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Údaje zabezpečujúce všeobecnú informovanosť      
 

 

História organizácie 

 

Organizácia Dobrý Pastier Pribeník n.o. bola založená 28.06.2004 nasledovnými 

zakladateľmi: 

Mgr. Eva Szabóová 

Mgr. Noémi Szőke 

Marta Fedorová 

Mirjam Szabó Sunitrová 

 

 

Organizácia vznikla v roku 2004 za cieľom rozvinúť projekt ktorý by zabezpečoval 

kresťanskú výchovu opustených detí ktorých materinským jazykom je jazyk národnostnej 

menšiny v domove pre opustené deti .Z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov sa tento 

pôvodný zámer nepodarilo naplniť. Organizácii sa vďaka podpore verejnosti, darov               

od rôznych fyzických a právnických osôb a Maďarského veľvyslanectva na Slovensku 

podarilo zaobstarať a zrekonštruovať nehnuteľnosť v ktorej prevádzkuje svoju činnosť. 

Organizácia sa registrovala a bola zaradená do registra poskytovateľov sociálnych služieb.   

Na základe uvedeného   sa  Košický samosprávny kraj ( ďalej len VÚC ) sa  podiela              

na financovaní činnosti našej organizácie. V roku 2019 poskytoval príspevok na 15 

ubytovaných osôb.    Z uvedeného príspevku od VUC z ktorého sa organizácia snaží 

zabezpečiť chod spoločnosti . 

 

 

 

Identifikačné údaje organizácie 

 

 

Organizácia je vedená na registrovom úrade Obvodný úrad Košice. 

IČO: 35581051 

DIČ: 2021968366 

Sídlo: Kostolná 216/3, 076 51 Pribeník 

Štatutárny orgán:  Mgr. Eva Szabóová od 28.06.2004 

 

Bežné účty organizácie sú vedené v SLSP a.s. Kráľovský Chlmec. 

Účet IBAN SK45 0900 0000 0005 5362 7954 používaný výlučne pre prijímanie 

poskytnutých finančných príspevkov od Košického samosprávneho kraja 

Účet BAN SK17 0900 0000 0005 5204 4933 používa organizácia na príjem 

finančných prostriedkov od klientov organizácie, dobrovoľných darcov a na príjem podielu 

zaplatenej dane. 
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Predmet činnosti a kapacita zariadenia 

 

 

 

Poslaním útulku  je pomáhať matkám s deťmi, ktoré sa nie vlastnou vinou ocitli v 

ťažkej životnej situácii a hľadajú pomocnú ruku . Účelom organizácie je humanitná 

starostlivosť a starostlivosť a poskytovanie sociálnych služieb -- vyhľadávať a všestranne 

podporovať sociálne odkázané skupiny a zabezpečiť ich potreby a služby na princípoch 

kresťanstva. 

Organizácia má vo vlastníctve budovu na ulici Staničnej v Pribeníku, v ktorom 

zabezpečuje humanitnú činnosť spočívajúcu vo forme zabezpečenia útulku pre matky 

s deťmi. Budova je plne zariadená, zrekonštruovaná. Kapacita útulku je 15  prijímateľov 

sociálnych služieb – matky s deťmi.   

  V spolupráci s prijatými matkami v núdzi  sa snažíme spoločne hľadať vhodné 

riešenie ako sa  postaviť na vlastné nohy . Okrem poskytnutia dočasného ubytovania im 

ponúkame aj odborné sociálne, psychologické, duchovné, právne i pracovné poradenstvo,  či 

sprevádzanie po úradoch a inštitúciách . Pre ubytované deti sú okrem iného  pripravované aj 

letné  tábory , ktoré sú organizované spoločne s miestnymi kresťanskými cirkvami, tvorivé 

dielne a rôznorodé voľnočasové aktivity. 

