,77 €

0,00 €

46720,77 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

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:
žiaden

Prehľad dlhodobého majetku

(3)

Výška majetku

Údaje o spôsobe a výške poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku.

Dlhodobý majetok

(4)

žiaden

Spôsob poistenia

Výška poistenia

Údaje o štruktúre dlhodobého finančného majetku za bežné účtovné obdobie a jeho umiestnenie v členení podľa položiek súvahy a o zmenách,
žiaden
ktoré sa uskutočnili v priebehu bežného účtovného obdobia v jednotlivých položkách dlhodobého finančného majetku.

Tabuľka k čl. III ods. 4 o zmenách jednotlivých položiek dlhodobého finančného majetku:
Podielové
cenné
papiere
a podiely
v obchodnej
spoločnosti
v ovládanej
osobe

Podielové
cenné
papiere
a podiely
v obchodnej
spoločnosti
s podstatným
vplyvom

Dlhové
cenné
papiere
držané do
splatnosti

Pôžičky
podnikom
v skupine a
ostatné
pôžičky

Ostatný
dlhodobý
finančný
majetok

Obstaranie
dlhodobého
finančného
majetku

Poskytnuté
preddavky
na dlhodobý
finančný
majetok

Spolu

Prvotné ocenenie
Stav na začiatku bežného
účtovného obdobia
Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav na konci bežného účtovného
obdobia
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Opravné položky
Stav na začiatku bežného
účtovného obdobia
Prírastky
Úbytky
Stav na konci bežného účtovného
obdobia
Zostatková hodnota
Stav na začiatku bežného
účtovného obdobia
Stav na konci bežného účtovného
obdobia

Tabuľka k čl. III ods. 4 o štruktúre dlhodobého finančného majetku

Názov spoločnosti

Podiel na
základnom
imaní (v %)

Podiel
účtovnej
jednotky na
hlasovacích
právach

bežného účtovného
obdobia

(v %)

(5)

bezprostredne
predchádzajúceho
účtovného obdobia

Účtovná hodnota ku koncu

bežného účtovného
obdobia

bezprostredne
predchádzajúceho
účtovného obdobia

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

Dlhodobý finančný
majetok

(6)

Hodnota vlastného imania ku koncu

Stav na začiatku
bežného
účtovného
obdobia

Tvorba opravnej
položky
(zvýšenie)

Zníženie opravnej
položky

Zúčtovanie
opravnej položky

Stav na konci
bežného
účtovného
obdobia

Opis dôvodu ich tvorby,
zníženia a zúčtovania

Prehľad o významných položkách krátkodobého finančného majetku a o ocenení krátkodobého finančného majetku reálnou hodnotou ku dňu,
ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, pričom sa uvádza vplyv takéhoto ocenenia na výsledok hospodárenia účtovnej jednotky.
bezvýznamné

Tabuľka k čl. III ods. 6 o položkách krátkodobého finančného majetku
Tabuľka č. 1
Krátkodobý finančný majetok
Pokladnica

Stav na konci bežného účtovného obdobia

Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho
účtovného obdobia

2291,40 €

1756,66 €

604839,74 €

234590,19 €

607131,14 €

236346,85 €

Ceniny
Bežné bankové účty
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden
rok
Peniaze na ceste
Spolu
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Tabuľka č. 2
Stav na začiatku
bežného účtovného
obdobia

Krátkodobý finančný majetok

Prírastky

Stav na konci bežného
účtovného obdobia

Úbytky

Majetkové cenné papiere na obchodovanie

0,00 €

Dlhové cenné papiere na obchodovanie

0,00 €

Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného
roka držané do splatnosti

0,00 €

Ostatné realizovateľné cenné papiere

0,00 €

Obstarávanie krátkodobého finančného majetku

0,00 €

Krátkodobý finančný majetok spolu

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Tabuľka č. 3
Zvýšenie/ zníženie hodnoty
(+/-)

Krátkodobý finančný majetok

Vplyv ocenenia na výsledok
hospodárenia bežného
účtovného obdobia

Vplyv ocenenia na vlastné imanie

Majetkové cenné papiere na obchodovanie
Dlhové cenné papiere na obchodovanie
Ostatné realizovateľné cenné papiere
Krátkodobý finančný majetok spolu

