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Láska nepozná starobu, 

a srdce nepozná vrásky 

(anglické príslovie)

Milí naší klienti, priatelia.

Tak ako s každým prichádzajúcim novým rokom sa zamýšľam, ako najlepšie zhodnotiť ten
rok  predchádzajúci.  Rok  2020  sa  určite  zapíše  nielen  do  histórie  nášho  zariadenia,  ale  aj  do
svetových dejín ako rok pandémie, ako rok boja epidemiológov, biochemikov a zdravotníkov  s
koronavírusom COVID-19.  Žiaľ,  nemôžem konštatovať,  že by sa ľudstvu podarilo  boj s  týmto
vírusom úspešne s koncom roka 2020 aj vyhrať. Čaká nás ešte neľahké obdobie, lebo sila vírusu s
chladným zimným obdobím len narastá a ľudstvo je už unavené z dodržiavania epidemiologických
opatrení, čo vedie k opätovnému nárastu ochorení, žiaľ aj s fatálnymi dôsledkami.
Rok  2020  sme  v  zariadení  Senior  dom Terézia  zvládli  bez  nákazy.  Samozrejme,  že  aj  vďaka
opatreniam, ktoré sme prijali,a ktoré na jednej strane ochraňujú Vás, našich klientov, ale na druhej
strane  predstavujú  drastické  obmedzenie  Vášho  života  v  zariadení  na  aké  ste  neboli  zvyknutí.
Spoločenský  život  a  kontakt  s  priateľmi  a  rodinnými  príslušníkmi  sa  obmedzil  na  minimum.
Spoločne trávené chvíle pri jedle v jedálničkách nášho zariadenia sme už v marci 2020 ukončili
zmenou stravovania na izbách a zabezpečili tak obmedzenie okruhu kontaktov. Heslo R-O-R (rúšky
– odstup – ruky) sa stalo našou každodennou povinnosťou. Dezinfekciu je možno cítiť z každého
kúta nášho zariadenia a do noci svietia obloky priestorov od svetla germicídnych žiaričov v nádeji,
že to aj v tomto roku ustojíme. 

V minulom období som využila túto časť  výročnej správy na poďakovanie naším milým
priateľom,  ktorí  prichádzali  do  zariadenia  Senior  dom Terézia  so  svojím  programom,  aby  nás
potešili. V roku 2020 však museli zostať za bránami zariadenia, a preto hľadali možnosť, ako nám v
tejto  neľahkej  dobe  pomôcť.  Naše  veľké  poďakovanie  sme  v  uplynulom  období  odovzdali
prostredníctvom  našej  webovej  stránky  sponzorom,  ktorí  nás  zásobovali  rúškami,  ochrannými
štítami, klientom poskytli hygienické balíčky, zabezpečili služby nákupov, či obdarovali každého
klienta darčekom pri príležitosti vianočných sviatkov. Ešte raz veľké ĎAKUJEME.
Toto „ďakuejme“ patrí aj detičkám z Materskej školy v Holíči a Kátove, žiakom Základnej školy na
Školskej  ulici  v  Holíči,  či  žiakom ZŠ v  Holíči  a  žiakom ZŠ v  Kopčanoch.  Rovnako  je  treba
poďakovať  za  stálu  priazeň  aj  učiteľom  a  učiteľkám  zo  Strednej  odbornej  školy  dopravnej  a
Hotelovej akadémie Holíč, ktorí v tomto, pre nich neľahkom roku, zastúpili svojich študentov a
napiekli pre klientov zariadenia vianočné sladkosti.

Keďže tento rok znamenal pre našich klientov a ich blízkych veľké obmedzenie osobných
kontaktov,  zariadenie  veľmi  intenzívne  komunikovalo  s  okolím prostredníctvom svojej  vebovej
stránky,  telefónu,  e-mailu,  či  Skypu.  Aspoň  týmito  cestami  a  technológiami  sme  sa  snažili
zabezpečiť spojenie rodinných príslušníkov s našimi klientmi.
Čo na záver? Záverom musím ešte raz poďakovať všetkým za pomoc, a rodinným príslušníkom a
priateľom našich  klientov  za  trpezlivosť.  Verte,  že  každé  obmedzenie  je  prijímané výhradne v
záujme  ochrany  zdravia  obyvateľov  nášho  zariadenia.  Musíme  vydržať  a  SPOLU  TO
ZVLÁDNEME.

Ing Marta Tomčíková, riaditeľka n.o.
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2. Identifikácia neziskovej organizácie 

Názov: Senior dom Terézia n.o.   

Sídlo:   908 51  Holíč, Zámocká ul. 390 

IČO:    37 986 198 

Dátum a miesto registrácie: 21.04. 2009, Obvodný úrad Trnava 

pod č. VVS/NO – 125/2009 

Účel založenia neziskovej organizácie a druh všeobecne prospešných služieb.  

 V  zmysle  §  2,  ods.  2  Zákona  č.  213/1997  Z.z.  O  neziskových  organizáciách  v  znení

neskorších predpisov, nezisková organizácia Senior dom Terézia bola založená za účelom: 

 

a/ poskytovanie sociálnych služieb v zmysle Zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o 

zmene a doplnení Zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov

b/ poskytovanie humanitárnej  starostlivosti

c/ zabezpečenie bývania, správy a obnovy bytového fondu.

Správna rada: Vladimír Dobiaš – predseda 

Mgr. Peter Tomčík, Phd. 

Blanka Krokovičová 

Dozorná rada: Petra Nagyová 

Anna Donátová 

Ing. Ingrid Hűbnerová 

Štatutárny orgán : Ing. Marta Tomčíková 

- riaditeľ                 Veterná 1710/1 

                                 908 51  Holíč

V sledovanom období nedošlo k zmenám v orgánoch organizácie. 
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3. Zhodnotenie činnosti podľa druhu 

A) Nezisková organizácia Senior dom Terézia,  n.o.  v roku 2020 poskytovala sociálne služby v

zmysle Zákona č 448/2008 Z.z. o sociálnych službách, a to : 

1. podľa §35 - Zariadenie pre seniorov (ZPS):

Obsadenosť zariadenia   pre seniorov   v roku 20  20  :  

Stav klientov k 31. 12. 2019 73

Prijatí v roku 2020 34

Prepustení v roku 2020 5

Zosnulí v roku 2020 30

Stav klientov k 31. 12. 2020 72

Obsadenosť zariadenia podľa pohlavia klientov 

muži 23

ženy 49

Obsadenosť zariadenia podľa mobility klientov

mobilní 48

čiastočne mobilní 21

imobilní   3

Obsadenosť zariadenia podľa veku

63 – 74 rokov 15

75 – 79 rokov 18

80 – 84 rokov 15

85 – 89 rokov 17

nad 90 rokov   7

Obsadenosť podľa stupňa odkázanosti:

 stupeň odkázanosti IV 2

 stupeň odkázanosti V 12

5



 stupeň odkázanosti VI 58

2.   podľa §38 -    Domov   sociálnych služieb   (DSS)  .  