 

Podľa zákona o sociálnych službách, útulok poskytuje tieto sociálne služby: 

 

 • ubytovanie na určitý čas 

 • sociálne poradenstvo 

 • pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov  

 • pracovnú terapiu  

 • nevyhnutné ošatenie a obuv 

 

 Zároveň  pre klientov  sú vytvorené podmienky na:  

 

• prípravu stravy  

• vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny 

• pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva  

• záujmovú činnosť  

 

 

 

Organizačná štruktúra organizácie 

 

 

Organizácia  zamestnávala  na základe pracovnej zmluvy 3 zamestnancov . Sociálneho 

pracovníka a pomocníkov. Osobné náklady boli prefinancované  z prostriedkov poskytnutých 

úradom práce sociálnych vecí a rodiny. Štatutárny zástupca organizácie  nepoberal príjem    

za vykonávanie činnosti pre organizáciu. Ekonomické vedenie a vedenie účtovníctva boli 

zabezpečené externe dodávateľským spôsobom. 
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Kvalifikačná štruktúra zamestnancov organizácie 

 

Funkcia Kvalifikácia 

riaditeľ VŠ vzdelanie 

sociál.pracovníčka 

VŠ vzdelanie 

príslušného smeru 

 

pomocná prac.sila 

SŠ vzdelanie, VŠ 

vzdelanie 

 

 

Činnosť organizácie  
 

 

 

Činnosti a aktivity organizácie za sledované obdobie  

 

 

Organizácia zabezpečovala v roku 2019 humanitnú činnosť spočívajúcu vo forme 

zabezpečenia útulku pre matky s deťmi, služba bola poskytovaná v nehnuteľnosti ktorá je vo 

vlastníctve organizácie, je plne zariadená a poskytuje možnosti pre dôstojné ubytovanie pre 

matky v núdzi. Spoločná kuchyňa je plne vybavená pre kapacitu 15 osôb, v ktorej majú 

ubytovaní možnosť prípravy jedál z vlastných zdrojov. Pranie bielizne a upratovanie si 

zabezpečujú  ubytovaní sami.  Za účelom vytvoriť určité pracovné návyky organizácia 

zapojila ubytovaných do prác v záhrade,  ktorá je súčasťou nehnuteľnosti. Ubytovaní 

obhospodarovali a vypestovali časť zeleniny na priamu spotrebu ako i na uskladnenie. 

Zároveň sa podieľali na údržbe  a skrášľovaní dvora a predzáhradky.  

V roku bol 2019 pridelený  finančný príspevok od Košického samosprávneho kraja    

na 15 osôb, ktorý organizácia použila na úhradu nákladov na mzdy, odvody, energiu a služby 

súvisiace s prevádzkovaním humanitnej činnosti. Obsadenosť útulku sa v priebehu roka 2019 

rôznila , obsadenosť sa pohybovala od 6-12 osôb, preto bola organizácia povinná časť 

poskytnutého príspevku vrátiť. 

 

 

Počet ubytovaných k 31.12.2018:   8 osôb 

Počet ubytovaných k 31.12.2019: 13 osôb 

 

 

 

Publikačná činnosť organizácie, celoročné vzdelávanie zamestnancov 

 

 

Organizácia v roku 2019 nevykonávala publikačnú činnosť.  

Celoročné vzdelávanie zamestnancov v dôsledku nízkych príjmov nemohla 

zabezpečovať.  
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Zameranie organizácie     

 

 

Organizácia poskytuje  ubytovanie  pre matky s deťmi formou útulku , nezabezpečuje 

ústavnú starostlivosť, ubytovaní klienti si sami zabezpečujú stravovanie, čistenie oblečenia 

ako i upratovanie. Organizácia sa snaží o usmerňovanie výchovy ubytovaných na základe 

kresťanských princípov, ubytované deti navštevujú  detské bohoslužby a zúčastňujú sa aj 

katechizmu , ktoré vedie štatutárny zástupca organizácie. Deti sa zúčastňujú sa aj v letných 

táboroch obce Pribeník, zúčastňujú sa na  podujatiach  tvorivých dielní a rôznorodých 

voľnočasových  aktivit. 

 

                          

Spolupráca s verejnosťou 

 

 

Organizácia sa  v rámci svojej činnosti ako aj v predchádzajúcich rokoch snažila 

zapojiť do spolupráce aj verejnosť. Za pomoci verejnosti z blízkeho okolia  organizuje 

každoročne  zbierky šatstva a skladovateľných potravín, ktoré boli použité pre ubytovaných . 