(7)

Prehľad opravných položiek k zásobám, pričom sa uvádza ich stav na začiatku bežného účtovného obdobia, tvorba, zníženie alebo zúčtovanie
opravných položiek počas bežného účtovného obdobia a stav na konci bežného účtovného obdobia, ako aj dôvod tvorby, zníženia alebo
zúčtovania opravných položiek k zásobám.
žiaden
Tabuľka k čl. III ods. 7 o vývoji opravných položiek k zásobám
Druh zásob

Stav na začiatku
bežného účtovného
obdobia

Tvorba opravnej
položky (zvýšenie)

Zníženie opravnej
položky

Zúčtovanie opravnej
položky

Stav na konci
bežného účtovného
obdobia

Nedokončená výroba a polotovary
vlastnej výroby
Výrobky
Zvieratá
Tovar
Poskytnutý preddavok na zásoby
Zásoby spolu

(8)

Opis významných pohľadávok v nadväznosti na položky súvahy a v členení na pohľadávky za hlavnú činnosť a podnikateľskú činnosť.
bezvýznamné

Významné pohľadávky

Opis

hlavná činnosť

Suma

záloha - ing. arch. Mullerová

16160,00 €

(9)

Prehľad opravných položiek k pohľadávkam, pričom sa uvádza ich stav na začiatku bežného účtovného obdobia, tvorba, zníženie alebo
zúčtovanie opravných položiek počas bežného účtovného obdobia a stav na konci bežného účtovného obdobia, ako aj dôvod tvorby, zníženia
alebo zúčtovania opravných položiek k pohľadávkam.
žiadne
Tabuľka k čl. III ods. 9 o vývoji opravných položiek k pohľadávkam
Druh pohľadávok

Stav na začiatku
bežného účtovného
obdobia

Tvorba opravnej
položky (zvýšenie)

Zníženie opravnej
položky

Zúčtovanie opravnej
položky

Stav na konci
bežného účtovného
obdobia

Pohľadávky z obchodného styku
Ostatné pohľadávky
Pohľadávky voči účastníkom združení
Iné pohľadávky
Pohľadávky spolu
© MVOServis s.r.o.
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žiadne
(10)
Prehľad pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti.
Tabuľka k čl. III ods. 10 o pohľadávkach do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti
Stav na konci
bezprostredne predchádzajúceho účtovného
obdobia

bežného účtovného obdobia
Pohľadávky do lehoty splatnosti

18795,03 €

3995,65 €

18795,03 €

3995,65 €

Pohľadávky po lehote splatnosti
Pohľadávky spolu

(11)

Prehľad významných položiek časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období.

Významné položky časového rozlíšenia
nákladov


časové rozlíšenie nákladov



príjmy budúcich období

bezvýznamné

Opis

Suma

finančný príspevok - stravné

92,40 €

(12)

Opis a výška zmien vlastných zdrojov krytia neobežného majetku a obežného majetku podľa položiek súvahy za bežné účtovné obdobie, a to
opis základného imania, nadačného imania v nadáciách, výška vkladov zakladateľov alebo zriaďovateľov, prioritný majetok v neziskových
organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby, prevody zdrojov z fondov účtovnej jednotky a podobne; za jednotlivé položky sa
uvádza stav na začiatku bežného účtovného obdobia, jednotlivé prírastky, úbytky, presuny a zostatok na konci bežného účtovného obdobia,
b) opis jednotlivých druhov fondov, ktoré tvorí účtovná jednotka, stav na začiatku bežného účtovného obdobia, prírastky, úbytky, presuny
a zostatok na konci bežného účtovného obdobia.
Tabuľka k čl. III ods. 12 o zmenách vlastných zdrojov krytia neobežného majetku a obežného majetku
a)

Stav na začiatku
bežného
účtovného
obdobia

Prírastky
(+)

Úbytky
(-)

Presuny
(+, -)

