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Úvodné slovo Ivana Leitmana,
výkonného riaditeľa

Vážení priatelia, priaznivci a podporovatelia!

Keď sme v roku 2016 vďaka nadácii VELUX otvorili Detské advokačné centrum Náruč, išlo o vyvrcholenie 
nášho snaženia vytvoriť pre deti ohrozené sexuálnym zneužívaním  bezpečné miesto, kde pod jednou strechou 
dostanú všestrannú pomoc a podporu. Rozšírili sme tak ponuku našich špecializovaných programov aj 
pre takto ohrozené deti, keďže túto skupinu detí považujeme za najzraniteľnejšiu. Dnes, po troch rokoch 
činnosti centra môžeme skonštatovať, že to bol krok správnym smerom a že sústredená odborná pomoc 
deťom a ich rodinám zásadným spôsobom zvyšuje šancu na účinnejšiu pomoc a efektívnejšie vyšetrenie 
takýchto náročných prípadov. Na druhej strane vnímame, že systém ochrany detí ešte stále nie je doladený 
tak, aby dostatočne chránil prirodzené potreby a záujmy detí. Akoby sa nedokázal vymaniť z rokmi 
zaužívaných stereotypov, predsudkov či animozít brániacich spoločnému úsiliu v prospech dieťaťa. Deti, 
ktoré si prešli ťažkými životnými skúškami, naďalej doplácajú na to, že tí, ktorí sú zodpovední za riešenie 
ich situácie, navzájom nespolupracujú alebo spolupracujú len v obmedzenom režime. Doplácajú na to, 
že chýbajú záväzné postupy a štandardy práce určujúce, čo presne, kedy a kto má  urobiť. A doplácajú 
tiež na to, že pracovníci rozhodujúcich inštitúcií neraz s poukázaním na objektívne prekážky opomínajú 
povinnosti, ktoré im vyplývajú zo zákona, hoci pre naplnenie zákona im stačí využiť zdroje ponúkané zo 
strany pomáhajúcich organizácií. Tu mám na mysli napríklad prednostné vypočúvanie detí na policajných 
staniciach namiesto využívania vypočúvacej  miestnosti v našom centre, hoci táto spĺňa najvyššie požiadavky 
kladené na priestory tohto typu.

My všetci, ktorí pracujeme s deťmi ohrozenými násilím, máme spoločné poslanie – pomáhať 
a chrániť. Naplniť toto poslanie si vyžaduje zmenu optiky, nazeranie na problémy a ich možné riešenia 
očami detí. Pretože deti si zaslúžia viac, než sa im dostáva dnes.   

Zaslúžia si, aby v priebehu riešenia ich ťažkej životnej situácie neboli presúvané po rôznych inštitúciách, ale 
naopak, aby sa procesy a služby sústreďovali okolo nich– najlepšie na jednom mieste, s cieľom minimalizovať 
riziká sekundárnej viktimizácie.

Zaslúžia si, aby zainteresovaní profesionáli úzko spolupracovali a zdieľali informácie tak, aby zamedzili 
duplicitným vypočúvaniam a získali čo možno najúplnejší obraz  o tom, čo sa udialo.



Zaslúžia si, aby sa ich prípadmi zaoberali špeciálne vyčlenení a špeciálne vyškolení pracovníci, či už sa 
to týka pracovníkov sociálnoprávnej ochrany, polície, súdu, lekárov, zdravotných sestier, psychológov, 
súdnych znalcov... 

A zaslúžia si dôveru, nie spochybňovanie, pretože každý prejav nedôvery v dieťati upevní presvedčenie, že 
tu niet nikoho, kto by sa ho zastal, kto by mu pomohol.

S týmto presvedčením pomáhame deťom a rodinám ohrozeným násilím už 21 rokov. Obraz 
o tom, či a ako sa nám to darí,  si môžete urobiť aj na nasledujúcich stránkach. 

Ďakujeme Vám všetkým, ktorí nás podporujete v našom úsilí.
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Rok 2018 bol pre Detské krízové centrum rokom zmien: 

Veľké zmeny do systému ochrany detí priniesla dlho očakávaná novela zákona č. 305/2005 Z.z. 
o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele. Našťastie sme mohli byť pri utváraní tejto legislatívy, 
a tak nás novinky v nej nielenže neprekvapili, ale podarilo sa nám do zákonnej podoby dostať mnohé naše 
pohľady a skúsenosti, ako lepšie a účinnejšie pomáhať ohrozeným deťom.

Najväčší dopad na podobu Detského krízového centra malo definovanie maximálneho počtu detí na skupine 
(10) i zloženia profesijného tímu. Čas od 1. apríla (kedy zákon vstúpil do platnosti), až do konca roka sme 
venovali transformačným procesom.

Podarilo sa nám zastabilizovať prácu s profesionálnymi náhradnými rodičmi, ktorých počet sa ustálil na 
dvoch. Naše profimamy môžu dokopy poskytnúť svoj domov a starostlivosť štyrom menším deťom, ktoré si 
vyžadujú osobitnú pozornosť a pomoc. 

Bývalú kuchyňu a jedáleň na prízemí sme premenili na ďalší byt pre rodiny, ktoré môžu byť ku nám prijaté 
na dobrovoľný pobyt za účelom odbornej diagnostiky a skvalitnenia rodičovských zručností. Zmyslom tohto 
programu je pomoc rodinám, ktoré majú záujem na sebe pracovať a zlepšiť starostlivosť o svoje deti natoľko, 
aby im nemuseli byť odňaté. Aby práca s týmito rodinami bola naozaj efektívna, náš odborný tím sa od leta 
pravidelne stretával a vypracoval podrobný program na prácu s touto cieľovou skupinou.    

Prehodnocovali a popísali sme všetky zásadné postupy pri práci s klientmi v Detskom krízovom centre Náruč 
a dali sme im podobu špecializovaného programu centra na prácu s týranými a zneužívanými deťmi, čím 
sa naša Náruč stala jednou z dvoch pracovísk tohto druhu na Slovensku. Tým sa zavŕšila dlhoročná snaha 
o špecializáciu našej organizácie na pomoc deťom so syndrómom CAN, ako sme si to vytýčili už pri založení 
našej organizácie.

Veľké zmeny sa odohrali aj v rámci nášho pracovného kolektívu: na začiatku roku sa obmenila väčšia časť 
odborného tímu, v priebehu roka pribudli traja noví kolegovia do výchovy. 

Príhovor Róberta Braciníka,
riaditeľa DKC Náruč



V rámci budovateľských a rekonštrukčných aktivít sa nám okrem spomínaného bytu podarilo vybudovať 
kanceláriu pre dvoch sociálnych pedagógov, ktorí budú mať na starosti prácu s ubytovanými rodinami 
v Náruči. Veríme, že sme sa konečne vysporiadali s vlhkosťou na prízemí vďaka dôkladnému odizolovaniu 
základov južnej časti budovy, kde je vysoká hladina spodnej vody. A nový šat dostala i naša garáž 
s prislúchajúcim altánkom.

Na záver chcem poďakovať všetkým donorom a priaznivcom a nakoniec i mojím kolegyniam a kolegom, bez 
ktorých by sme tieto pozitívne zmeny nemohli uskutočniť! 
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rok 2018
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DETSKÉ KRÍZOVÉ CENTRUM NÁRUČ

Detské krízové centrum Náruč (DKC) je pobytové zariadenie na pomoc týraným, zneužívaným  
a zanedbávaným deťom. Svoje služby poskytuje v Žilinskom kraji od roku 2000 s kapacitou 22 miest. 
Prioritne sú klientmi deti do veku 12 rokov, staráme sa však o deti od 3 do 18 rokov. Naše deti sa v rôznej 
miere stretli s ťažkým psychickým, alebo fyzickým týraním, niektoré so sexuálnym zneužívaním. 

Väčšina bola hrubým spôsobom zanedbávaná. Deťom poskytujeme krízovú intervenciu, psychologickú 
a sociálnu diagnostiku, psychologickú, sociálnu a liečebno-pedagogickú starostlivosť, zabezpečenie 
školskej a zdravotnej starostlivosti a množstvo podporných programov reagujúcich na individuálne 
potreby detí. V roku 2018 priamo s deťmi pracovalo 14 zamestnancov. Naše deti boli podľa potreby, 
možností, veku dieťaťa, ako aj s ohľadom na súrodenecké skupiny umiestňované k trom profesionálnym 
rodičom. Komplexnú starostlivosť sme k 31.12.2018 poskytli celkovo 630 deťom a 60 rodičom s deťmi. 

Klienti a poskytovaná starostlivosť

Jedným z kľúčových programov Náruče je práca s rodinou. Snažíme sa podporiť deti vo vnímaní 
rodiča ako autority, pomôcť im s rešpektovaním pravidiel v domácom prostredí, z výchovy odstrániť 
násilie. Spolu s rodičmi hľadáme spôsoby,  ako podporiť priaznivé zmeny v rodine. Našou filozofiou 
je poskytnúť rodine čo najkvalitnejšie odborné poradenstvo a otvorenú spoluprácu s cieľom podporiť 
zdravé fungovanie rodiny a návrat dieťaťa domov. 

S rodinou pracuje odborný tím, ktorého jadrom je tandem psychologička – sociálna pracovníčka. Podľa 
potreby sa pridávajú aj vychovávatelia a ďalší odborníci DKC Náruč. Podľa individuálnych potrieb detí 
posilňujeme našu prácu aj návštevami v pôvodnom rodinnom prostredí. Ako veľmi účinný nástroj 
v práci s rodinami sa ukázali aj pravidelne sa opakujúce spoločné rodinné terapeutické dni (SRTD). Vo 
frekvencii 6-8 týždňov pozývame rodičov detí umiestnených v Náruči, aby sa zapojili do spoločných 
aktivít, ktoré majú terapeutický aj oddychový charakter. Umožňuje nám to lepšie pochopiť fungovania 
rodiny, spoznať rodičov bližšie a  naplánovať si na mieru šitú individuálnu intervenciu. 
V roku 2018 sme pracovali s 26 rodinami detí umiestnenými v DKC. 21 dospelých a 29 detí u nás našlo 
odborné poradenstvo a útočisko. Do ústavnej starostlivosti sme museli umiestniť 12 detí, z toho jednu 
súrodeneckú skupinu zloženú z troch detí a tri súrodenecké dvojice. Späť do rodiny sa nám i napriek 
náročným  podmienkam podarilo vrátiť 15 detí. 

Vďaka legislatívnym zmenám sme mohli pripraviť aj pobytový program pre deti a ich rodičov. Snažíme 
sa, aby tých pár mesiacov, ktoré u nás rodičia s deťmi strávia, mohli využiť čo najefektívnejšie. Cieľom 
pobytu je  ozdraviť vzťahy medzi rodičom a dieťaťom, vybudovať si vzájomný rešpekt a posilniť 
schopnosť zvládať praktické nároky života – hospodárenie s financiami, starostlivosť o domácnosť, 
plnohodnotné trávenie voľného času... 

Práca s rodinou 
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S podporou Nadácie pre deti Slovenska z grantového programu Hodina deťom boli v r. 2018 
realizované 2 projekty. Vďaka prvému z nich „Pomáhajme deťom ohrozeným násilím spoločne 
a účinnejšie“ sme mohli pokračovať v realizácii série špecifických vzdelávacích aktivít pre profesionálov 
zo všetkých 4 pracovísk nášho občianskeho združenia, ktorí pracujú s deťmi. Druhý projekt s názvom 
„Aby deti nemuseli odísť z rodiny“ bol zameraný na tvorbu inovatívneho pobytového programu DKC 
Náruč zameraného na podporu rodičovských zručností a kompetencií u zlyhávajúcich rodičov detí, kde 
napriek doterajším intervenciám nedošlo k zlepšeniu situácie. Pripravený program jeod januára 2019 
naplno realizovaný na báze každodennej intenzívnej odbornej práce s celými rodinami. Nejedná sa 
o riešenie bytovej či zlej ekonomickej situácie rodiny. Cieľom je zlepšiť rodičovské zručnosti a rodinné 
prostredie do takej miery, aby deti nemuseli byť z pôvodnej rodiny vôbec vyňaté.

Projekt obsahovo nadväzoval na podporený projekt „Bezpečné rodiny“, ktorý sme zase realizovali 
za podpory spoločnosti KOOPERATÍVA, a.s. z grantového programu Bezpečne v komunite, bezpečne 
doma 2017. Umožnil nám vybaviť novovzniknuté bytové priestory pre realizáciu nového pobytového 
programu potrebným nábytkom a kuchynskými spotrebičmi.

Logicky na seba nadväzovali aj ďalšie stavebné projekty: vďaka Nadačnému fondu ADIENT v Nadácii 
Pontis a finančnému daru od spoločnosti Lenovo Slovakia sme mohli zrealizovať hydroizoláciu 
južnej strany budovy, kde sme budovali nový byt, a zároveň skrášliť areál nášho krízového centra; 
vďaka daru fyzickej osoby sme mohli kompletne zariadiť novú kanceláriu pre sociálnych pedagógov – 
vychovávateľov, ktorí pracujú s rodinami v našich dvoch bytoch. Nadácia TV Markíza nám pomohla 
s dokončovacími prácami a rekonštrukciou kúpeľne.

Veľká vďaka patrí spoločnosti POLYCASA, od ktorej sme získali prvé finančné prostriedky na prestavbu 
nevyužívanej jedálne a kuchyne, čo nám umožnilo začať s búracími a následne stavebnými prácami.
Vďaka finančnej podpore C&A Foundation sme pokračovali v realizácii spoločných rodinných 
terapeutických dní pre deti z DKC Náruč a ich rodinných príslušníkov. Súčasťou projektu boli i tri 
pobytové aktivity: deti strávili štyri zasnežené dni na hrebeni Javorníkov, predĺžený májový víkend 
v horskom prostredí Súľova – Hradnej a predĺžený jesenný víkend v Terchovej. Pobyty realizujeme nielen 
ako terapeutické a oddychové aktivity, ale aj ako priestor na vzájomné spriatelenie sa a budovanie 
bližších vzťahov medzi deťmi.

O to, že naše deti mohli mať celý rok plný zážitkov, sa ešte na sklonku minulého roka postarala 
spoločnosť Stredoslovenská energetika, a.s.. Jej VeSSElú permanentku sme využívali na pokrytie 
nákladov na letné tábory, poznávacie výlety a pobyty v priebehu celého roka. 
Už dlhodobo využívame pomoc pani učiteľky pri dobiehaní zameškaného učiva i dôslednejšej príprave 
na vyučovanie pri menších i väčších školákoch. Minulý rok sme si to mohli dovoliť vďaka podpore 
spoločnosti  GLOBESY zo Žiliny. Podobne chceme poďakovať i vedeniu firmy JONCKERS za finančný 
príspevok na pokrytie nákladov na psychologickú starostlivosť pre naše deti.  

