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O Slovenskej komore sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce
Slovenská komora sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce (SK SP a ASP) je
zriadená zákonom č. 219/2014 Z.z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných
činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Komora je nezávislá, nepolitická, samosprávna profesijná organizácia, ktorá združuje sociálnych
pracovníkov a asistentov sociálnej práce v Slovenskej republike.
K základným úlohám komory patrí:
o

o
o

o

plnenie si povinností vo veciach zápisu do zoznamu členov komory a výmazu zo
zoznamu členov komory,
ochrana práv a záujmov členov komory v súvislosti s výkonom sociálnej práce,
poskytovanie bezplatného poradenstva v súvislosti s výkonom sociálnej práce pre
členov komory a sprostredkovanie právneho zastupovania členov komory v konaní
pred súdmi Slovenskej republiky vo veciach súvisiacich s výkonom sociálnej
práce, rozhodovanie vo veciach povolenia, disciplinárneho previnenia a vo
veciach uznania
osvedčenia,
vysvedčenia
alebo
iného
dokladu
o
absolvovaní špecializačného
vzdelávacieho
programu
ustanoveného
pre
špecializovaný odbor sociálnej práce alebo o absolvovaní vzdelávacieho programu
ustanoveného pre nadstavbovú odbornú činnosť vydaného zahraničnou školou alebo
iným oprávneným orgánom podľa právnych predpisov príslušného štátu,
konanie vo veciach podnetov, návrhov a sťažností svojich členov v súvislosti s ich
právami a povinnosťami vyplývajúcimi zo zákona a iných všeobecne záväzných
právnych predpisov,

o

vydávanie vnútorných predpisov a etického kódexu sociálneho pracovníka a asistenta
sociálnej práce,

o

vydávanie stanovísk k etickým otázkam výkonu sociálnej práce,

o

o

poskytovanie údajov zo zoznamu členov komory a z registra povolení na účely
štátnych štatistických zisťovaní,
zabezpečovanie medzinárodnej spolupráce s profesijnými združeniami a vzdelávacími
inštitúciami v oblasti vecnej pôsobnosti komory,

o

ochrana statusu profesie sociálneho pracovníka a asistenta sociálnej práce
a podieľanie sa na jeho spoločenskom zvyšovaní, vydávanie stanovísk k výkonu
sociálnej práce s dôrazom na všeobecné štandardy kvality výkonu sociálnej práce,

o

pripomienkovanie zákonov a iných strategických dokumentov, ktoré majú vplyv na
výkon sociálnej práce,

o

hodnotenie sústavného vzdelávania v sociálnej práci sociálneho pracovníka
vykonávajúceho samostatnú prax,

o

vedenie, pravidelné aktualizovanie a sprístupňovanie na webovom sídle komory
informácií daných zákonom, najmä zoznam členov komory, zoznam hosťujúcich
a čestných členov komory, zoznam členov orgánov komory a register povolení
na výkon samostatnej praxe sociálneho pracovníka a asistenta sociálnej práce,
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o

ďalšie povinnosti vyplývajúce zo zákona.

Orgány komory
-

Snem komory je najvyšším orgánom komory. Snem komory tvoria členovia komory.

-

Štatutárny orgán komory je predseda komory. Predseda komory je predsedom predstavenstva
komory.

Volenými orgánmi komory sú:
- Predstavenstvo komory

- Dozorná rada komory

- Profesijná rada komory

- Disciplinárna komisia komory

Funkcie v orgánoch komory sú navzájom nezlučiteľné. Členstvo v orgánoch komory je čestné.

Predstavenstvo komory je výkonným a riadiacim orgánom komory.
Medzi členov predstavenstva patria:
PhDr. Mgr. Oľga Jarošová, PhD. – členka predstavenstva – predsedníčka komory
PhDr. František Drozd, PhD. – člen predstavenstva - podpredseda komory
PhDr. Jaroslava Bašová – členka predstavenstva komory
PhDr. Peter Seman – člen predstavenstva komory
Mgr. Beáta Horváthová – členka predstavenstva komory
Mgr. Peter Kulifaj – člen predstavenstva komory
PhDr. Jana Mazalánová – členka predstavenstva komory
Mgr. Martina Ondrejková – členka predstavenstva komory
Mgr. Monika Stašíková – členka predstavenstva komory
Mgr. Petra Závacká, PhD. – členka predstavenstva komory
PhDr. Bc. Silvia Vadkertiová, PhD. – členka predstavenstva komory