Obsadenosť   domova sociálnych služieb   v roku 20  20  :  

Stav klientov k 31. 12. 2018 16

Prijatí v roku 2019   1

Prepustení v roku 2019   0

Zosnulí v roku 2019   1

Stav klientov k 31. 12. 2019 16

Obsadenosť zariadenia podľa pohlavia klientov 

muži   9

ženy   7

Obsadenosť zariadenia podľa mobility klientov

mobilní 10

čiastočne mobilní   5

imobilní   1

Obsadenosť zariadenia podľa veku

40 – 62 rokov   9

63 – 74 rokov   3

75 – 79 rokov   1

80 – 84 rokov   0

85 – 89 rokov   2

nad 90 rokov   1

Obsadenosť podľa stupňa odkázanosti:

 stupeň odkázanosti V 2

 stupeň odkázanosti VI 14

Úhrada za služby:
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V  roku  2020 nedošlo  k  zmene  cien  za  poskytované  služby  v  zariadení  pre  seniorov

poskytovaných zariadením Senior dom Terézia, n.o. Na financovaní týchto nákladov sa podieľali

iba  dommovské  obce  naších  klientov  zo  Skalice  a  Šaštína-Strážov.  Nakoľko  na  financovaní  v

prospech prijímateľov sociálnych služieb – DSS sa aj v roku 2020 podieľal Trnavský samosprávny

kraj, pre klientov DSS zostáva naďalej cena nezmenená.  Cenník je zverejnený na webovej stránke

www.seniordomterezia.sk,  ako aj  vo vitríne vo vestibule zariadenia.  Tu sú presne špecifikované

náklady na každú položku  služby zvlášť,  a  výsledná cena pre klienta  sa  odvíja  od sortimentu

prijímaných služieb.

Vyúčtovanie sa robí 1x za štvrťrok v súlade so zmluvnými podmienkami medzi zariadením a

prijímateľmi  sociálnych  služieb,  nakoľko  aj  v  priebehu  tohto  obdobia  dochádza  k  zmenám

odoberaných služieb (napr. v prípade hospitalizácie atď).

B) Nezisková organizácia v roku 2020 zabezpečovala humanitárnu starostlivosť v spolupráci MÚ

Holíč pre odkázané skupiny obyvateľov poskytovaní potrebnej súčinnosti v súvislosti s COVID-19.

Rovnako poskytovala pomoc v súvislosti s ochorením COVID-19 aj poskytovateľovi sociálnych

služieb na Kátovskej ulici, Holíč (postele, matrace, ochranné pomôcky).

C) Nezisková organizácia pre klientov – prijímateľov sociálnych služieb zabezpečuje celoročné

bývanie v 3 blokoch zariadenia a v 10 bungalovoch. Zároveň zabezpečuje ich údržbu a obnovu v

súlade  so  zákonnými  povinnosťami.  V  roku  2020 zabezpečila  opravu  vjazdu  pred  hlavným

vchodom do zariadenia, a vjazdu pred bočným vchodom pri bloku D. Taktiež vybudovala prístavbu

na umiestenie dočasného skladu odpadu hygienických potrieb.

V tomto roku bola tiež vybavená ambulancia zariadenia v súlade so zákonnými podmienkami pre

rozšírenie poskytovaných služieb v zmysle §22 zákona 448/2008 Z.z., t.j. ošetrovateľskú činnosť.

Zároveň bola zriadená aj ošetrovateľská zóna na bloku B.1 s tým, že všetky izby tejto zóny sú

vybavené polohovacími posteľami. V tomto roku bola dovybavená aj recepcia zariadenia a izolačná

miestnosť.
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4. Ročná účtovná závierka a zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnutých.

Hospodárenie neziskovej organizácie Senior dom Terézia je verne zachytené v účtovníctve, 

ktoré v zmysle Zákona č. 431/2002 bolo k 31. 12. 2020 uzatvorené účtovnou závierkou. V súlade s 

§ 17 uvedeného zákona účtovnú závierku organizácie tvoria tieto časti:

 výkaz ziskov a strát,

 súvaha,

 poznámky.

Účtovná závierka k 31. 12. 2020 bola v súlade so zákonom overená audítorkou Ing.  Luciou 

Sandtner,PhD., a jej správa tvorí prílohu č. 2 výročnej správy za rok 2020. Prílohu č.1 tvorí účtovná 

závierka za rok 2020 vo všetkých svojich častiach. 

Z výkazu ziskov a strát je zrejmé, že nezisková organizácia vykonávala v roku 2020 iba 

hlavnú – nezdaňovanú činnosť.

Výnosy celkom: 1 312 794,34 €

Náklady celkom: 1 271 292,50 €

Hospodársky výsledok:       41 501,84 €

Daň                              0,- €

Hospodársky výsledok po zdanení      41 501,84 €

Vo výnosoch je zahrnuté aj  postupné rozpúšťanie poskytnutého nenávratného finančného

príspevku, ktorý sme v minulosti  čerpali  v rámci operačného programu, číslo výzvy ROP-2.1c-

2010/02  na  financovanie  projektu  konverzie  bývalého  areálu  materskej  školy  na  zariadenie

sociálnych  služieb,  ktoré  ovplyvnilo  tvorbu  hospodárskeho  výsledku  –  vykázanie  zisku  v

sledovanom  období  vo  výške  41  501,84 €,  a  to  po  zúčtovaní  sumy  113  827,-  €  do  výnosov

spoločnosti.

Čo sa týka  krátkodobých záväzkov, nezisková organizácia Senior dom Terézia  ich v roku

2020 znížila  oproti roku 2019 celkom o 133,98 €. 

8



Rozpis záväzkov k 31.12. 2020:

Rozpis dlhodobého hmotného majetku – stav k 31.12.2020:

V roku 2020 bol obstaraný DHM:
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ústredňa hlasovej signalizácie požiaru v hodnote 1 782,- €,

čistiaci podlahový stroj LAVOR v hodnote 3 271,32 €,

zdravotnícky vozík ADULI s príslušenstvom v hodnote 2 529,60 €.

Uvedené pohyby (výnosové, nákladové a majetkové) sú detailne zachytené v účtovnej závierke za 

rok 2020. 

