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Poznámky (Ú   NUJ 3 � 01) I O           /SID     
 

l. I. 
V�eobecné údaje 

(1) Údaje o zakladate ovi alebo zria ovate ovi ú tovnej jednotky: 

Údaje o zakladate ovi alebo zria ovate ovi 
ú tovnej jednotky: 

 

 

 

 

 

Dátum zalo�enia alebo zriadenia ú tovnej 
jednotky 

 

(2) Informácie o lenoch �tatutárnych orgánov, dozorných orgánov  a iných orgánov ú tovnej jednotky; uvádzajú sa mená a priezviská lenov 
�tatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov ú tovnej jednotky. 

�tatutárne orgány: 
(�tatutár, správna rada, predsedníctvo) 

 

 

 

 

 

 

 

Dozorný orgán: 
(Dozorná rada, revízor) 

 

 

 

(3) Opis innosti, na ú el ktorej bola ú tovná jednotka zriadená a opis druhu podnikate skej innosti, ak ju ú tovná jednotka vykonáva. 

Hlavná innos : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podnikate ská innos : 
 

 

(4) Priemerný prepo ítaný po et zamestnancov, a z toho po et vedúcich zamestnancov ú tovnej jednotky za ú tovné obdobie, za ktoré sa 
zostavuje ú tovná závierka ( alej len �be�né ú tovné obdobie�) a za bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie. Po et dobrovo níkov 
vyslaných ú tovnou jednotkou a po et dobrovo níkov, ktorí vykonávali dobrovo nícku innos  pre ú tovnú jednotku po as ú tovného obdobia.  

Tabu ka k l. I ods. 4  o po te zamestnancov a dobrovo níkov:

 
Be�né  ú tovné obdobie 

Bezprostredne predchádzajúce ú tovné 
obdobie 

Priemerný prepo ítaný po et zamestnancov   

z toho  po et vedúcich zamestnancov   

Po et dobrovo níkov vyslaných ú tovnou jednotkou    

Po et dobrovo níkov, ktorí vykonávali dobrovo nícku innos  pre ú tovnú 
jednotku po as ú tovného obdobia 

  

(5) Informácia o organizáciách v zria ovate skej pôsobnosti ú tovnej jednotky: 

 

 

(6) Údaje pod a l. I, III a IV  sa uvádzajú v textovej podobe a tabu kovej podobe.  

5 0 0 1 2 5 9 2

Slovenská komora sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce ( alej aj „komora“) bola zriadená zákonom

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

a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( alej aj „zákon“).

Sídlo: Mokrohájska cesta .3, 841 04 Bratislava

18.09.2015

Štatutár: Mgr. Katarína Mažárová

lenovia predstavenstva Slovenskej komory SP a ASP

Mgr. Darina Antolíková

prof. PhDr. Michal Oláh, PhD.

Mgr. Martina Ondrejková

PhDr. Bc. Silvia Vadkertiová, PhD.

lenovia dozornej rady Slovenskej komory SP a ASP: PhDr. Ormandy Peter

Mgr. Gabriela Šostáková Bc. Oláh Miroslav

Mgr. Emília Révajová Buj áková Mgr. ervená Petra

plnenie si povinností vo veciach zápisu do zoznamu lenov komory a výmazu zo zoznamu lenov komory,

ochrana práv a záujmov lenov komory v súvislosti s výkonom sociálnej práce,

poskytovanie bezplatného poradenstva v súvislosti s výkonom sociálnej práce pre lenov komory a sprostredkovanie

právneho zastupovania lenov komory v konaní pred súdmi SR vo veciach súvisiacich s výkonom sociálnej práce,

rozhodovanie vo veciach povolenia, disciplinárneho previnenia a vo veciach uznania osved enia, vysved enia alebo

iného dokladu o absolvovaní špecializa ného vzdelávacieho programu

vydávanie vnútorných predpisov a etického kódexu sociálneho pracovníka a asistenta sociálnej práce ( alej aj SP a ASP),

konanie vo veciach podnetov, návrhov a s ažností svojich lenov v súvislosti s ich právami a povinnos ami

nie

0,00 1,00

0,00 1,00

0,00 0,00

0,00 0,00

žiadne
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l. II 
Informácie o ú tovných zásadách a ú tovných metódach 

(1) Informácia, i je ú tovná závierka zostavená za splnenia predpokladu, �e ú tovná jednotka bude nepretr�ite pokra ova  vo svojej innosti. 

 

(2) Zmeny ú tovných zásad a zmeny ú tovných metód s uvedením dôvodu týchto zmien a vy íslením ich vplyvu na finan nú hodnotu majetku, 
záväzkov, základného imania a výsledku hospodárenia ú tovnej jednotky. 

Druh zmeny Dôvod 
Vplyv na hodnotu majetku, záväzkov, základného 

imania a výsledku hospodárenia 

   

   

   

(3) Spôsob oce ovania jednotlivých polo�iek majetku a záväzkov v lenení na 

Majetok a záväzky Spôsob oce ovania 

a) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou   

b) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou innos ou   

c) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom   

d) dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou   

e) dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou innos ou   

f) dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom   

g) dlhodobý finan ný majetok   

h) zásoby obstarané kúpou   

i) zásoby vytvorené vlastnou innos ou   

j) zásoby obstarané iným spôsobom   

k) poh adávky   

l) krátkodobý finan ný majetok   

m) asové rozlí�enie na strane aktív súvahy   

n) záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pô�i iek a úverov  

o) asové rozlí�enie na strane pasív súvahy  

p) deriváty  

q) majetok a záväzky zabezpe ené derivátmi  

r) prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe finan ného prenájmu  

(4) Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku, pri om sa 
uvádza doba odpisovania, pou�ité sadzby odpisov a odpisové metódy pri ur ení ú tovných odpisov. 