Členstva v predstavenstve sa v r. 2020 vzdali p. PhDr. Mgr. Oľga Jarošová, PhD k 16.8.2020 a p. PhDr.
Jaroslava Bašová k 4.8.2020.
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Profesijná rada komory svojou činnosťou utvára podmienky na zvyšovanie profesionálnej úrovne
sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce.
Členovia profesijnej rady komory:
Mgr. Katarína Mažárová – predsedníčka profesijnej rady komory
PhDr. Anna Baltazarovičová – členka profesijnej rady komory
Mgr. Vladimír Hambálek - člen profesijnej rady komory
PhDr. Lenka Kleskeň, PhD. - členka profesijnej rady komory
PhDr. Eva Labudová - členka profesijnej rady komory
Mgr. Kristína Mózešová, PhD. - členka profesijnej rady komory
Mgr. Eva Rabeseiferová - členka profesijnej rady komory
Mgr. Monika Turacová, PhD. - členka profesijnej rady komory
PhDr. Jozef Vorobel, PhD. - podpredseda profesijnej rady komory
prof. PhDr. ThDr. Andrej Mátel, PhD. - člen profesijnej rady komory
prof. PaedDr.Milan Schavel, PhD. - člen profesijnej rady komory
Mgr. Martina Gymerská - členka profesijnej rady komory
Členstva v profesijnej rade komory sa v r. 2020 vzdala p. Mgr. Eva Rabeseiferová k 8.4.2020.
Dozorná rada komory kontroluje činnosť komory, plnenie uznesení snemu komory, hospodárenie s
majetkom komory, činnosť predstavenstva komory a predsedu komory, dodržiavanie vnútorných
predpisov komory a rozhodnutí orgánov komory.
Členovia dozornej rady komory:
Mgr. Gabriela Šostáková – predsedníčka dozornej rady komory
PhDr. Mária Solčanská – členka dozornej rady komory
Mgr. Emília Révajová Bujňáková – členka dozornej rady komory
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Disciplinárna komisia komory rozhoduje v prvom stupni v disciplinárnom konaní vedenom proti členovi
komory, ktoré sa začalo na návrh dozornej rady komory, profesijnej rady komory alebo z jej vlastného
podnetu, posudzuje podnety na členov komory v oblasti porušenia povinnosti členov komory vyplývajúcej
zo zákona alebo v oblasti porušenia vnútorného predpisu komory alebo etického kódexu členom komory,
plní oznamovaciu povinnosť o výsledkoch disciplinárnych konaní alebo o iných skutočnostiach.
Členovia disciplinárnej komisie komory:
Doc. PhDr. Denisa Šoltésová, PhD. – predsedníčka disciplinárnej komisie komory
Mgr. Darina Antolíková – podpredsedníčka disciplinárnej komisie komory
Mgr. Andrea Paleníková – členka disciplinárnej komisie komory
PhDr. Jozef Dub – člen disciplinárnej komisie komory
Mgr. Lenka Kvašňáková, PhD. - členka disciplinárnej komisie komory
PhDr. Dagmar Štiavnická, PhD., MBA, DiS - členka disciplinárnej komisie komory
PhDr. Zuzana Jurčová - členka disciplinárnej komisie komory

-

Funkčné obdobie volených orgánov komory je štvorročné.
Členstvo vo volených orgánoch je čestné.
Kompetencie a úlohy jednotlivých volených orgánov sú stanovené zákonom a štatútom komory,
ktorý patrí k základným dokumentom komory.
Činnosť volených orgánov komory je možné sledovať prostredníctvom zápisníc z ich zasadnutí,
ktoré komora zverejňujem na svojej webovej stránke www.socialnapraca.sk .

Základnými dokumentami komory sú:
-

Štatút
Hospodársky poriadok
Rokovací poriadok

- Volebný poriadok
- Disciplinárny poriadok
- Etický kódex

Úplné znenie uvedených dokumentov je zverejnené na Dokumenty - Slovenská komora sociálnych
pracovníkov a asistentov sociálnej práce (socialnapraca.sk) .

Členská základňa komory:
Komora mala k 31.12.2020 - 621 členov.
V r. 2020 vstúpilo do komory 33 členov, 22 členov svoje členstvo v komore ukončilo a 11 členov si svoje
členstvo v komore prerušilo.
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Základný prehľad aktivít
Snem komory sa v súvislosti s pandémiou COVID-19 v r. 2020 neuskutočnil.
Predstavenstvo komory zasadalo 12-krát.
Profesijná rada komory rokovala 12-krát.
Dozorná rada komory zasadala 3-krát.
Disciplinárna komisia komory rokovala 11-krát.
Profesijná rada komory spracovala odpovede na 5 otázok z oblasti pracovného zaradenia, náplne práce
a aplikačnej praxi výkonu sociálnej práce, ktoré boli zaslané na SK SP a ASP.
Posúdenie žiadostí o vydanie povolenia na výkon samostatnej praxe sociálneho pracovníka:
Profesijná rada posúdila 4 žiadosti o vydanie povolenia výkon samostatnej praxe sociálneho
pracovníka:
- 1 žiadosť zamietla z dôvodu nesplnenia kvalifikačného predpokladu
- 3 žiadosti splnili všetky náležitosti – kvalifikačné, formálne i obsahové - navrhla
Predstavenstvu vydať povolenie na výkon samostatnej praxe sociálneho pracovníka
a zapísať ho do registra povolení
Hodnotenie sústavného vzdelávania držiteľov povolenia na výkon samostatnej praxe sociálneho
pracovníka:
-

-

Profesijná rada vyzvala 5 držiteľov povolenia na výkon samostatnej praxe sociálneho
pracovníka, aby zdokladovali svoje sústavné vzdelávanie na základe materiálu Pravidlá
hodnotenie sústavného vzdelávania v sociálnej práci sociálnych pracovníkov
vykonávajúcich samostatnú prax
2 držitelia povolenia splnili podmienky hodnotenia
1 držiteľ povolenia požiadal o jeho zrušenie
hodnotenie 2 držiteľov povolenia práve prebieha

Vypracovanie stanovísk k podnetom zaslaným SK SP a ASP:
-

Profesijná rada vypracovala 2 stanoviská k podnetom

Vzdelávanie:
Profesijná rada v tejto oblasti spracovala:
-

Návrhy pre vzdelávanie sociálnych pracovníkov pre projekt vzdlávani MPSVaR
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-

Plán vzdelávania (spolu s rozpočtom)

Legislatívna iniciatíva:
Komora sa v rámci medzirezortného pripomienkového konania zapojila do nasledovných
procesov:
-

-

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej
starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a
dopĺňajú niektoré zákony
Navrhla pripomienky k zákonu č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu
ťažkého zdravotného postihnutia
Pripomienky k návrhu Štatútu Rady vlády SR pre duševné zdravie
Pripomienky k Národnému programu rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným
postihnutím na roky 2021 – 2030
Pripomienky ku národnej stratégii deinštitucionalizácie systému sociálnych služieb
a náhradnej starostlivosti
Pripomienky k zákonu č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných
zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Pripomienky k zákonu č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a
doplnení niektorých zákonov

Komora delegovala svojich zástupcov:
-

Do výberovej komisie pre výber zástupcu SK SP a ASP v Akreditačnej komisii MPSVR pre
oblasť sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately delegovala prof. PaedDr. Milana
Schavela, PhD..