Nadbytočná , pre ubytovaných nepoužiteľná zvyšná časť ošatenia bola odovzdaná 

obyvateľom z okolia ktorý sa nachádzajú v zlej finančnej situácii a ktorí túto ponuku prijali.  

O uvedených skutočnostiach je verejnosť informovaná aj na webovej stránke organizácie 

www.jopasztor.eu. 

 

 

 

Realizované projekty 

 

 

Organizácia na začiatku  v roku 2019  zamestnávala  zamestnancov v rámci projektu 

UPSVAR . V rámci projektu  - Cesta na trh práce Aktivita č.3 podľa§ 54 ods.1 písm a) 5/2004 

Z.z.. zamestnala 1 zamestnanca, príspevok na mentorované zapracovanie a prax u 

zamestnávateľa, v rámci národného projektu „Praxou k zamestnaniu “pre subjekty 

nevykonávajúce hospodársku činnosť bol zamestnaný v mesiaci 01-02/2019 jeden 

zamestnanec. 

 

 

 

Správa o hospodárení 

 

 
Ročná  účtovná závierka 

 

 

Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky za obdobie od 01.01.2019 do 31.12.2019 

tvoria prílohu tejto správy. 
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Prehľad peňažných príjmov a výdavkov 

 

Informácie o peňažných príjmoch a výdajoch  k 31.12.2019: 

Obsah položky 

Suma 

v celých 

EUR 

Príjmy z predaja služieb (+) 4080 

Výdavky na obstaranie materiálu, energie 

a ostatných neskladovateľných dodávok (-) 
12215 

Výdavky na služby (-) 2342 

Výdavky na osobné náklady (-) 17227 

Výdavky na dane a poplatky, s výnimkou 

výdavkov na daň z príjmov účtovnej  jednotky (-) 
136 

Iné ostatné náklady (-) 724 

Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré 

sa začleňujú do investičných činností (+) 
 

Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou 

tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-) 
 

Výdavky na charitat. účely iným FO(-)  

Prijaté peňažné dary  od fyzických osôb(+) 740 

Prijaté peňažné dary  právnických  osôb(+) 540 

Prijaté príspevky z podielu zaplatenej 

dane(+) 
1232 

Prijaté príspevky od samosprávneho kraja 

VÚC KE , UPSVaR (+) 
38346 

Zostatok peňažných prostriedkov   

 v pokladni na konci účtovného  obdobia  (+/-) 
       1160 

Zostatok peňažných prostriedkov na 

bežných účtoch  na konci účtovného  obdobia 

upravený o kurzové (+/-) 

15787 
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Prehľad príjmov v členení podľa zdrojov 

 

Príjmy za obdobie od 01.01.2019 do 31.12.2019 podľa zdrojov sú uvedené 

v nasledovnej tabuľke: 

 

Prehľad príjmov v členení podľa zdrojov 
  

Z predaja služieb 4080 

Prijaté  príspevky od iných organizácií 540 

Prijaté príspevky od fyzických osôb 740 

Príspevky z podielu zaplatenej dane 1232 

Príspevky od Košického samosprávneho kraja 33742 

Dotácia  4604 

Ostatné výnosy 74 

Celkom 45012 
 

 

 

 

Prehľad záväzkov a pohľadávok 

 

Stav pohľadávok a záväzkov k 31.12.2019 je uvedený v nasledovnej tabuľke:  

 

Prehľad záväzkov a pohľadávok 
  

Pohľadávky do lehoty splatnosti 135 

Pohľadávky po lehote splatnosti  

Pohľadávky celkom   135 

Krátkodobé záväzky po lehote splatnosti  

Krátkodobé záväzky do lehoty splatnosti so 
zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka  606 

Krátkodobé záväzky celkom                      606 

Dlhodobé záväzky po lehote splatnosti  

Záväzky  so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť 
rokov  

Dlhodobé záväzky celkom  

Krátkodobé a dlhodobé záväzky celkom 606 
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EON na jedného klienta / rok 

 