Finančné príjmy v roku 20  20  

1.  Príjmy celkom:             1 217 763,36 €

a) Celková výška príjmov z úhrad:

 MPSVaR SR 691 704,-   €

 vratka MPSVaR SR            - 86 340,91 €

 mimoriadna dotácia MPSVaR SR   29 722,-   €

 VÚC TT SK 113 961,-   €

 vratka VÚC TT SK            0,-   €

 dotácia ÚPSVaR SR   38 377,62 €

 dotácia MIRRaI SR   10 170,90 €

 dotácia mesto     1 183,92 €

 príjmy prijaté na základe darovacej zmluvy       1 150,-    €

 príjmy od klientov 436 929,23 €

Ekonomicky oprávnené náklady za rok 20  20  

2) Celková výška skutočných EON:         1 248 521,74 €

z toho: 

 mzdy, platy, osobné vyrovnanie 523 422,21 €

 poistné na verejné zdrav. a sociálne poistenie 178 093,70 €

 tuzemské cestovné náhrady     1 516,22 €

 výdavky na energiu a vodu   64 961,77 €

 výdavky na materiál             234 463,90 €

 výdavky na rutinnú údržbu     1 439,43 €

 nájomné za prenájom nehnuteľností   61 147,40 €

 výdavky na služby   41 942,74 €

 výdavky na bežné transfery       9 090,80 €

 odpisy          132 453,57,- €
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Výška priemerných skutočných dosiahnutých EON

na 1 prijímateľa SS na 1 mesiac     1 179,50 €

Spoločnosť  v  roku  2020 získala  príspevky  –  2%  zo  zaplatenej  dane  z  príjmu  fyzických  a

právnických osôb vo výške  978,67 €. Uvedené zdroje boli použité na financovanie záujmových

aktivít klientov zariadenia Senior dom Terézia.

Zamestnanosť:

Aj v roku 2020 sa zamestnanosť v zariadení Senior dom Terézia v priebehu sledovaného

obdobia zvýšila. Počet zamestnancov dosiahol 53 osôb, z toho 6 mužov a 47 žien. Počet odborných

pracovníkov v zariadení predstavoval 34 osôb.

Stav zamestnancov k 31. 12. 2020:

Úsek vedúceho zariadenia 11

Vedúci zariadenia 1

Finančný manažér a manažér kvality 1

Údržbár 1

Šofér 2

Vedúca kuchyne 1

Kuchár 4

Pomocný kuchár 1

Ekonomicko - personálny úsek 8

Vedúca EPÚ 1

Účtovníčka 1

Upratovačka 4

Práčka 2

Sociálny úsek 6

Vedúca SÚ 1

Sociálna pracovníčka 1

Terapeut 4

Zdravotnícko – opatrovateľský úsek 28

Vedúca ZOÚ 1

Vedúca opatrovateľov 1

Ošetrovateľ 1

Zdravotnícky asistent 7
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Opatrovateľ 17

Fyzioterapeut 1

Celkom 53

Evidenčný stav zamestnancov k 31.12. 2020: 53 osôb

z toho: odborných zamestnancov 64,15 %

Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali činnosť v roku 2020:   2 osoby

5. Správa audítora o overení účtovnej závierky za rok 2019 

 

Za rok 2020 audit  účtovníctva neziskovej organizácie Senior dom Terézia  n.o.  vykonala

Ing. Lucia Sandtner, PhD., číslo licencie 1173.

Kompletná správa audítora o overení účtovnej závierky bude v zákonnej lehote do

15. 4. 2021 zverejnená na portáli daňovej správy. Táto audítorská správa tvorí tiež v plnom

znení prílohu č. 2 tejto výročnej správy.

6. Záver

Záverom možno skonštatovať, že nezisková organizácia Senior dom Terézia v roku

2020 plnila  všetky povinnosti  voči  svojím klientom,  a  vďaka finančný prostriedkom zo

štátneho  rozpočtu  a  rozpočtu  TTSK  sa  podarilo  zabezpečiť  im  bezpečné  prostredie  a

ochrániť pred negatívnymi dôsledkami celosvetovej pandémie COVID-19.

Ničoho sa staroba nesmie vystríhať väčšmi ako nečinnosti

            (Marcus Aurelius Cicero)
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Prílohy:

1) Účtovná závierka

2) Správa audítora o overení účtovnej závierky za rok 2020
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Číslo faxu

/0

Číslo telefónu

/0

Obec

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

PSČ

Á Ä B Č D É F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9-

Číslo

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšu zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.

Zostavená dňa:

. . 2 0

(vyznačí sa x)

Účtovná závierka

riadna

Obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky

Údaje sa vypĺňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

E-mailová adresa

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:

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

Strana 1MF SR 2013

zostavená

Schválená dňa:

. . 2 0

Daňové identifikačné číslo

IČO

UZNUJ_1

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

IČO

SID

mimoriadna schválená

Priložené súčasti účtovnej závierky

Súvaha (Úč NUJ 1-01)

Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01)

Poznámky (Úč NUJ 3-01)

(vyznačí sa x)

. . 2 0zostavená k

Rok

2 0

Mesiac

Za obdobie
od

2 0do

2 0od

2 0do

Bezprostredne
predchádzajúce
obdobie. .

SK NACE

Úč NUJ

v sústave podvojného účtovníctva
neziskovej účtovnej jednotky

V Z O R



č.r. 
Bezprostredne 

predchádzajúce 
účtovné obdobie

Brutto Korekcia Netto Netto

b 1 2 3 4

001

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

Dlhodobý hmotný majetok                             r. 010 až r. 020 009

Pozemky                                                                           (031) 010 x

Umelecké diela a zbierky                                              (032) 011 x

Stavby                                                      021 - (081 + 092AÚ) 012

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

Obstaranie dlhodobého hmotného majetku          (042 - 094) 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

Strana aktív
Bežné účtovné obdobie

a

A. NEOBEŽNÝ MAJETOK  SPOLU          r. 002 + r. 009 + r. 021

1.

2.

3 .
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IČO SIDSúvaha (Úč NUJ 1-01)



Bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie

Brutto Korekcia Netto Netto
b 1 2 3 4

029

Zásoby                                                      r. 031 až r. 036 030

Materiál                                                        (112 + 119) - 191 031

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

Výrobky                                                               (123  - 194) 033

Zvieratá                                                               (124 - 195) 034

Tovar                                                         (132 + 139) - 196 035
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby  (314 AÚ - 391 
AÚ) 036

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

Krátkodobé pohľadávky                          r. 043 až r. 050 042

Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ 043

Ostatné pohľadávky                                   (315 AÚ  -  391 AÚ) 044

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  

Finančné účty                                             r. 052 až r. 056 051

Pokladnica                                                         (211 + 213) 052 x

Bankové účty                                                (221 AÚ + 261) 053 x

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

057
Náklady budúcich období                                              (381) 058

Príjmy budúcich období                                                 (385) 059

060

a

Strana aktív č.r. 
Bežné účtovné obdobie  

1.

MAJETOK  SPOLU                                  r. 001 + r. 029 + r. 057

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

2.

3.