Podporné programy



Nadácia ESET nám v tomto roku opäť pomohla posilniť tím pracovníkov DKC o ½-úväzok asistentky 
výchovy v mesiacoch máj - september, ktorá systematicky zastrešila zdravotnú starostlivosť, 
lekárske vyšetrenia a ošetrenia 21 detí. Taktiež nám pomohla pokryť zvýšené finančné náklady na 
lieky a zdravotné pomôcky pre deti, nakoľko takmer všetky „naše“ deti majú v dôsledku hrubého 
zanedbávania a strádania zlý zdravotný stav, zanedbané zdravotné problémy či oslabený imunitný 
systém, čo sa prejavuje ich výrazne zvýšenou chorobnosťou.

Projekt podporený z The VELUX Foundations nám v tomto roku pomohol výrazne skvalitniť program 
našich profesionálnych rodín – zaviedli sme nielen nové štandardy a systém práce, ale i podporné 
programy pre našich profesionálnych rodičov, u ktorých nachádzajú dočasné bezpečné útočisko naši 
najmenší - zvyčajne deti do 6 rokov.



10

Hlavné dôvody prijatia

podozrenie z týrania/týranie 11 detí

zanedbávanie 9 detí

opustenie dieťaťa 0 detí

Sex. zneužívanie/ sex. manipulácia 4 deti

Riešenie krízovej situácie v rodine 5 detí + 3 dospelí rodičia

Vekový rozsah klientov DKC Náruč

0-1 rok 0 detí

2-3 roky 1 dieťa

4-6 rokov 4 deti

7-15 rokov 23 detí

16-18 rokov 1 dieťa

Nad 8 rokov 3 matky

počet všetkých klientov 32

Klienti prijatí v roku 2018 29 detí + 3 rodičia prijatí do bytu DKC

priemerná doba pobytu dieťaťa 244 dní

Návrat do pôvodnej rodiny 15 detí

pestúnska starostlivosť 0 detí

Náhradná rodinná starostlivosť 2 deti

Ústavná starostlivosť 12 detí

iné zariadenia 1 dospelý + 2 deti (poskytnutý ročný prenájom 
bytu)

Detské krízové centrum – rok 2018 v číslach
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PORADENSKÉ CENTRÁ NÁRUČ ČADCA A ŽILINA

Poradenské centrá sú zamerané na komplexnú pomoc predovšetkým dospelým obetiam domáceho 
násilia. V rámci poradenských centier je klientom poskytované špecializované sociálne, psychologické 
a právne poradenstvo. Po vyriešení krízovej situácie pracujeme s klientkami/klientmi v prípade 
potreby dlhodobo a intenzívne na ich navrátení do bežného života. 

V roku 2018 využilo naše služby v Poradenskom centre Náruč Čadca 595 klientok/klientov, z toho 
98 novo zaevidovaných, v Poradenskom centru Náruč Žilina 437 klientok/klientov, z toho 151 novo 
zaevidovaných. 

V rámci sociálneho poradenstva pomáhame riešiť predovšetkým dopady domáceho násilia na 
život klientok/klientov a ich rodín, zorientovať sa v možnostiach pomoci, ktorú im zo zákona môže 
poskytnúť obec alebo štát, či sprostredkovať im kontakt na ďalšie špecializované pomáhajúce 
inštitúcie či odborníkov.

Na sociálne poradenstvo nadväzuje právne poradenstvo a právna pomoc v oblasti vypracovania 
písomných podaní na súdy a políciu, ako aj všetky druhy podaní na súdy do občiansko-právnych 
konaní. 

Neoddeliteľnou súčasťou pomoci obetiam domáceho násilia je psychologické poradenstvo. 
Zameriavame sa na prekonanie krízy a tiež celkový osobnostný rozvoj, ktorý obetiam pomáha 
vyrovnávať sa s náročnou prežitou  situáciou a zvýšiť kvalitu ich života.

V pomoci obetiam domáceho násilia sa nám ako osobitne efektívny osvedčil multidisciplinárny 
prístup. 

Klienti a poskytovaná starostlivosť

V rámci kampane „Family - rodina na prvom mieste“, ktorú zastrešuje Nadácia J&T, sa nám 
v Poradenskom centre Čadca podarilo hĺbkovo a intenzívne pracovať so 139 rodinami a finančne 
podporiť 11 rodín. V záujme pomoci rodinám aj v teréne nám nadväzujúci projekt podporený zo 
štrukturálnych fondov EÚ v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa umožnil uhradiť 
náklady na právničku a  dvoch terénnych pracovníkov na plný úväzok, a to sociálneho pracovníka 
a psychologičku. Pre potreby klientov bola v rámci kampane hradená aj druhá psychologička. Kampaň 
Family nám pomohla aj s prevádzkou služobného auta pre účely  terénnej sociálnej práce. 

V Poradenskom centre Žilina sme realizovali program Ja a mama, ktorého cieľom je pomôcť matke 
a dieťaťu pomenovať a riešiť problémy ich vzájomného vzťahu, budovať ho a posilňovať.

Práca s rodinou
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Podporné programy a prevencia
Pravidelne každú prvú stredu v mesiaci prebieha v PC Náruč Čadca svojpomocný klub pre klientky 
a detské skupinky. Tieto stretnutia majú podporný, terapeutický a relaxačný význam. 

Násilie  môže  zanechať závažné negatívne dopady  na  fyzickom aj duševnom zdraví detí, pričom tieto 
môžu pretrvávať po celý život. Aj preto patrí prevencia  násilia dlhodobo  ku kľúčovým programom našej 
organizácie. Tento rok sme sa prevencii venovali v rámci projektu „Kým nie je neskoro“.  V spolupráci 
so školami sme na území žilinského regiónu absolvovali sériu preventívnych programov  a aktivít 
zameraných na  predchádzanie násilia páchaného na deťoch a v rodinách.

Prostredníctvom interaktívnych aktivít deti získali informácie o  násilí, jeho príčinách, formách 
a možnostiach pomoci. Sekundárnym prínosom týchto programov bola vyhľadávacia činnosť, nakoľko 
programy vytvárajú priestor pre zachytenie detí, ktoré sú vystavené násiliu v rodine. Prevencií sa 
spolu zúčastnilo 152 žiakov. Program bol realizovaný v období od 1. mája do 30. novembra 2018 a bol 
spolufinancovaný z príspevku Žilinského samosprávneho kraja. 

V spolupráci so žilinskými materskými školami sme v tomto roku rozbehli projekt „Bezpečne od útleho 
veku“. Cieľom projektu bolo vytvorenie manuálu prevencie sexuálneho násilia pre deti vo veku tri 
až šesť rokov navštevujúce materské školy v meste Žilina. Preventívny program prebieha formou 
bábkového divadla a za pomoci maňušiek sa zameriava na podporu a rozvoj sebapoznania, empatie, 
nadobudnutie sociálnych zručností. Zároveň sa zameriava na otázky pomoci a ochrany detí v situáciách 
ohrozenia. Pri práci s deťmi v takej citlivej oblasti, akou je prevencia násilia – a osobitne sexuálneho 
zneužívania – dbáme, aby žiadna z aktivít nemohla u detí vyvolať zmätok či strach. Sústreďujeme sa na 
to, aby si deti rozšírili poznatky a naučili sa, v akých situáciách nie je dobré zachovávať tajomstvá, ale je 
potrebné zdôveriť sa rodičom či iným dospelým, ktorým veria. Projekt bol realizovaný v období jún až 
október 2018 a bol podporený Mestom Žilina.

Prevencii sexuálneho zneužívania sme sa venovali aj v okrese Čadca v materských školách 
prostredníctvom programu Kiko a ruka. 

Na základných školách bola prevencia zameraná najmä na tému ochrany pred násilím a budovanie 
zdravých vzťahov. Starší žiaci základných škôl a žiaci stredných škôl sa dozvedeli o prevencii 
partnerského násilia a domáceho násilia a hlavne o možnosti pomoci. V rámci preventívnej činnosti 
PC Náruč Čadca bolo v roku 2018 zapojených 369 žiakov.



Poradenské centrá Náruč – rok 2018 v číslach

PC Náruč Čadca PC Náruč Žilina

osobné konzultácie 930 388

Telefonické konzultácie 369 511

písomné konzultácie 881 193

inou formou konzultácie 3346 1435

Konz./odborníci, inštitúcie 643 414

Spolu konzultácie 6169 2941

Noví klienti 98 151

poskytnuté poradenstvo 595 437
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DETSKÉ ADVOKAČNÉ CENTRUM NÁRUČ

Rok 2018 bol tretím rokom, v ktorom sme vďaka finančnej podpore dánskej nadácie The VELUX 
Foundations poskytovali pomoc deťom a ich rodinám v Detskom advokačnom centre Náruč. 

Toto pracovisko poskytuje pomoc deťom, ktoré sa stali obeťami sexuálneho zneužívania (CSA) alebo 
hrubého fyzického násilia a ich rodinám. Rovnako pomáhame aj deťom a rodinám, u ktorých je 
podozrenie, že majú takúto skúsenosť. Poskytujeme sociálne, psychologické a právne poradenstvo. 
Vďaka špeciálne upraveným priestorom ponúkame vyšetrovateľom miestnosť priateľskú k deťom 
na realizáciu výsluchov v rámci trestného konania. Pri poskytovaní pomoci sa snažíme uplatňovať 
multidisciplinárny prístup, lebo veríme, že spoluprácou všetkých zainteresovaných subjektov môže 
byť pomoc pre dieťa a rodinu efektívnejšia.

Klienti a poskytovaná starostlivosť

Prácu s rodinou považujeme za nevyhnutnú súčasť pomoci dieťaťu. Našou snahou je podporiť 
a ošetriť rodinu v neľahkej situácií. Pomoc sme poskytli 42 rodinám.

Práca s rodinou 

Detské advokačné centrum poskytuje svoju pomoc a podporu v prospech detí vo viacerých na seba 
nadväzujúcich rovinách.

Prvou a ťažiskovou je  priama a bezprostredná práca s detským klientom a jeho rodinou. Poskytujeme 
však tiež odborné konzultácie pre pracovníkov, ktorí s témou sexuálneho zneužívania prichádzajú 
do kontaktu a majú záujem s nami  konzultovať možnosti a postupy v konkrétnych prípadoch. 
Takejto spolupráci sme otvorení a vnímame ju ako nevyhnutnú pri efektívnej pomoci dieťaťu. Navyše 
vďaka vzájomným konzultáciám máme možnosť na odbornej úrovni zdieľať nové poznatky a učiť sa 
navzájom, čo skvalitňuje našu prácu v prospech detí.

Aktivity nášho centra sa orientujú aj na širšie skupiny profesionálov prichádzajúcich do kontaktu 
s témou sexuálneho zneužívania a hrubého fyzického násilia. Poskytujeme vzdelávacie a informačné 
aktivity pre policajtov, psychológov, pedagógov  a ďalších odborníkov. V problematike CSA 
a v súvisiacich témach  sme vyškolili 199  profesionálov.

V neposlednom rade sa snažíme pôsobiť tiež na systémové zmeny v prospech detí. V rámci 
advokačných aktivít navrhujeme riešenia smerujúce k ochrane detí pred sexuálnym násilím a snažíme 
sa o ich presadenie na legislatívnej úrovni,  ako aj  o ich aplikáciu do praxe. Jednou z aktivít tohto 
druhu bol okrúhly stôl, ktorý sme v októbri 2018 zrealizovali pod záštitou verejnej ochrankyne práv 
a v spolupráci s Národným koordinačným strediskom pre riešenie problematiky násilia páchaného 
na deťoch na tému Detská obeť násilia v trestnom konaní. Toto úspešne podujatie odštartovalo  sériu 

Podporné programy
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okrúhlych stolov, ktoré budú pokračovať aj v nasledujúcom roku. V spolupráci s jednotlivými štátnymi 
orgánmi máme ambíciu zaviesť na Slovensku jednotné postupy pre prácu s detskými obeťami násilia 
v trestnom konaní.

V závere roka sme vytvorili nové programy pomoci pre deti a ich rodiny, ktoré chceme od januára  
2019 realizovať v reakcii na novelu zákona č. 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane a sociálnej kuratele. 

Detské advokačné centrum Náruč – rok 2018 v číslach
Vekový rozsah klientov

0-6 rokov 8 detí

7-10 rokov 16 detí

11-15 rokov 18 detí

16 a viac rokov 9 detí

Spolu 51 detí

Dôvod prijatia dieťaťa

Podozrenie so sexuálneho zneužívania 21 detí

podozrenie z hrubého týrania 19 detí

Iné formy násilia (vyhrážanie, vydieranie, 
obmedzovanie osobnej slobody v súvislosti 
s fyzickým násilím alebo sexuálnym 
zneužívaním)

11 detí

Sprostredkovateľ prijatia dieťaťa

Dieťa samo požiadalo o pomoc 1 dieťa

Zákonný zástupca/ iná podporná osoba 4 deti

Detské krízové centrum Náruč 4 deti

okresné riaditeľstvá policajného zboru 13 detí

okresné súdy 26 detí

Národná kriminálna agentúra 2 deti

Iné spolupracujúce organizácie 1 dieťa

počet poskytnutých konzultácií 73

Súdnoznalecké vyšetrenia v DAC 7

Počet výsluchov v DAC 23

Výsluch za účasti pracovníka mimo DAC 12
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Aj v roku 2018 pracovníci Náruče odborne rástli:

• Komunikácia s dieťaťom s narušenou vzťahovou väzbou – seminár určený predovšetkým 
psychológom a vychovávateľom (rodinnaterapia.sk) 02/2018

• Neurologický, genetický a psychologický aspekt poruchy vzťahovej väzby  (rodinnaterapia.sk) 
02/2018

• Poruchy príjmu potravy u detí – seminár pre psychológov 03/2018

• 2-dňová intervízia procesov Detského advokačného centra Náruč odbornými pracovníkmi 
Krízového centra  V Zápolí (Praha, ČR) 03/2018

• Porozumenie traume a disociácii,  2-dňový seminár pre psychológov 03/2018

• 3-dňový kurz využitia metódy Sandtray určený psychológom

• 5-dňová stáž v ČR (Ostrava, Brno) zameraná na profesionálne rodiny (05/2018)

• Dočasná pěstounská péče – 3-dňový seminár Ostrava (ČR) 09/2018

• Zrelá a nenásilná komunikácia - 2-dňový výcvik (lektor: Katarína Bradáč (Brno, ČR) 04/2018

• Zrelá komunikácia a využitie Solution Focused prístupu v prípade sexuálneho zneužívania v rodine 
– workshop (lektor: Katarína Bradáč (Brno, ČR) 10/2018

• 2-dňový kurz práce s terapeutickými kartami (lektorka: Mgr. Mária Anyalaiová, PhD.) 10/2018

• Rovesnícke násilie pod vedením - multidisciplinárne vzdelávanie(lektor: PhDr. Jaroslav Rakučák, 
DiS., PhD.)