Ekonomicky oprávnené náklady na jedného klienta na rok s rozlíšením na využitú 

 a schválenú kapacitu za rok 2019 : 

 

Oprávnené náklady na klienta pre využitú 
 kapacitu   v EUR 41915 

Mzdy, platy, osobné vyrovnania 12998 

Poistné na sociálne a zdravotné poistenie  4229 

Cestovné náhrady 785 

Energia, voda 3307 

Komunikácie  

Materiál 8908 

Dopravné  

Štandardná údržba 7732 

Nájomné  

Služby 3096 

Bežné transfery  

Dane 136 

 Ostatné náklady 724 

EON/ klient/rok 3432,14 
 

 

Oprávnené náklady na klienta pre schválenú 
kapacitu   v celých  EUR 41915   

Mzdy, platy, osobné vyrovnania 12998   

Poistné na sociálne a zdravotné poistenie  4229   

Cestovné náhrady 785   

Energia, voda 3307   

Komunikácie    

Materiál 8908   

Dopravné    

Štandardná údržba 7732   

Nájomné    

Služby 3096   

Bežné transfery    

Dane 136   

 Ostatné náklady 724   

EON/ klient/rok 2794,33   
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Ciele a aktivity organizácie na nasledujúci rok 

 
Pripravované projekty, programy a aktivity organizácie na nasledujúce obdobie 

 

- využitie fondov z EÚ 

- Spolupráca s miestnou samosprávou- pracoviská, chránené dielne 

- Rozšíriť sieť inštitúcii spolupracujúcich pri utváraní príležitosti pre ľudí so 

sociálnymi znevýhodnením. 

- Získanie nových priestorov pre ďalší rozvoj 

- Vzdelávanie klientov a ich začlenenie do spoločnosti 

- Kvalifikácia personálu 

 

Hlavné riziká , ktoré môžu ovplyvniť činnosť organizácie bez ohľadu na ich 

význam v súčasnosti 

 

- Nízka ponuka na  trhu práce v našom regióne 

- Nízka informovanosť verejnosti o potrebách ľudí so sociálnym znevýhodnením. 

- Nedostatok verejných investícii na budovanie sociálnej infraštruktúry 

- Neustále legislatívne zmeny 

- Nedostatok financií na rozvoj organizácie 

   

Činnosť organizácie nepredstavuje zdroj znečisťovania životného prostredia a ani 

v budúcnosti nepredpokladá vyvíjanie činností ktoré by mali za následok znečisťovanie 

životného prostredia, z uvedeného vyplýva že nebude nutné hradiť náklady v súvislosti so 

znečisťovaním ovzdušia. 

 

Zverejnenie výročnej správy 
 

 

Výročná správa bude zverejnená dňom jej schválenia riaditeľom organizácie, pre 

verejnosť bude dostupná v sídle organizácie. 

 

Uzavreté partnerstvá   

 
Poskytovanie služieb a zabezpečenie chodu organizácie je riešené zo zdrojov od 

finančných darcov – od organizácií a jednotlivcov, tiež z podielu zaplatenej dane. Najväčší 

prísun zdrojov je zabezpečený Košickým samosprávnym krajom. Zároveň na financovaní 

osobných nákladov sa podieľal aj Úrad práce sociálnych vecí a rodiny v rámci 2 projektov na 

podporu zamestnanosti. 

Poskytovanie sociálnych služieb je spolufinancované Košickým samosprávnym krajom. 

 

Výročná správa schválená v Pribeníku , dňa 30.04.2020 

 

            Mgr. Eva Szabóová      ............................................................ 