-

Do výberovej komisie pre výber zástupcu SK SP a ASP do pracovnej skupiny pre tvorbu novej
koncepcie prevencie a riešenia bezdomovectva v SR delegovala pani Mgr. Martinu
Gymerskú

Disciplinárne konania:
- Návrhy na začatie disciplinárneho konania:
V troch prípadoch boli návrhy podané 10. februára 2020 dozornou radou komory, z dôvodu
porušenia Štatútu a iných vnútorných predpisov komory.
Dňa 23. júla 2020 disciplinárna komisia komory rozhodla o neuložení disciplinárneho opatrenia z
dôvodu nepreukázaného disciplinárneho previnenia v dvoch prípadoch a v jednom prípade
rozhodla o uložení disciplinárneho opatrenia podľa § 25 ods. 2 písm. a) zákona č. 219/2014 Z. z. o
sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a
rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov, za porušenie povinnosti podľa § 17 ods. 2 písm.
b) predmetného zákona.
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-

Ďalšie podnety na začatie disciplinárneho konania:
o prvý z podnetov bol podaný predstavenstvom komory dňa 10. novembra 2020, z dôvodu
neplnenia si povinnosti riadne a včas platiť členský príspevok, podľa § 17 ods. 2 písm. d)
zákona č. 219/2014 Z. z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných
činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 Podnet sa týkal celkovo 516 osôb, ktoré boli následne vyzvané na úhradu dlžnej
sumy.
 Z uvedených podaní bolo celkovo 48 nevymožiteľných (v celkovej sume 1420,- eur)
podľa zákona č. 40/1965 Zb. Občiansky zákonník.
 V 239 prípadoch bolo začaté disciplinárne konanie (na sumu vo výške Eur 8600,-),
ktoré stále prebieha.
o druhý z podnetov bol podaný anonymne dňa 26. novembra 2020 a týkal sa
neprofesionálneho konania v konkrétnom zariadení opatrení sociálnoprávnej ochrany detí
a sociálnej kurately. Vzhľadom na fakt, že sa podnet netýkal člena komory, nebolo začaté
disciplinárne konanie.
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Mimoriadne udalosti
Činnosť a aktivity komory ovplyvnili v r. 2020 najmä nasledovné udalosti:
-

Pandémia COVID – 19
o tak ako celá spoločnosť i komora na základe nariadených epidemiologických
opatrení v súvislosti s pandémiou presunula svoje aktivity do online priestoru
o vzdelávacie aktivity, ktoré nebolo možné realizovať v online priestore boli zrušené
o plánovaný worskhop – Odborné činnosti sociálnej práce bol presunutý na r. 2022
o z tohto dôvodu sa neuskutočnil v r. 2020 Snem komory
o v súvislosti s pandémiou komora čelila novým výzvam výkonu sociálnej práce
v prostredí pandémie

-

Vzdanie sa funkcie predsedníčky komory a ukončenie členstva v komore
o v auguste 2020 sa funkcie predsedníčky vzdala a zároveň ukončila svoje členstvo
v komore p. PhDr. Mgr. Oľga Jarošová, PhD.
o od augusta 2020 funkciu štatutára vykonával podpredseda komory PhDr. František
Drozd, PhD.
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Správa o hospodárení
Informácie o účtovnej jednotke:
Názov:
Sídlo:
IČO:
Dátum vzniku:
Dátum zápisu:

Slovenská komora sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce
Mokrohájska cesta 3, 841 04 Bratislava
50012592
18.09.2015 – ustanovujúci Snem
komora zriadená zákonom

Informácie o orgánoch účtovnej jednotky:
Štatutárny orgán:

PhDr. František Drozd, PhD.

Hlavná činnosť:

stavovská profesijná organizácia

Informácia o organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky:
organizácia nie je zriaďovateľom žiadnej účtovnej jednotky
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Súvaha k 31.12.2020

Slovenská komora SP a ASP
Mokrohájska cesta 3
841 04 Bratislava

IČO: 50012592
DIČ: 2120158645
www.socialnapraca.sk

e-mail: komora@socialnapraca.sk
tel.: +421 (0)905 528 105
www.facebook.com/komoraSPaASP/

IČO 5

Súvaha (Úč NUJ 1-01)

A.
1.

Strana aktív

č. r.

a

b

NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU

r.002+r.009+r.021

001

Dlhodobý nehmotný majetok

r.003 až r.008

002

Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti

012-(072+091 AÚ)

003

Softvér

013-(073+091 AÚ)

004

Oceniteľné práva

014-(074+091 AÚ)

005

(018+019)-(078+079+091 AÚ)

006

Ostatný dlhodobý nehmotný majetok

Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku

2.

1 2

2

/ SID
Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Brutto

Korekcia

Netto

Netto

1

2

3

4

007

(051-095 AÚ)

008

Dlhodobý hmotný majetok

r.010 až r.020

009

Pozemky

(031)

010

x

Umelecké diela a zbierky

(032)

011

x

Stavby

021-(081+092 AÚ)

012

Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí

022-(082+092 AÚ)

013

Dopravné prostriedky

023-(083+092 AÚ)

014

Pestovateľské celky trvalých porastov

025-(085+092 AÚ)

015

Základné stádo a ťažné zvieratá

026-(086+092 AÚ)

016

Drobný dlhodobý hmotný majetok

028-(088+092 AÚ)

017

Ostatný dlhodobý hmotný majetok

029-(089+092 AÚ)

018

(042-094)

019

Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok

(052-095 AÚ)

020

Dlhodobý finančný majetok

r.022 až r.028

021

Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach
v ovládanej osobe
(061-096 AÚ)

022

Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach
s podstatným vplyvom
(062-096 AÚ)

023

Dlhové cenné papiere držané do splatnosti

(065-096 AÚ)

024

(066+067)-096 AÚ

025

Ostatný dlhodobý finančný majetok

(069-096 AÚ)

026

Obstaranie dlhodobého finančného majetku

(043-096 AÚ)

027

Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok

(053-096 AÚ)

028

Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky

5 9

Bežné účtovné obdobie

Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok

Obstaranie dlhodobého hmotného majetku

3.

