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1. Úvod : 

 
Prečítala som si úvodné slovo našej prvej výročnej správy za rok 2012, aby som získala 

inšpiráciu. Vtedy som spomenula našu prvú klientku, že s akou radosťou sme ju privítali, a na 

prvý pohľad sme si  ju  obľúbili – usmievavú, milú 92 ročnú starú pani z obce. Uplynuli  3 

roky. Keď som začala uvažovať o tom, čo budem do úvodu výročnej správy písať, práve 

vtedy naša prvá obyvateľka zariadenia pre seniorov odišla...  Zomieranie  je zdrojom 

dyskomfortu aj pre personál zariadení pre seniorov.  Priznajme si, inštinktívne sa bránime 

väčšej citovej zainteresovanosti, ale to sa nepodarí. To je práve tá ťažká  stránka našej práce - 

každý deň sa vyrovnávať  so stratou milovaného človeka, každý deň poskytnúť pomoc 

a podporu ťažko chorým seniorom, vidieť beznádejnosť a utrpenie – je to veľká psychická 

záťaž.  

Našťastie tá slnečná stránka našej práce je oveľa silnejšia. Spokojnosť,  pozitívne spätné 

väzby našich klientov a rodinných príslušníkov nás nabijú energiou a inšpirujú nás, aby sme 

neustále skvalitnili naše služby, zvyšujú našu silu, našu výkonnosť.  

A tú silu, tú pozitívnu energiu veľmi  potrebujeme, lebo všeobecné problémy zdravotníctva 

a sociálnej sféry ako napríklad znižovanie nemocničných  kapacít, nedostatok 

kvalifikovaných odborníkov, nesprávne rozdelenie finančných prostriedkov, nedostatočná 

legislatívna úprava,   chýbajúce  hocpicové služby  -  nám zbytočne sťažujú prácu.. Z roka na 

rok zariadenia pre seniorov  sa viac podobajú   nemocnici, starajú sa  o ťažko chorých, 

polimorbidných klientoch. Namiesto chýbajúcich hospicov zabezpečujú starostlivosť 

v terminálnom štádiu života. Chýbajúca sieť sociálno – zdravotných služieb, znižovanie 

kapacít geriatrických oddelení a oddelení pre dlhodobo chorých, nepremyslené finančné  

limity zdravotných poisťovní znamenajú pre nás veľkú výzvu.    

Na ďalšie roky by som sa zapriala lepšie legislatívne podmienky, lepšiu spoluprácu 

zdravotníckych a sociálnych zariadení, metodickú pomoc a podporu všetkým poskytovateľom 

sociálnych služieb,  aby sme našu energiu a  úsilie vedeli poskytnúť tým, ktorí to naozaj 

veľmi potrebujú.  

                                       

 

2. Základné údaje organizácie, poslanie, ciele  : 

 

             Názov zariadenia : Centrál n.o. 

             Právna forma : nezisková organizácia 

             Druhy  poskytovaných služieb :   

 Špecializované zariadenie  s kapacitou 14 miest 

 Zariadenie pre seniorov  s kapacitou 94 miest 

 Zariadenie opatrovateľskej služby s kapacitou 18 miest 

 Odľahčovacia služba (podľa voľných miest v ZOS) 

 



             Sídlo : 946 12 Zlatná na Ostrove č. 258 

              IČO : 45 734 381 

 

              DIČ : 2023 133 750 

 

Kapacita celého zariadenia  : 126  klientov 

 

Štatutárny zástupca : Mgr. Andrea Frustaci Kádár 

 

web : domovpredochodcov.sk 

 

e- mail : info@domovpredochodcov.sk,    tel : 035 -7781041, mobil : 0917 989 131 

 

Poslaním našej neziskovej organizácie je vytvoriť  komplexné zariadenie sociálnych služieb, 

ktoré poskytuje rôzne služby na vysokej úrovni podľa potrieb verejnosti pre občanov 

odkázaných na pomoc iných.  

Cieľom je aj zvyšovať dostupnosť sociálnych služieb poskytovaných v Komárňanskom 

okrese, zvyšovať informovanosť verejnosti o týchto službách, zvyšovať informovanosť 

verejnosti ohľadne svojich práv v súvislosti s poskytovaním sociálnych služieb. Osvetovou 

činnosťou, podpornými službami ako aj poradenstvom chceme pomáhať občanom 

v nepriaznivej situácii.  

Cieľovou skupinou pre poskytovanie sociálnej starostlivosti sú občania, o ktorých sa nemôže 

alebo nechce starať rodina, nechcú byť rodine na obtiaž, potrebujú dohľad, sú odkázaní na 

služby spojené so sebaobsluhou, udržiavaním kontaktu so sociálnym prostredím, potrebujú 

pomoc pri obhajovaní svojich záujmov vzhľadom na sociálnu a zdravotnú situáciu.  

 

3. Naša história  

Nezisková organizácia Centrál, n.o. bola založená zakladacou listinou zo dňa 22.10.2010 

zakladateľmi : Ing. Zoltán Varga a Vilmos Méhes v súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 

213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách v znení neskorších predpisov. Nezisková 

organizácia sa zakladala za účelom poskytovania všeobecne prospešných služieb so 

zameraním na poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti v zariadení pre 

seniorov. 

 Na základe zakladacej listiny a štatútu organizácie Obvodný úrad v Nitre – odbor všeobecnej 

vnútornej správy dňa 25.10.2010 vykonal zápis do registra pod číslom VVS/NO-29/2010. 

Týmto dňom nadobudlo právoplatnosť rozhodnutia o registrácii. 

Za prvého štatutárneho  zástupcu  neziskovej organizácie  bola vymenovaná Katarína 

Fukszová. 

Správna rada neziskovej organizácie :  

1. Ing. Ildikó Vargová,   

2. Ing. Anna Méhes 

3. Vilmos Méhes,  

Za revízora bol vymenovaný Ing. Zoltán Varga . 

Dňa 01.06.2011 došlo k zmene štatútu organizácie Dodatkom č. 1 k štatútu, zmena bola 

zaregistrovaná Obvodným úradom Nitra – odbor všeobecnej vnútornej správy dňa 13.07.2011 

pod číslom : obu-NR-OVVS4-2011/00913. 
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Štatutárnym zástupcom neziskovej organizácie sa stala : Mgr. Andrea Frustaci Kádár. 

Správna rada neziskovej organizácie zo dňa 16.12.2013 schválila dodatok č. 2 k štatútu  

a namiesto revízora sa zriadila dozorná rada v nasledovnom zložení : 

Ing. Zoltán Varga  

 Zsófia Méhes 

 Viktória Varga 

 

 

4. Poskytované služby v roku 2014 

K 1. januáru 2014 sme poskytovali sociálne služby 86 klientom. V roku 2014 do nášho 

zariadenia bolo prijatých 97 klientov, väčšina žiaľ s ťažkými chorobami v terminálnom 

štádiu. Po zlepšení zdravotného stavu sa vrátili 24 do rodinného prostredia, alebo boli 

preložení zo zariadenia opatrovateľskej služby do zariadenia pre seniorov. Počas roku 

2014 nás žiaľ navždy opustilo 53 klientov.  Priemerný vek našich klientov v roku 2014 

bol 80,4 rokov.  

Najčastejšie zdravotné problémy vo všetkých troch zariadeniach znázorňuje  nasledovný 

graf :  

 

 
 

Zariadenie opatrovateľskej služby : 

 
Kapacita zariadenia opatrovateľskej služby od 1. januára 2014 je 18, v roku 2013 bola 33. 

Cieľom zariadenia opatrovateľskej služby je  poskytnúť vhodnú alternatívu na rýchle riešenie 

nepriaznivej sociálnej alebo zdravotnej situácie občanov z dôvodu ťažkého ochorenia, 

úrazu alebo poranenia s trvalými alebo dlhotrvajúcimi následkami  (napr. onkologické 

ochorenia, amputácia končatín a pod.). Zariadenie by ďalej slúžilo aj pre seniorov u 

ktorých nie je možné zabezpečiť opatrovateľskú službu v domácnosti a ich  zdravotný 

stav nevyžaduje pobyt v zdravotníckom zariadení a sú odkázaní na pomoc inej osoby.  