4.

C. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE  SPOLU                     r. 058 a r. 059
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č.r. Bežné účtovné 
obdobie

Bezprostredne 
predchádzajúce účtovné 

obdobie
b 5 6

061

062
063
064
065
066
067
068
069
070
071

3. 072

4.
073

074
075
076
077
078
079
080
081
082
083
084
085
086
087
088
089

090

091

092

093

094
095
096
097
098
099
100
101
102
103
104

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov                                                                   
(+; - 428)

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)
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)

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

B.CUDZIE ZDROJE SPOLU  r. 075 + r. 079 + r. 087 +  r. 097
1. Rezervy                           r. 076 až r. 078 

Rezervy zákonné                                                         (451AÚ)
Ostatné rezervy                                                            (459AÚ)
Krátkodobé rezervy                         (323 + 451AÚ + 459AÚ)

Spojovací účet pri združení                                             (396)

2. Dlhodobé záväzky                                             r. 080 až r. 086
Záväzky zo sociálneho  fondu                                        (472)
Vydané dlhopisy                                                               (473)
Záväzky z nájmu                                                         (474 AÚ)
Dlhodobé prijaté preddavky                                           (475)
Dlhodobé nevyfakturované dodávky                             (476)
Dlhodobé zmenky na úhradu                                        (478)
Ostatné dlhodobé záväzky                      (373 AÚ + 479 AÚ)

Ostatné záväzky            (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)
4. Bankové výpomoci a pôžičky                         r. 098 až r. 100

Dlhodobé bankové úvery                                           (461AÚ)
Bežné bankové úvery                           ( 231+ 232 + 461AÚ)
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci               (241+ 249)

3. Krátkodobé záväzky                                         r. 088 až r. 096
Záväzky z obchodného styku        (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)

C. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE  SPOLU                             r. 102 a r. 103
1. Výdavky budúcich období                                               (383)

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

a b c 1 2 3 4

501 Spotreba materiálu 01

502 Spotreba energie 02

504 Predaný tovar 03

511 Opravy a udržiavanie 04

512 Cestovné 05

513 Náklady na reprezentáciu 06

518 Ostatné služby 07

521 Mzdové náklady 08

524 Zákonné sociálne poistenie a zdravotné 
poistenie 09

525 Ostatné sociálne poistenie 10

527 Zákonné sociálne náklady 11

528 Ostatné sociálne náklady 12

531 Daň z motorových vozidiel 13

532 Daň z nehnuteľností 14

538 Ostatné dane a poplatky 15

541 Zmluvné pokuty a penále 16

542 Ostatné pokuty a penále 17

543 Odpísanie pohľadávky 18

544 Úroky 19

545 Kurzové straty 20

546 Dary 21

547 Osobitné náklady 22

548 Manká a škody 23

549 Iné ostatné náklady 24

551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a 
dlhodobého hmotného majetku 25

552
Zostatková cena predaného dlhodobého 
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

561 Poskytnuté príspevky organizačným 
zložkám 33

562 Poskytnuté príspevky iným účtovným 
jednotkám 34

563 Poskytnuté príspevky fyzickým osobám 35

565 Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej 
dane 36

567 Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky 37

38

Číslo 
účtu Náklady Číslo 

riadku 

Činnosť Bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie

Účtová trieda 5 spolu                     r. 01 až r. 37
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Hlavná 
nezdaňovaná Zdaňovaná Spolu

a b c 1 2 3 4
601 Tržby za vlastné výrobky 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 58

651 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného 
majetku a dlhodobého hmotného majetku 59

652 Výnosy z dlhodobého finančného majetku 60

653 Tržby z predaja cenných papierov a 
podielov 61

654 Tržby z predaja materiálu 62

655 Výnosy z krátkodobého finančného 
majetku 63

656 Výnosy z použitia fondu 64
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
663 Prijaté príspevky od fyzických osôb 69
664 Prijaté členské príspevky 70
665 Príspevky z podielu zaplatenej dane 71
667 Prijaté príspevky z verejných zbierok 72
691 Dotácie 73

74

591 Daň z príjmov 76
595 Dodatočné odvody dane z príjmov 77

Účtová trieda 6 spolu           r. 39 až r. 73 
Výsledok hospodárenia pred zdanením 75

r. 74 - r. 38

Výsledok hospodárenia po zdanení 78(r. 75 - (r. 76 + r. 77) ) (+/-)                     

Číslo 
účtu Výnosy Číslo 

riadku 

Činnosť Bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie
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Poznámky (Úč  NUJ 3 – 01) IČO  3 7 9 8 6 1 9 8 /SID     

 

Čl. I 

Všeobecné údaje 

(1) Meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, ktorá je zakladateľom alebo zriaďovateľom účtovnej jednotky, dátum 
založenia alebo zriadenia účtovnej jednotky. 

Zakladatelia: Ing. Marta Tomčíková, Veterná 1, Holíč 
                      Blanka Krokovičová, Haanova 22, Bratislava 
                      Bc. Jana Dobiašová, SNP 42, Holíč 

Dátum založenia účtovnej jednotky: 21.4.2009 

 

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

Štatutárny orgán: Ing. Marta Tomčíková, riaditeľ 

Správna rada: Vladimír Dobiáš 
                        Blanka Krokovičová 
                        Mgr. Peter Tomčík 
 
Dozorná rada: Petra Nagyová 
                        Anna Donátová 
                        Ing. Ingrid Hübnerová 
 
(3)  Opis činnosti, na účel ktorej bola účtovná jednotka zriadená a opis druhu podnikateľskej činnosti, ak ju účtovná jednotka vykonáva. 

a) poskytovanie sociálnych služieb v zmysle Zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení Zákona č. 455/1991 
Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov, 

b) poskytovanie humanitárnej starostlivosti, 

c) zabezpečenie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu. 

(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 bežného účtovného 
obdobia a bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia.  

Viď tabuľka o počte zamestnancov 

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

(6) Údaje podľa odseku  4 a čl. III a IV  sa uvádzajú v textovej podobe a tabuľkovej podobe.  

 

Čl. II 

Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach 

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

Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti  v roku 2021 

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

Bez zmeny 

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

a) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou, 

b) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou, 

c) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom,  

d) dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou, 

e) dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou, 

f) dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom, 

g) dlhodobý finančný majetok, 

h) zásoby obstarané kúpou, 

i) zásoby vytvorené vlastnou činnosťou, 

j) zásoby obstarané iným spôsobom, 

k) pohľadávky, 
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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. 

Oceňovanie cenou obstarania 

 (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 odpisov.  

Odpisový plán bol stanovený vnútorným predpisom, odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy sa rovnajú. Drobný dlhodobý 
majetok, ktorého ocenenie je nižšie ako 1.700,- Eur, účtovná jednotka účtuje priamo do spotreby. 