(041-093)

0 0

IČO 5

Súvaha (Úč NUJ 1-01)

B.
1.

Strana aktív

č. r.

a

b

OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU

r.030+r.037+r.042+r.051

029

Zásoby

r.031 až r.036

030

Materiál

(112+119)-191

031

(121+122)-(192+193)

032

Výrobky

(123-194)

033

Zvieratá

(124-195)

034

(132+139)-196

035

(314 AÚ-391 AÚ)

036

Nedokončená výroba
a polotovary vlastnej výroby

Tovar
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby
2.

Dlhodobé pohľadávky

/ SID
Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Bežné účtovné obdobie
Brutto

Korekcia

Netto

Netto

1

2

3

4

17 240,33

17 240,33

29 600,67

11 260,00

11 260,00

9 140,00

038

Ostatné pohľadávky

(315 AÚ-391 AÚ)

039

Pohľadávky voči účastníkom združení

(358 AÚ-391 AÚ)

040

(335 AÚ+373 AÚ+375 AÚ+378 AÚ)-391 AÚ

041

11 260,00

11 260,00

9 140,00

r.043 až r.050

042

0,13

0,13

1,85

(311 AÚ až 314 AÚ)-391 AÚ

043

(315 AÚ-391 AÚ)

044

0,13

0,13

1,85

5 980,20

20 458,82

5 980,20

20 458,82

17 240,33

29 600,67

Krátkodobé pohľadávky

Ostatné pohľadávky

Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami
Daňové pohľadávky

(336)

045

x

(341 až 345)

046

x

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

047

x

Pohľadávky voči účastníkom združení

(358 AÚ-391 AÚ)

048

(396-391 AÚ)

049

Spojovací účet pri združení
Iné pohľadávky

(335 AÚ+373 AÚ+375 AÚ+378 AÚ)-391 AÚ

050

Finančné účty

r.052 až r.056

051

(211+213)

052

(221 AÚ+261)

053

(221 AÚ)

054

(251+253+255+256+257)-291 AÚ

055

Pokladnica
Bankové účty
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
Krátkodobý finančný majetok

Obstaranie krátkodobého finančného majetku

1.

2

037

Pohľadávky z obchodného styku

C.

5 9

r.038 až r.041

Iné pohľadávky

4.

1 2

(311 AÚ až 314 AÚ)-391 AÚ

Pohľadávky z obchodného styku

3.

0 0

(259-291 AÚ)

056

r.058 a r.059

057

Náklady budúcich období

(381)

058

Príjmy budúcich období

(385)

059

r.001+r.029+r.057

060

ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU

MAJETOK SPOLU

5 980,20
x
5 980,20

x
x

17 240,33

IČO 5

Súvaha (Úč NUJ 1-01)

Strana pasív
a
A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU
1.

2.

Bežné účtovné
obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

b

5

6

061

16 446,35

19 473,46

062
063

Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu

(412)

064

Fond reprodukcie

(413)

065

Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov

(414)

066

Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín

(415)

067

r.069 až r.071

068

Rezervný fond

(421)

069

Fondy tvorené zo zisku

(423)

070

Ostatné fondy

(427)

071

(+;-428)

072

19 473,46

10 181,98

r.060-(r.062+r.068+r.072+r.074+r.101)

073

-3 027,11

9 291,48

r.075+r.079+r.087+r.097

074

493,98

5 371,58

r.076 až r.078

075

300,00

803,82

Rezervy zákonné

(451 AÚ)

076

Ostatné rezervy

(459 AÚ)

077

Krátkodobé rezervy

(323+451 AÚ+459 AÚ)

078

300,00

803,82

Dlhodobé záväzky

r.080 až r.086

079

189,88

170,23

(472)

080

189,88

170,23

Vydané dlhopisy

(473)

081

Záväzky z nájmu

(474 AÚ)

082

Dlhodobé prijaté preddavky

(475)

083

Dlhodobé nevyfakturované dodávky

(476)

084

Dlhodobé zmenky na úhradu

(478)

085

(373 AÚ+479 AÚ)

086

r.088 až r.096

087

4,10

4 397,53

Záväzky z obchodného styku

(321 až 326) okrem 323

088

557,38

Záväzky voči zamestnancom

(331+333)

089

1 897,23

(336)

090

1 177,65

(341 až 345)

091

445,01

(346+348)

092

Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov

(367)

093

Záväzky voči účastníkom združení

(368)

094

Spojovací účet pri združení

(396)

095

(379+373 AÚ+474 AÚ+479 AÚ)

096

r.098 až r.100

097

(461 AÚ)

098

(231+232+461 AÚ)

099

Fondy tvorené zo zisku

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie

Rezervy

Záväzky zo sociálneho fondu

Ostatné dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky

Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami
Daňové záväzky
Záväzky z dôvodu finan. vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy

Ostatné záväzky
Bankové výpomoci a pôžičky
Dlhodobé bankové úvery
Bežné bankové úvery
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci

4,10

320,26

300,00

4 755,63

(241+249)

100

r.102 a r.103

101

Výdavky budúcich období

(383)

102

Výnosy budúcich období

(384)

103

300,00

4 755,63

r.061+r.074+r.101

104

17 240,33

29 600,67

C. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU
1.

/ SID

(411)

4.

4.

2

r.063 až r.067

B. CUDZIE ZDROJE SPOLU

3.

5 9

Základné imanie

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov

2.

1 2

č. r.

r.062+r.068+r.072+r.073

Imanie a peňažné fondy

3.

1.