Poskytujeme komplexnú zdravotno – sociálnu starostlivosť prechodného charakteru, 

neposkytujeme  trvalé bydlisko a túto službu môžeme poskytovať najdlhšie po dobu 12 

mesiacov.  



 

Počet obyvateľov k 31.12.2013 bol 27. Počas roka 2014  bolo prijatých 11 nových  

klientov, s 12  klientmi sme ukončili poskytovanie sociálnej služby dohodou a zomrelo 

11 klientov. Počet klientov k 31.12.2014 bol 15. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Zariadenie pre seniorov : 

Kapacita zariadenia pre seniorov od 01.01.2014 je 94., v roku 2013 bola 54.  Naše 

zariadenie pre seniorov  poskytuje vhodnú náhradu rodinného života seniorom, ktorí sa 

ocitli v nepriaznivej zdravotnej alebo sociálnej situácii, naplní život  zmysluplnou 

činnosťou, poskytuje pocit bezpečia, istoty, súkromia a pohody s maximálnym 

rešpektovaním individuality, dôstojnosti , základných práv a slobôd občana. 

Počet obyvateľov zariadenia pre seniorov k 31.12.2013 bol 52. V roku 2014 bolo 

prijatých 79 nových klientov, poskytovanie sociálnej služby v ZPS bolo ukončené 

dohodou s 10 klientmi, a navždy nás opustilo 35 klientov.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Špecializované zariadenie :  

 
Poslaním Špecializovaného zariadenia Centrál, n.o. je podať pomocnú ruku ľuďom 

postihnutým Alzheimerovou chorobou, inými demenciami,  Parkinsonovou chorobou alebo 

chorobou sklerozis multiplex. Poskytnúť pomoc ľuďom, ktorým sa mentálne schopnosti 

postupne  zhoršujú a stávajú sa zraniteľnejším a potrebujú podporu a pocit bezpečia a túto 

pomoc im rodina nevie zabezpečiť. V užšom chápaní chceme poskytovať kvalitné sociálne 

služby všetkým klientom nášho špecializovaného zariadenia, vytvoriť im pohodlie a dôstojné 



podmienky, bezpečie, aby sa eliminovali riziká, ktoré prináša ich ochorenie napr.  

neschopnosť orientácie v priestore a v čase, blúdenie, nebezpečie vzniknutia úrazov a pod.  
Napriek vysokému počtu klientov postihnutých demenciou, je pre nás veľkou výzvou naplniť 

naše špecializované zariadenie. Najčastejšie nás vyhľadajú rodiny, ktoré sú už na hranici 

svojich síl a rodinný príslušník  je už v ťažkom stupni demencie.  Komplikované byrokratické 

procesy zbytočne sťažujú posúdenie odkázanosti na sociálnu službu poskytovanú 

v špecializovanom zariadení. Postihnutý človek v ťažkej fáze ochorenia sa ani nedožije 

vydania rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu a priznania finančnej podpory vyššieho 

územného celku. 

K 31.12.2013 v našom špecializovanom zariadení sme  mali 7 klientov. Počas roku 2014 sme 

prijali 7 nových klientov, 2 boli prepustení a 6 klienti zomreli. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

5. Naše aktivity v roku 2014 

Cieľom našej  záujmovej činnosti je, aby sa klienti čo najdlhšie zachovali sebestačnosť, dôstojnosť, 

sebadôveru.  Spoločné prechádzky, sedenia, podporujú zachovanie sociálnych zručností, povzbudzujú 

pocit spolupatričnosti. Počúvanie hudby, rozprávanie o spomienkach, o minulosti, spievanie, spoločná 

modlitba sú zdrojom radosti aj pre klientov s demenciou.  Tieto aktivity zapracujeme do 

individuálnych plánov klientov  

Cieľom našej práce je zabezpečiť dôstojnú starobu a dodávať pocit bezpečia a rodinnej 

atmosféry. K dosiahnutiu tohto cieľa sa snažíme organizovať také voľnočasové a záujmové  

aktivity, kultúrne a športové podujatia, aby mali kladný prínos do života starých ľudí. Aktívny 

program pomáha udržovať fyzické a psychické kondícíe, uľahčuje adaptáciu starého človeka 

na nové podmienky a prostredie.   

Pri organizovaní záujmových činností a terapeutických činností  prihliadame na záujmy, 

záľuby klientov, na ich  predchádzajúce skúsenosti, na možnosti a schopnosti, aby tieto 

činnosti znamenali radosť, potešenie pre klientov, pomohli zbaviť stres a prispeli k celkovej 

psychickej pohode klientov.  

V našom zariadení uskutočňujeme felinoterapiu, ktorá  sa realizuje pomocou terapeutických 

mačiek. Personálne je zabezpečený  pomocou zamestnancov zodpovedných za felinoterapiu.   

Felinoterapia ako podporná metóda pri liečbe duševných porúch a porúch správania využíva 

liečebný účinok mačiek. Predpokladá sa, že citový vzťah k zvieraťu podnecuje endokrinné 

žľazy a uvoľňujú sa interferón a endorfín, tzv. hormóny šťastia, ktoré posilňujú imunitný 

systém, zvyšujú prah bolesti, znižujú krvný tlak.  

Pomocou našich rehabilitačných pracovníkov zabezpečujeme každý deň uvoľňujúce cviky, 

dychové cvičenia, relaxačné cvičenia, hudobno-pohybové hry v skupinách a podľa 

individuálnych potrieb aj individuálne cvičenia a masáž za účelom udržiavania fyzickej 

kondície, alebo  obnovenia stratených pohybových zručností, . 
Tvorivá dielňa ako súčasť ergoterapie obohacuje tvorivosť, posilňuje sústredenie, sebavyjadrenie 

vizuálne a verbálne usporiadanie zážitkov, uvoľnenie , aktivizuje komunikačné rezervy a pamäť. 

Tvorivá dielňa s vedením ergoterapeuta je súčasťou našich každodenných činností.  

Každý týždeň v kaplnke zariadenia sa koná svätá omša a bohoslužba, Evanjelický a  rímsko-katolický 

farár k nám dochádza týždenne z  Komárna. . 

 

Okrem každodenných záujmových aktivít v roku 2014 sme organizovali nasledovné 

kultúrno-spoločenské aktivity :  



 

02.01.2014 – slávnostné privítanie roka 

11.02.2014  – fašiangová zábava so živou hudbou 

08.03.2014 – MDŽ, klientky dostali kvety 

29.03.2014 – účasť na voľbách prezidenta SR priamo v zariadení 

04.04.2014 – slávnostné odovzdanie darov pre  klientov od MKDSZ Karitasz (4 vozíky) 

24.05.2014 – gulášové party v areály zariadenia 

28.05.2014 – divadelné predstavenie divadla Európa z Győru v jedálni zariadenia 

23.06.2014 – vystúpenie detí z materskej školy 

25.06.2014 – vystúpenie detí zo základnej školy 

06.08.2014 – kultúrny program klubu dôchodcov z obce Chotín 

08.08.2014 – deň otvorených dverí (výstava produktov tvorivej dielne našich klientov, 

ekumenická bohoslužba, prezentácia našich aktivít pre rodinných príslušníkov a záujemcov, 

varenie a pečenie na dvore, pohostenie a živá hudba) 

15.09.2014 – Sviatok sedembolestnej panny Márie – spoločná modlitba 

08.10.2014 – Mesiac úcty k starším, Srdcovo cievne centrum Dunajská Streda robila 

bezplatné vyšetrenie glykémie, krvného tlaku a cholesterolu, prednáška o zdravom životnom 

štýle) 

10.10.2014 – vystúpenie hercov Jókaiho divadla v Komárne  

01.11.2014 spoločné posedenie – spomienka na našich zosnulých 

05.12.2014 – Mikulášske posedenie so živou hudbou, odovzdanie Mikulášskych balíčkov 

07.12.2014 – vystúpenie speváckeho zboru Klubu dôchodcov z Marcelovej 

11.12.2014 – vystúpenie divadla „Európa z Győru 

19.12.2014 – vianočné posedenie a odovzdávanie vianočných darčekov 

 