Ekonomicky oprávnené náklady na jedného klienta na rok s rozlíšením na využitú 

 a schválenú kapacitu za rok 2019 : 

 

Oprávnené náklady na klienta pre využitú 
 kapacitu   v EUR 41915 

Mzdy, platy, osobné vyrovnania 12998 

Poistné na sociálne a zdravotné poistenie  4229 

Cestovné náhrady 785 

Energia, voda 3307 

Komunikácie  

Materiál 8908 

Dopravné  

Štandardná údržba 7732 

Nájomné  

Služby 3096 

Bežné transfery  

Dane 136 

 Ostatné náklady 724 

EON/ klient/rok 3432,14 
 

 

Oprávnené náklady na klienta pre schválenú 
kapacitu   v celých  EUR 41915   

Mzdy, platy, osobné vyrovnania 12998   

Poistné na sociálne a zdravotné poistenie  4229   

Cestovné náhrady 785   

Energia, voda 3307   

Komunikácie    

Materiál 8908   

Dopravné    

Štandardná údržba 7732   

Nájomné    

Služby 3096   

Bežné transfery    

Dane 136   

 Ostatné náklady 724   

EON/ klient/rok 2794,33   
 
 



                    Príloha k opatreniu č. MF/17616/2013-74 

                                 

                 

                               

                           

                                Poznámky Úč  NUJ 3 - 01     

           
Poznámky 

               

                          

          k  . . . .31.12.2019 . . . . . . .                

         (v eurách)              

                                 

  Za bežné 
účtovné obdobie  

    mesiac rok       mesiac rok    

   od  0 1   2 0 1 9       do  1 2  2 0 1 9     

                                 

  Za bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie  

    mesiac rok       mesiac rok    

   od  0 1   2 0 1 8       do  1 2  2 0 1 8     

                           

                 Účtovná závierka:         

                                 

                  x  riadna         

                      mimoriadna        

                                 

                  vyznačuje sa X          

                                 

                           

 IČO       Daňové identifikačné číslo       

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

                                 

 Názov účtovnej jednotky                

 D O B R Y   P A S T I E R     P R I B E N I K   N . O .       

                                                               

                                 

 Sídlo účtovnej jednotky                        

 Ulica a číslo                          

 K O S T O L N A   2 1 6                                       

                                                               

                                 

 PSČ    Názov obce                

  0 7 6 5 1   P R I B E N I K                                 

                                 

 Číslo telefónu        Číslo faxu        

         /                           /                     

                                 

 e-mailová adresa                           

                                                               

                                 

 Zostavené dňa: 
31.01.2020 

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: 

  

   

   

   

   

   

   

   

                           
 

 



Poznámky Úč NUJ 3–01   IČO:35581051    DIČ: 2021968366 
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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 3 3 

z toho  počet vedúcich zamestnancov   

Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou    

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

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Poznámky Úč NUJ 3–01   IČO:35581051    DIČ: 2021968366 

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 

560 

 

25996 1800       28356 

prírastky   
 

 
         

úbytky  
 

 
         

presuny 
 

 
         

Stav na konci bežného 
účtovného obdobia 

560  25996 1800       28356 

Oprávky – stav na 
začiatku bežného 
účtovného obdobia 

  9314 1800       11114 

prírastky   
  650        650 

úbytky  
           

Stav na konci bežného 
účtovného obdobia 

  9964 1800       11764 

Opravné položky – 
stav na začiatku 
bežného účtovného 
obdobia 

           

prírastky              

úbytky  
           

Stav na konci bežného 
účtovného obdobia 

           

Zostatková hodnota 

Stav na začiatku 
bežného účtovného 
obdobia 

560  16682 0       17242 

Stav na konci bežného 
účtovného obdobia 

560  16032 0       16592 
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Vzorová tabuľka k čl. III ods. 4  o zmenách jednotlivých položiek dlhodobého finančného majetku 

 

Vzorová tabuľka k čl. III ods. 6 o položkách krátkodobého finančného majetku 

Tabuľka č. 1 

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

účtovného obdobia 

Pokladnica 1160 62 

Ceniny   

Bežné bankové účty 15787 14313 

Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok   

Peniaze na ceste   

Spolu 16947 14375 

 

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 784 250 

Pohľadávky po lehote splatnosti   

Pohľadávky spolu 784 250 

 

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 
     

z toho:  
nadačné imanie v nadácii 

     

vklady zakladateľov      

prioritný majetok      
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Fondy tvorené podľa osobitného 
predpisu 

     

Fond reprodukcie 
     

Oceňovacie rozdiely z precenenia 
majetku a záväzkov 

     