0 0

VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU

Slovenská komora
sociálnych pracovníkov
a asistentov sociálnej práce

Výkaz ziskov a strát k 31.12.2020

Slovenská komora SP a ASP
Mokrohájska cesta 3
841 04 Bratislava

IČO: 50012592
DIČ: 2120158645
www.socialnapraca.sk

e-mail: komora@socialnapraca.sk
tel.: +421 (0)905 528 105
www.facebook.com/komoraSPaASP/

IČO 5

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

Číslo
riadku

Náklady

a

b

c

0 0

1 2

5 9

/ SID

2

Činnosť
Hlavná
nezdaňovaná

Zdaňovaná

Spolu

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

1

2

3

4

501

Spotreba materiálu

01

1 328,70

1 328,70

9,93

502

Spotreba energie

02

1 096,32

1 096,32

1 850,64

504

Predaný tovar

03

511

Opravy a udržiavanie

04

512

Cestovné

05

2 463,71

2 463,71

2 209,00

513

Náklady na reprezentáciu

06

518

Ostatné služby

07

11 806,71

11 806,71

10 205,14

521

Mzdové náklady

08

3 591,50

3 591,50

12 938,03

524

Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie

09

1 240,61

1 240,61

4 479,21

525

Ostatné sociálne poistenie

10

527

Zákonné sociálne náklady

11

19,65

19,65

277,68

528

Ostatné sociálne náklady

12

531

Daň z motorových vozidiel

13

532

Daň z nehnuteľností

14

538

Ostatné dane a poplatky

15

541

Zmluvné pokuty a penále

16

542

Ostatné pokuty a penále

17

543

Odpísanie pohľadávky

18

544

Úroky

19

545

Kurzové straty

20

546

Dary

21

547

Osobitné náklady

22

548

Manká a škody

23

549

Iné ostatné náklady

24

202,54

202,54

187,26

21 749,74

21 749,74

32 156,89

553

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého
hmotného majetku
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného
majetku a dlhodobého hmotného majetku
Predané cenné papiere

27

554

Predaný materiál

28

555

Náklady na krátkodobý finančný majetok

29

556

Tvorba fondov

30

557

Náklady na precenenie cenných papierov

31

558

Tvorba a zúčtovanie opravných položiek

32

561

Poskytnuté príspevky organizačným zložkám

33

562

Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám

34

563

Poskytnuté príspevky fyzickým osobám

35

565

Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane

36

567

Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky

37

551
552

Účtová trieda 5 spolu

r.01 až r.37

25
26

38
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IČO 5

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

Výnosy

a

b

0 0

1 2

5 9

2

/ SID

Činnosť

Číslo
riadku

Hlavná
nezdaňovaná

Zdaňovaná

Spolu

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

c

1

2

3

4

601

Tržby za vlastné výrobky

39

602

Tržby z predaja služieb

40

604

Tržby za predaný tovar

41

611

Zmena stavu zásob nedokončenej výroby

42

612

Zmena stavu zásob polotovarov

43

613

Zmena stavu zásob výrobkov

44

614

Zmena stavu zásob zvierat

45

621

Aktivácia materiálu a tovaru

46

622

Aktivácia vnútroorganizačných služieb

47

623

Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku

48

624

Aktivácia dlhodobého hmotného majetku

49

641

Zmluvné pokuty a penále

50

642

Ostatné pokuty a penále

51

643

Platby za odpísané pohľadávky

52

644

Úroky

53

645

Kurzové zisky

54

646

Prijaté dary

55

647

Osobitné výnosy

56

648

Zákonné poplatky

57

649

Iné ostatné výnosy

58

652

Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a
dlhodobého hmotného majetku
Výnosy z dlhodobého finančného majetku

60

653

Tržby z predaja cenných papierov a podielov

61

654

Tržby z predaja materiálu

62

655

Výnosy z krátkodobého finančného majetku

63

656

Výnosy z použitia fondu

64

657

Výnosy z precenenia cenných papierov

65

658

Výnosy z nájmu majetku

66

661

Prijaté príspevky od organizačných zložiek

67

662

Prijaté príspevky od iných organizácií

68

400,00

400,00

663

Prijaté príspevky od fyzických osôb

69

290,00

290,00

3 720,00

664

Prijaté členské príspevky

70

13 337,00

13 337,00

12 424,00

665

Príspevky z podielu zaplatenej dane

71

667

Prijaté príspevky z verejných zbierok

72

691

Dotácie

73

4 695,63

4 695,63

25 304,37

r.39 až r.73

74

18 722,63

18 722,63

41 448,37

r.74 - r.38

75

-3 027,11

-3 027,11

9 291,48

-3 027,11

-3 027,11

9 291,48

651

Účtová trieda 6 spolu
Výsledok hospodárenia pred zdanením

59

591

Daň z príjmov

76

595

Dodatočné odvody dane z príjmov

77

Výsledok hospodárenia po zdanení

(r.75 - (r.76 + r.77))(+/-)

78
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Slovenská komora
sociálnych pracovníkov
a asistentov sociálnej práce

Kontaktné údaje

Sídlo Slovenskej komory SP a ASP
a
zároveň adresa pre doručovanie písomností je:
Slovenská komora SP a ASP
Mokrohájska cesta 3
841 04 Bratislava
IČO: 50012592
DIČ: 2120158645
mail: komora@socialnapraca.sk
Bankové spojenie
Banka: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK42 1100 0000 0029 4301 7093
BIC (SWIFT): TATRSKBX
Predsedníčka Slovenskej komory SP a ASP (štatutárny zástupca):
Mgr. Katarína Mažárová
tel: +421 905 528 105
mail: katarina.mazarova@socialnapraca.sk
webové sídlo: www.socialnapraca.sk

Príloha:
Poznámky k účtovnej závierke k 31.12.2020

Vypracovali:
Mgr. Peter Kulifaj , Mgr. Katarína Mažárová, Mgr. Martina Ondrejková, Mgr. Monika Stašíková,
PhDr. Bc. Silvia Vadkertiová, Ing. Renáta Peková
Slovenská komora SP a ASP
Mokrohájska cesta 3
841 04 Bratislava

IČO: 50012592
DIČ: 2120158645
www.socialnapraca.sk

e-mail: komora@socialnapraca.sk
tel.: +421 (0)905 528 105
www.facebook.com/komoraSPaASP/

Poznámky (Úč NUJ 3 – 01)

IČO

5

0

0

1

2

5

9

2

/SID

Čl. I.
Všeobecné údaje
(1)

Údaje o zakladateľovi alebo zriaďovateľovi účtovnej jednotky:
Slovenská komora sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce (ďalej aj „komora“) bola zriadená zákonom

Údaje o zakladateľovi alebo zriaďovateľovi
účtovnej jednotky:

č. 219/2014 Z.z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí

a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj „zákon“).
Sídlo: Mokrohájska cesta č.3, 841 04 Bratislava

Dátum založenia alebo zriadenia účtovnej
jednotky

(2)

18.09.2015

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

Štatutárne orgány:
(Štatutár, správna rada, predsedníctvo)

Štatutár: PhDr. František Drozd, PhD.