 (5) Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku. Uvádza sa, či účtovná jednotka uplatňuje opravné položky a rezervy. 

Účtovná jednotka pri majetku neuplatnila opravné položky ani rezervy. 

 

Čl. III 

Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe 

(1) Údaje o dlhodobom nehmotnom majetku a dlhodobom hmotnom majetku za bežné účtovné obdobie, a to 

a) prehľad o dlhodobom majetku podľa položiek tohto majetku v členení podľa položiek súvahy; uvádza sa stav dlhodobého majetku v prvotnom 
ocenení na začiatku bežného účtovného obdobia, prírastky, úbytky a presuny tohto majetku a zostatok na konci bežného účtovného obdobia,  
 
stavba – budova Senior dom Terézia                       2.428.243,91 
stavba – parkovisko                                                       23.800,37 
stavba – studne                                                               3.627,52 
sam.hnuteľ.veci - technológie kuchyne a práčovne     44.818,20  
sam.hnuteľ.veci - skriňa mraziaca                                   1.959,60 
sam.hnuteľ.veci – kamerový systém                               2.814,96    
sam.hnuteľ.veci – šikmá schodisková plošina             14.916,- 
sam.hnuteľ.veci – zavlažovací systém                          13.584,18 
sam.hnuteľ.veci – magnety na požiarne dvere             10.034,22 
sam.hnuteľ.veci – elektrická panvica                             4.020,-- 
sam.hnuteľ.veci – technológie – vystroj.úžitk.vody    3.142,80 
sam.hnuteľ.vecí – elektrický sporák CF6                      4.378,80 
sam.hnuteľ.vecí – ústredňa hlas.sign.požiaru            1.782,- 
sam.hnuteľ.vecí – čistiaci podlahový stroj LAVOR     3.271,32 
sam.hnuteľ.vecí – vozík ADULI s príslušenstvom       2.529,60 
dopravné prostriedky – vozidlo Dacia Dokker            10.792,28 
dopravné prostriedky – vozidlo Sandero                    10.610,- 
 
podrobný prehľad – viď tabuľková časť 
 
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,  
 
viď tabuľková časť 

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

 viď tabuľková časť 

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

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

Poisťovňa Kooperativa – poistenie majetku a zodpovednosti za škodu PO, ročné poistné 1.748,31 € 

Poisťovňa Kooperativa – havarijné poistenia motorových vozidiel 529,54 € 

UNIQA poisťovňa – povinné zmluvné poistenie motorového vozidla 124,92 € 

UNIQA poisťovňa – PZP motorového vozidla 104,04 € 

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

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

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

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

(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. 

 

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

Pohľadávky celkom 11,77 €, z toho po lehote splatnosti 0 € 

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

Náklady budúcich období   907,71 €, z toho: poistné platené vopred    729,88 € 
                                                                               webhosting                          95,07 € 
                                                                            vodné, stočné, zrážky        82,76 € 
                                                                             
(12) Opis a výška zmien vlastných zdrojov krytia neobežného majetku a obežného majetku podľa položiek súvahy za bežné účtovné obdobie, a 
to  

a) opis základného imania, nadačného imania v nadáciách, výška vkladov zakladateľov alebo zriaďovateľov, prioritný majetok v neziskových 
organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby, prevody zdrojov z fondov účtovnej jednotky a podobne; za jednotlivé položky sa 
uvádza stav na začiatku bežného účtovného obdobia, jednotlivé prírastky, úbytky, presuny a zostatok na konci bežného účtovného obdobia, 

Základné imanie vo výške 300,- € je tvorené z vkladov zakladateľov, ktorých výška je 100,- € od každého zakladateľa 

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.  

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

Účtovná jednotka účtovný zisk roku 2019 vo výške 39,223,39 € preúčtovala na účet nevysporiadaného výsledku hospodárenia 
minulých rokov 

(14) Opis a výška cudzích zdrojov, a to 

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

Zákonné rezervy vytvorené v roku 2019 boli použité v roku 2020. Účtovná jednotka vytvorila v roku 2020 rezervy: 
Rezerva na overenie účtovnej závierky    744,-      predpokladaný rok použitia 2021 
Rezerva na nevyčerpanú dovolenku   42.754,17    predpokladaný rok použitia 2021 
                                 

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

379  - exekučné a ost. zrážky zamestnancom   ZS k 1.1.2020  657,92 €, prírastky 4.402,73 €, úbytky 4.647,7, KS k 31.12.2020  412,95 € 

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

krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu 164.827,49 € z toho: do lehoty splatnosti 164.827,49 € 

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

 1. do jedného roka vrátane,   

záväzky z obchodného styku            90.559,95 € 
voči zamestnancom                          33.101,58 € 
voči SP a zdravotným poisťovňam  19.596,14 € 
daňové záväzky                                    3.283,19 € 
dotácie ÚPSVaR, MPSVaR                 17.236,20 € 
ostatné záväzky                                      412,95 € 
    2. od jedného roka do piatich rokov vrátane, 
 soc.fond                                                 627,58 € 
ostatné záväzky                                        10,- € 

 3. viac ako päť rokov, 

e) prehľad o záväzkoch zo sociálneho fondu; uvádza sa začiatočný stav, tvorba a čerpanie sociálneho fondu počas účtovného obdobia 
a zostatok na konci účtovného obdobia, viď tabuľková časť 

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, viď 
tabuľková časť 

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

(15) Prehľad o významných položkách výnosov budúcich období v členení najmä na 
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a) zostatkovú hodnotu bezodplatne nadobudnutého dlhodobého majetku, 

b) zostatkovú hodnotu dlhodobého majetku obstaraného z dotácie – 1.365.904,37 € 

c) zostatok nepoužitej dotácie alebo grantu  

d) zostatok nepoužitej časti podielu zaplatenej dane, 

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

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

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

b) suma istiny a finančného nákladu podľa doby splatnosti  

 1. do jedného roka vrátane, 

 2. od jedného roka do piatich rokov vrátane, 

     3. viac ako päť rokov. 

Čl. IV 

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

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

Tržby za pobyt klientov             436.929,23 € 
Tržby za stravu zamestnancov    4.732,20 € 
(2) Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek prijatých darov, osobitných výnosov, zákonných poplatkov a iných ostatných výnosov.  