 

6. Náš realizačný tým k 31.12.2014 

Mgr. Andrea Frustaci Kádár, riaditeľka 

Mgr. Iveta Lutringová, sociálna pracovníčka 

Bc. Gertrud Rosendorfsky Libai, hlavná sestra 

Estera Ágová, ekonóm -  účtovník 

Ildikó Varga, ekonómka 

Tibor Horváth, ergoterapeut 

Anna Méhes, ergoterapeut 

Valéria Csicsóová,  ambulantná sestra 

Helena Baštrnáková, rehabilitačná sestra 

Margita Jachmanová, rehabilitačný pracovník 

Balázsová Paulína, zdravotná sestra 

Erdélyiová Eva, zdravotná sestra 

Silvia Nagy, zdravotná sestra 

Linda Pílfiová, zdravotnícky asistent 

Eva Burkušová, zdravotnícky asistent 

Noémi Blechová, zdravotnícky asistent 

Eva Némethová, zdravotnícky asistent 

Melinda Antal, zdravotnícky asistent,  

Zuzana Kasznár, zdravotnícky asistent 



Igor Manyus, zdravotnícky asistent 

Andrea Molnárová, zdravotnícky asistent 

Angelika Szűcsová, sanitárka 

Žaneta Takácsová, sanitárka 

Ildikó Molnárová, sanitárka 

Eva Tóthová, sanitárka 

Anna Koczkásová, opatrovateľka 

Anikó Szűcs, opatrovateľka 

Júlia Burkušová, opatrovateľka 

Kornélia Zsemlyeová, opatrovateľka 

Annamária Fitosová, opatrovateľka 

Milan Šingliar, opatrovateľ 

Kristína Halasiová, opatrovateľka 

Peter Kürti, opatrovateľ 

Viola Kunová, opatrovateľka 

Lívia Knyazsiková, opatrovateľka 

Monika Kissová, opatrovateľka 

Angéla Ágová, opatrovateľka 

Peter Vígh, údržbár, vodič 

Silvia Kádárová, pracovníčka práčovne 

Zdenka Kovácsová, pracovníčka práčovne 

Katarína Szalaiová práčovňa/upratovačka 

Otília Besztróová, vedúca kuchyňe 

Mária Vajkaiová, kuchárka 

Alena Branecká, kuchárka 

Alžbeta Ráczová, kuchárka 

Eva Bengyáková, pomocná kuchárka 

Eliška Mottajcseková, pomocná kuchárka 

Mária Zakálová, upratovačka 

Ildikó Csókaová, upratovačka 

Veronika Uzolová, upratovačka 

Klaudia Zsemlyeová, upratovačka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7. Ročná účtovná uzávierka  

 
Hospodárenie s majetkom a finančnými prostriedkami a vedenie účtovníctva Centrál, n.o. je 

v súlade so Zákonom č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne 

prospešné služby a so zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. 

 

(Táblázatok) 

 

8. Poďakovanie  

Výročná správa neziskovej organizácie je aj miestom na poďakovanie. Osobitné poďakovanie 

patrí Ing. Zoltánovi Vargovi a Vilmosovi Méhesovi, obom zakladateľom našej organizácie, 

ktorí nás vo všetkom podporili a urobili všetko, aby naša organizácia dobre fungovala, vďaka 

im patrí za finančnú, morálnu a odbornú pomoc, ktorú nám poskytli. 

 

Ďakujeme za finančnú a morálnu pomoc, za odbornú spoluprácu a za podporu : 

 
 Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny SR za spolufinancovanie sociálnej služby 

poskytovanej v zariadení pre seniorov a v zariadení opatrovateľskej služby  

 Nitrianskemu samosprávnemu kraju za spolufinancovanie sociálnej služby poskytovanej 

v špecializovanom zariadení 

 Eve Ipóthovej, bývalej riaditeľke Domova dôchodcov v Komárne, ktorá svojou odbornosťou 

a dlhoročnými skúsenosťami  pomohla zvyšovať kvalitu poskytovaných služieb 

 Obci Zlatná na Ostrove na čele so starostkou Ing. Evou Vajúovou za ústretovosť a ochotu 

 Mgr. Lászlóovi Elekovi, rímsko – katolickému farárovi  a Péterovi Tanítóovi,  evanjelickému 

farárovi, ktorí sa starajú o duchovný život našich klientov 

 Našim dobrovolníčkam : Irene Szabadosovej a Ludmile Győriovej za organizovanie 

duchovného života klientov 

 Rodinným príslušníkom, priateľom a sympatizantom, ktorí nám darovali 2 % zo základu dane 

 Ďakujem všetkým zamestnancom Centrál, n.o. za ich pracovné nasadenie a nie len  za 

profesionálny ale aj za veľmi ľudský prístup, ktorý preukázali pri výkone svojho povolania. 

 

 

                                                                        Mgr. Andrea Frustaci Kádár 

                                                                                 riaditeľka Centrál, n.o. 

 

 

 



 

Fotogaléria : 
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B) Ročná účtovná závierka a zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnutých

Súvaha a výkaz ziskov a strát tvoria prílohu č. 1.,2. tejto výročnej správy.

Prehľad o hospodárskom výsledku 

rok 2011 rok 2012 rok 2013 rok 2014

-11025,82 -283176,45 7110,69 13779,75

-11025,82 -283176,45 7110,69 13779,75

0,00 0,00 0,00 0,00

0,82 154450,33 578008,86 926699,73

11026,64 437626,78 570898,17 912918,98

Prehľad o výnosoch 

Rok 2011 v 

EUR

rok 2010 % 

celkových výnosov Rok 2012 v EUR

rok 2012 % 

celkových 

výnosov Rok 2013 v EUR

rok 2013 % 

celkových 

výnosov Rok 2014 v EUR

rok 2014 % 

celkových 

výnosov

Tržby z predaja služieb –nezdaňovaná 

činnosť 82470,12 0,12 326056,61 56,41 476378,4 51,41

Tržby z predaja služieb –zdaňovaná 

činnosť:prenájom 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Úroky 0,82 100,00 1,98 0,00 3,18 0,00 3,72 0,00

Prijaté dary 4650 0,01 369,12 0,06 2383 0,26

Tržby z predaja DHM 0,00 0 0,00 0 0,00

Prijaté príspevky od iných organizácií 55453,67 0,08 229469,89 39,70 419621,98 45,28

Prijaté príspevky od fyzických osôb 0,00 0 0,00 1740 0,19

Iné ostatné výnosy 3858,64 0,01 19188,88 3,32 24287,41 2,62

Príspevky z podielu zaplatenej dane 8015,92 0,00 2879,64 0,50 2285,22 0,25

VÝNOSY SPOLU 0,82 100,00 154450,33 0,06 578008,86 100,00 926699,73 100,00

Celkové náklady pred zdanením

Hospodársky výsledok pred zdanením

Hospodársky výsledok po zdanení

Daň z príjmu

Celkové výnosy



Rok 2011 v EUR

% celkových 

nákladov

Rok 2012 v 

EUR

% celkových 

nákladov

Rok 2013 v 

EUR

% celkových 

nákladov

Rok 2014 v 

EUR

% celkových 

nákladov

1062,62 9,64 154775,12 35,37 74117,48 12,98 154273,76 16,90

Spotreba energie 13050,69 2,98 34133,86 5,98 33862,33 3,71

0,00 233,2 0,05 3282,26 0,57 4320,87 0,47

0,00 100 0,02 0 0,00 13,17 0,00

0,00 0 0,00 3,73 0,00 0 0,00

1647,31 14,94 163154,74 37,28 202118,91 35,40 245844,43 26,93

Telefónne 

hovory 327,28 975,73 1577,28 2014,92

nájomné 216,43 156760 188112 223300,8

software 888,00 1152 2364,8 3276,2

poštovné 215,60 104,8 235,2 333,5

6050,00 54,87 73365,1 16,76 176252,67 30,87 337112,82 36,93

2129,49 19,31 24885,22 5,69 61271,27 10,73 117959,41 12,92

0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

0,00 2493,6 0,57 6427,74 1,13 10983,19 1,20

0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

51,52 0,47 116,09 0,03 833,4 0,15 1400,35 0,15

Ostatné pokuty a penále 4 0,00 0 0,00 160 0,02

0,00 0,29 0,00 0 0,00 0 0,00

0,00 0,00 0 0,00 0 0,00

85,70 0,78 2982,73 0,68 887,85 0,16 3297,65 0,36

0,00 2466 0,56 3569 0,63 3691 0,40

0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

12673,95 114,94 437626,78 100,00 570898,17 100,00 912918,98 100,00

             Prehľad o daroch a príspevkoch poskytnutých organizácii

  Prehľad o daroch

V roku 2012 bol prijatý peňažný dar v hodnote 4650,- €, darca Ing. Zoltán Varga, SR