Stav na konci
bežného
účtovného
obdobia

Imanie a fondy
Základné imanie

0,00 €

z toho:

nadačné imanie v nadácii

0,00 €



vklady zakladateľov

0,00 €



prioritný majetok

0,00 €
0,00 €

Fondy tvorené podľa osobitného predpisu

880,18 €

4213,74 €

977,68 €

4116,24 €

Fond reprodukcie

0,00 €

Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov

0,00 €

Fondy zo zisku
Rezervný fond

0,00 €

Fondy tvorené zo zisku

0,00 €

Ostatné fondy

0,00 €

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov

69617,08 €

3393,79 €

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie

169272,37 €

117803,39 €

Spolu

239769,63 €

125410,92 €

22579,28 €

169272,37 €

219703,96 €

-169272,37 €

117803,39 €

0,00 €

341623,59 €

23556,96 €

(13)
Informácia o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty vykázanej v minulých účtovných obdobiach.
Tabuľka k čl. III ods. 13 o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty
Názov položky
Účtovný zisk

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

169272,37 €

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
© MVOServis s.r.o.
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Úhrada straty minulých období
Prevod do sociálneho fondu
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov

169272,37 €

Iné
Účtovná strata
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
Iné

(14)
a)

Opis a výška cudzích zdrojov, a to:
údaje o jednotlivých druhoch rezerv, ktoré tvorí účtovná jednotka; uvádza sa stav rezerv na začiatku bežného účtovného obdobia, ich tvorba,
zníženie, použitie alebo zrušenie počas bežného účtovného obdobia a zostatok rezervy na konci bežného účtovného obdobia, pričom sa
uvedie predpokladaný rok použitia rezervy
bezvýznamné

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

Stav na začiatku
bežného
účtovného obdobia

Tvorba rezerv

Použitie rezerv

Zrušenie alebo
zníženie rezerv

Stav na konci
bežného
účtovného obdobia

Jednotlivé druhy krátkodobých zákonných
rezerv
Jednotlivé druhy dlhodobých zákonných rezerv
Zákonné rezervy spolu
Jednotlivé druhy krátkodobých ostatných rezerv
Jednotlivé druhy dlhodobých ostatných rezerv
Ostatné rezervy spolu
Rezervy spolu

b)

údaje o významných položkách na účtoch 325 - Ostatné záväzky a 379 – Iné záväzky; uvádza sa začiatočný stav, prírastky, úbytky
bezvýznamné
a konečný zostatok podľa jednotlivých druhov záväzkov,

Významné položky ostatných a iných záväzkov

Začiatočný stav

Prírastky

c)

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

d)

prehľad o výške záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti v členení podľa položiek súvahy
1. do jedného roka vrátane,
2. od jedného roka do piatich rokov vrátane,
3. viac ako päť rokov

© MVOServis s.r.o.
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Tabuľka k čl. III ods. 14 písm. c) a d) o záväzkoch
Stav na konci
Druh záväzkov

bezprostredne predchádzajúceho
účtovného obdobia

bežného účtovného obdobia

Záväzky po lehote splatnosti
Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka
Krátkodobé záväzky spolu

3040,00 €

750,00 €

9435,81 €

15896,05 €

12475,81 €

16646,05 €

0,00 €

0,00 €

12475,81 €

16646,05 €

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; uvádza sa začiatočný stav, tvorba a čerpanie sociálneho fondu počas účtovného obdobia
žiadne
a zostatok na konci účtovného obdobia,

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

Bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie

Bežné účtovné obdobie

Stav k prvému dňu účtovného obdobia

85,64 €

42,96 €

124,92 €

129,36 €

Čerpanie

108,68 €

86,68 €

Stav k poslednému dňu účtovného obdobia

101,88 €

85,64 €

Tvorba na ťarchu nákladov
Tvorba zo zisku

f)

prehľad o bankových úveroch, pôžičkách a návratných finančných výpomociach s uvedením meny, v ktorej boli poskytnuté, druhu, hodnoty
v cudzej mene a hodnoty v eurách ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, výšky úroku, splatnosti a formy zabezpečenia,
žiadne

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

Druh cudzieho zdroja

Mena

Výška úroku v %

Splatnosť

Forma
zabezpečenia

Suma istiny na
konci bežného
účtovného
obdobia

Suma istiny na
konci
bezprostredne
predchádzajúceho
účtovného
obdobia

Krátkodobý bankový úver
Pôžička
Návratná finančná výpomoc
Dlhodobý bankový úver
Spolu

g)

prehľad o významných položkách časového rozlíšenia výdavkov budúcich období.