• Dieťa a rodina v rozvode – seminár (Inštitút rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby)

• Komunikácia s agresívnym dieťaťom (lektorka:  Mgr. Milena Lengyelová)

• Príprava na profesionálnu náhradnú starostlivosť (Detské Centrum Slovensko) – určené 
psychológom a sociálnym pracovníkom pracujúcim s profesionálnymi rodinami 09-10/2018

• 3-dňový kurz Průvodce profesionální dočasnou pěstounskou péčí (Ostrava, ČR) 09/2018

• Rodinná a s sexuálna výchova – špecializované vzdelávanie pre profesionálnych rodičov 10/2018

• 5-dňováodborná stáž najmä pre psychológov v Child and Youth Protection Center of Zagreb 
(Chorvátsko) 12/2018

AKO SME SA VZDELÁVALI
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PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE ČINNOSTI OBČIANSKÉHO 
ZDRUŽENIA
V občianskom združení pracovalo v roku 2018 na HPP 26 pracovníkov a ďalších 29 pracovníkov na 
rôzne parciálne úväzky. Z toho celkovo na HPP 15 osôb pracovalo v Detskom krízovom centre Náruč  
a 11  v rámci našich troch ambulantných pracovísk. Takmer 90% pracovníkov združenia tvoria odborní 
pracovníci pracujúci priamo s  detskými alebo dospelými klientmi (psychológovia, sociálni pracovníci, 
právnici, vychovávatelia, profesionálni rodičia, pedagógovia,...). Ostatní pracovníci pracujú na úseku 
ekonomicko-administratívnom, projektového riadenia externou formou, fundrisingu, PR a advokačných 
aktivít smerujúcich k obhajobe práv detí, zmenám legislatívy či podmienok ochrany detí pred násilím 
na Slovensku. 

FINANČNÁ SITUÁCIA A PROGNÓZA
Najvýznamnejším zdrojom príjmov Náruče, potrebných na realizáciu výkonu opatrení a poskytovanie 
služieb, sú príjmy od iných organizácií. Jedná sa najmä o granty a projektové zdroje (42,63 %), ako 
aj  dotácie zo štátneho a verejného rozpočtu  (45,85 %). Vzhľadom na predchádzajúce roky môžeme 
konštatovať, že sme pre tieto verejné i neverejné  subjekty stabilným a dôveryhodným partnerom. 
Napriek tomu tieto finančné prostriedky nepostačujú na pokrytie všetkých našich aktivít. Významným 
zdrojom sú  pre nás preto príjmy z 2% (5 %), vďaka ktorým môžeme vstupovať do projektov a realizovať 
i tie aktivity, ktoré  nemáme pokryté verejnými zdrojmi. 

V posledných rokoch sa čoraz významnejšími zdrojmi stávajú finančné prostriedky zo strany 
súkromných firiem  a darov fyzických osôb. Rok 2018 bol v tom zmysle mimoriadne úspešný – dary 
tvorili až 5,38 % z celkových príjmov. Dary nám pomohli pokryť náklady a zabezpečiť rozvojové aktivity 
smerujúce priamo k našim detským i dospelým klientom. Veríme, že v budúcnosti sa nám podarí 
naďalej posilňovať tento finančný zdroj na základe účelného a transparentného využitia poskytnutých 
financií.
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OPis NajvýzNamNejšíCh VýNOSOV PODľa zDrOjOv za 
rOK 2018

Zdroje výnosov Výška výnosov v Eu

Dotácie zo štátneho a verejného rozpočtu 286 299

Žilinský samosprávny kraj - Detské krízové 
centrum Náruč

69 377 

Žilinský samosprávny kraj - Poradenské centrá 
Náruč

54 004

Žilinský samosprávny kraj - projekty 1 500

Ministerstvo financií SR 2 670

Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny 147 281

ÚPSVaR Čadca

Mesto Žilina – Poradenské centrum Žilina 10 000

Mesto Žilina grant 467

Združenie miest a obcí 1 000

Príjmy od iných organizácií vrátane grantov 285 531

Príjmy 2% 31 566

Príjmy od fyzických osôb 14 239

Verejná zbierka Čadca 1 839

Tržby z predaja výrobkov a služieb 2787

Ostatné výnosy 2 036

Výnosy celkom 624 358 



OPis NajvýzNamNejšíCh POlOžieK NÁKLADOV za rOK 2018

Zdroje nákladov Výška nákladov v Eu

Mzdové náklady celkom 314 772

Zákonné soc. Poistenie, soc. Fondy 120 179

Služby (poštovné, telefóny, náklady na 
konkrétne akcie, poplatky banke...

84 500

Materiálne náklady- kancelárske potreby, PHM, 
literatúra, vybavenie, hygienické potreby, PC 
komponenty, drobný majetok

24 826

Obuv, hračky, potreby pre deti, stravné 
a ubytovanie detí, cestovné detí

23 208

Odpisy 13 585

Opravy a udržiavanie 6 735

Spotreba energie 12 128

Cestovné zamestnancov 2 942

Náklady na tábory 10 219

Daň z nehnuteľnosti, ostatné dane a poplatky 1 572

Iné - poistenie a bankové poplatky 2 448



3A Composites GmbH Group 
Integra, s.r.o. 

Akontax, s.r.o.

Andits Linda

ANTIS, s.r.o.

Bardyová Oľga

Bendžalová rodina

Bravida Säkerhet Aktiebolag Žilina

Bugáň Viliam

BULK TRANSSHIPMENT SLOVAKIA, 
s.r.o. 

C&A, a.s. 

CEIT, a.s. 

Coreta, Roman Budke 

Destiny sol., s.r.o. 

Dom kultúry Čadca 

Drogéria DM

Ďuricová Lucia

EDO TRADE

Euro Data SK , a.s. 

EUROCOIN PARTNERS, s.r.o. 

FEMILEK-LEK, s.r.o. 

FEOX, s.r.o. 

Fico Milan

Firma Pavla Polku, Klokočov

Golisová Renáta

Gura Milan

Gurová Eva

Haviar Stanislav

Haviarová Danka

Hlucháň Oto

Hlucháňová Božena

HoReCup, s.r.o. 

Jurášková

Kaderníctvo Lóren, Renáta 
Drozdová 

Kaderníctvo Manier, Denisa 
Surovková 

Kapusta Ján

Kohler Richard

Komunálna poisťovňa, a.s.

Kooperatíva poisťovňa, a.s. 

Kórejský zbor Cirkvi bratskej 
v Žiline 

KROS, a.s.

Kubušové sestry

Kvapilová  Erika

Kvasnicová rodina

Kysucká knižnica Čadca 

Lacková Martina

Laeron, s.r.o. 

Leitman Anton

Leitmanová Lucia

Leitmanová Oľga

Mariaková Jana

Martikánová Števka

Mesto Čadca 

Mesto Žilina 

Mestská plaváreň Čadca / ZZO a.s. 

Metsa Tissue Slovakia, s.r.o. 

MM Aréna Krásno nad Kysucou

Moskáľová Eva

Mravec

Mráziková Mária

Mrázovský Ján

Nadácia ESET 

Nadácia J&T

Nadácia pre deti Slovenska

Novatech, s.r.o. Čadca 

Obec Oščadnica 

Obecný úrad Čierne

Obecný úrad Olešná

Obecný úrad Oščadnica 

Obecný úrad Raková 

Obecný úrad Stará Bystrica 

Okresná prokuratúra Čadca

Okresná prokuratúra Žilina

Olešan Ján

Páleník Martin

Partytown, s.r.o 

Pikusová rodina

Podradský Rastislav

PP system, s.r.o 

PROFI POISTENIE, s.r.o. 

Radena Veronika

Rádio Expres

Reštaurácia Tatra Inn Čadca, pani 
Zuzana Plechová,

Reštaurácie MeGusta

ĎaKUjeme vÁm za PODPOrU a sPOlUPrÁCU v rOKU 2017



Salón Jarmila Čadca, Jarmila Kullová

Sandanusová rodina

SBF a.s. 

SEVIS, a.s. 

Siemens Bratislava 

Siemens Žilina

Sláviková Marta

Slovenské elektrárne, a.s.

Snow Paradise Veľká Rača

SPEROX a.s. 

Spoločenstvo Stará Bystrica

Správa ciest ŽSK Letové 
prevádzkové služby SR, š.p. 

STK-MIKO, s.r.o. 

Stredoslovenská energetika, a.s. 

Sudopark Klokočov, Radovan Jakuš 

SVL, s.r.o. 

SYNTETIC, s.r.o. 

Špáni Jozef

Špániová Melánia

Nadácia Televízie Markíza 

Tesco Čadca

Tesco, a.s. 

THE VELUX FOUNDATIONS 

TI-Hanil Slovakia, s.r.o. 

UniCredit Bank 

ÚPSVaR Čadca 

ÚPSVaR Martin

ÚPSVaR Žilina 

Ústredie práce, sociálnych vecí 
a rodiny 

VARmet s.r.o. 

Viena Insurance Group

VIX, s.r.o.

Wiersma Dirk a Lucia

XENEX, s.r.o. 

Záhumenský Lukáš

Združenie miest a obcí Kysúc 

Zelinka Miroslav

Žilinský samosprávny kraj
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SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA 

 
Správnej rade a štatutárnemu orgánu občianskeho združenia 

Náruč – Pomoc deťom v kríze 
 
 
Správa z auditu účtovnej závierky 
 
Názor 
 
Uskutočnili sme audit účtovnej závierky občianskeho združenia Náruč – pomoc deťom v kríze 
(ďalej len „Občianske združenie“), ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2018, výkaz ziskov 
a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných 
účtovných zásad a účtovných metód. 
Podľa nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej 
situácie Občianskeho združenia k 31. decembru 2018 a výsledku jej hospodárenia za rok 
končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“).  
 
Základ pre názor  
 
Audit sme vykonali podľa medzinárodných audítorských štandardov (International Standards on 
Auditing, ISA). Naša zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená v odseku Zodpovednosť 
audítora za audit účtovnej závierky. Od Občianskeho združenia sme nezávislí podľa ustanovení 
zákona č. 423/2015 Z.z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z.z. o 
účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štatutárnom audite“) týkajúcich sa 
etiky, vrátane Etického kódexu audítora, relevantných pre náš audit účtovnej závierky a splnili 
sme aj ostatné požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Sme presvedčení, že audítorské 
dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor. 
 
Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku 
 
Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky tak, aby poskytovala 
pravdivý a verný obraz podľa zákona o účtovníctve a za tie interné kontroly, ktoré považuje za 
potrebné na zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v 
dôsledku podvodu alebo chyby.  
 
Pri zostavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenie schopnosti 
Občianskeho združenia nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za opísanie skutočností 
týkajúcich sa nepretržitého pokračovania v činnosti, ak je to potrebné, a za použitie predpokladu 
nepretržitého pokračovania v činnosti v účtovníctve, ibaže by mal v úmysle Občianske združenie 
zlikvidovať alebo ukončiť jeho činnosť, alebo by nemal inú realistickú možnosť, než tak urobiť.  
 
Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky 
 
Našou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok neobsahuje 
významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu audítora, vrátane 
názoru. Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že audit 
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vykonaný podľa medzinárodných audítorských štandardov vždy odhalí významné nesprávnosti, 
ak také existujú. Nesprávnosti môžu vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby a za významné 
sa považujú vtedy, ak by sa dalo odôvodnene očakávať, že jednotlivo alebo v súhrne by mohli 
ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov, uskutočnené na základe tejto účtovnej 
závierky.  
 
V rámci auditu uskutočneného podľa medzinárodných audítorských štandardov, počas celého 
auditu uplatňujeme odborný úsudok a zachovávame profesionálny skepticizmus. Okrem toho:  

 Identifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávnosti účtovnej závierky, či už 
v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutočňujeme audítorské postupy 
reagujúce na tieto riziká a získavame audítorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na 
poskytnutie základu pre náš názor. Riziko neodhalenia významnej nesprávnosti v 
dôsledku podvodu je vyššie ako toto riziko v dôsledku chyby, pretože podvod môže 
zahŕňať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo 
obídenie internej kontroly.  

 Oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli 
navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom vyjadrenia 
názoru na efektívnosť interných kontrol Občianskeho združenia. 

 Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť 
účtovných odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnené štatutárnym 
orgánom. 

 Robíme záver o tom, či štatutárny orgán vhodne v účtovníctve používa predpoklad 
nepretržitého pokračovania v činnosti a na základe získaných audítorských dôkazov 
záver o tom, či existuje významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, 
ktoré by mohli významne spochybniť schopnosť Občianskeho združenia nepretržite 
pokračovať v činnosti. Ak dospejeme k záveru, že významná neistota existuje, sme 
povinní upozorniť v našej správe audítora na súvisiace informácie uvedené v účtovnej 
závierke, alebo, ak sú tieto informácie nedostatočné, modifikovať náš názor. Naše závery 
vychádzajú z audítorských dôkazov získaných do dátumu vydania našej správy audítora. 
Budúce udalosti alebo okolnosti však môžu spôsobiť, že Občianske združenie prestane 
pokračovať v nepretržitej činnosti. 

 Hodnotíme celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky vrátane informácií 
v nej uvedených, ako aj to, či účtovná závierka zachytáva uskutočnené transakcie 
a udalosti spôsobom, ktorý vedie k ich vernému zobrazeniu. 

 
 
Správa k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov 
 
Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe 
 
Štatutárny orgán je zodpovedný za informácie uvedené vo výročnej správe, zostavenej podľa 
požiadaviek zákona o účtovníctve. Náš vyššie uvedený názor na účtovnú závierku sa nevzťahuje 
na iné informácie vo výročnej správe.  
V súvislosti s auditom účtovnej závierky je našou zodpovednosťou oboznámenie sa 
s informáciami uvedenými vo výročnej správe a posúdenie, či tieto informácie nie sú vo 
významnom nesúlade s auditovanou účtovnou závierkou alebo našimi poznatkami, ktoré sme 
získali počas auditu účtovnej závierky, alebo sa inak zdajú byť významne nesprávne.  
 