V roku 2013 bol prijatý peňažný dar v hodnote 369,12 €, darca Ing. Zoltán Varga, SR

V roku 2014 bol prijatý peňažný dar v hodnote 2383,- €, darcom sú: MUDr. katarína Vinczeová, s.r.o., SR a  Kimberly-Clark, s.r.o. SR

Spotreba materiálu

v tom

Mzdové náklady

Opravy a udržiavanie

Cestovné

Náklady na reprezentáciu

Ostatné služby

             Prehľad o nákladoch

Zákonné sociálne poistenie

Ostatné sociálne poistenie

NÁKLADY SPOLU

Ostatné dane a poplatky

Úroky

Daň z nehnuteľnosti

Predaný materiál

Poskytnuté príspevky iným organizáciám

Daň z príjmov

Kurzové straty

Zákonné sociálne náklady

Iné ostatné náklady

Odpisy

Zostatková cena pred. DHM



 Prehľad o  príspevkoch

Organizácia
Rok 2011 v 

EUR účel príspevku Rok 2012 v EUR účel príspevku Rok 2013 v EUR účel príspevku Rok 2014 v EUR účel príspevku

Trnavský samosprávny kraj 0 2146

na činnosť 

organizácie 3732

na činnosť 

organizácie 2707,54

na činnosť 

organizácie

Nitriansky samosprávny kraj 0 559,81

na činnosť 

organizácie 7100,73

na činnosť 

organizácie 20857,81

na činnosť 

organizácie

Obec Zlatná na Ostrove 0 52747,86

na činnosť 

organizácie 218637,16

na činnosť 

organizácie 396056,63

na činnosť 

organizácie

Prehľad o zamestnancoch

počet zamestnancov na začiatku účtovného obdobia - hlavný pracovný pomer 33

počet zamestnancov na začiatku účtovného obdobia - dohoda o vykonaní práce 2

počet zamestnancov na konci účtovného obdobia - hlavný pracovný pomer 68

z toho vedúci zamestnanci 1

počet zamestnancov na konci účtovného obdobia - dohoda o vykonaní práce 5

C) Výrok audítora k ročnej účtovnej závierke

Správa nezávislého audítora  tvorí prílohu č. 3 tejto výročnej správy



D) Prehľad peňažných príjmov a výdavkov v členení podľa zdrojov

Prehľad peňažných príjmov  v členení podľa zdrojov

Zdroj Pôvod Titul rok 2011 % rok 2012 % rok 2013 % rok 2014 %

zakladateľ SR vklad 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

zakladateľ SR

krátkodobá 

finančná 

výpomoc 9060,00 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

zakladateľ SR finančný dar 4650 3,01 369,12 0,06 0 0,00

dodávatelia SR finančný dar 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 2383 0,26

prijaté príspevky od fiz. osôb SR finančný dar 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 1740 0,19

klienti SR poplatok 0,00 0,00 14204,2 9,20 274242,13 47,45 456501,24 49,26

klienti Nemecko poplatok 0,00 0,00 68265,92 44,20 51814,48 8,96 19877,16 2,14

VÚB - úroky SR úroky 0,00 0,00 1,98 0,00 3,18 0,00 3,72 0,00
iné ostatné výnosy SR odp.popl., úrad 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 7470,21 0,81

zamestnanci SR za stravovanie 0,00 0,00 3858,64 2,50 10005,6 1,73 16814,2 1,81

Trnavský samosprávny kraj SR príspevok 0,00 0,00 2146 1,39 3732 0,65 2707,54 0,29

Nitriansky samosprávny kraj SR príspevok 0,00 0,00 559,81 0,36 7100,73 1,23 20857,81 2,25

Obec Zlatná na Ostrove SR príspevok 0,00 0,00 52747,86 34,15 218637,16 37,83 396056,63 42,74

Daňový úrad SR

podiel 

zapatenej dane 0,00 0,00 8015,92 5,19 2879,64 0,50 2285,22 0,25

príjmy spolu 9060,00 100,00 154450,33 100,00 578008,86 100,00 926696,73 100,00



Prehľad peňažných  výdavkov v členení podľa zdrojov

Zdroj Pôvod Titul rok 2011 % rok 2012 % rok 2013 % rok 2014 % 

VÚB, a.s. SR poplatok 85,70 2,59 266,52 0,06 406,62 0,07 359,69 0,04

Slovak Telecom, a.s., Orange SR služby 327,28 0,00 0,00 0,00 1577,28 0,28 2014,92 0,22

Obec Zlatná na Ostrove SR nájomné 216,43 0,00 0,00 0,00 553,20 0,10 0,00 0,00

Sl. Pošta, a.s. SR poštovné 5,60 1,02 104,80 0,02 235,20 0,04 333,50 0,04

Petit Press, a.s. SR inzercia 888,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

B.A.SYSTEM, a.r.o. SR počítač 1062,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tatra akadémia, oz. SR školenie 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zamestnanci SR mzdy 6050,00 713,46 73365,10 16,76 176252,67 30,87 337112,82 36,93

Inštitúcie soc. Zabezp. SR poistné 1437,42 242,00 24885,22 5,69 61271,27 10,73 117959,41 12,92

Dodávatelia  - podľa prílohy č. 4SR faktúry 213110,67 48,70 286916,18 50,26 392743,51 43,02

zamestnanci SR

príspevok na 

mzdu 2493,60 0,57 0,00 0,00 10983,19 1,20

VÚB, a.s. SR úroky 0,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

odpisy SR 2466,00 0,56 3569,00 0,63 3691,00 0,40

zamestnanci SR cestovné 100,00 0,02 0,00 0,00 13,17 0,00

zamestnanci SR PHL 177,02 0,04 1045,58 0,18 1164,95 0,13

zakladatelia SR nákup nábytku 117748,32 26,91 0,00 0,00 0,00 0,00

Kooperatíva poisťovňa SR poistné 577,17 0,13 400,45 0,07 1197,16 0,13

ostatné SR ostatné 2332,07 0,53 38670,72 6,77 45345,66 4,97

10283,05 4255,81 437626,78 100,00 570898,17 100,00 912918,98 100,00výdaje  spolu



F) Stav a pohyb majetku a záväzkov neziskovej organizácie

Stav a pohyb majetku k 31.12.2011

poč.stav prírastky úbytky zostatok

Dlhodobý nehmotný majetok 0,00 0,00 0,00

Dlhodobý hmotný majetok 0,00 0,00 0,00
pozemky 0,00 0,00 0,00

stavby 0,00 0,00 0,00

stroje prístroje a zariadenia 0,00 0,00 0,00

obstaranie dlhodob. hmot.maj. 0,00 0,00 0,00

Finančné investície 0,00 0,00 0,00

Obežný majetok
materiál

pohľadávky

pokladnica 0,00 60,00 57,12 2,88

ceniny

bankové účty 1988,55 9000,82 10225,93 763,44

Obežný majetok spolu 1988,55 9060,82 10283,05 766,32

majetok spolu 1988,55 9060,82 10283,05 766,32

Stav a pohyb záväzkov k 31.12.2011

poč.stav prírastky úbytky zostatok

Dlhodobé záväzky 0,00 0,00 0,00

Krátkodobé záväzky 0,00 0,00 0,00
záväzky z obch. styku 0,00 2704,33 2704,33 0,00