Mgr. Martina Ondrejková

Členovia predstavenstva Slovenskej komory SP a ASP

PhDr. Peter Seman

PhDr. Jaroslava Bašová

PhDr. Bc. Silvia Vadkertiová, PhD.

PhDr. František Drozd, PhD.

Mgr. Petra Závacká

Mgr. Beáta Horváthová
Mgr. Peter Kulifaj
PhDr. Jana Mazalánová

Členovia dozornej rady Slovenskej komory SP a ASP:
Dozorný orgán:
(Dozorná rada, revízor)

Mgr. Emília Révajová Bujňáková

PhDr. Solčanská Mária
Mgr. Gabriela Šostáková

(3)

Opis činnosti, na účel ktorej bola účtovná jednotka zriadená a opis druhu podnikateľskej činnosti, ak ju účtovná jednotka vykonáva.
plnenie si povinností vo veciach zápisu do zoznamu členov komory a výmazu zo zoznamu členov komory,
ochrana práv a záujmov členov komory v súvislosti s výkonom sociálnej práce,

poskytovanie bezplatného poradenstva v súvislosti s výkonom sociálnej práce pre členov komory a sprostredkovanie
Hlavná činnosť:

právneho zastupovania členov komory v konaní pred súdmi SR vo veciach súvisiacich s výkonom sociálnej práce,
rozhodovanie vo veciach povolenia, disciplinárneho previnenia a vo veciach uznania osvedčenia, vysvedčenia alebo

iného dokladu o absolvovaní špecializačného vzdelávacieho programu
vydávanie vnútorných predpisov a etického kódexu sociálneho pracovníka a asistenta sociálnej práce (ďalej aj SP a ASP),
konanie vo veciach podnetov, návrhov a sťažností svojich členov v súvislosti s ich právami a povinnosťami
Podnikateľská činnosť:

(4)

nie

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

1,00

1,00

z toho počet vedúcich zamestnancov

1,00

1,00

Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou

0,00

0,00

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

0,00

0,00

(5)

Informácia o organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky:

žiadne

V zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky nie sú žiadne organizácie

(6)

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

© MVOServis s.r.o.
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Čl. II
Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach
(1)

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

ÁNO
(2)

NIE

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

(3)

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

Dôvod

Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov v členení na

žiaden

Majetok a záväzky

Spôsob oceňovania

a)

dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou

žiaden

b)

dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou

žiaden

c)

dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom

žiaden

d)

dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou

žiaden

e)

dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou

žiaden

f)

dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom

žiaden

g)

dlhodobý finančný majetok

žiaden

h)

zásoby obstarané kúpou

obstarávacia cena

i)

zásoby vytvorené vlastnou činnosťou

žiaden

j)

zásoby obstarané iným spôsobom

žiaden

k)

pohľadávky

obstarávacia cena

l)

krátkodobý finančný majetok

menovitá hodnota

m)

časové rozlíšenie na strane aktív súvahy

menovitá hodnota

n)

záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov

menovitá hodnota

o)

časové rozlíšenie na strane pasív súvahy

reálna hodnota

p)

deriváty

žiaden

q)

majetok a záväzky zabezpečené derivátmi

žiaden

r)

prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe finančného prenájmu

žiaden

(4)

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

Druh dlhodobého majetku

(5)

Sadzby odpisov

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

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

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

b)

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

c)

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

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

Softvér

Oceniteľné
práva

Ostatný
dlhodobý
nehmotný
majetok

Obstaranie
dlhodobého
nehmotného
majetku

Poskytnuté
preddavky na
dlhodobý
nehmotný
majetok

Spolu

Prvotné ocenenie - stav na začiatku
bežného účtovného obdobia

0,00 €

prírastky

0,00 €

úbytky

0,00 €

presuny

0,00 €

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

0,00 €

0,00 €

prírastky

0,00 €

úbytky

0,00 €

Stav na konci bežného účtovného
obdobia

0,00 €

Opravné položky – stav na začiatku
bežného účtovného obdobia

0.00 €

prírastky

0.00 €

úbytky

0,00 €

Stav na konci bežného účtovného
obdobia

0.00 €

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

0.00 €

0.00 €

Tabuľka č. 2

Pozemky

Umelecké
diela
a zbierky

Stavby

Samost.
hnuteľné
veci
a súbory
hnut. vecí

Dopravné
prostriedky

Pestovateľské
celky
trvalých
porastov

Základné
stádo
a ťažné
zvieratá

Drobný
a ostatný
dlhodobý
hmotný
majetok

Obst.
dlhodob.
hmotného
majetku

Poskyt
predd. na
dlhodobý
hmotný
majetok

Spolu

Prvotné ocenenie - stav
na začiatku bežného
účtovného obdobia

0,00 €

prírastky

0,00 €

úbytky

0,00 €

presuny

0,00 €

Stav na konci bežného
účtovného obdobia
© MVOServis s.r.o.