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

Dotácie MPaRV SR – rozpúšťanie 113.827,- € 
Dotácie ÚPSVaR                               4.326,42 € 
Dotácie z TTSK                              113.961,-- € 
Dotácie z MPSVaR                         618.750,69 € 
Dotácie územné samosprávy            1.183,92 € 
Dotácie MIRRaI                                 10.170,90 € 
 

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

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

Spotreba materiálu   225.284,16 € z toho: spotreba potravín                 116.012,31 € 
                                                                   zdravotný materiál, pomôcky   45.208,29 € 
                                                                   hygienické a čistiace prostr.    16.906,60 € 
                                                                   nábytok                                      14.328,01 € 
                                                                   DHIM                                             9.429,64 € 
                                                                   elektro,vodoinšt.,želez.mat.       5.710,91 € 
                                                                   bytový textil                                 4.671,44 € 
                                                                   kancelárske potreby                    3.585,30 €    
                                                                   kuchynské potreby                     2.066,88 € 
                                                                   drobný ostatný majetok             1.885,64 € 
                                                                   PHM                                              1.529,09 € 
                                                                   záujmová činnosť, terapie           974,59 € 
                                                                   maliarske potreby                          657,21 € 
                                                                      ostatný materiál                         2.318,25 € 
                                                                      
 
Spotreba energie        64.655,03 € z toho: voda                                         3.246,51 € 
                                                                    elektrina                                   22.683,62 € 
                                                                    teplo                                         38.724,90 €            
                     
Ostatné služby          101.842,67 €, z toho: nájomné nehnuteľnosti                 60.001,- € 
                                                                        poradenské služby, koučing          9.200,- € 
                                                                        likvidácia odpadu                            8.178,18 € 
                                                                        pranie bielizne                                 6.073,32 € 
                                                                        stočné, zrážky                                  4.260,86 € 
                                                                        odborné prehliadky (výťah, EPS)   1.647,84 € 
                                                                        DHIM                                                  1.002,84 € 
                                                                        telefón, internet, webhost.                 936,45 € 
                                                                        audit                                                     744,-- € 
                                                                       BOZP a PO                                            385,-- € 
                                                                       poštovné                                              269,06 € 
                                                                        ostatné služby                                 9.144,12 € 
Mzdové náklady          537.132,48 € 
Zákonné poistenie     181.862,55 € 
Zákonné soc.náklady   17.911,81 € 
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Ostatné náklady           10.150,23 €,  z toho: opravy a údržba          1.439,43 € 
                                                                        cestovné                   1.516,22 € 
                                                                        DzN                            1.146,40 € 
                                                                        kolky, správ.popl.     1.505,13 € 
                                                                        semináre                       730,-- € 
                                                                        popl.banke, poist.     3.377,48 € 
                                                                        členské príspevky        320,-- € 
                                                                           ostatné                          115,57 € 
Odpisy                         132.453,57 € 
 
(6) Prehľad o účele a výške použitia podielu zaplatenej dane za bežné účtovné obdobie. 

Viď tabuľková časť 

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

(8) V účtovnej jednotke, ktorá má povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom, sa uvedie vymedzenie a suma nákladov za účtovné obdobie 
v členení na náklady za 

a) overenie účtovnej závierky,   744,- € 

b) uisťovacie audítorské služby okrem  overenia účtovnej závierky, 

c) súvisiace audítorské služby, 

d) daňové poradenstvo,    

e) ostatné neaudítorské služby. 

Čl. V 

Opis údajov na podsúvahových účtoch 

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

Účtovná jednotka na podsúvahových účtoch sleduje peniaze obyvateľov zariadenia zverené do úschovy (771) 

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. 

(2) Opis a hodnota iných pasív vyplývajúcich zo súdnych rozhodnutí, z poskytnutých záruk, zo všeobecne záväzných právnych predpisov, z 
ručenia podľa jednotlivých druhov ručenia;  takýmito inými pasívami sú: 

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

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

(3) Opis významných položiek ostatných finančných povinností, ktoré sa nesledujú v účtovníctve a neuvádzajú sa v súvahe; pri každej položke 
sa uvádza jej opis, výška a údaj, či sa týka spriaznených osôb, a to 

a) povinnosť z devízových termínovaných obchodov a iných finančných derivátov, 

b) povinnosť z opčných obchodov, 

c) zákonná povinnosť alebo zmluvná povinnosť odobrať určité produkty alebo služby, napríklad z dodávateľských alebo odberateľských zmlúv, 

d) povinnosť z leasingových, nájomných, servisných, poistných, koncesionárskych, licenčných zmlúv a podobných zmlúv, 

e) iné povinnosti.  

(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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Vzorová tabuľka k čl. I ods.  4 o počte zamestnancov a dobrovoľníkov 

 
Bežné  účtovné obdobie 

Bezprostredne 
predchádzajúce účtovné 

obdobie 

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov 45 46 

z toho  počet vedúcich zamestnancov 5 5 

Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou    

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

5 6 
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Vzorová tabuľka  k čl. III ods. 1 o stave a pohybe dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 

Tabuľka č. 1 

 
Nehmotné výsledky 

z vývojovej 
a obdobnej činnosti 

Softvér Oceniteľné práva 
Ostatný dlhodobý 
nehmotný majetok 

Obstaranie 
dlhodobého 

nehmotného majetku 

Poskytnuté 
preddavky na 

dlhodobý nehmotný 
majetok 

Spolu 

Prvotné ocenenie - stav na 
začiatku bežného účtovného 
obdobia 

 
 

     

prírastky   
 

 
     

úbytky  
 

 
     

presuny 
 

 
     

Stav na konci bežného 
účtovného obdobia 

       

Oprávky – stav na začiatku 
bežného účtovného obdobia 

       

prírastky   
       

úbytky  
       

Stav na konci bežného 
účtovného obdobia 

       

Opravné položky – stav na 
začiatku bežného účtovného 
obdobia 

       

prírastky          

úbytky  
       

Stav na konci bežného 
účtovného obdobia 

       

Zostatková hodnota 

Stav na začiatku bežného 
účtovného obdobia 

       

Stav na konci bežného 
účtovného obdobia 
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Tabuľka č. 2 

 Pozemky 
Umelecké 

diela 
a zbierky 

Stavby 

Samostatné 
hnuteľné 

veci a súbory 
hnuteľných 

vecí 

Dopravné 
prostriedky 

Pestovateľské 
celky trvalých 

porastov 

Základné 
stádo 

a ťažné 
zvieratá 

Drobný 
a ostatný 
dlhodobý 
hmotný 
majetok 

Obstaranie 
dlhodobého 
hmotného 
majetku 

Poskytnuté 
preddavky 

na dlhodobý 
hmotný 
majetok 

Spolu 

Prvotné ocenenie - 
stav na začiatku 
bežného účtovného 
obdobia 

 

 

 
2.455.671,80 

 
99.668,76 

 
21.402,28 

    
 

  
2.576.742,84 

prírastky   
 

 
 
 

 
7.582,92 

     
14.542,92 

  
22.125,84 

úbytky  
 

 
  

 
     

7.582,92 
  

7.582,92 

presuny 
 

 
         