Za zdaňovacie obdobie

opravné daňové priznanie

dodatočné daňové priznanie
(vyznačí sa x)

daňové priznanie

Druh daňového priznania

. .

01 - Daňové identifikačné číslo

02 - IČO 03 - Právna forma
do

od . .

DAŇOVÉ PRIZNANIE
K DANI Z PRÍJMOV PRÁVNICKEJ OSOBY

podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)

PO

Záznamy daňového úradu

Strana 1

Miesto pre evidenčné číslo Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

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

Sídlo v deň podania daňového priznania na území Slovenskej republiky alebo v zahraničí

09 - Obec

06 - Ulica

10 - Štát08 - PSČ

05 - Obchodné meno alebo názov

07 - Súpisné/orientačné číslo

I. časť - ÚDAJE O DAŇOVNÍKOVI

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

DPPOv18_1

Daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou (nerezident)
podľa § 2 písm. e) tretieho bodu zákona a podľa príslušného
článku zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia

Umiestnenie stálej prevádzkarne na území Slovenskej republiky, í alebo ňová strataza ktorú sa vypoč ta základ dane da 1)

16 - Obec

13 - Ulica

15 - PSČ

14 - Súpisné/orientačné číslo

1) Vypĺňa sa, len ak daňovník nemá sídlo na území Slovenskej republiky.

Ekonomické, personálne alebo iné prepojenie
podľa § 2 písm. n) zákona so závislými osobami

17 - Počet stálych prevádzkarní

. .
04 - SK NACE Hlavná,

prevažná
činnosť

11 - Telefónne číslo 12 - Emailová adresa / Faxové číslo

Uplatnenie osobitného spôsobu zahrnovania kurzových
rozdielov do základu dane podľa § 17 ods. 17 zákona
Ukončenie uplatňovania osobitného spôsobu zahrnovania
kurzových rozdielov do základu dane podľa § 17 ods. 17 zákona

Platiteľ dane z pridanej hodnoty k poslednému dňu
zdaňovacieho obdobia
Ročný obrat za zdaňovacie obdobie presiahol 500 000 eur

Polovičná výška daňovej licencie podľa § 46b ods. 3 zákona

Neplatenie daňovej licencie podľa § 46b ods. 7 zákona

(vyznačí sa x)

Započítanie daňovej licencie podľa § 46b ods. 5 a § 52zk zákona

.

MF/011703/2018-721

Uplatnenie oslobodenia podľa § 13a alebo § 13b zákona

Generované z FDF-STORMWARE,POHODA

Generované z FDF-STORMWARE,POHODA

2021380427

36138665 701

x 01 01 18

31 12 18

94 99 1
ŁINNOSTI ORGANIZÁCIÍ MLÁDEŽE

NÁRUŁ-pomoc de£om v kríze

ZÁDUBNIE 56

01003 ŽILINA 3 SK SLOVENSKO

+421415166543 NARUC@NARUC.SK
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100

II. časť - VÝPOČET ZÁKLADU DANE A DANE

Popis položky Riadok
Znamienko Údaje v eurách

Sumy, ktoré neoprávnene znížili príjmy vrátane rozdielu podľa § 17 ods. 5
zákona a sumy nepeňažných plnení, ak nie sú súčasťou sumy v r. 100

110
Položky zvyšujúce výsledok hospodárenia alebo rozdiel medzi príjmami a výdavkami

Výdavky (náklady), ktoré nie sú daňovými výdavkami podľa § 21 alebo
§ 21a zákona alebo ktoré boli vynaložené v rozpore s § 19 zákona, okrem
súm uvedených v r. 140, 150 a 180 (tabuľka A – III. časť)

130

Sumy podľa § 17 ods. 19 zákona, ktoré neboli zaplatené do konca
zdaňovacieho obdobia

140

Rozdiel, o ktorý odpisy hmotného majetku uplatnené v účtovníctve
prevyšujú daňové odpisy tohto majetku (tabuľka B – III. Časť)

150

Úprava (zvýšenie) základu dane dapri zrušení ňovníka s likvidáciou, pri
vyhlásení konkurzu (§ 17 ods. 8 zákona), predaji podniku (§ 17a zákona),
nepeňažnom vklade (§ 17b a 17d zákona) alebo zrušení bez likvidácie
(§ 17c a 17e zákona)

170

Ostatné položky zvyšujúce r. 100, neuvedené v r. 110 až 170
180

Medzisúčet
(r. 110 + r. 130 + r. 140 + r. 150 + r. 170 + r. 180)

200

Príjmy, ktoré nie sú predmetom dane podľa § 12 ods. 7 zákona, ak sú
súčasťou sumy v r. 100 a príjmy nezahrňované do základu dane podľa § 17
ods. 3 písm. a) zákona

210
Položky znižujúce výsledok hospodárenia alebo rozdiel medzi príjmami a výdavkami

220

230

240

250

260

270

280

290

300

Príjmy, ktoré nie sú predmetom dane u daňovníkov nezaložených alebo
nezriadených na podnikanie (§ 12 ods. 3 zákona), ak sú súčasťou sumy
v r. 100 a nie sú uvedené v r. 210

Príjmy oslobodené od dane podľa § 13 zákona, ak sú súčasťou sumy v r. 100

Rozdiel, o ktorý daňové odpisy hmotného majetku prevyšujú odpisy tohto
majetku uplatnené v účtovníctve (tabuľka B – III. časť)

Sumy podľa § 17 ods. 19 zákona v znení účinnom do 31. decembra 2014,
podľa § 52 ods. 12 a § 17 ods. 19 zákona, ktoré boli zaplatené
v zdaňovacom období, ak nie sú súčasťou sumy v r. 100

Ú pri í ňovníka s likvidáciou,prava (zníženie) základu dane      zrušen  da
pri vyhlásení konkurzu (§ 17 ods. 8 zákona), predaji podniku (§ 17a zákona),
nepeňažnom vklade (§ 17b a 17d zákona) alebo zrušení bez likvidácie
(§ 17c a 17e zákona)

Ostatné položky znižujúce r. 100, neuvedené v r. 210 až 280

Medzisúčet
(r. 210 + r. 220 + r. 230 + r. 240 + r. 250 + r. 260 + r. 270 + r. 280 + r. 290)

Základ dane (+) alebo daňová strata (-)
( 10 ľky H)r. 100 + r. 200 - r. 300 + r. tabu

301
Položky upravujúce základ dane alebo daňovú stratu

302

303

Príjmy oslobodené od dane podľa § 13a a 13b zákona, ak sú súčasťou
sumy v r. 100 (z r. 3 prílohy k § 13a a § 13b zákona)

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

Výsledok hospodárenia pred zdanením [§ 17 ods. 1 zákona (zisk +, strata -)]
alebo rozdiel medzi príjmami a výdavkami (III. časť - r. 3 tabuľky F alebo r. 1
tabuľky C1 alebo r. 1 tabuľky C2 alebo r. 3 tabuľky G2) alebo upravený
výsledok hospodárenia (III. časť - r. 4 tabuľky G3)

Suma členských príspevkov podľa § 19 ods. 3 písm. n) zákona, ktoré sú
súčasťou sumy v r. 100, prevyšujúca v úhrne 5 % zo základu dane
uvedeného v r. 301; ak suma 5 % zo základu dane uvedeného v r. 301
presiahne 30 000 eur, uvádza sa suma prevyšujúca 30 000 eur

Sumy podľa § 17 ods. 34 a 35 zákona

MF/011703/2018-721

Príjmy oslobodené od dane podľa § 13c zákona, ak sú súčasťou
sumy v r. 100

304Suma výdavkov za alkoholické nápoje podľa § 21 ods. 1 písm. h) tretieho
bodu zákona, ktoré sú ako reklamný predmet súčasťou sumy v r. 100,
prevyšujúca v úhrne 5 % zo základu dane uvedeného v r. 301

,

2021380427

+ 3369 84

620530 35

620530 35

333177 63

290602 59

623780 22

+ 119 97
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Základ dane (+) alebo daňová strata (-) po úprave o položky uvedené
v r. 302 až 308
(r. 301 + r. 302 + r. 303 + r. 304 + r. 305 + r. 306 - r. 307 + r. 308)

3 01
Základ dane alebo daňová strata

3 02

3 03

400

Časť základu dane alebo daňovej straty vykázanej obchodnou
spoločnosťou, pripadajúca na komplementárov komanditnej spoločnosti
alebo na spoločníkov verejnej obchodnej spoločnosti

Základ dane (+) alebo daňová strata (-) po úprave o položky uvedené
v r. 320 a 330 (r. 310 - r. 320 - r. 330)

,

,

,

,

Úhrn vyňatých príjmov (základov dane) podliehajúcich zdaneniu v zahraničí
a daňových strát

305

,
Suma uhradeného sponzorského podľa § 17 ods. 19 písm. h) zákona, ak
suma v r. 301 < 0 alebo suma uhradeného sponzorského prevyšujúceho
skutočné použitie

Odpočet daňovej straty najviac do výšky základu dane uvedeného v r. 400
(z r. 2 stĺ. 8 tabuľky D – III. časť)

410
Položky odpočítateľné od základu dane uvedeného v r. 400

500Základ dane znížený o odpočet daňovej straty
zaokrúhlený na eurocenty nadol   (r. 400 - r. 410) +

,

,

Odpočet výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj podľa § 30c zákona
(z r. 9 prílohy k § 30c zákona)

501
Zníženie základu dane

510Základ dane znížený o odpočet výdavkov (nákladov) na výskum a
vývoj zaokrúhlený na eurocenty nadol   (r. 500 - r. 501) +

,

,

Sadzba dane (v %)
550

Sadzba dane a daň pred uplatnením úľav na dani a uplatnením zápočtu dane zaplatenej v zahraničí

600

Úľava na dani podľa 610
Úľavy na dani

700Daň znížená o úľavu na dani
(r. 600 - r. 610) +

Zápočet dane zaplatenej v zahraničí
(z r. 6 tabuľky E - III. časť)

710
Daň po uplatnení zápočtu dane zaplatenej v zahraničí

800Daň po úľavách a po zápočte dane uvedenej v r. 710
zaokrúhlená na eurocenty nadol   (r. 700 - r. 710) +

,

,

,

,

,

Daň pred uplatnením úľav na dani zaokrúhlená na celé eurocenty nadol
(r. 510 x r. 550) : 100

Daňová licencia
(§ 46b ods. 2, 3 a 6 a § 52zk zákona)

810
Daňová licencia podľa § 46b a 52zk zákona

Kladný rozdiel medzi daňovou licenciou a daňou určený na zápočet
v nasledujúcich zdaňovacích obdobiach (r. 810 - r. 800)

820
,

Daňová licencia na úhradu (ak r. 810 > r. 800, uvádza sa suma uvedená
v r. 810, ak r. 810 ≤ 800, uvádza sa 0)

900

306
,Suma výdavkov na obstaranie, technické zhodnotenie, prevádzkovanie,

opravy a udržiavanie motorového vozidla podľa § 17 ods. 39 zákona

307
,Suma zníženia základu dane podľa § 17 ods. 37 zákona pri poskytovaní

praktického vyučovania žiakovi na základe učebnej zmluvy

Zápočet daňovej licencie z predchádzajúcich zdaňovacích období podľa § 46b a 52zk zákona2)

Časť dane, ktorá prevyšuje daňovú licenciu
(r. 800 - r. 810)

Kladný rozdiel medzi daňovou licenciou a daňou z predchádzajúcich
zdaňovacích období určený na zápočet v príslušnom zdaňovacom období
(z r. 5 stĺ. 4 tabuľky K – III. časť)

,

,

910

920

MF/011703/2018-721

308
,Úhrn základov dane kontrolovaných zahraničných spoločnosti podľa § 17h

zákona alebo suma zníženia základu dane podľa § 17h ods. 9 až 11 zákona

2021380427

+ 119 97

+ 119 97

119 97

119 97

21

25 19

25 19

25 19
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2a) Členský štát Európskej únie, alebo štát, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, ak so Slovenskou republikou alebo Európskou
úniou tento štát uzavrel dohodu o vzájomnej pomoci pri vymáhaní daňových pohľadávok.

2b) Riadok 1090 sa vypĺňa, ak ide o daňovníka, ktorý sa daň z osobitného základu dane podľa § 17f zákona z r. 1061 rozhodol platiť v splátkach podľa § 17g ods. 1
zákona a táto skutočnosť sa deklaruje aj vyplnením VIII. časti daňového priznania.

3) Daň na úhradu sa neplatí, ak nepresiahne 5 eur, a to aj vtedy, ak daňovník využije postup podľa § 50 zákona, pričom v tomto riadku sa uvádza nula.

Úhrn preddavkov zaplatených za zdaňovacie obdobie podľa § 42 a § 51c
ods. 1 zákona (do lehoty na podanie daňového priznania)

1010
Daň upravená o preddavky na daň a daňovú licenciu

Úhrn preddavkov zrazených na zabezpečenie dane za zdaňovacie
obdobie podľa § 44 zákona

1020

1030

Celková suma preddavkov na daň
(r. 1010 + r. 1020 + r. 1030)

1040

Daň alebo daňová licencia na úhradu
(r. 1080 - r. 1090 - r. 1040) ≥ 0

3)

1100

Daň vyberaná zrážkou považovaná za preddavok na daň
(§ 43 ods. 6 a 7 zákona)

1101

Nedoplatok
dane (+)

Daňový preplatok
(r. 1080 - r. 1090 - r. 1040) < 0

Preplatok
dane (-)

+

,

,

,

,

,

,

Daň na účely určenia výšky preddavkov na daň podľa § 42 zákona
1110

Daň na účely určenia výšky preddavkov na daň

,

1000Daň po zápočte daňovej licencie z predchádzajúcich zdaňovacích období
(r. 800 - r. 920) ,
2) Táto časť sa vypĺňa, ak je vyplnený údaj v r. 5 stĺ. 4 tabuľky K – III. časť.

Dátum zistenia inej dane alebo inej daňovej straty

Dodatočné daňové priznanie

Daň alebo daňová licencia
(r. 1050 predchádzajúceho daňového priznania)

1120

Zvýšenie (+) alebo zníženie (-) dane alebo daňovej licencie
(r. 1050 - r. 1120)

1130

1140

1150

Posledná známa daňová strata (- r. 400 predchádzajúceho daňového
priznania, ak r. 400 predchádzajúceho daňového priznania < 0)

Zvýšenie (+) alebo zníženie (-) daňovej straty
(- r. 400 - r. 1140, ak r. 400 < 0 alebo - r. 1140, ak r. 400 ≥ 0)

. .