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

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

0,00 €

prírastky

0,00 €

úbytky

0,00 €

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

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

prírastky

0,00 €

úbytky

0,00 €

Stav na konci bežného
účtovného obdobia

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

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

(2)

Prehľad dlhodobého majetku, na ktorý je zriadené záložné právo a dlhodobého majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s
ním nakladať:
žiaden

Prehľad dlhodobého majetku

(3)

Výška majetku

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

Dlhodobý majetok

(4)

žiaden

Spôsob poistenia

Výška poistenia

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

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

Podielové
cenné
papiere
a podiely
v obchodnej
spoločnosti
s podstatným
vplyvom

Dlhové
cenné
papiere
držané do
splatnosti

Pôžičky
podnikom
v skupine a
ostatné
pôžičky

Ostatný
dlhodobý
finančný
majetok

Obstaranie
dlhodobého
finančného
majetku

Poskytnuté
preddavky
na dlhodobý
finančný
majetok

Spolu

Prvotné ocenenie
Stav na začiatku bežného
účtovného obdobia
Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav na konci bežného účtovného
obdobia

© MVOServis s.r.o.
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Opravné položky
Stav na začiatku bežného
účtovného obdobia
Prírastky
Úbytky
Stav na konci bežného účtovného
obdobia
Zostatková hodnota
Stav na začiatku bežného
účtovného obdobia
Stav na konci bežného účtovného
obdobia

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

Názov spoločnosti

Podiel na
základnom
imaní (v %)

Podiel
účtovnej
jednotky na
hlasovacích
právach

bežného účtovného
obdobia

(v %)

(5)

bezprostredne
predchádzajúceho
účtovného obdobia

Účtovná hodnota ku koncu

bežného účtovného
obdobia

bezprostredne
predchádzajúceho
účtovného obdobia

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

Dlhodobý finančný
majetok

(6)

Hodnota vlastného imania ku koncu

Stav na začiatku
bežného
účtovného
obdobia

Tvorba opravnej
položky
(zvýšenie)

Zníženie opravnej
položky

Zúčtovanie
opravnej položky

Stav na konci
bežného
účtovného
obdobia

Opis dôvodu ich tvorby,
zníženia a zúčtovania

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

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

Stav na konci bežného účtovného obdobia

Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho
účtovného obdobia

Pokladnica

0,00 €

0,00 €

Ceniny

0,00 €

0,00 €

5980,20 €

20458,82 €

Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden
rok

0,00 €

0,00 €

Peniaze na ceste

0,00 €

0,00 €

5980,20 €

20458,82 €

Bežné bankové účty

Spolu

© MVOServis s.r.o.
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Tabuľka č. 2
Stav na začiatku
bežného účtovného
obdobia

Krátkodobý finančný majetok

Prírastky

Stav na konci bežného
účtovného obdobia

Úbytky

Majetkové cenné papiere na obchodovanie

0,00 €

Dlhové cenné papiere na obchodovanie

0,00 €

Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného
roka držané do splatnosti

0,00 €

Ostatné realizovateľné cenné papiere

0,00 €

0,00 €

Obstarávanie krátkodobého finančného majetku

0,00 €

Krátkodobý finančný majetok spolu

0,00 €

0,00 €

0,00 €

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

Krátkodobý finančný majetok

Vplyv ocenenia na výsledok
hospodárenia bežného
účtovného obdobia

Vplyv ocenenia na vlastné imanie

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

(7)

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

Stav na začiatku
bežného účtovného
obdobia

Tvorba opravnej
položky (zvýšenie)

Zníženie opravnej
položky

Zúčtovanie opravnej
položky

Stav na konci
bežného účtovného
obdobia

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

(8)

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

Významné pohľadávky

Opis

nezaplatené členské príspevky členov komory

Suma

hlavná činnosť

11260,00 €

(9)

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

Stav na začiatku
bežného účtovného
obdobia

Tvorba opravnej
položky (zvýšenie)

Zníženie opravnej
položky

Zúčtovanie opravnej
položky

Stav na konci
bežného účtovného
obdobia

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

bežného účtovného obdobia

0,00 €

1,85 €

Pohľadávky po lehote splatnosti

11200,00 €

9140,00 €

Pohľadávky spolu

11200,00 €

9141,85 €

Pohľadávky do lehoty splatnosti

(11)

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

Významné položky časového rozlíšenia
nákladov

bezvýznamné

Opis

Suma



časové rozlíšenie nákladov

0,00 €



príjmy budúcich období

0,00 €

(12)

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

Stav na začiatku
bežného
účtovného
obdobia

Prírastky
(+)

Úbytky
(-)

Presuny
(+, -)

Stav na konci
bežného
účtovného
obdobia

Imanie a fondy
Základné imanie

0,00 €

z toho:

nadačné imanie v nadácii

0,00 €



vklady zakladateľov

0,00 €



prioritný majetok

0,00 €
0,00 €

Fondy tvorené podľa osobitného predpisu

0,00 €

Fond reprodukcie

0,00 €

Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov

0,00 €

Fondy zo zisku
Rezervný fond

0,00 €

Fondy tvorené zo zisku

0,00 €

Ostatné fondy

0,00 €

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie

10181,98 €
10181,98 €

Spolu

9291,48 €

0,00 €

19473,46 €
3027,11 €

9291,48 €

3027,11 €

-3027,11 €

0,00 €

16446,35 €

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

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

9291,48 €

Rozdelenie účtovného zisku
Prídel do základného imania
Prídel do fondu tvoreného podľa osobitného predpisu
Prídel do fondu reprodukcie
Prídel do rezervného fondu
Prídel do fondu tvoreného zo zisku
Prídel do ostatných fondov
© MVOServis s.r.o.
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Úhrada straty minulých období
Prevod do sociálneho fondu

9291,48 €

Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov
Iné
Účtovná strata
Vysporiadanie účtovnej straty
Zo základného imania
Z rezervného fondu
Z fondu tvoreného zo zisku
Z ostatných fondov
Z nerozdeleného zisku minulých rokov
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov
Iné

(14)
a)

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

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

Stav na začiatku
bežného
účtovného obdobia

Jednotlivé druhy krátkodobých zákonných
rezerv
Jednotlivé druhy dlhodobých zákonných rezerv
Zákonné rezervy spolu

Tvorba rezerv

803,82 €

Zrušenie alebo
zníženie rezerv

Použitie rezerv

300,00 €

803,82 €

300,00 €

803,82 €

300,00 €

0,00 €

803,82 €

0,00 €

0,00 €

Jednotlivé druhy krátkodobých ostatných rezerv

Rezervy spolu

b)