nevyfakturované dodávky 0,00 0,00 0,00

mzdové záväzky 0,00 6273,16 5810,49 462,67

záväzky voči zamestnancom 0,00 0,00 0,00

záväzky voci inšt. soc. zabezp. 0,00 2940,19 2672,90 267,29

daňové záväzky 0,00 375,54 361,91 13,63

záväzky spolu 0,00 12293,22 11549,63 743,59

v tom

v tom

v tom



Stav a pohyb majetku k 31.12.2012

poč.stav prírastky úbytky zostatok

Dlhodobý nehmotný majetok 0,00 0,00 0,00

Dlhodobý hmotný majetok 11834,00 0,00 11834,00
pozemky 0,00 0,00 0,00

stavby 0,00 0,00 0,00

stroje prístroje a zariadenia 0,00 0,00 0,00

obstaranie dlhodob. hmot.maj. 0,00 0,00 0,00

Finančné investície 0,00 0,00 0,00

Obežný majetok 766,32 563462,48 323798,28 240430,52
materiál 23202,94 21288,69 1914,25

pohľadávky 298,80 298,80 0,00

pokladnica 2,88 49844,30 41937,71 7909,47

ostatné pohľadávky 82470,12 77282,15 5187,97

bankové účty 763,44 407631,02 182990,93 225403,53

0,00 15,30 15,30

náklady budúcich období 0 500,45 0 500,45

766,32 575796,93 323798,28 252764,97

Stav a pohyb záväzkov k 31.12.2012 poč.stav prírastky úbytky zostatok

Krátkodobé záväzky:
záväzky z obch. styku 0,00 213110,67 54506,80 158603,87

nevyfakturované dodávky 0,00 7217,70 7217,70

mzdové záväzky 462,67 69095,22 60734,71 8823,18

záväzky zo soc. fondu 374,34 103,74 270,60

záväzky voci inšt. soc. zabezp. 267,29 31752,67 26881,90 5138,06

krátkodobé rezervy 6872,79 6872,79

prijaté preddavky 4856,40 98,50 4757,90

daňové záväzky 13,63 4841,07 4201,79 652,91

Krátkodobé záväzky spolu 743,59 338120,86 146527,44 192337,01

Dlhodobé záväzky 0 117748,32 0 117748,32

Záväzky spolu 743,59 455869,18 146527,44 310085,33

iné pohľadávky

v tom

majetok spolu

v tom

v tom



Stav a pohyb majetku k 31.12.2013

poč.stav prírastky úbytky zostatok

Dlhodobý nehmotný majetok 0,00 0,00 0,00

Dlhodobý hmotný majetok 11834,00 4390,00 6035,00 10189,14

pozemky 0,00 0,00 0,00

stavby 0,00 0,00 0,00

stroje prístroje a zariadenia 11834,14 4390,00 6035,00 10189,14

obstaranie dlhodob. hmot.maj. 0,00 0,00 0,00

Finančné investície 0,00 0,00 0,00

Obežný majetok 240430,52 1117178,17 1152269,62 205337,34

materiál 1914,25 58199,61 56258,80 3855,06

pohľadávky 40977,90 0,00 40977,90

pokladnica 7909,00 133618,86 139423,58 2104,75

ostatné pohľadávky 5187,97 416,16 4185,39 1418,74

bankové účty 225403,53 883965,64 952400,12 156980,89

15,30 0,00 0,00 0,00

náklady budúcich období 500,45 598,58 0 598,58

252764,97 1117776,75 1152267,89 216125,06

Stav a pohyb záväzkov k 31.12.2013 poč.stav prírastky úbytky zostatok

Krátkodobé záväzky:

záväzky z obch. styku 0,00 213110,67 54506,80 158603,87

nevyfakturované dodávky 0,00 7217,70 7217,70

mzdové záväzky 462,67 69095,22 60734,71 8823,18

záväzky zo soc. fondu 374,34 103,74 270,60

záväzky voci inšt. soc. zabezp. 267,29 31752,67 26881,90 5138,06

krátkodobé rezervy 6872,79 6872,79

prijaté preddavky 4856,40 98,50 4757,90

daňové záväzky 13,63 4841,07 4201,79 652,91

Krátkodobé záväzky spolu 743,59 338120,86 146527,44 192337,01

Dlhodobé záväzky 0 117748,32 0 117748,32

Záväzky spolu 743,59 455869,18 146527,44 310085,33

v tom

v tom

v tom

iné pohľadávky

majetok spolu



Stav a pohyb majetku k 31.12.2014

poč.stav prírastky úbytky zostatok

Dlhodobý nehmotný majetok 0,00 0,00 0,00

Dlhodobý hmotný majetok 16224,14 0,00 9726,00 6498,14

pozemky 0,00 0,00 0,00

stavby 0,00 0,00 0,00

stroje prístroje a zariadenia 16224,14 0,00 9726,00 6498,14

obstaranie dlhodob. hmot.maj. 0,00 0,00 0,00

Finančné investície 0,00 0,00 0,00

Obežný majetok 205935,92 2176078,38 2213392,24 168623,79

materiál 3855,06 82994,43 80498,69 6350,80

pohľadávky 40977,90 481759,24 466792,24 55944,90

pokladnica 2104,75 235666,59 229184,43 8586,91

ostatné pohľadávky 1418,74 -107,90 6,92 1303,92

bankové účty 156980,89 1371427,13 1432168,38 96241,37

0,00 4143,00 4143,00 0,00

náklady budúcich období 598,58 195,89 598,58 195,89

222160,06 2176078,38 2223118,28 175121,93

Stav a pohyb záväzkov k 31.12.2014 poč.stav prírastky úbytky zostatok

Krátkodobé záväzky:

záväzky z obch. styku 286916,18 392743,51 410124,69 269535,00

nevyfakturované dodávky 5533,11 2404,89 5533,11 2404,89

mzdové záväzky 13765,16 332557,94 323776,20 22546,90

záväzky zo soc. fondu 926,34 2088,00 805,31 2209,03

záväzky voci inšt. soc. zabezp. 8222,82 160871,20 154961,86 14132,16

krátkodobé rezervy 15827,37 29603,74 15827,37 29603,74

prijaté preddavky 4547,80 0,00 4547,80 0,00

daňové záväzky 796,55 20451,45 19611,61 1636,39

Krátkodobé záväzky spolu 336535,33 940720,73 935187,95 342068,11

Dlhodobé záväzky 0 0 0 0

Záväzky spolu 336535,33 940720,73 935187,95 342068,11

v tom

v tom

iné pohľadávky

majetok spolu

v tom



g) Zmeny vykonané v štatúte a v zložení orgánov, ku ktorým došlo v hodnotenom období

V hodnotenom období v štatúte a v zložení orgánov  došlo k zemnám v dozornej rade, ktorý nadobúda činnosť  od 01.01.2014.

Správna rada zvolil za členov dozornej rady:

Ing. Zoltána Vargu

Zsófiu Méhes

Viktóriu Vargu

v Komárne,dňa 

vypracoval















 

Poznámky (Úč  NUJ 3 – 01) IČO  4 5 7 3 4 3 8 1 /SID     

 

Čl. I. 

Všeobecné údaje 

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

Vilmos Méhes 

Ing. Zoltán Varga 

Sídlo: 94612 Zlatná na Ostrove 

dátum založenia: 25.10.2010 

(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. 