,

,

,

,

Daň alebo daňová licencia [r. 800 (ak r. 900 a r. 1000 = 0) alebo r. 900
(ak r. 810 > r. 800) alebo r. 1000 (ak r. 1000 > 0)]

1050
,

Daň z osobitného základu dane podľa § 17f zákona
(uvádza sa suma z r. 29 – IV. časť)

1060
,

Daň z osobitného základu dane podľa § 17f zákona
pri presune do štátu podľa § 17g ods. 1 zákona

2a)

(uvádza sa suma z r. 30 – IV. časť)

1061

,
1062Daň z osobitného základu dane podľa § 17f zákona

pri presune do iného štátu ako je štát podľa § 17g ods. 1 zákona
2a)

(uvádza sa suma z r. 31 – IV. časť)
,

z 
to

h
o

Daň z osobitného základu dane podľa § 51e zákona
(uvádza sa suma z r. 9 – V. časť)

1070
,

Posledná známa daň z osobitného základu dane podľa § 17f zákona
(r. 1060 predchádzajúceho daňového priznania)

1160

Zvýšenie (+) alebo zníženie (-) dane z osobitného základu dane
podľa § 17f zákona (r. 1060 - r. 1160)

1170

1180

1190

Posledná známa daň z osobitného základu dane podľa § 51e zákona
(r. 1070 predchádzajúceho daňového priznania)

Zvýšenie (+) alebo zníženie (-) dane z osobitného základu dane
podľa § 51e zákona (r. 1070 - r. 1180)

,

,

,

,

Celková daň alebo daňová licencia
(r. 1050 + r. 1060 + r. 1070)

1080
,

Daň z osobitného základu dane podľa § 17f, ktorú daňovník platí
v splátkach podľa § 17g zákona (uvádza sa suma z r. 1061)

2b)

1090
,

MF/011703/2018-721
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Manká a škody presahujúce prijaté náhrady
[§ 21 ods. 2 písm. e) zákona]

7

Poskytnuté dary vrátane zostatkovej ceny trvale vyradeného majetku
darovaním [§ 21 ods. 2 písm. f) zákona]

8

Tvorba opravných položiek neuznaná za daňový výdavok
[§ 21 ods. 2 písm. j) zákona]

9

Tvorba rezerv neuznaná za daňový výdavok
podľa § 21 ods. 2 písm. j)  zákona

10

Výdavky (náklady) vynaložené na príjmy oslobodené od dane alebo
nezahŕňané do základu dane

14

Výdavky (náklady) neuznané za daňové výdavky podľa § 19 ods. 2 písm. t)
zákona

15

Úhrn r. 1 až 16
(k r. 130 – II. časti)

17

,

,

,

,

,

,

,

Daňovo neuznané výdavky podľa § 17 ods. 24 zákona
11

,
12

,
13

,Úroky platené z úverov a pôžičiek a súvisiace výdavky (náklady) neuznané
za daňové výdavky podľa § 21a zákona

Obstarávacia cena zásob vyradeného tovaru nezahrnovaná do daňových
výdavkov podľa podmienok ustanovených v § 21 ods. 2 písm. n) zákona

1
B - Odpisy hmotného majetku

Účtovné odpisy dlhodobého hmotného majetku

2

Odpisy nezahrnuté v daňových výdavkoch z dôvodu prerušenia odpisovania
(§ 22 ods. 9 zákona)

4

,

,

,
Pomerná časť ročného odpisu pri predaji hmotného majetku
(§ 22 ods. 12 zákona)

5
,

Neuplatnená časť ročného odpisu prenajatého hmotného majetku
[§ 19 ods. 3 písm. a) zákona]

3
,

Odplaty (provízie) za vymáhanie pohľadávky presahujúce 50 % vymoženej
pohľadávky [§ 19 ods. 3 písm. p) zákona]

5
,

Výdavky na reprezentáciu a reklamné predmety podľa § 21 ods. 1 písm. h)
zákona okrem alkoholických nápojov podľa § 4 ods. 3 zákona č. 530/2011
Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov

6

,

Ostatné výdavky (náklady) neuznané za daňové výdavky,
neuvedené v r. 1 až 15

16
,

Daňové odpisy hmotného majetku

Odpisy hmotného majetku zahrnuté do základu dane
(r. 2 - r. 3 - r. 4 + r. 5)

6
,

III. časť – Tabuľky pomocných výpočtov a doplňujúcich údajov

Úhrn obstarávacích cien cenných papierov nezahrňovaných do daňových
výdavkov podľa podmienok ustanovených v § 19 ods. 2 písm. f) zákona
v znení účinnom do 31. decembra 2015 a vstupných cien cenných papierov
podľa § 25a zákona nezahrňovaných do daňových výdavkov [§ 19 ods. 2
písm. f) zákona] obstaraných po 31. decembri 2015

1
A - Položky, ktoré nie sú daňovými výdavkami (k r. 130 II. časti)

Obstarávacia cena obchodného podielu alebo zmenky prevyšujúca príjem
z predaja [§ 19 ods. 2 písm. g) zákona] v znení účinnom do 31. decembra
2015 a vstupnej ceny obchodného podielu alebo zmenky podľa § 25a zákona
prevyšujúcej príjem z predaja [§ 19 ods. 2 písm. g) zákona] obstaraných
po 31. decembri 2015

2

Spotreba pohonných látok zaúčtovaná v nákladoch presahujúca sumu určenú
na základe spotreby pohonných látok vypočítanej podľa § 19 ods. 2 písm. l)
zákona

3

Rozdiel medzi menovitou hodnotou pohľadávky alebo jej nesplatenej časti a
nižším príjmom z jej postúpenia alebo výškou opravnej položky uznanej
za daňový výdavok podľa § 20 zákona; ak súčasťou postúpenej pohľadávky
je aj jej príslušenstvo, ktoré bolo zahrnuté do zdaniteľných príjmov, uvádza sa
aj rozdiel medzi hodnotou príslušenstva a nižším príjmom z jeho postúpenia
[§ 19 ods. 3 písm. h) zákona]

4

,

,

,

,

MF/011703/2018-721
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Celková výška vykázanej daňovej
straty v zdaňovacom období

D - Evidencia a odpočet straty (k r. 410 II. časti)

1 ,

,

,

2

3

1Osobitný odpočet daňovej straty podľa § 35a a 35b zákona č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov

Príjem z nájomného a príjem z reklám
5

5) O z 1. decembra 2010 č. MF/24975/2010-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania apatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky
podrobnosti o usporiadan�, označovan�položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzen�niektorých položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky
na zverejnenie pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovn�ctva, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania (oznámenie č. 472/2010
Z. z.) v znen�neskorš�ch predpisov.

,

Celková výška vykázanej daňovej
straty

Zdaňovacie obdobie

1 ,

,

,

,2

2 3
. .

. .

od

do

. .

. .

od

do

,,3

C2 - R ňovníkom, ktorý nie je zriadený alebo založenýozdiel príjmov a výdavkov vykázaný da
na podnikanie účtujúci v sústave jednoduchého účtovníctva podľa osobitného predpisu 5)

Rozdiel príjmov a výdavkov ňovanej činnostiz nezda
2

Rozdiel príjmov a výdavkov ňovanej činnostizo zda
3

Zisk z predaja majetku (§ 17 ods. 16 zákona)
4

Rozdiel príjmov a výdavkov spolu z nezdaňovanej činnosti a zdaňovanej
činnosti

1
,

,

,

,

časť odpočítavaná v príslušnom
zdaňovacom období

zostávajúca časť na odpočet v
nasledujúcich zdaňovacích obdobiach

Odpočet daňovej straty podľa § 30a a 30b zákona

časť odpočítavaná
v príslušnom zdaňovacom období

zostávajúca časť na odpočet v
nasledujúcich zdaňovacích obdobiach

C1 - V ňovníkom, ktorý nie je zriadený alebo založený na podnikanieýsledok hospodárenia pred zdanením vykázaný da
účtujúci v sústave podvojného účtovníctva podľa osobitného predpisu 4)

Výsledok hospodárenia pred zdanením
z hlavnej nezdaňovanej činnosti

2

Výsledok hospodárenia pred zdanením
zo zdaňovanej (podnikateľskej) činnosti

3

Zisk z predaja majetku (§ 17 ods. 16 zákona)
4

Príjem z nájomného a príjem z reklám
5

Výsledok hospodárenia pred zdanením spolu z hlavnej nezdaňovanej a
zdaňovanej (podnikateľskej) činnosti

1
,

,

,

,

,
4) Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 30. novembra 2005 č. MF/24035/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a

účtovej osnove pre Sociálnu poisťovňu (oznámenie č. 580/2005 Z. z.) v znení neskorších predpisov.
Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. augusta 2007 č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej
účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky (oznámenie č. 419/2007 Z. z.) v znení neskorších
predpisov.
Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. novembra 2007 č. MF/24342/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a
účtovej osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania (oznámenie č. 601/2007 Z. z.) v znení neskorších predpisov.

MF/011703/2018-721
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Súčet výnosov z hospodárskej činnosti a z finančnej činnosti
1

F - Doplňujúce údaje

Súčet nákladov na hospodársku činnosť a finančnú činnosť
2

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (r. 1 - r. 2)
3

Maximálna výška dane zaplatenej v zahraničí, ktorú je možné započítať
(zaokrúhlená na eurocenty nahor)   (r. 700 II. časti x r. 3) : 100

4
,

D ň zaplatená v zahraničí vzťahujúca sa na príjmy uvedené v r. 2a
(zaokrúhlená na eurocenty nahor)

5
,

D ň uznaná na zápočeta
(r. 5 maximálne do sumy v r. 4)

6
,

,

,

,

E - V ňovú povinnosť v tuzemsku zo zaplatenej dane v zahraničí (k r. 710 II. časti)ýpočet dane uznanej na zápočet na da
1

Základ dane uvedený v r. 400 ,
Úhrn príjmov (základov dane) podliehajúcich zdaneniu v zahranič�
(zaokrúhlený na nadol)eurocenty

2
,

Pomer príjmov z r. 2 k základu dane v r. 1 v %, (vypočítaný na dve desatinné
miesta, zaokrúhlený podľa § 47 ods. 2 zákona)   (r. 2 : r. 1) x 100

3
,

Celková výška vykázanej daňovej
straty

Zdaňovacie obdobie

1 ,

,

,

,2

5
. .

. .

od

do

,,3

časť odpočítavaná
v príslušnom zdaňovacom období

6)

zostávajúca časť na odpočet v
nasledujúcich zdaňovacích obdobiach

Odpočet daňovej straty podľa § 30 zákona

Celková výška vykázanej daňovej
straty

Zdaňovacie obdobie

1 ,

,2

6 7
. .

. .

od

do

,3

Odpočet daňovej straty podľa § 30 zákona

časť odpočítavaná
v príslušnom zdaňovacom období

6)

zostávajúca časť na odpočet v
nasledujúcich zdaňovacích obdobiach

6) V stĺ. 4 až 7 sa uvádza suma najviac do výšky ¼

Celková výška vykázanej daňovej
straty

1 ,

,2

8

,3

časť odpočítavaná
v príslušnom zdaňovacom období

zostávajúca časť na odpočet v
nasledujúcich zdaňovacích obdobiach

SPOLU
7)

,

,

. .

. .

od

do

,

Odpočet daňovej straty podľa § 30 zákona

MF/011703/2018-721

4
. .

. .

od

do

Odpočet daňovej straty podľa § 30 zákona

7) Daňová strata alebo jej časť odpočítavaná v príslušnom zdaňovacom období sa uvádza najviac do výšky uvedenej v r. 400 a údaj z r. 2 stĺ. 8 sa prenáša do r. 410.
zo sumy uvedenej v r. 1 príslušného stĺpca.

2021380427
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Výdavky     2Príjmy     1

2

4

,,

,,

§ 16 ods. 1 písm. c) zákona

§ 16 ods. 1 písm. e) prvý, druhý a
štvrtý bod zákona 3 ,,
§ 16 ods. 1 písm. e) tretí bod zákona

§ 16 ods. 1 písm. e) piaty bod zákona 5 ,,

Z 9áklad dane      (r. 1 + úhrn r. 2 až
stĺpca 1 - úhrn r. 2 až 9 stĺpca 2) ,

Druh príjmu

H - Výpočet základu dane nerezidenta

Základ dane alebo daňová strata stálej prevádzkarne § 17 ods. 7 zákona
§ 16 ods. 1 písm. a) zákona okrem
daňovníka, ktorý zisťuje základ dane
podľa § 17 ods. 1 písm. b) a c) zákona

,1

10

§ 16 ods. 1 písm. f) zákona 6 ,,
§ 16 ods. 1 písm. g) zákona 7 ,,
§ 16 ods. 1 písm. h) zákona 8 ,,
§ 16 ods. 1 písm. i) zákona 9 ,,

1

Prevádzkové náklady a finančné náklady
8) 2

3

Prevádzkové výnosy a finančné výnosy
8)

Výsledok hospodárenia vykázaný v individuálnej účtovnej závierke
podľa medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo

8) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 z 19. júla 2002 o uplatňovaní medzinárodných účtovných noriem (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ,
kap. 13/zv. 29) v platnom znení.

,

,

,

1

G2 – Výsledok hospodárenia vykázaný podľa evidencie v rozsahu a spôsobom ustanoveným pre sústavu podvojného účtovníctva
podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovn�ctve v znen�neskorš�ch predpisov

Súčet nákladov na hospodársku činnosť a finančnú činnosť
9) 2

3

Súčet výnosov z hospodárskej činnosti a z finančnej činnosti
9)

V ľa evidencie v rozsahu a spôsobomýsledok hospodárenia vykázaný pod
ustanoveným pre sústavu podvojného účtovníctva podľa § 4 ods. 2 zákona
o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov

,

,

,

1
G3 – Ú ľa medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvopravy výsledku hospodárenia vykázaného v individuálnej účtovnej závierke pod

2

4

Výsledok hospodárenia z pokračujúcich činností pred zdanením a výsledok
hospodárenia z ukončených činností pred zdanením vykázaný v individuálnej
účtovnej závierke podľa medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo

Upravený výsledok hospodárenia
(r. 1 + r. 2 - r. 3)

,

,

,

3
P ľa osobitného predpisuoložky znižujúce výsledok hospodárenia pod

10) ,

P ľa osobitného predpisuoložky zvyšujúce výsledok hospodárenia pod
10)

10) Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 15. februára 2006 č. MF/011053/2006-72, ktorým sa ustanovuje spôsob úpravy výsledku hospodárenia
vykázaného daňovníkom v individuálnej účtovnej závierke podľa medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo (oznámenie č. 110/2006 Z. z.) v znení
neskorších predpisov. Ako príloha daňového priznania u daňovníka vykazujúceho výsledok hospodárenia podľa medzinárodných účtovných štandardov
pre finančné výkazníctvo sa predkladá prehľad úprav vykonaných podľa uvedeného opatrenia z výsledku hospodárenia vykázaného podľa medzinárodných
štandardov pre finančné výkazníctvo na upravený výsledok hospodárenia.