300,00 €

0,00 €
0,00 €

Jednotlivé druhy dlhodobých ostatných rezerv
Ostatné rezervy spolu

Stav na konci
bežného
účtovného obdobia

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

803,82 €

300,00 €

803,82 €

0,00 €

300,00 €

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

Významné položky ostatných a iných záväzkov

Začiatočný stav

Prírastky

Konečný zostatok

bezvýznamné

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

bezprostredne predchádzajúceho
účtovného obdobia

bežného účtovného obdobia

Záväzky po lehote splatnosti

0,00 €

0,00 €

Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka

4,10 €

4417,53 €

Krátkodobé záväzky spolu

4,10 €

4417,53 €

189,88 €

170,23 €

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane

0,00 €

0,00 €

Dlhodobé záväzky spolu

189,88 €

170,23 €

Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu

193,98 €

4587,76 €

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov

e)

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

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

Bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie

Bežné účtovné obdobie

Stav k prvému dňu účtovného obdobia

170,23 €

105,64 €

19,65 €

64,59 €

Tvorba zo zisku

0,00 €

0,00 €

Čerpanie

0,00 €

0,00 €

189,88 €

170,23 €

Tvorba na ťarchu nákladov

Stav k poslednému dňu účtovného obdobia

f)

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

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

Druh cudzieho zdroja

Mena

Výška úroku v %

Splatnosť

Forma
zabezpečenia

Suma istiny na
konci bežného
účtovného
obdobia

Suma istiny na
konci
bezprostredne
predchádzajúceho
účtovného
obdobia

Krátkodobý bankový úver
Pôžička
Návratná finančná výpomoc
Dlhodobý bankový úver
Spolu

g)

prehľad o významných položkách časového rozlíšenia výdavkov budúcich období.

Významné položky časového rozlíšenia
výdavkov budúcich období

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

bezvýznamné

Opis

Suma

Prehľad o významných položkách výnosov budúcich období v členení najmä na
žiadne
zostatkovú hodnotu bezodplatne nadobudnutého dlhodobého majetku,
zostatkovú hodnotu dlhodobého majetku obstaraného z dotácie,
zostatok nepoužitej dotácie alebo grantu,
zostatok nepoužitej časti podielu zaplatenej dane,
zostatkovú hodnotu dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane,
zostatok nepoužitého peňažného plnenia na základe zmluvy o sponzorstve v športe (ďalej len „sponzorské“),
zostatková hodnota dlhodobého majetku obstaraného zo sponzorského.
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Tabuľka k čl. III ods. 15 o významných položkách výnosov budúcich období
Položky výnosov budúcich období z dôvodu

Stav na konci
bezprostredne
predchádzajúceho
účtovného obdobia

Prírastky

Stav na konci
bežného účtovného
obdobia

Úbytky

bezodplatne nadobudnutého dlhodobého majetku

0,00 €

dlhodobého majetku obstaraného z dotácie

0,00 €
0,00 €

dlhodobého majetku obstaraného z finančného daru

4695,63 €

dotácie zo štátneho rozpočtu alebo z prostriedkov Európskej únie

0,00 €

4695,63 €

0,00 €

dotácie z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku

0,00 €

grantu

0,00 €

podielu zaplatenej dane

0,00 €

dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane

0,00 €

sponzorského v športe

0,00 €

dlhodobého majetku obstaraného zo sponzorského

0,00 €

ostatné

0,00 €

(16)
a)

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

b)

Finančný náklad

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

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

Stav na konci
bezprostredne
predchádzajúceho
účtovného obdobia

Istina

Finančný náklad

Stav na konci
bežného účtovného
obdobia

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

(1)

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

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

Prehľad tržieb za vlastné výkony a tovar

(2)

Hlavná činnosť

Podnikateľská činnosť

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
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(3)

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

žiadne

Prehľad dotácií a grantov

Suma

0,00 €

(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.
bezvýznamné

Opis významných položiek finančných výnosov


celková hodnota kurzových ziskov



hodnota kurzových ziskov ku dňu účtovnej závierky



ostatné

(5)

Suma

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

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

Suma

spotreba materiálu

1328,70 €

spotreba energie

1096,32 €

cestovné náklady zamestnancov a členov volených orgánov

2463,71 €

ostatné služby (nájomné, poštovné, účtovné, telekom., web, koncesion.popl. občerstvenie na aktivity, supervízie

11806,71 €

mzdové náklady

3591,50 €

zákonné sociálne a zdravotné poistenie

1240,61 €

zákonné sociálne náklady (tvorba sociálneho fondu)

19,65 €

ostatné náklady - bankové poplatky

202,54 €

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

žiaden

Použitá suma z bezprostredne
predchádzajúceho účtovného obdobia

Použitá suma bežného
účtovného obdobia

Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia

(7)

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

Opis významných položiek finančných nákladov


celková hodnota kurzových strát



hodnota kurzových strát ku dňu účtovnej závierky



ostatné

(8)
a)
b)
c)
d)

Suma

V účtovnej jednotke, ktorá má povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom, sa uvedie vymedzenie a suma nákladov za účtovné obdobie
nemá povinnosť
v členení na náklady za
overenie účtovnej závierky,
uisťovacie audítorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky,
daňové poradenstvo,
ostatné neaudítorské služby.
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Tabuľka k čl. IV ods. 8 o nákladoch vynaložených v súvislosti s auditom účtovnej závierky
Jednotlivé druhy nákladov za

Suma

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

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

bezvýznamné
Hodnota majetku

Čl. VI
Ďalšie informácie
(1)

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

žiadne

Opis iných aktív

(2)

Hodnota

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

Opis iných pasív

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

Hodnota

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

Opis významných položiek ostatných finančných povinností
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18

žiadne

(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.

bezvýznamné

V období po 31. 12. 2020 nenastali žiadne udalosti, ktoré by významne ovplyvnili stav majetku a hospodársku situáciu účtovnej jednotky.
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