Stav na konci bežného 
účtovného obdobia 

   
2.455.671,80 

 
107.251,68 

 
21.402,28 

    
6.960,- 

 

   
2.591.285,76 

Oprávky – stav na 
začiatku bežného 
účtovného obdobia 

   
858.304,- 

 
72.757,20 

 
21.402,28 

    
 

  
952.463,48 

 

prírastky   
   

122.786,- 
 

9.667,57 
     

 
  

132.453,57 
 

úbytky  
    

 
       

 

Stav na konci bežného 
účtovného obdobia 

   
981.090,- 

 
82.424,77 

 
21.402,28 

    
 

  
1.084.917,05 

 

Opravné položky – 
stav na začiatku 
bežného účtovného 
obdobia 

           

prírastky              

úbytky  
           

Stav na konci bežného 
účtovného obdobia 

           

Zostatková hodnota 

Stav na začiatku 
bežného účtovného 
obdobia 

   
1.597.367,80 

 

 
26.911,56 

 
0 

    
0 

  
1.624.279,36 

Stav na konci bežného 
účtovného obdobia 

   
1.474.581,80 

 

 
24.826,91 

 
0 

    
6.960,- 

 

  
1.506.368,71 
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Vzorová tabuľka k čl. III ods. 4 a 5  o štruktúre a o zmenách jednotlivých položiek dlhodobého finančného majetku 

 
Podielové cenné papiere 

a podiely v ovládanej 
obchodnej spoločnosti 

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 

        

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 
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Vzorová tabuľka k čl. III ods. 4 o štruktúre dlhodobého finančného majetku  

Názov spoločnosti 
Podiel na základnom 

imaní (v %) 

Podiel účtovnej jednotky na 
hlasovacích právach 

(v %) 

Hodnota vlastného imania ku koncu Účtovná hodnota ku koncu 

bežného 
účtovného obdobia 

bezprostredne 
predchádzajúceho účtovného 

obdobia 

bežného účtovného 
obdobia 

bezprostredne 
predchádzajúceho 
účtovného obdobia 

       

       

       

 

 

 

 

Vzorová tabuľka k čl. III ods. 6 o 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     
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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    

 

 

Vzorová 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 

Materiál 
     

Nedokončená výroba  
a polotovary vlastnej výroby 

     

Výrobky  
     

Zvieratá 
     

Tovar 
     

Poskytnutý preddavok na 
zásoby 

     

Zásoby spolu 
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Vzorová 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 
     

 

 

Vzorová tabuľka k čl. III ods. 10  o pohľadávkach do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti  

 Stav na konci 

bežného účtovného obdobia bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia 

Pohľadávky do lehoty splatnosti 11,77 1,07 

Pohľadávky po lehote splatnosti  59,14 

Pohľadávky spolu 11,77 60,21 
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Vzorová tabuľka k čl. III ods. 12 o zmenách vlastných zdrojov krytia neobežného majetku a obežného majetku     

 
Stav na začiatku bežného 

účtovného obdobia 
Prírastky 

(+) 
Úbytky 

(-) 
Presuny 

(+, -) 
Stav na konci bežného účtovného 

obdobia 

Imanie a fondy 

Základné imanie 
300    300 

z toho:  
nadačné imanie v nadácii 

     

vklady zakladateľov 300    300 

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 

109.714,50 39.223,39   148.937,89 

Výsledok hospodárenia za 
účtovné obdobie 

39.223,39 41.501,84  -39.223,39 41.501,84 

Spolu vlastné zdroje 
 

149.237,89 
 

 
80.725,23 

 
 

 
-39.223,39 

 
190.739,73 

 

 

 

3 
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Vzorová tabuľka k čl. III ods. 13 o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty 

Názov položky Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 

Účtovný zisk 39.223,39 

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 
 

39.223,39 

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   
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Vzorová 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 

29.116,06 43.498,17 28.922,15 193,91 43.498,17 

Jednotlivé druhy dlhodobých 
zákonných rezerv 

     

Zákonné rezervy spolu 29.116,08 43.498,17 28.922,15 193,91 43.498,17 

Jednotlivé druhy krátkodobých 
ostatných rezerv 

     

Jednotlivé druhy dlhodobých 
ostatných rezerv 

     

Ostatné rezervy spolu 0 0 0 0 0 

Rezervy spolu 
 

29.116,08 
 

43.498,17 
 

28.922,15 
 

193,91 
 

43.498,17 

 

 

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

Druh záväzkov 
Stav na konci 

bežného účtovného obdobia 
bezprostredne predchádzajúceho 

účtovného obdobia 

Záväzky po lehote splatnosti   

Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do 
jedného  roka 

164.190,01 163.652,83 

Krátkodobé záväzky spolu 164.190,01 163.652,83 

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od  jedného  do piatich  
rokov  vrátane  

637,58 1.308,74 

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov    

Dlhodobé záväzky spolu 637,58 1.308,74 

Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu 164.827,59 164.961,57 
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Vzorová tabuľka k čl. III ods. 14 písm. e) o vývoji sociálneho fondu 

Sociálny fond Bežné  účtovné obdobie 
Bezprostredne predchádzajúce účtovné  

obdobie 

Stav k prvému dňu účtovného obdobia 1.238,74 842,36 

Tvorba na ťarchu nákladov 5.198,84 4.416,38 

Tvorba zo zisku   

Čerpanie 5.810,- 4.020,- 

Stav k poslednému dňu účtovného obdobia 627,58 1.238,74 

 
 

 

Vzorová 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       

Úver       

Úver       

Návratná finančná 
výpomoc 

      

Dlhodobý bankový 
úver 

      

Spolu       
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Vzorová tabuľka k čl. III ods. 15 o významných položkách výnosov budúcich období 

Položky výnosov budúcich období z 
dôvodu 

Stav na konci bezprostredne 
predchádzajúceho účtovného obdobia 

Prírastky Úbytky 
Stav na konci bežného účtovného 

obdobia 

bezodplatne nadobudnutého 
dlhodobého majetku 

    

dlhodobého majetku obstaraného 
z dotácie 

1.479.731,37  113.827 1.365.904,37 

dlhodobého majetku  obstaraného 
z finančného daru  

    

dotácie zo štátneho rozpočtu alebo  z 
prostriedkov Európskej únie 

 34.051,20  34.051,20 

dotácie z rozpočtu obce alebo z 
rozpočtu vyššieho územného celku 

    

grantu     

podielu zaplatenej dane     

dlhodobého  majetku  obstaraného 
z podielu zaplatenej dane 

    

 

 

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

Účel použitia podielu zaplatenej dane 
Použitá suma z bezprostredne predchádzajúceho 

účtovného obdobia 
Použitá suma bežného účtovného 

obdobia 

Nákup zdravotníckych pomôcok a materiálu na záujmovú činnosť klientov  978,67 

   

   

Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia 
0 
 

 

 

 

Vzorová tabuľka k čl. IV  ods. 8 o nákladoch vynaložených v súvislosti s auditom účtovnej závierky 

Jednotlivé druhy nákladov za Suma 

overenie účtovnej závierky 744 

uisťovacie audítorské služby okrem overenia účtovnej závierky  

súvisiace audítorské služby  

daňové poradenstvo  

ostatné neaudítorské služby  

Spolu 744 
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Číslo telefónu
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Obec

Sídlo účtovnej jednotky
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Číslo
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Údaje sa vypĺňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.
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Poznámky (Úč NUJ 3-01)
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č.r. 
Bezprostredne 

predchádzajúce 
účtovné obdobie

Brutto Korekcia Netto Netto

b 1 2 3 4

001

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

Dlhodobý hmotný majetok                             r. 010 až r. 020 009

Pozemky                                                                           (031) 010 x

Umelecké diela a zbierky                                              (032) 011 x

Stavby                                                      021 - (081 + 092AÚ) 012

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

Obstaranie dlhodobého hmotného majetku          (042 - 094) 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

Strana aktív
Bežné účtovné obdobie

a

A. NEOBEŽNÝ MAJETOK  SPOLU          r. 002 + r. 009 + r. 021

1.

2.

3 .
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Bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie

Brutto Korekcia Netto Netto
b 1 2 3 4

029

Zásoby                                                      r. 031 až r. 036 030

Materiál                                                        (112 + 119) - 191 031

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

Výrobky                                                               (123  - 194) 033

Zvieratá                                                               (124 - 195) 034

Tovar                                                         (132 + 139) - 196 035
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby  (314 AÚ - 391 
AÚ) 036

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

Krátkodobé pohľadávky                          r. 043 až r. 050 042

Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ 043

Ostatné pohľadávky                                   (315 AÚ  -  391 AÚ) 044

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  

Finančné účty                                             r. 052 až r. 056 051

Pokladnica                                                         (211 + 213) 052 x

Bankové účty                                                (221 AÚ + 261) 053 x

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

057
Náklady budúcich období                                              (381) 058

Príjmy budúcich období                                                 (385) 059

060

a

Strana aktív č.r. 
Bežné účtovné obdobie  

1.

MAJETOK  SPOLU                                  r. 001 + r. 029 + r. 057

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

2.

3.

4.

C. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE  SPOLU                     r. 058 a r. 059
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č.r. Bežné účtovné 
obdobie

Bezprostredne 
predchádzajúce účtovné 

obdobie
b 5 6

061

062
063
064
065
066
067
068
069
070
071

3. 072

4.
073

074
075
076
077
078
079
080
081
082
083
084
085
086
087
088
089

090

091

092

093

094
095
096
097
098
099
100
101
102
103
104

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov                                                                   
(+; - 428)

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)
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)

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

B.CUDZIE ZDROJE SPOLU  r. 075 + r. 079 + r. 087 +  r. 097
1. Rezervy                           r. 076 až r. 078 

Rezervy zákonné                                                         (451AÚ)
Ostatné rezervy                                                            (459AÚ)
Krátkodobé rezervy                         (323 + 451AÚ + 459AÚ)

Spojovací účet pri združení                                             (396)

2. Dlhodobé záväzky                                             r. 080 až r. 086
Záväzky zo sociálneho  fondu                                        (472)
Vydané dlhopisy                                                               (473)
Záväzky z nájmu                                                         (474 AÚ)
Dlhodobé prijaté preddavky                                           (475)
Dlhodobé nevyfakturované dodávky                             (476)
Dlhodobé zmenky na úhradu                                        (478)
Ostatné dlhodobé záväzky                      (373 AÚ + 479 AÚ)

Ostatné záväzky            (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)
4. Bankové výpomoci a pôžičky                         r. 098 až r. 100

Dlhodobé bankové úvery                                           (461AÚ)
Bežné bankové úvery                           ( 231+ 232 + 461AÚ)
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci               (241+ 249)

3. Krátkodobé záväzky                                         r. 088 až r. 096
Záväzky z obchodného styku        (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)

C. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE  SPOLU                             r. 102 a r. 103
1. Výdavky budúcich období                                               (383)

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

a b c 1 2 3 4

501 Spotreba materiálu 01

502 Spotreba energie 02

504 Predaný tovar 03

511 Opravy a udržiavanie 04

512 Cestovné 05

513 Náklady na reprezentáciu 06

518 Ostatné služby 07

521 Mzdové náklady 08

524 Zákonné sociálne poistenie a zdravotné 
poistenie 09

525 Ostatné sociálne poistenie 10

527 Zákonné sociálne náklady 11

528 Ostatné sociálne náklady 12

531 Daň z motorových vozidiel 13

532 Daň z nehnuteľností 14

538 Ostatné dane a poplatky 15

541 Zmluvné pokuty a penále 16

542 Ostatné pokuty a penále 17

543 Odpísanie pohľadávky 18

544 Úroky 19

545 Kurzové straty 20

546 Dary 21

547 Osobitné náklady 22

548 Manká a škody 23

549 Iné ostatné náklady 24

551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a 
dlhodobého hmotného majetku 25

552
Zostatková cena predaného dlhodobého 
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

561 Poskytnuté príspevky organizačným 
zložkám 33

562 Poskytnuté príspevky iným účtovným 
jednotkám 34

563 Poskytnuté príspevky fyzickým osobám 35

565 Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej 
dane 36

567 Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky 37

38

Číslo 
účtu Náklady Číslo 

riadku 

Činnosť Bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie

Účtová trieda 5 spolu                     r. 01 až r. 37
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Hlavná 
nezdaňovaná Zdaňovaná Spolu

a b c 1 2 3 4
601 Tržby za vlastné výrobky 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 58

651 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného 
majetku a dlhodobého hmotného majetku 59

652 Výnosy z dlhodobého finančného majetku 60

653 Tržby z predaja cenných papierov a 
podielov 61

654 Tržby z predaja materiálu 62

655 Výnosy z krátkodobého finančného 
majetku 63

656 Výnosy z použitia fondu 64
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
663 Prijaté príspevky od fyzických osôb 69
664 Prijaté členské príspevky 70
665 Príspevky z podielu zaplatenej dane 71
667 Prijaté príspevky z verejných zbierok 72
691 Dotácie 73

74

591 Daň z príjmov 76
595 Dodatočné odvody dane z príjmov 77

Účtová trieda 6 spolu           r. 39 až r. 73 
Výsledok hospodárenia pred zdanením 75

r. 74 - r. 38

Výsledok hospodárenia po zdanení 78(r. 75 - (r. 76 + r. 77) ) (+/-)                     

Číslo 
účtu Výnosy Číslo 

riadku 

Činnosť Bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie
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