Správna rada riaditeľ Dozormá rada 

Ing. Ildikó Vargová Mgr. Andrea Frustaci Kádár Ing. Zoltán Varga 

Ing. Anna Méhes  ZSófia Méhes 

Vilmos Méhes  Viktória Varga 

   

   

   

   

(3) Opis činnosti, na účel ktorej bola účtovná jednotka zriadená a opis druhu podnikateľskej činnosti, ak ju účtovná jednotka vykonáva. 
poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárnej  starostlivosti najmä podľa zákona č. 448/2008 Z.Z. o sociálnych službách v zariadení pre seniorov a v domove soc. 

služieb nasl. druhu:  

2.1.1. odborné činnosti 

2.1.2. obslužné činnosti 

2.1.3. ďalšie činnosti 

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

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

 
Bežné  účtovné obdobie 

Bezprostredne predchádzajúce 
účtovné obdobie 

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov 51 33 

z toho  počet vedúcich zamestnancov 1 1 

Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou  0 0 

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

0 0 

 

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

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

 

 



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: neboli 

Dôvod týchto zmien: 

Peňažné sumy týchto zmien ovplyvňujúce výšku majetku, záväzkov a výsledku hospodárenia: 0 

(3) Spôsob ocenenia jednotlivých položiek:  

a) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou: obstarávacou cenou 
cena obstarania: 0 

náklady súvisiace s obstaraním: 0 

b) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou:  vlastnými nákladmi 
c) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom: reprodukčnou obstarávacou cenou 

     dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou: obstarávacou cenou 

náklady súvisiace s obstaraním: 0 

d) dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou: vlastnými nákladmi 
e) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom: reprodukčnou obstarávacou cenou 
f) dlhodobý finančný majetok:  obstarávacou cenou 
g) zásoby obstarané kúpou: obstarávacou cenou 

náklady súvisiace s obstaraním: 0 

h) zásoby vytvorené vlastnou  činnosťou:  vlastnými nákladmi 
i) zásoby obstaraný iným spôsobom: reprodukčnou obstarávacou cenou 
j) pohľadávky: menovitou hodnotou 
k) krátkodobý finančný majetok: menovitou hodnotou 
l) časové rozlíšenie na strane aktív: menovitou hodnotou 
m) záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov: menovitou hodnotou 
n) časové rozlíšenie na strane pasív: menovitou hodnotou 
o) deriváty: obstarávacou cenou 
r) majetok a záväzky zabezpečené derivátmi: neboli 
s)    prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe finančného prenájmu: neboli 

(4)   Spôsob zostavenia odpisového plánu pre dlhodobý majetok:  

Doba odpisovania: - 4 roky 

Sadzby odpisov:    - 1/4 

Odpisové metódy pri stanovení účtovných odpisov: - rovnomerná 

(5)  Prehľad o dotáciách a grantoch poskytnutých účtovnej jednotke: 

Trnavský samosprávny kraj: 2707,54 EUR 

Nitriansky samosprávny kraj: 20857,81 EUR 

Obec Zlatná na Ostrove: 396056,63 EUR 

 (6)  Informácie o významných skutočnostiach, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia: neboli 

 

Čl. III 
Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe 

(1)  Údaje o dlhodobom nehmotnom majetku a dlhodobom hmotnom majetku za bežné účtovné obdobie, a to 
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a) prehľad o dlhodobom majetku podľa položiek tohto majetku v členení podľa položiek súvahy; uvádza sa stav dlhodobého majetku v prvotnom ocenení na začiatku bežného účtovného obdobia, prírastky, úbytky a 
presuny tohto majetku a zostatok na konci bežného účtovného obdobia, 
b) prehľad oprávok a opravných položiek k dlhodobému majetku podľa jednotlivých položiek tohto majetku v členení podľa položiek súvahy; uvádza sa stav oprávok a opravných položiek k dlhodobému majetku na 
začiatku bežného účtovného obdobia, ich prírastky a úbytky počas bežného účtovného obdobia a zostatok na konci bežného účtovného obdobia, 
c) prehľad o zostatkových cenách dlhodobého majetku na začiatku bežného účtovného obdobia a na konci bežného účtovného obdobia. 

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

Tabuľka č. 1 

 
Nehmotné výsledky 

z vývojovej 
a obdobnej činnosti 

Softvér Oceniteľné práva 
Ostatný dlhodobý 
nehmotný majetok 

Obstaranie 
dlhodobého 

nehmotného majetku 

Poskytnuté preddavky 
na dlhodobý 

nehmotný majetok 
Spolu 

Prvotné ocenenie - stav na 
začiatku bežného účtovného 
obdobia 

0 
0 

 0 0 00 0 

prírastky          

úbytky  
 

 
     

presuny 
 

 
     

Stav na konci bežného 
účtovného obdobia 

       

Oprávky – stav na začiatku 
bežného účtovného obdobia 

       

prírastky   
       

úbytky  
       

Stav na konci bežného 
účtovného obdobia 

       

Opravné položky – stav na 
začiatku bežného účtovného 
obdobia 

       

prírastky          

úbytky  
       

Stav na konci bežného 
účtovného obdobia 

       

Zostatková hodnota 

Stav na začiatku bežného 
účtovného obdobia 

0 0 0 0 0 0 0 

Stav na konci bežného 
účtovného obdobia 

0 0 0 0 0 0 0 

 

(2) Tabuľka č. 2 
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 Pozemky 
Umelecké 

diela 
a zbierky 

Stavby 

Samostatné 
hnuteľné veci 

a súbory 
hnuteľných 

vecí 

Dopravné 
prostriedky 

Pestovateľské 
celky trvalých 

porastov 

Základné 
stádo a ťažné 

zvieratá 

Drobný 
a ostatný 
dlhodobý 
hmotný 
majetok 

Obstaranie 
dlhodobého 
hmotného 
majetku 

Poskytnuté 
preddavky na 

dlhodobý 
hmotný 
majetok 

Spolu 

Prvotné ocenenie - stav 
na začiatku bežného 
účtovného obdobia 

0 0 0 4390 11834 0 0 0 0 0 16224 

prírastky   
 

 
  0      0 

úbytky  
 

 
 0 0       

presuny 
 

 
         

Stav na konci bežného 
účtovného obdobia 

0 0 0 4390 11834 0 0 0 0 0 16224 

Oprávky – stav na 
začiatku bežného 
účtovného obdobia 

   610 5425      6035 

prírastky   
    0      0 

úbytky  
    0      0 

Stav na konci bežného 
účtovného obdobia 

   1342 8384      9726 

Opravné položky – stav 
na začiatku bežného 
účtovného obdobia 

           

prírastky              

úbytky  
           

Stav na konci bežného 
účtovného obdobia 

           

Zostatková hodnota 

Stav na začiatku 
bežného účtovného 
obdobia 

   3780 6409      10189 

Stav na konci bežného 
účtovného obdobia 

   3048 3450      6498 

 
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 
(3) Údaje o spôsobe a výške poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku. 70,38 poistenie dopravného prostriedku 

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

 

Podielové cenné papiere 
a podiely v obchodnej 

spoločnosti v ovládanej 
osobe 

Podielové cenné papiere 
a podiely v obchodnej 

spoločnosti 
s podstatným vplyvom 

Dlhové cenné 
papiere držané do 

splatnosti 

Pôžičky podnikom 
v skupine a 

ostatné pôžičky 

Ostatný 
dlhodobý 
finančný 
majetok 

Obstaranie 
dlhodobého 
finančného 

majetku 

Poskytnuté 
preddavky na 

dlhodobý 
finančný  
majetok 

Spolu 

Prvotné ocenenie 

Stav  na začiatku bežného účtovného 
obdobia 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Prírastky         

Úbytky         

Presuny         

Stav na konci bežného účtovného 
obdobia 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Opravné položky 

Stav na začiatku bežného účtovného 
obdobia 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Prírastky         

Úbytky         

Stav na konci bežného účtovného 
obdobia 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Zostatková hodnota  

Stav na začiatku bežného účtovného 
obdobia 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Stav na konci bežného účtovného 
obdobia 

0 0 0 0 0 0 0 0 

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

Názov spoločnosti 
Podiel na základnom 

imaní (v %) 

Podiel účtovnej jednotky na 
hlasovacích právach 

(v %) 

Hodnota vlastného imania ku koncu Účtovná hodnota ku koncu 

bežného účtovného 
obdobia 

bezprostredne 
predchádzajúceho účtovného 

obdobia 

bežného účtovného 
obdobia 

bezprostredne 
predchádzajúceho účtovného 

obdobia 
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(5) Informácia o výške tvorby, zníženia a zúčtovania opravných položiek k dlhodobému finančnému majetku a opis dôvodu ich tvorby, zníženia a zúčtovania. Nie sú 
(6) Prehľad o významných položkách krátkodobého finančného majetku a  o ocenení krátkodobého finančného majetku  reálnou hodnotou ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, pričom sa uvádza vplyv 
takéhoto ocenenia na výsledok hospodárenia účtovnej jednotky. 