G1 – Výsledok hospodárenia vykázaný v individuálnej účtovnej závierke podľa medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo

9) Ako príloha daňového priznania u daňovníka vykazujúceho výsledok hospodárenia podľa medzinárodných účtovných štandardov pre finančné výkazníctvo sa
predkladá evidencia v rozsahu účtovnej závierky, z ktorej by sa vyčíslil výsledok hospodárenia, ak by daňovník účtoval podľa opatrení vydaných Ministerstvom
financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov okrem poznámok.

MF/011703/2018-721

2021380427
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Výška kladného rozdielu
medzi daňovou licenciou a

daňou, ktorú možno
započítať

v nasledujúcich
zdaňovacích obdobiach

Zdaňovacie obdobie

1
. .

K – Evidencia a zápočet daňovej licencie podľa § 46b a 52zk zákona

. .

započítaná
v predchádzajúcich

zdaňovacích obdobiach

započítaná v príslušnom
zdaňovacom období

zostávajúca časť
na zápočet

v nasledujúcich
zdaňovacích obdobiach

Priebeh zápočtu sumy zo stl. 2

1 2 3 4 5

2
. .

. .

3
. .

. .

4
,. . ,,,

. .
5 ,,

,,,,

11) Časť započítaná v príslušnom zdaňovacom období uvedená v r. 5 v stĺ. 4 sa uvádza najviac do výšky uvedenej v r. 910 a údaj z r. 5 v stĺ. 4 sa prenáša do r. 920.

SPOLU
11)

,,,,

,,,,

Nehmotný majetok

Hmotný majetok

Finančný majetok

Úvery a pôžičky

Druh transakcie

I - Transakcie závislých osôb podľa § 2 písm. n) zákona (k r. 100 II. časti)

1 ,,

Zásoby materiálu, výrobkov a tovaru

Služby

Licenčné poplatky

N 2áklady (Nákup)V 1ýnosy (Predaj)

P ňujúce r. 100oložky ovplyv

2

3

Druh transakcie Doplňujúce údaje
Obstarávacia cena 2V 1ýnosy (Predaj)

P ňujúce r. 100oložky ovplyv

,,

,,

4 ,,
5

6

,,

,,
7 ,,

Výnos z prevodu nehnuteľnosti umiestnenej na území Slovenskej republiky
[§ 16 ods. 1 písm. f) zákona]

1

J – vybrané údaje o príjmoch nerezidenta podľa § 16 ods. 1 písm. f) zákona, ktorý zisťuje základ dane podľa § 17 ods. 1 písm. b) a c) zákona

,
Výnos z nájomného a z iného využitia nehnuteľnosti umiestnenej na území
Slovenskej republiky [§ 16 ods. 1 písm. f) zákona]

2
,

MF/011703/2018-721
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IV. časť - Zdanenie pri presune majetku daňovníka, odchode daňovníka alebo presune
podnikateľskej činnosti daňovníka do zahraničia podľa § 17f zákona

Hmotný majetok 1 ,

,

,

,2

1 2

,,3

Reálna hodnota majetku

Nehmotný majetok

Finančný majetok

Hodnota podľa § 19 ods. 2 písm. f) alebo písm. g),
§ 19 ods. 3 písm. b), e) a h),

§ 21 ods. 2 písm. k) zákona a hodnota zásob

Presun individuálneho majetku podľa § 17f ods. 1 zákona do štátu podľa § 17g ods. 1 zákona
2a)

Pohľadávky 4 ,

,

,

,5

,,6

Zásoby

Spolu
(úhrn r. 1 až 5)

Presun podľa § 17f ods. 2 zákona do štátu podľa § 17g ods. 1 zákona
2a)

Reálna hodnota 7 ,

,8

,9

Pasíva

Aktíva

Úpravy zvyšujúce osobitný základ dane
podľa § 17f ods. 2 zákona

10 ,

,11

,12

Úpravy znižujúce osobitný základ dane
podľa § 17f ods. 2 zákona

Spolu
(r. 7 + r. 8 - r. 9 + r. 10 - r. 11)

Osobitný základ dane podľa § 17f ods. 1 a 2
zákona (r. 6 stĺ. 1 - r. 6 stĺ. 2 + r. 12) ,13

Hmotný majetok 14 ,

,

,

,15

1 2

,,16

Reálna hodnota majetku

Nehmotný majetok

Finančný majetok

Hodnota podľa § 19 ods. 2 písm. f) alebo písm. g),
§ 19 ods. 3 písm. b), e) a h),

§ 21 ods. 2 písm. k) zákona a hodnota zásob

Presun individuálneho majetku podľa § 17f ods. 1 zákona do iného štátu ako je štát podľa § 17g ods. 1 zákona
2a)

Pohľadávky 17 ,

,

,

,18

,,19

Zásoby

Spolu
(úhrn r. 14 až 18)

Presun podľa § 17f ods. 2 zákona do iného štátu ako je štát podľa § 17g ods. 1 zákona
2a)

Reálna hodnota 20 ,

,21

,22

Pasíva

Aktíva

Úpravy zvyšujúce osobitný základ dane
podľa § 17f ods. 2 zákona

23 ,

MF/011703/2018-721

2021380427



,24

,25

Úpravy znižujúce osobitný základ dane
podľa § 17f ods. 2 zákona

Spolu
(r. 20 + r. 21 - r. 22 + r. 23 - r. 24)

Osobitný základ dane podľa § 17f ods. 1 a 2 zákona
(r. 19 stĺ. 1 - r. 19 stĺ. 2 + r. 25) ,26

DIČ
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,27
Celkový osobitný základ dane podľa § 17f ods. 1 a 2 zákona
(r. 13 + r. 26) ≥ 0

12)

Sadzba dane
podľa § 15 písm. b) tretieho bodu zákona v %

28

Daň z osobitného základu dane podľa § 17f zákona
[(r. 27 x r. 28)/100]   (zaokrúhlená na eurocenty nadol) ,29

12)Ak je suma v r. 27 záporné číslo, uvádza sa nula.

V. časť - Podiely na zisku (dividendy) a ostatné príjmy, ktoré sú súčasťou osobitného základu
dane podľa § 51e zákona

Podiel na zisku (dividenda) 1 ,

,2

1 2

,3

Suma príjmu (výnosu)

Vyrovnací podiel
13) 4 ,

,

,

,5

,,6Spolu   (úhrn r. 1 až 5 stĺ. 1 a
úhrn r. 4 a r. 5 stĺ. 2)

Druh príjmu (výnosu) plynúci
od právnickej osoby, ktorá je

daňovníkom nezmluvného štátu
podľa § 2 písm. x) zákona

Suma výdavku (nákladu)

Podiel člena pozemkového
spoločenstva s právnou subjektivitou
na zisku a na majetku

Podiel na výsledku podnikania
vyplácaný tichému spoločníkovi

Podiel na likvidačnom zostatku
13)

13) Suma výdavku (nákladu) sa uplatní v hodnote splateného vkladu zistenej podľa § 25a písm. c) až f) zákona a v ostatných prípadoch o nadobúdaciu cenu zistenú
spôsobom podľa § 25a zákona za každý podiel jednotlivo, pričom ak je hodnota splateného vkladu vyššia ako vyrovnací podiel alebo podiel na likvidačnom
zostatku, na rozdiel sa neprihliada.

Osobitný základ dane podľa § 51e
zákona (r. 6 stĺ. 1 - r. 6 stĺ. 2)

7 ,
8

9 ,

Sadzba dane (v %)

Daň z osobitného základu dane
(zaokrúhlená na eurocenty nadol) (r. 7 x r. 8) : 100

Výpočet dane z osobitného základu dane podľa § 51e zákona

daň z osobitného základu dane podľa § 17f zákona pri presune
do štátu podľa § 17g ods. 1 zákona

2a)

[ak r. 13 a r. 26 ≥ 0 potom (r. 13 x r. 28) / 100 alebo
ak r. 13 ≥ 0, r. 26 < 0 a r. 27 ≥ 0 potom (r. 27 x r. 28) / 100]

,30

,31

z 
to

h
o

daň z osobitného základu dane podľa § 17f zákona pri presune
do iného štátu ako je štát podľa § 17g ods. 1 zákona

2a)

[ak r. 13 a r. 26 ≥ 0 potom (r. 26 x r. 28) / 100 alebo
ak r. 13 < 0 a r. 26 ≥ 0 a r. 27 ≥ 0 potom (r. 27 x r. 28) / 100]

MF/011703/2018-721
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VII. časť - Miesto na osobitné záznamy daňovníka

Ak nepostačuje miesto na osobitné záznamy, uvádzajú sa v osobitnej prílohe, ktorá je súčasťou daňového priznania.

vrátane uvedenia jednotlivých základov dane (daňových strát) stálych prevádzkarní daňovníka uvedeného v § 2 písm. e) treťom bode zákona
umiestnených na území Slovenskej republiky vypočítaných podľa § 17 ods. 25 zákona a adries týchto stálych prevádzkarní umiestnených na území
Slovenskej republiky a uvedenia kódov štátov, s ktorými boli realizované transakcie uvádzané v tabuľke I (podľa vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej
republiky č. 112/2012 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistický číselník krajín v znení vyhlášky č. 108/2014 Z. z.).

IČO
15) Právna forma

Obchodné meno alebo názov

ObecPSČ

Sídlo
Ulica Súpisné/orientačné číslo

Údaje o prijímateľovi č. 1

(ak sa uvádza viac ako jeden prijímateľ, ďalší prijímatelia sa uvádzajú
na osobitnej prílohe, ktorá je súčasťou daňového priznania)

Suma v eurách ,
podpis štatutárneho orgánu daňovníka alebo inej osoby oprávnenej

podať daňové priznanie za právnickú osobu
podpisuje sa len pri uplatňovaní postupu podľa § 50 zákona

VI. časť - Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby

neuplatňujem postup
podľa § 50 zákona (vyznačí sa x)

Suma skutočne poskytnutých finančných prostriedkov ako dar najneskôr do lehoty na podanie
daňového priznania (minimálne 0,5 % z r. 1) ,

,

2 % z r. 1 (minimálne 8 eur) zaokrúhlené na eurocenty nadol podľa § 47 ods. 1 zákona, ak bol
poskytnutý dar podľa r. 2 ,
1 % z r. 1 (minimálne 8 eur) zaokrúhlené na eurocenty nadol podľa § 47 ods. 1 zákona, ak nebol
poskytnutý dar podľa r. 2

2

3

4

Počet prijímateľov podielu zaplatenej dane
(minimálne po 8 eur pre jedného prijímateľa)

5

súhlasím so zaslaním údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma) mnou určenému
prijímateľovi (prijímateľom) podielu zaplatenej dane podľa § 50 ods. 8 zákona (vyznačí sa x)

Daň z príjmov právnickej osoby na účel poukázania podielu zaplatenej dane podľa § 50 zákona
[uvádza sa suma z r. 1080 alebo suma (r. 1080 – r. 1090) ]

14) ,1

14) V r. 1 sa uvádza suma rozdielu riadkov (r. 1080 - r.1090), ak sa daňovník daň z osobitného základu dane podľa § 17f zákona z r. 1061 rozhodol platiť v splátkach
podľa § 17g ods. 1 zákona.

15) IČO sa zarovnáva sprava a ak obsahuje menej ako 12 čísiel, nepoužité polia zostávajú prázdne.

MF/011703/2018-721

2021380427
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Dátum

. .

Vyhlasujem, že všetky údaje uvedené v daňovom
priznaní sú správne a úplné.

Počet príloh

Trvalý pobyt oprávnenej osoby

Obec

Ulica

ŠtátPSČ

Súpisné/orientačné číslo

MenoPriezvisko

Osoba oprávnená na podanie daňového priznania za právnickú osobu

Vzťah k právnickej osobe (zamestnanecký alebo iný zmluvný vzťah)

VIII. časť - Žiadosť o platenie dane z osobitného základu dane podľa § 17f zákona v splátkach

Podľa § 17g ods. 2 zákona žiadam o platenie dane z osobitného základu dane podľa § 17f zákona (r. 1090) v splátkach

podpis štatutárneho orgánu
daňovníka alebo inej osoby
oprávnenej podať daňové

priznanie za právnickú osobu

podpis štatutárneho orgánu daňovníka alebo inej osoby
oprávnenej podať daňové priznanie za právnickú osobu

Dátum

. .

Titul pred menom / za priezviskom

/

Telefónne číslo Emailová adresa / Faxové číslo

IX. časť - Žiadosť o vrátenie daňového preplatku

Žiadam o vrátenie daňového preplatku podľa § 79 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok)
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

podpis štatutárneho orgánu
daňovníka alebo inej osoby
oprávnenej podať daňové

priznanie za právnickú osobu

Dátum

. .

poštovou poukážkou na účet

IBAN

Ak ide o daňovníka, ktorý žiada o vrátenie daňového preplatku na bankový účet vedený v zahraničí (cezhraničný prevod finančných prostriedkov) v inom formáte
ako IBAN, uvádza sa v VII. časti číslo účtu, SWIFT/BIC kód, názov banky, mesto a štát banky alebo pobočky banky daňovníka.