Fondy zo zisku 

Rezervný fond 
     

Fondy tvorené zo zisku 
     

Ostatné fondy 
     

Nevysporiadaný výsledok 
hospodárenia minulých rokov 

26061 4517  711 31289 

Výsledok hospodárenia za 
účtovné obdobie 

4517 2428  -4517 2428 

Spolu 
30578    30578 

 

 

 

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

Názov položky Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 

Účtovný zisk 4517 

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   
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Prevod  do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov 4517 

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   

 

 

 

 

 

Vzorová tabuľka k čl. III ods. 14 písm. a) o  tvorbe a použití rezerv – v roku 2018 sa neúčtovalo o rezervách 

Druh rezervy 
Stav na začiatku bežného 

účtovného obdobia 
Tvorba rezerv Použitie rezerv 

Zrušenie alebo zníženie 
rezerv 

Stav na konci bežného 
účtovného obdobia 

Dovolenky a odovody z nich      

Jednotlivé druhy dlhodobých 
zákonných rezerv 

     

Zákonné rezervy spolu      

Jednotlivé druhy krátkodobých 
ostatných rezerv 

     

Jednotlivé druhy dlhodobých 
ostatných rezerv 

     

Ostatné rezervy spolu      

Rezervy spolu      
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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 

606 2607 

Krátkodobé záväzky spolu   

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od  jedného  do piatich  
rokov  vrátane  

0 0 

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov    

Dlhodobé záväzky spolu   

Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu 606 2607 

 

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 potravín a čisť.prostriedkov 
52 v rámci sociálnej pomoci 

 880 

Nákup zariadenia pre ubytov. núdzového bývania   

Náklady na nehnuteľnosť   

Nákup náradia  
352 

 

Sociálna výpomoc   

   

Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia 0 
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Vzorová tabuľka k čl. IV  ods. 8 o nákladoch vynaložených v súvislosti s auditom účtovnej závierky 

Jednotlivé druhy nákladov za Suma 

overenie účtovnej závierky  

uisťovacie audítorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky  

súvisiace audítorské služby  

daňové poradenstvo  

ostatné neaudítorské služby 2580 

Spolu 2580 

 



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 .

Strana 2

IČO SIDSúvaha (Úč NUJ 1-01) 3 5 5 8 1 0 5 1

28356,00 11764,00 16592,00 17242,00

28356,00 11764,00 16592,00 17242,00

560,00 560,00 560,00

25996,00 9964,00 16032,00 16682,00

1800,00 1800,00 0,00



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

Strana 3

IČO SIDSúvaha (Úč NUJ 1-01) 3 5 5 8 1 0 5 1

17731,00 17731,00 16075,00

784,00 784,00 1715,00

135,00 135,00

649,00 649,00 1715,00

16947,00 16947,00 14360,00

1160,00 1160,00 47,00

15787,00 15787,00 14313,00

118,00

118,00

46087,00 11764,00 34323,00 33435,00



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

Strana 4

SIDIČOSúvaha (Úč NUJ 1-01) 3 5 5 8 1 0 5 1

33717,00 30578,00

31289,00 26061,00

2428,00 4517,00

606,00 2857,00

606,00 2857,00

631,00

98,00 916,00

47,00 1310,00

461,00

34323,00 33435,00



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

Strana 5

IČO   SID/Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01) 3 5 5 8 1 0 5 1

8908,00 8908,00 1844,00

3307,00 3307,00 3165,00

7732,00 7732,00 1699,00

785,00 785,00 452,00

14,00 14,00 9,00

3096,00 3096,00 2631,00

12998,00 12998,00 15611,00

4229,00 4229,00 4789,00

47,00 47,00 35,00

10,00 10,00 10,00

79,00 79,00

5,00 5,00

724,00 724,00 575,00

650,00 650,00 650,00

42584,00 42584,00 31470,00



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

Strana 6

IČO   SID/Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01) 3 5 5 8 1 0 5 1

4080,00 4080,00 2321,00

74,00 74,00 365,00

540,00 540,00 2171,00

740,00 740,00 1374,00

1232,00 1232,00 1321,00

38346,00 38346,00 28435,00

45012,00 45012,00 35987,00

2428,00 2428,00 4517,00

2428,00 2428,00 4517,00