Významné položky časového rozlíšenia
výdavkov budúcich období

(15)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

bezvýznamné

Opis

Suma

Prehľad o významných položkách výnosov budúcich období v členení najmä na
žiadne
zostatkovú hodnotu bezodplatne nadobudnutého dlhodobého majetku,
zostatkovú hodnotu dlhodobého majetku obstaraného z dotácie,
zostatok nepoužitej dotácie alebo grantu,
zostatok nepoužitej časti podielu zaplatenej dane,
zostatkovú hodnotu dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane,
zostatok nepoužitého peňažného plnenia na základe zmluvy o sponzorstve v športe (ďalej len „sponzorské“),
zostatková hodnota dlhodobého majetku obstaraného zo sponzorského.

© MVOServis s.r.o.
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Tabuľka k čl. III ods. 15 o významných položkách výnosov budúcich období
Položky výnosov budúcich období z dôvodu

Stav na konci
bezprostredne
predchádzajúceho
účtovného obdobia

Prírastky

Stav na konci
bežného účtovného
obdobia

Úbytky

bezodplatne nadobudnutého dlhodobého majetku

0,00 €

dlhodobého majetku obstaraného z dotácie

0,00 €

dlhodobého majetku obstaraného z finančného daru

0,00 €

dotácie zo štátneho rozpočtu alebo z prostriedkov Európskej únie

0,00 €

dotácie z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku

0,00 €

grantu

0,00 €

podielu zaplatenej dane

27256,30 €

81225,81 €

27256,30 €

81225,81 €

dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane

0,00 €

sponzorského v športe

0,00 €

dlhodobého majetku obstaraného zo sponzorského

0,00 €

ostatné

(16)
a)

3305,65 €

206570,24 €

206570,24 €

žiadne
Údaje o majetku prenajatom formou finančného prenájmu, a to
celková suma dohodnutých platieb ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, v členení na istinu a finančný náklad,
Suma istiny

b)

3305,65 €

Finančný náklad

suma istiny a finančného nákladu podľa doby splatnosti
1. do jedného roka vrátane,
2. od jedného roka do piatich rokov vrátane,
3. viac ako päť rokov.

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

Stav na konci
bezprostredne
predchádzajúceho
účtovného obdobia

Istina

Finančný náklad

Stav na konci
bežného účtovného
obdobia

Celková suma dohodnutých platieb
do jedného roka vrátane
od jedného roka do piatich rokov vrátane
viac ako päť rokov

(1)

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

Prehľad tržieb za vlastné výkony a tovar s uvedením ich opisu a vyčíslením hodnoty tržieb podľa jednotlivých hlavných druhov
výrobkov, služieb hlavnej činnosti a podnikateľskej činnosti účtovnej jednotky.

Prehľad tržieb za vlastné výkony a tovar

Hlavná činnosť

Podnikateľská činnosť

Tržby z predaja služieb

(2)

14400,00 €

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

Opis významných položiek prijatých darov, osobitných výnosov, zákonných poplatkov a iných ostatných
výnosov

bezvýznamné

Suma

Príspevky od FO

132013,65 €

Príspevky od PO

47706,11 €

Iné ostatné výnosy - charitatívna reklama

20000,00 €

© MVOServis s.r.o.
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(3)

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

žiadne

Prehľad dotácií a grantov

(4)

Suma

Opis a suma významných položiek finančných výnosov; uvádza sa aj celková suma kurzových ziskov, pričom osobitne sa uvádza hodnota
kurzových ziskov účtovaná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.
bezvýznamné