Uvádza sa počet všetkých príloh, ktoré sú
súčasťou daňového priznania
(vrátane prílohy k § 13a, 13b, 30c zákona a
prílohy k VI. časti, aj keď sa nevypĺňajú)

dátum splatnosti ,
Splátkový kalendár požadovaný daňovníkom

16)

. . suma

16) Ak ide o daňovníka, ktorý podáva formulár v písomnej forme a požaduje viac ako päť splátok, resp. daňovníka, ktorý podáva formulár elektronicky cez webové sídlo
finančnej správy a požaduje viac ako 20 splátok, uvádzajú sa ďalšie splátky, a to dátum splatnosti a suma splátky v VII. časti – Miesto na osobitné záznamy daňovníka.

dátum splatnosti ,. . suma

dátum splatnosti ,. . suma

dátum splatnosti ,. . suma

dátum splatnosti ,. . suma

2

3

4

5

1

MF/011703/2018-721

2021380427

BRACINÍK RÓBERT

ŠTATUTÁR

+421905988600
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Príloha

Príloha k § 13a a § 13b zákona

MF/011703/2018-721

,Výška uplatneného oslobodenia podľa § 13a zákona

Číslo patentu, úžitkového vzoru alebo patentovej prihlášky alebo prihlášky úžitkového vzoru s uvedením registra, kde je patent alebo
úžitkový vzor zapísaný alebo prihlásený, alebo názov počítačového programu (softvér)

,Výška uplatneného oslobodenia podľa § 13b zákona

Číslo patentu, úžitkového vzoru alebo patentovej prihlášky alebo prihlášky úžitkového vzoru s uvedením registra, kde je patent alebo
úžitkový vzor zapísaný alebo prihlásený

1

2

,SPOLU (r. 1 + r. 2) 3

2021380427
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Príloha

Projekt číslo / počet projektov Dátum začiatku realizácie projektu . ./
Zdaňovacie obdobie

Príloha k § 30c zákona - Odpočet výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj a údaje
o projektoch výskumu a vývoja podľa § 30c zákona

Výška vykázaného nároku na odpočet výdavkov
(nákladov) na výskum a vývoj podľa § 30c ods. 1

zákona v zdaňovacom období

,,
1

. .

. .

časť odpočítavaná
v príslušnom zdaňovacom období

,,
2

. .

. .

,,
3

. .

. .

,,
4

. .

. .

,,
5

. .

. .

,6 SPOLU

Ciele projektu, ktoré sú dosiahnuteľné podľa doby jeho realizácie a merateľné po jeho ukončení

,9 SPOLU odpočet podľa § 30c ods. 1 a 2 zákona za všetky projekty výskumu a vývoja
18)

(r. 7 + r. 8)

18) Pri daňovníkovi, ktorý odpočítava výdavky (náklady) na výskum a vývoj podľa § 30c ods. 1 zákona u viacerých projektov, sa vypĺňajú r. 1 až 6 za každý projekt
samostatne, pričom r. 9 sa vypĺňa len v prílohe k § 30c zákona, v ktorej sa uvádza projekt č. 1. V r. 9 sa uvádza suma odpočtu podľa § 30c ods. 1 zákona z r. 7 a
suma odpočtu podľa § 30c ods. 2 zákona z r. 8, pričom suma v r. 9 sa uvádza najviac do výšky základu dane uvedeného v r. 500 a údaj z r. 9 sa prenáša do r. 501.

MF/011703/2018-721

321

,7 Odpočet podľa § 30c ods. 1 zákona
17)

,8 Odpočet podľa § 30c ods. 2 zákona
17)

17) V r. 7 sa uvádza suma odpočtu podľa § 30c ods. 1 zákona odpočítavaná v príslušnom zdaňovacom období v úhrne z r. 6 za všetky projekty. Riadok 7 sa vypĺňa aj
pri daňovníkovi, ktorý uplatňuje odpočet výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj iba za jeden projekt, pričom sa v ňom uvádza suma z r. 6. V r. 8 sa uvádza suma
odpočtu podľa § 30c ods. 2 zákona odpočítavaná v príslušnom zdaňovacom období. Riadky 7 a 8 sa vypĺňajú len v prílohe k § 30c zákona, v ktorej sa uvádza
projekt č. 1.

2021380427
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Príloha

Príloha k VI. časti - Údaje o ďalších prijímateľoch

Suma v eurách ,
Právna forma

Obchodné meno alebo názov

Sídlo
Ulica Súpisné/orientačné číslo

ObecPSČ

podpis štatutárneho orgánu daňovníka alebo inej osoby oprávnenej podať
daňové priznanie za právnickú osobu

Údaje
o prijímateľovi č.

IČO
15)

MF/011703/2018-721

Suma v eurách ,
Právna forma

Obchodné meno alebo názov

Sídlo
Ulica Súpisné/orientačné číslo

ObecPSČ

podpis štatutárneho orgánu daňovníka alebo inej osoby oprávnenej podať
daňové priznanie za právnickú osobu

Údaje
o prijímateľovi č.

IČO
15)

Suma v eurách ,
Právna forma

Obchodné meno alebo názov

Sídlo
Ulica Súpisné/orientačné číslo

ObecPSČ

podpis štatutárneho orgánu daňovníka alebo inej osoby oprávnenej podať
daňové priznanie za právnickú osobu

Údaje
o prijímateľovi č.

IČO
15)

2021380427
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. . 2 0

Miesto pre evidenčné číslo

. . 2 02 6 0 3

Zostavená dňa: Podpisový záznam osoby
zodpovednej za zostavenie
účtovnej závierky:

Podpisový záznam osoby 
zodpovednej za vedenie 
účtovníctva:

E-mailová adresa

0 4 1 5 1 6 6 5            0    0/ /
Číslo faxuČíslo telefónu

Ž i l i n a  3                        0 1 0 0 3
ObecPSČ

Z á d u b n i e                     5 6       
ČísloUlica

Sídlo účtovnej jednotky

Obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky

(vyznačí sa x)

mimoriadna schválená

do

od 2 0

2 0

riadna zostavená

Mesiac RokDaňové identifikačné číslo

Bezprostredne 
predchádzajúce 
obdobie

Účtovná závierka

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
Údaje sa vypĺňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.
Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšu zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.

zostavená k . .3 1 1 2 2 0

Úč NUJ
ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

MF SR 2013

UZNUJ_1

3 6 1 3 8 6 6 5

IČO

2 0 2 1 3 8 0 4 2 7   

2 0

2 0

do

od
Za obdobie

Schválená dňa:

Záznamy daňového úradu

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

1 2

0 1

1 8

SK NACE

1 8

1 9

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

9 4 9 9 1    

X X

0 1

1 2

1 7

1 7

neziskovej účtovnej jednotky
v sústave podvojného účtovníctva

SID

    

Priložené súčasti účtovnej závierky

(vyznačí sa x)

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

X Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01)

N Á R U Č - p o m o c  d e ť o m  v  k r í z e             

                                     

n a r u c @ n a r u c . s k                        



Spolu
Číslo
účtu

1

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

4

Činnosť
Hlavná

nezdaňovaná

Číslo
riadku

32

ZdaňovanáNáklady

a b c

    / SID3 6 1 3 8 6 6 5IČOVýkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01)

26 209,7624 826,7624 826,76501 Spotreba materiálu 01

11 878,5612 128,2711 826,10 302,17502 Spotreba energie 02

504 Predaný tovar 03

3 303,916 735,186 735,18511 Opravy a udržiavanie 04

6 370,722 942,422 942,42512 Cestovné 05

1 366,951 001,321 001,32513 Náklady na reprezentáciu 06

61 635,9184 499,9284 499,92518 Ostatné služby 07

278 610,20314 772,15314 772,15521 Mzdové náklady 08

95 587,52106 412,27106 412,27524 Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie 09

525 Ostatné sociálne poistenie 10

13 764,9413 766,7413 766,74527 Zákonné sociálne náklady 11

528 Ostatné sociálne náklady 12

531 Daň z motorových vozidiel 13

490,42490,42490,42532 Daň z nehnuteľností 14

1 725,701 081,561 081,56538 Ostatné dane a poplatky 15

188,49541 Zmluvné pokuty a penále 16

542 Ostatné pokuty a penále 17

989,181 031,991 031,99543 Odpísanie pohľadávky 18

544 Úroky 19

545 Kurzové straty 20

546 Dary 21

28 543,0933 427,4433 427,44547 Osobitné náklady 22

1,20548 Manká a škody 23

2 128,362 447,822 447,82549 Iné ostatné náklady 24

13 540,0013 585,00156,0813 428,92551 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

1 839,341 839,34556 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

546 334,91458,25 620 988,60620 530,35Účtová trieda 5 spolu r.01 až r.37 38
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Spolu
Číslo
účtu

1

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

4

Činnosť
Hlavná

nezdaňovaná

Číslo
riadku

32

ZdaňovanáVýnosy

a b c

    / SID3 6 1 3 8 6 6 5IČOVýkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01)

434,50104,80104,80601 Tržby za vlastné výrobky 39

3 035,762 607,662 029,44 578,22602 Tržby z predaja služieb 40

75,0075,00604 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

47,0447,04643 Platby za odpísané pohľadávky 52

15,88644 Úroky 53

2,90645 Kurzové zisky 54

646 Prijaté dary 55

647 Osobitné výnosy 56

648 Zákonné poplatky 57

24,542 036,532 036,53649 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

1 750,0010,5010,50656 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

256 362,67285 531,53285 531,53662 Prijaté príspevky od iných organizácií 68

9 693,7414 239,8814 239,88663 Prijaté príspevky od fyzických osôb 69

664 Prijaté členské príspevky 70

36 703,0431 566,8831 566,88665 Príspevky z podielu zaplatenej dane 71

1 839,341 839,34667 Prijaté príspevky z verejných zbierok 72

262 258,28286 299,28286 299,28691 Dotácie 73

570 281,31578,22 624 358,44623 780,22Účtová trieda 6 spolu r.39 až r.73 74

23 946,40119,97 3 369,843 249,87Výsledok hospodárenia pred zdanením r.74 - r.38 75

0,8525,1925,19591 Daň z príjmov 76

595 Dodatočné odvody dane z príjmov 77

23 945,55119,97 3 344,653 224,68Výsledok hospodárenia po zdanení (r.75 - (r.76 + r.77))(+/-) 78
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2a 1b

č. r.
Bežné účtovné obdobie

Strana aktív

3 4
Brutto Korekcia Netto Netto

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

/ SIDIČO     3 6 1 3 8 6 6 5Súvaha (Úč NUJ 1-01)

409 479,60 224 861,27 184 618,33 180 110,68A. 001r.002+r.009+r.021NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU

1. r.003 až r.008 002Dlhodobý nehmotný majetok

012-(072+091 AÚ) 003Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti

013-(073+091 AÚ) 004Softvér

014-(074+091 AÚ) 005Oceniteľné práva

(018+019)-(078+079+091 AÚ) 006Ostatný dlhodobý nehmotný majetok

(041-093) 007Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku

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

409 479,60 184 618,33 180 110,68224 861,272. r.010 až r.020 009Dlhodobý hmotný majetok

x(031) 010Pozemky

x(032) 011Umelecké diela a zbierky

323 846,77 142 418,44 181 428,33 172 491,68021-(081+092 AÚ) 012Stavby

34 096,55 34 096,55022-(082+092 AÚ) 013Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí

51 536,28 48 346,28 3 190,00 7 619,00023-(083+092 AÚ) 014Dopravné prostriedky

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

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

028-(088+092 AÚ) 017Drobný dlhodobý hmotný majetok

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

(042-094) 019Obstaranie dlhodobého hmotného majetku

(052-095 AÚ) 020Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok

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

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

(065-096 AÚ) 024Dlhové cenné papiere držané do splatnosti

(066+067)-096 AÚ 025Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky

(069-096 AÚ) 026Ostatný dlhodobý finančný majetok

(043-096 AÚ) 027Obstaranie dlhodobého finančného majetku

(053-096 AÚ) 028Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
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2a 1b

č. r.
Bežné účtovné obdobie

Strana aktív

3 4
Brutto Korekcia Netto Netto

Bezprostredne 
predchádzajúce
účtovné obdobie

/ SIDIČO     3 6 1 3 8 6 6 5Súvaha (Úč NUJ 1-01)

372 850,74 372 850,74 505 136,98B. 029r.030+r.037+r.042+r.051OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU

2 065,83 2 065,83 1 476,291. r.031 až r.036 030Zásoby

2 065,83 2 065,83 1 476,29(112+119)-191 031Materiál

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

(123-194) 033Výrobky

(124-195) 034Zvieratá

(132+139)-196 035Tovar

(314 AÚ-391 AÚ) 036Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby

142 948,002. r.038 až r.041 037Dlhodobé pohľadávky

(311 AÚ až 314 AÚ)-391 AÚ 038Pohľadávky z obchodného styku

142 948,00(315 AÚ-391 AÚ) 039Ostatné pohľadávky

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

(335 AÚ+373 AÚ+375 AÚ+378 AÚ)-391 AÚ 041Iné pohľadávky

292 120,49 292 120,49 267 296,673. r.043 až r.050 042Krátkodobé pohľadávky

400,16 400,16 28,74(311 AÚ až 314 AÚ)-391 AÚ 043Pohľadávky z obchodného styku

230 002,59 230 002,59 267 262,00(315 AÚ-391 AÚ) 044Ostatné pohľadávky

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

3,00 x 3,00(341 až 345) 046Daňové pohľadávky

59 485,28x59 485,28
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu
a rozpočtom územnej samosprávy (346+348) 047

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

(396-391 AÚ) 049Spojovací účet pri združení

2 229,46 2 229,46 5,93(335 AÚ+373 AÚ+375 AÚ+378 AÚ)-391 AÚ 050Iné pohľadávky

78 664,42 78 664,42 93 416,024. r.052 až r.056 051Finančné účty

1 403,92 x 1 403,92 429,91(211+213) 052Pokladnica

77 260,50 x 77 260,50 92 986,11(221 AÚ+261) 053Bankové účty

x(221 AÚ) 054Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok

(251+253+255+256+257)-291 AÚ 055Krátkodobý finančný majetok

(259-291 AÚ) 056Obstaranie krátkodobého finančného majetku

2 134,15 2 134,15 1 913,85C. 057r.058 a r.059ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU

2 134,15 2 134,15 1 913,851. (381) 058Náklady budúcich období

(385) 059Príjmy budúcich období

784 464,49 224 861,27 559 603,22 687 161,51060r.001+r.029+r.057MAJETOK SPOLU
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6a

Bezprostredne
predchádzajúce 
účtovné obdobie

5b

č. r. Bežné účtovné 
obdobieStrana pasív

    3 6 1 3 8 6 6 5IČO / SIDSúvaha (Úč NUJ 1-01)

63 476,5768 650,06A. r.062+r.068+r.072+r.073 061VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU

178 928,60180 757,441. Imanie a peňažné fondy 062r.063 až r.067

178 928,60 178 928,60063(411)Základné imanie

1 828,84064(412)Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu

065(413)Fond reprodukcie

066(414)Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov

067(415)Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín

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

069(421)Rezervný fond

070(423)Fondy tvorené zo zisku

071(427)Ostatné fondy

-139 397,58-115 452,033. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov 072(+;-428)

23 945,553 344,654. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 073r.060-(r.062+r.068+r.072+r.074+r.101)

6 660,749 040,16B. r.075+r.079+r.087+r.097 074CUDZIE ZDROJE SPOLU

1. Rezervy 075r.076 až r.078

076(451 AÚ)Rezervy zákonné

077(459 AÚ)Ostatné rezervy

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

3 663,254 521,672. Dlhodobé záväzky 079r.080 až r.086

4 521,67 3 663,25080(472)Záväzky zo sociálneho fondu

081(473)Vydané dlhopisy

082(474 AÚ)Záväzky z nájmu

083(475)Dlhodobé prijaté preddavky

084(476)Dlhodobé nevyfakturované dodávky

085(478)Dlhodobé zmenky na úhradu

086(373 AÚ+479 AÚ)Ostatné dlhodobé záväzky

2 997,494 518,493. Krátkodobé záväzky 087r.088 až r.096

4 426,75 2 733,06088(321 až 326) okrem 323Záväzky z obchodného styku

089(331+333)Záväzky voči zamestnancom

30,29090(336)Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami

25,19 124,00091(341 až 345)Daňové záväzky

140,43092(346+348)Záväzky z dôvodu finan. vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy

093(367)Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov

094(368)Záväzky voči účastníkom združení

095(396)Spojovací účet pri združení

36,26096(379+373 AÚ+474 AÚ+479 AÚ)Ostatné záväzky

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

098(461 AÚ)Dlhodobé bankové úvery

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

100(241+249)Prijaté krátkodobé finančné výpomoci

617 024,20481 913,00C. r.102 a r.103 101ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU

1. 102(383)Výdavky budúcich období

481 913,00 617 024,20103(384)Výnosy budúcich období

687 161,51559 603,22r.061+r.074+r.101 104VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU
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Poznámky (Úč  NUJ 3 – 01)  IČO  3  6  1  3  8  6  6  5 
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POZNÁMKY 

          

Čl. I. 