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

Tabuľka č. 1 

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

účtovného obdobia 

Pokladnica 8587 2104,75 

Ceniny 0 0 

Bežné bankové účty 96241 156982,62 

Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 0 0 

Peniaze na ceste 2 1,73 

Spolu 104830 18756,75 

Tabuľka č. 2  

Krátkodobý finančný majetok 
Stav na začiatku bežného účtovného 

obdobia 
Prírastky Úbytky Stav na konci bežného účtovného obdobia 

Majetkové cenné papiere na 
obchodovanie 

0   0 

Dlhové cenné papiere na obchodovanie  0   0 

Dlhové cenné papiere so splatnosťou do 
jedného roka držané do splatnosti  

0   0 

Ostatné realizovateľné cenné papiere 0   0 

Obstarávanie krátkodobého finančného 
majetku 

0   0 

Krátkodobý finančný majetok spolu 0   0 

Tabuľka č. 3 

Krátkodobý finančný  majetok Zvýšenie/ zníženie hodnoty 
Vplyv ocenenia na výsledok hospodárenia bežného 

účtovného obdobia 
Vplyv ocenenia na vlastné imanie 
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(+/-) 

Majetkové cenné papiere na obchodovanie    

Dlhové cenné papiere na obchodovanie    

Ostatné realizovateľné cenné papiere    

Krátkodobý finančný  majetok spolu 0 0 0 

(7)  Prehľad  opravných položiek k zásobám, pričom sa uvádza ich stav na začiatku bežného účtovného obdobia, tvorba, zníženie alebo zúčtovanie opravných položiek počas bežného účtovného obdobia a stav na 
konci bežného účtovného obdobia, ako aj dôvod tvorby, zníženia alebo zúčtovania opravných položiek k zásobám. 

Vzorová tabuľka k čl. III ods. 7 o vývoji opravných položiek k zásobám  

Druh zásob 
Stav na začiatku bežného 

účtovného obdobia 
Tvorba opravnej položky 

(zvýšenie) 
Zníženie opravnej 

položky 
Zúčtovanie  opravnej 

položky 
Stav na konci bežného 

účtovného obdobia 

Nedokončená výroba  
a polotovary vlastnej výroby 

     

Výrobky  
     

Zvieratá 
     

Tovar 
     

Poskytnutý preddavok na 
zásoby 

     

Zásoby spolu 
     

(8) Opis významných pohľadávok v nadväznosti na položky súvahy a v členení na pohľadávky za hlavnú činnosť a podnikateľskú činnosť. 
(9) Prehľad  opravných položiek k pohľadávkam, pričom sa uvádza ich stav na začiatku bežného účtovného obdobia, tvorba, zníženie alebo zúčtovanie opravných položiek počas bežného účtovného obdobia a stav 
na konci bežného účtovného obdobia, ako aj dôvod tvorby, zníženia alebo zúčtovania opravných položiek k pohľadávkam. 

tabuľka k čl. III ods. 9  o vývoji opravných položiek k pohľadávkam 

Druh pohľadávok 
Stav na začiatku bežného 

účtovného obdobia 
Tvorba opravnej položky 

(zvýšenie) 
Zníženie opravnej 

položky 
Zúčtovanie  opravnej 

položky 
Stav na konci bežného 

účtovného obdobia 

Pohľadávky z obchodného 
styku 

0 0 0 0 0 

Ostatné pohľadávky 
0    0 

Pohľadávky voči účastníkom 
združení 

     

Iné pohľadávky 
0    0 
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Pohľadávky spolu 
0 0 0 0 0 

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

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

 Stav na konci 

bežného účtovného obdobia bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia 

Pohľadávky do lehoty splatnosti 57247 42396,64 

Pohľadávky po lehote splatnosti 0 0 

Pohľadávky spolu 57247 42396,64 

(11) Prehľad významných položiek časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období. 
Náklady budúcich období: 
Publikácie: 64,20 

(12) Opis a výška zmien vlastných zdrojov krytia neobežného majetku a obežného majetku podľa položiek súvahy za bežné účtovné obdobie, a to  

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

vklad zakladateľa: 132,78 
b) opis jednotlivých druhov fondov, ktoré tvorí účtovná jednotka, stav na začiatku bežného účtovného obdobia, prírastky, úbytky, presuny a zostatok na konci bežného účtovného obdobia.  

tabuľka k čl. III ods. 12 o zmenách vlastných zdrojov krytia neobežného majetku a obežného majetku     

 
Stav na začiatku bežného účtovného 

obdobia 
Prírastky 

(+) 
Úbytky 

(-) 
Presuny 

(+, -) 
Stav na konci bežného účtovného 

obdobia 

Imanie a fondy 

Základné imanie 
2000    2000 

z toho:  
nadačné imanie v nadácii 

     

vklady zakladateľov 2000    2000 

prioritný majetok      

Fondy tvorené podľa osobitného 
predpisu 

     

Fond reprodukcie 
     

Oceňovacie rozdiely z precenenia 
majetku a záväzkov 

     

Fondy zo zisku 
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Rezervný fond 
     

Fondy tvorené zo zisku 
     

Ostatné fondy 
     

Nevysporiadaný výsledok 
hospodárenia minulých rokov 

-294214 7111   -287103 

Výsledok hospodárenia za účtovné 
obdobie 

7111  7111  0 

Spolu 
-283103 7111 7111  -283103 

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

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

Názov položky Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 

Účtovný zisk 7111 

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 7111 

Iné   

Účtovná strata  

Vysporiadanie účtovnej straty 

Zo základného imania  
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Z rezervného fondu  

Z fondu tvoreného zo zisku  

Z ostatných fondov  

Z nerozdeleného zisku minulých rokov  

Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov  

Iné   

(14) Opis a výška cudzích zdrojov, a to 
a) údaje o jednotlivých druhoch rezerv, ktoré tvorí účtovná jednotka; uvádza sa stav rezerv na začiatku bežného účtovného obdobia, ich tvorba, zníženie, použitie alebo zrušenie počas bežného účtovného obdobia 

a zostatok rezervy na konci bežného účtovného obdobia, pričom sa uvedie predpokladaný rok použitia rezervy, 

tabuľka k čl. III ods. 14 písm. a) o  tvorbe a použití rezerv 

Druh rezervy 
Stav na začiatku bežného 

účtovného obdobia 
Tvorba rezerv Použitie rezerv 

Zrušenie alebo zníženie 
rezerv 

Stav na konci bežného 
účtovného obdobia 

Jednotlivé druhy krátkodobých 
zákonných rezerv 

     

nevyčerpané dovolenky a odvody 15827,37 29603 16827  29603 

Jednotlivé druhy dlhodobých 
zákonných rezerv 

     

Zákonné rezervy spolu 15827,37 29603 16827  29603 

Jednotlivé druhy krátkodobých 
ostatných rezerv 

     

Jednotlivé druhy dlhodobých ostatných 
rezerv 

     

Ostatné rezervy spolu      

Rezervy spolu 
15827,37 29603 16827  29603 

b) údaje o významných položkách na účtoch 325 -  Ostatné záväzky a 379 – Iné záväzky; uvádza sa začiatočný stav, prírastky, úbytky a konečný zostatok podľa jednotlivých druhov  záväzkov, 
c) prehľad  o výške záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti, 
d) prehľad o výške záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti v členení podľa položiek súvahy  
 1. do jedného roka vrátane, 
 2. od jedného roka do piatich rokov vrátane, 
 3. viac ako päť rokov, 

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

Druh záväzkov 

Stav na konci 

bežného účtovného obdobia 
bezprostredne predchádzajúceho 

účtovného obdobia 

Záväzky po lehote splatnosti 0 0 

Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do 
jedného  roka 

365569 297187,01 
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Krátkodobé záväzky spolu 365569 297187 

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od  jedného  do piatich  
rokov  vrátane  