Opis významných položiek finančných výnosov


celková hodnota kurzových ziskov



hodnota kurzových ziskov ku dňu účtovnej závierky



ostatné

(5)

Suma

Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek nákladov, nákladov na ostatné služby, osobitných nákladov a iných ostatných nákladov.
bezvýznamné

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

Suma

Ostatný spotrebný materiál

26768,87 €

Ostatné služby

28985,91 €

Konferencia

22112,21 €

Marketingové služby

53650,87 €

Mzdové náklady

55284,41 €

Zákonné sociálne poistenie

18523,15 €

(6)
Prehľad o účele a výške použitia podielu zaplatenej dane za bežné účtovné obdobie.
Tabuľka k čl. IV ods. 6 o účele a výške použitia podielu zaplatenej dane
Účel použitia podielu zaplatenej dane

ostatné hlavná činnosť

služby hlavná činnosť
spotreba materiálu

osobné náklady

žiaden

Použitá suma z bezprostredne
predchádzajúceho účtovného obdobia

Použitá suma bežného
účtovného obdobia

600,00 €

218,09 €

14353,22 €

57836,36 €

280,63 €

8682,70 €

12022,45 €

62577,94 €

energie

579,12 €

Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia

(7)

81225,81 €

Opis a suma významných položiek finančných nákladov; uvádza sa aj celková suma kurzových strát, pričom osobitne sa uvádza hodnota
bezvýznamné
kurzových strát účtovaná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

Opis významných položiek finančných nákladov


celková hodnota kurzových strát



hodnota kurzových strát ku dňu účtovnej závierky



ostatné

(8)
a)
b)
c)
d)

Suma

V účtovnej jednotke, ktorá má povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom, sa uvedie vymedzenie a suma nákladov za účtovné obdobie
nemá povinnosť
v členení na náklady za
overenie účtovnej závierky,
uisťovacie audítorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky,
daňové poradenstvo,
ostatné neaudítorské služby.

© MVOServis s.r.o.
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Tabuľka k čl. IV ods. 8 o nákladoch vynaložených v súvislosti s auditom účtovnej závierky
Jednotlivé druhy nákladov za

Suma

overenie účtovnej závierky

960,00 €

uisťovacie audítorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky
daňové poradenstvo
ostatné neaudítorské služby
Spolu

960,00 €

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

bezvýznamné
Hodnota majetku

Čl. VI
Ďalšie informácie
(1)

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

žiadne

Opis iných aktív

(2)

Hodnota

Opis a hodnota iných pasív vyplývajúcich zo súdnych rozhodnutí, z poskytnutých záruk, zo všeobecne záväzných právnych predpisov, z ručenia podľa
žiadne
jednotlivých druhov ručenia; takýmito inými pasívami sú:
a)
možná povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti a ktorej existencia závisí od toho, či nastane alebo nenastane jedna alebo viac neistých udalostí
v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej jednotky, alebo
b)
povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti, ale ktorá sa nevykazuje v súvahe, pretože nie je pravdepodobné, že na splnenie tejto povinnosti bude
potrebný úbytok ekonomických úžitkov, alebo výška tejto povinnosti sa nedá spoľahlivo oceniť.

Opis iných pasív

(3)
a)
b)
c)
d)
e)

Hodnota

Opis významných položiek ostatných finančných povinností, ktoré sa nesledujú v účtovníctve a neuvádzajú sa v súvahe; pri každej položke sa uvádza jej opis,
bezvýznamné
výška a údaj, či sa týka spriaznených osôb, a to
povinnosť z devízových termínovaných obchodov a iných finančných derivátov,
povinnosť z opčných obchodov,
zákonná povinnosť alebo zmluvná povinnosť odobrať určité produkty alebo služby, napríklad z dodávateľských alebo odberateľských zmlúv,
povinnosť z leasingových, nájomných, servisných, poistných, koncesionárskych, licenčných zmlúv a podobných zmlúv,
iné povinnosti.

Opis významných položiek ostatných finančných povinností
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Výška

Spriaznené osoby
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(4)

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

(5)

Informácie o významných skutočnostiach, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia.
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žiadne

bezvýznamné
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