Všeobecné údaje 

(1) Údaje o založení účtovnej jednotky: 

Dátum založenia alebo zriadenia účtovnej 

jednotky 
13.11.1997 

 

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

štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky. 

Štatutárne orgány: 

(Štatutár, správna rada, predsedníctvo) 

 

a) valné zhromaždenie 
b) správna rada 
c) štatutárni zástupcovia  

 

Štatutárni zástupcovia: Mgr. Ivan Leitman - riaditeľ o.z. 

                                    Mgr. Róbert Braciník -  riaditeľ DKC Náruč 

 

Dozorný orgán: 

(Dozorná rada, revízor) 

 

 

 

 

(3) Opis činnosti, na účel ktorej bola účtovná jednotka zriadená a opis druhu podnikateľskej činnosti, ak ju účtovná jednotk27a vykonáva. 

Hlavná činnosť:  - prevádzkovanie detského krízového centra 

  - prevádzkovanie poradní pre obete domáceho násilia  

 
- prevádzkovanie detského advokačného centra s dôrazom na poskytovanie špecializovanej psychologickej, 

sociálnej a právnej pomoci obetiam a ich rodinám 

  - sanácia ohrozených rodín a advokačná činnosť 

  - školiace aktivity 

  - publikačná činnosť a osvetová činnosť a aktivity zamerané na ochranu práv detí 

Podnikateľská činnosť: 

 

 

 

(4) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov, a z toho počet vedúcich zamestnancov účtovnej jednotky za účtovné obdobie, za ktoré sa zostavuje                  

účtovná závierka (ďalej len „bežné účtovné obdobie“) a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie. Počet dobrovoľníkov vyslaných               

účtovnou jednotkou a počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia.  

 

 
Bežné  účtovné obdobie 

Bezprostredne predchádzajúce 

účtovné obdobie 

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov 30 27 

z toho  počet vedúcich zamestnancov 5 4 

Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou    

Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku 

činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného 

obdobia 

22 20 
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Čl. II 

Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach 

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

ÁNO   

(2) Zmeny účtovných zásad a zmeny účtovných metód s uvedením dôvodu týchto zmien a vyčíslením ich vplyvu na finančnú hodnotu majetku,                 

záväzkov, základného imania a výsledku hospodárenia účtovnej jednotky. 

Druh zmeny  Dôvod 
Vplyv na hodnotu majetku, záväzkov, základného 

imania a výsledku hospodárenia 

nenastala   

 

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

Majetok a záväzky  Spôsob oceňovania 

a) dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou  Obstarávacia cena 

b) dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom –obstaraný z dotácie Obstarávacia cena 

c) zásoby obstarané kúpou  Obstarávacia cena 

d) pohľadávky  Nominálna hodnota 

e) fin. majetok v cudzej mene Kurzom NBS podľa zákona o účtovníctve  

f) časové rozlíšenie na strane aktív súvahy  Nominálna hodnota 

g) záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov Nominálna hodnota 

h) časové rozlíšenie na strane pasív súvahy Nominálna hodnota 

 

(4) Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku, pričom sa uvádza                

doba odpisovania, použité sadzby odpisov a odpisové metódy pri určení účtovných odpisov.  

Druh dlhodobého majetku  Doba odpisovania  Odpisová metóda 

Budovy, stavby 20, 40,50 rovnomerná 

VT 4 rovnomerná 

Stroje a zariadenia 6 rovnomerná 

Automobily 4 rovnomerná 

Drobný hmotný majetok od 200 do 1 700 EUR, ktorý podľa rozhodnutia účtovnej jednotky nie je dlhodobým                 
hmotným majetkom, sa účtuje ako zásoby 
 

 

Čl. III 

Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe 

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

Organizácia neobstarávala nehmotný majetok 

 

Tabuľka č. 2 Dlhodobý hmotný majetok 

   Pozemky 

Umelecké 

diela 

a zbierky 

Stavby 

Samost. 

hnuteľné 

veci 

a súbory 

hnut. vecí 

Dopravné 

prostried-

ky 

Pestova-t

eľské 

celky 

trvalých 

porastov 

Základné 

stádo 

a ťažné 

zvieratá 

Drobný 

a ostatný 

dlhodobý 

hmotný 

majetok 

Obst. 

dlhodob. 

hmotného 

majetku 

Poskyt 

predd. na 

dlhodobý 

hmotný 

majetok 

Spolu 

Prvotné ocenenie - stav 

na začiatku bežného 

účtovného obdobia 

    305 753 34 097 51 536          391 386 

prírastky      18 094             18 094 

úbytky                     

presuny                     
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Stav na konci bežného 

účtovného obdobia 
   323 847 34 097 51 536         409 480 

Oprávky – stav na 

začiatku bežného 

účtovného obdobia 

    133 262 34 097 43 917          211 276 

prírastky      9 156  4 429           13 585 

úbytky                     

Stav na konci bežného 

účtovného obdobia 
    142 418 34 097 48 346          224 861 

Opravné položky – stav 

na začiatku bežného 

účtovného obdobia 

                      

prírastky                        

úbytky                        

Stav na konci bežného 

účtovného obdobia 
                      

Zostatková hodnota 

Stav na začiatku bežného 

účtovného obdobia 
    172 492 0 7 619     

 

  
    180 111 

Stav na konci bežného 

účtovného obdobia 
    181 429 0 3190      

 

  
    184 619 

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

nakladať: nie je náplň 

 

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

Dlhodobý majetok  Spôsob poistenia 

Havarijné - autá Poistná zmluva 

Budova Poistná zmluva 

Hnuteľné veci Poistná zmluva 

Poistenie podnikania Poistná zmluva 

 

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

Významné pohľadávky  Opis   Suma 

315- Pohľadávky z darovacích zmluv – krátkodobá pohľadávky 800 

315- Velux – krátkodobá pohľadávka 228 864 

346- J&T – Zmluva o partnerstve 59 485 

Za sociálne služby Za pobyt detí nie z nariadenia súdu 300  

 

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

 Stav na konci 

bežného účtovného obdobia 
bezprostredne predchádzajúceho účtovného 

obdobia 

Pohľadávky do lehoty splatnosti 291 820 409 243 

Pohľadávky po splatnosti 300      1 002 

Pohľadávky spolu  292 120  410 245 

 

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

Významné položky časového rozlíšenia 

nákladov  
Suma 

● Poistenie majetku 1 389 

● Služby, telefony, softvér     745 
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(12) Opis a výška zmien vlastných zdrojov krytia neobežného majetku a obežného majetku podľa položiek súvahy za bežné účtovné obdobie 

 

Stav na začiatku 

bežného 

účtovného 

obdobia 

Prírastky 

(+) 

Úbytky 

(-) 

Presuny 

(+, -) 

Stav na konci 

bežného 

účtovného 

obdobia 

Imanie a fondy 

Základné imanie 178 929    178 929 

z toho:  

● nadačné imanie v nadácii 
     

● vklady zakladateľov      

● prioritný majetok      

Fondy tvorené podľa osobitného predpisu 0 1 839 11  1 828 

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 -139 398 23 946   -115 452 

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 23 946 3345 23 946  3 345 

Spolu  63 477  29 130  23 957    68 650 

 

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

 
Názov položky  Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 

Účtovný zisk  23 946 

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 23 946 

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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(14) Opis a výška cudzích zdrojov 

a) údaje o jednotlivých druhoch rezerv, ktoré tvorí účtovná jednotka 

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:  na nevyčerpanú dovolenku 
     

Rezerva na audit      

Zákonné rezervy spolu  0        0 

Jednotlivé druhy krátkodobých ostatných 

rezerv 
     

Jednotlivé druhy dlhodobých ostatných rezerv      

Ostatné rezervy spolu       

Rezervy spolu  0        0 

       

b) údaje o významných položkách na účtoch 325 - Ostatné záväzky a 379 - Iné záväzky; 

Významné položky ostatných a iných záväzkov   Stav k 31.12.2018 

325-  Ostatné záväzky 1 

379 – Iné záväzky 36 

 

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

  

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

 

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 4 518 2 997 

Krátkodobé záväzky spolu  4 518  2 997 

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od  jedného  do piatich  rokov  vrátane  4 522 3 663 

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov    

Dlhodobé záväzky spolu  4 522  3 663 

Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu  9 040  6 660 

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, 

Sociálny fond  Bežné  účtovné obdobie 
Bezprostredne predchádzajúce účtovné 

obdobie 

Stav k prvému dňu účtovného obdobia 3 663 2 901 

Tvorba na ťarchu nákladov 1 446 1 340 

Tvorba zo zisku   

Čerpanie 587 578 

Stav k poslednému dňu účtovného obdobia  4 522  3 663 

 

(15) Prehľad o významných položkách výnosov budúcich období v členení najmä na  

a) zostatkovú hodnotu bezodplatne nadobudnutého dlhodobého majetku,  

b) zostatkovú hodnotu dlhodobého majetku obstaraného z dotácie,  

c) zostatok nepoužitej dotácie alebo grantu,  

d) zostatok nepoužitej časti podielu zaplatenej dane,  

e) zostatkovú hodnotu dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane.  
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Významné položky výnosov budúcich 

období 
Opis 

Nevyčerpané 2% z dane 22 121 

NDS  4 000 

Ostatné kapitálové dotáce  7 437 

J & T  59 953 

Markíza  8 218 

VELUX  375 415 

 

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. 

Opis tržieb za vlastné výkony a tovar  Hlavná činnosť  Podnikateľská činnosť 

Sociálne služby+semináre 2 029 578 

Príjem z reklamy   

 

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

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

výnosov 
Suma 

Od podnikateľských subjektov  domácich , zahraničných 285 532 

Od súkromných osôb domácich 14 240 

 

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

Prehľad dotácií a grantov  Suma 

Dotácia J&T 76 212 

MFSR 3 150 

Nadácia NDS 6 000 

Jonkers 5 000 

Velux 170 064 

Žilinský samosprávny kraj – dotácie na poradne + DKC 124 132 

Dotácie zo ŠR  149 787 

Ústredie práce , soc. Vecí a rodiny – NP DEI 7 832 

Mestá a obce 11 500 

 

(4) Opis významných položiek finančných výnosov 

Opis významných položiek finančných výnosov  Suma 

● celková hodnota kurzových ziskov 0 

● hodnota kurzových ziskov ku dňu účtovnej závierky 0 

● ostatné 0 

 

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

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

Vreckové detí 1 192 
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Výdavky detí v profesionálnej rodine 5 696 

Kultúrne a športové podujatia detí 1 464 

Telekomunikačné služby, internet 1 586 

Obuv, hračky, odevy pre deti 1 325 

Stravovanie detí v ŠJ + potraviny 7 998 

Tábory pre deti 10 219 

Energie, plyn 12 128 

Hygienické potreby 1 201 

Lieky a lekárske vyšetrenia 1 012 

Poplatky školám a školské potreby 991 

Opravy a udržiavanie 6 735 

Nájom 6 566 

(6) Prehľad o účele a výške použitia podielu zaplatenej dane za bežné účtovné obdobie. 

Účel použitia podielu zaplatenej dane 
Použitá suma z bezprostredne 

predchádzajúceho účtovného obdobia 

Použitá suma bežného 

účtovného obdobia 

Na prevádzku zariadenia,  36 703 27 926 

Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia  20 235 

 

(7) Opis a suma významných položiek finančných nákladov; uvádza sa aj celková suma kurzových strát, pričom osobitne sa uvádza hodnota                  

kurzových strát účtovaná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. 

Opis významných položiek finančných nákladov  Suma 

● celková hodnota kurzových strát 0 

● hodnota kurzových strát ku dňu účtovnej závierky neeviduje 

● ostatné poplatky vrátane poistenia 2 448 

 

(8) Účtovná jednotka  je povinná overovať účtovnú závierku za r. 2017  audítorom. 

Jednotlivé druhy nákladov na  Suma 

● overenie účtovnej závierky 1 080 

● uisťovacie audítorské služby okrem overenia účtovnej závierky  

● súvisiace audítorské služby   

● daňové poradenstvo  

● ostatné neaudítorské služby  

Spolu 1 080 

 

 

Čl. V 

Ďalšie informácie 

(1) Opis a hodnota iných aktív, ktorými sa rozumie možný majetok, ktorý vznikol v dôsledku minulých udalostí a ktorého existencia alebo vlastníctvo závisí od toho, či                         

nastane alebo nenastane jedna alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej jednotky; týmito inými aktívami sú napríklad práva zo                       

servisných zmlúv, poistných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv, práva z investovania prostriedkov získaných oslobodením od dane z príjmov. 

Opis iných aktív  Hodnota  

neeviduje  

 

(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. 
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Opis iných pasív  Hodnota  

neeviduje  

 

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

a údaj, či sa týka spriaznených osôb, a to 

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

b) povinnosť z opčných obchodov, 

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

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

e) iné povinnosti.  

Opis významných položiek ostatných finančných povinností  Výška  Spriaznené osoby 

neeviduje   

 

(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. 

Nenastali takéto skutočnosti. 
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