2209 926 

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov  0 0 

Dlhodobé záväzky spolu 0 0 

Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu 367778 298113 

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, 

tabuľka k čl. III ods. 14 písm. e) o vývoji sociálneho fondu 

Sociálny fond Bežné  účtovné obdobie 
Bezprostredne predchádzajúce účtovné  

obdobie 

Stav k prvému dňu účtovného obdobia 926 270,60 

Tvorba na ťarchu nákladov 2088 925,10 

Tvorba zo zisku   

Čerpanie 805 269,36 

Stav k poslednému dňu účtovného obdobia 2209 926,34 

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

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

Druh cudzieho zdroja Mena Výška úroku v % Splatnosť Forma zabezpečenia 
Suma istiny na konci bežného 

účtovného obdobia 
Suma istiny na konci bezprostredne 

predchádzajúceho účtovného obdobia 

Krátkodobý bankový 
úver 

      

Pôžička       

Návratná finančná 
výpomoc 

EUR  31.12.2014  49060 49060 

Dlhodobý bankový 
úver 

      

Spolu EUR  31.12.2014  49060 49060 

g) prehľad o významných položkách časového rozlíšenia výdavkov budúcich období. Nie sú 
 (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, 
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c) zostatok nepoužitej dotácie alebo grantu, 
d) zostatok nepoužitej časti podielu zaplatenej dane, 
e) zostatkovú hodnotu dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane. 
Nie sú 

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

Položky výnosov budúcich období z 
dôvodu 

Stav na konci bezprostredne 
predchádzajúceho účtovného obdobia 

Prírastky Úbytky 
Stav na konci bežného účtovného 

obdobia 

bezodplatne nadobudnutého dlhodobého 
majetku 

0   0 

dlhodobého majetku obstaraného 
z dotácie 

0   0 

dlhodobého majetku  obstaraného 
z finančného daru  

0   0 

dotácie zo štátneho rozpočtu alebo  z 
prostriedkov Európskej únie 

0   0 

dotácie z rozpočtu obce alebo z rozpočtu 
vyššieho územného celku 

0   0 

grantu 0   0 

podielu zaplatenej dane 0   0 

dlhodobého  majetku  obstaraného 
z podielu zaplatenej dane 

0   0 

(16) Údaje o majetku prenajatom formou finančného prenájmu, a to 
a) celková suma dohodnutých platieb ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, v členení na istinu a finančný náklad, 
b) suma istiny a finančného nákladu podľa doby splatnosti  
 1. do jedného roka vrátane, 
 2. od jedného roka do piatich rokov vrátane, 
     3. viac ako päť rokov. 

Vzorová tabuľka k čl. III ods. 16 o majetku prenajatom formou finančného prenájmu 

Záväzok 
Stav na konci bezprostredne 

predchádzajúceho účtovného obdobia 
Istina Finančný náklad 

Stav na konci bežného účtovného 
obdobia 

Celková suma dohodnutých platieb 0 0 0 0 

do jedného roka vrátane 0 0 0 0 

od jedného roka do piatich  rokov 
vrátane 

0 0 0 0 

viac ako päť rokov 0 0 0 0 
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Čl. IV 
Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje vo výkaze ziskov a strát 

(1) Prehľad tržieb za vlastné výkony a tovar s uvedením ich opisu a vyčíslením hodnoty tržieb podľa jednotlivých hlavných druhov výrobkov,  služieb hlavnej činnosti a podnikateľskej činnosti účtovnej 
jednotky. 
Tržby z predaja služieb – ošetrovateľstvo: 476377,- 
úroky: 3,72 

(2) Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek prijatých darov, osobitných výnosov, zákonných poplatkov a iných ostatných výnosov.  
Spolu: 2383,- 

(3) Prehľad  dotácií a grantov, ktoré účtovná jednotka prijala v priebehu bežného účtovného obdobia. 
Trnavský samosprávny kraj: 2708,- EUR 

Nitriansky samosprávny kraj: 20857 EUR 

Obec Zlatná na Ostrove: 396056 EUR 

podiel zo zaplatenej dane: 2285 EUR 

 (4) Opis a suma významných položiek finančných výnosov; uvádza sa aj celková suma kurzových ziskov, pričom  osobitne sa uvádza hodnota kurzových ziskov účtovaná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná 
závierka.  0 
(5) Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek nákladov, nákladov na ostatné služby, osobitných nákladov a iných ostatných nákladov.  
Spotreba prevádzkového materiálu : 154273,- 
Cestovné náklady: 13,- 
Náklady na telefón: 2014,- 
Poštovné: 334,- 
Mzdové náklady: 337112,- 
Zákonné sociálne poistenie: 117959,- 
Bankové poplatky:359,- 
nájomné za budovu: 223300,- 
 (6) Prehľad o účele a výške použitia podielu zaplatenej dane za bežné účtovné obdobie. 

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

Účel použitia podielu zaplatenej dane 
Použitá suma z bezprostredne predchádzajúceho 

účtovného obdobia 
Použitá suma bežného účtovného 

obdobia 

sociálna rehabilitácia, ošetrovateľská starostlivosť, ubytovanie, stravovanie 2880,- 8016,- 

0 0 0 

0 0 0 

Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia 0 

(7) Opis a suma významných položiek finančných nákladov; uvádza sa aj celková suma kurzových strát, pričom osobitne sa uvádza hodnota kurzových strát účtovaná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná 
závierka. 
(8) V účtovnej jednotke, ktorá má povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom, sa uvedie vymedzenie a suma nákladov za účtovné obdobie v členení na náklady za 

Trnavský samosprávny kraj: 5890,- EUR 

Nitriansky samosprávny kraj: 861422,- EUR 

Obec Zlatná na Ostrove: 45607,-  EUR 

a) overenie účtovnej závierky,  
b) uisťovacie audítorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky, 



[Zadajte text] 

 

c) súvisiace audítorské služby, 
d) daňové poradenstvo, 
e) ostatné neaudítorské služby. 

Vzorová tabuľka k čl. IV  ods. 8 o nákladoch vynaložených v súvislosti s auditom účtovnej závierky 
Jednotlivé druhy nákladov za Suma 

overenie účtovnej závierky 250,- 

uisťovacie audítorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky 0 

súvisiace audítorské služby 0 

daňové poradenstvo 0 

ostatné neaudítorské služby 0 

Spolu 250,- 

 

Čl. V 

Opis údajov na podsúvahových účtoch 

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

Čl. VI 

Ďalšie informácie 

(1) Opis a hodnota iných aktív, ktorými sa rozumie možný majetok, ktorý vznikol v dôsledku minulých udalostí a ktorého existencia alebo vlastníctvo závisí od toho, či nastane alebo nenastane jedna alebo viac 
neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej jednotky; týmito inými aktívami sú napríklad práva zo servisných zmlúv, poistných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv, práva z 
investovania prostriedkov získaných oslobodením od dane z príjmov. 
(2) Opis a hodnota iných pasív vyplývajúcich zo súdnych rozhodnutí, z poskytnutých záruk, zo všeobecne záväzných právnych predpisov, z ručenia podľa jednotlivých druhov ručenia;  takýmito inými pasívami sú: 
a) možná povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti a ktorej existencia závisí od toho, či nastane alebo nenastane jedna alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej 
jednotky, alebo 
b) povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti, ale ktorá sa nevykazuje v súvahe, pretože nie je pravdepodobné, že na splnenie tejto povinnosti bude potrebný úbytok ekonomických úžitkov, alebo výška 
tejto povinnosti sa nedá spoľahlivo oceniť. 
(3) Opis významných položiek ostatných finančných povinností, ktoré sa nesledujú v účtovníctve a neuvádzajú sa v súvahe; pri každej položke sa uvádza jej opis, výška a údaj, či sa týka spriaznených osôb, a to 
a) povinnosť z devízových termínovaných obchodov a iných finančných derivátov, 
b) povinnosť z opčných obchodov, 
c) zákonná povinnosť alebo zmluvná povinnosť odobrať určité produkty alebo služby, napríklad z dodávateľských alebo odberateľských zmlúv, 
d) povinnosť z leasingových, nájomných, servisných, poistných, koncesionárskych, licenčných zmlúv a podobných zmlúv, 
e) iné povinnosti.  
(4) Prehľad nehnuteľných kultúrnych pamiatok, ktoré sú v správe alebo vo vlastníctve účtovnej jednotky. 
(5) Informácie o významných skutočnostiach, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia. 

 

 

 