Druh dlhodobého majetku Doba odpisovania Sadzby odpisov Odpisová metóda 

    

    

    

    

    

    

(5) Zásady pre zoh adnenie zní�enia hodnoty majetku � ú tovná jednotka uplat uje:  

Opravné polo�ky Rezervy 

  

  

  

  

ÁNO NIE

bez zmien

žiaden

žiaden

žiaden

žiaden

žiaden

žiaden

žiaden

žiaden

obstarávacia cena

žiaden

žiaden

obstarávacia cena

menovitá hodnota

menovitá hodnota

menovitá hodnota

reálna hodnota

žiaden

žiaden

žiaden

žiadne

[v rokoch]

žiaden



© MVOServis s.r.o. 9 

 

l. III 
Informácie, ktoré dop ajú a vysvet ujú údaje v súvahe 

(1) Údaje o dlhodobom nehmotnom majetku a dlhodobom hmotnom majetku za be�né ú tovné obdobie: 
a) preh ad o dlhodobom majetku pod a polo�iek tohto majetku v lenení pod a polo�iek súvahy; uvádza sa stav dlhodobého majetku v prvotnom 

ocenení na za iatku be�ného ú tovného obdobia, prírastky, úbytky a presuny tohto majetku a zostatok na konci be�ného ú tovného obdobia, 

b) preh ad oprávok a opravných polo�iek k dlhodobému majetku pod a jednotlivých polo�iek tohto majetku v lenení pod a polo�iek súvahy; 
uvádza sa stav oprávok a opravných polo�iek k dlhodobému majetku na za iatku be�ného ú tovného obdobia, ich prírastky a úbytky po as 
be�ného ú tovného obdobia a zostatok na konci be�ného ú tovného obdobia, 

c) preh ad o zostatkových cenách dlhodobého majetku na za iatku be�ného ú tovného obdobia a na konci be�ného ú tovného obdobia. 

Tabu ka k l. III ods. 1  o stave a pohybe dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku: 
Tabu ka . 1 

  

Nehmotné 
výsledky 

z vývojovej 
a obdobnej 

innosti 

Softvér 
Ocenite né 

práva 

Ostatný 
dlhodobý 
nehmotný 
majetok 

Obstaranie 
dlhodobého 
nehmotného 

majetku 

Poskytnuté 
preddavky na 

dlhodobý 
nehmotný 
majetok 

Spolu 

Prvotné ocenenie - stav na za iatku 
be�ného ú tovného obdobia 

         

prírastky            

úbytky           

presuny          

Stav na konci be�ného ú tovného 
obdobia 

         

Oprávky � stav na za iatku be�ného 
ú tovného obdobia 

         

prírastky            

úbytky           

Stav na konci be�ného ú tovného 
obdobia 

         

Opravné polo�ky � stav na za iatku 
be�ného ú tovného obdobia 

         

prírastky            

úbytky           

Stav na konci be�ného ú tovného 
obdobia 

         

Zostatková hodnota 

Stav na za iatku be�ného ú tovného 
obdobia 

         

Stav na konci be�ného ú tovného 
obdobia 

         

 

Tabu ka . 2 

  Pozemky 
Umelecké 

diela 
a zbierky 

Stavby 

Samost. 
hnute né 

veci 
a súbory 
hnut. vecí 

Dopravné 
prostried-

ky 

Pestova-
te ské 
celky 

trvalých 
porastov 

Základné 
stádo 

a a�né 
zvieratá 

Drobný 
a ostatný 
dlhodobý 
hmotný 
majetok 

Obst. 
dlhodob. 

hmotného 
majetku 

Poskyt 
predd. na 
dlhodobý 
hmotný 
majetok 

Spolu 

Prvotné ocenenie - stav 
na za iatku be�ného 
ú tovného obdobia 

               

prírastky                  

úbytky                 

presuny                

Stav na konci be�ného 
ú tovného obdobia 

               

žiadne

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 €
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Oprávky � stav na 
za iatku be�ného 
ú tovného obdobia 

               

prírastky                  

úbytky                 

Stav na konci be�ného 
ú tovného obdobia 

               

Opravné polo�ky � stav 
na za iatku be�ného 
ú tovného obdobia 

               

prírastky                  

úbytky                 

Stav na konci be�ného 
ú tovného obdobia 

               

Zostatková hodnota 

Stav na za iatku be�ného 
ú tovného obdobia 

               

Stav na konci be�ného 
ú tovného obdobia 

               

(2) Preh ad dlhodobého majetku, na ktorý je zriadené zálo�né právo a dlhodobého majetku, pri ktorom má ú tovná jednotka obmedzené právo s 
ním naklada : 

Preh ad dlhodobého majetku Vý�ka majetku 

  

  

  

  

 

(3) Údaje o spôsobe a vý�ke poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku. 

Dlhodobý majetok Spôsob poistenia Vý�ka poistenia 

   

   

   

   

 
(4) Údaje o �truktúre dlhodobého finan ného majetku za be�né ú tovné obdobie a jeho umiestnenie v lenení pod a polo�iek súvahy a o zmenách, 

ktoré sa uskuto nili v priebehu be�ného ú tovného obdobia v jednotlivých polo�kách dlhodobého  finan ného  majetku. 

Tabu ka k l. III ods. 4  o zmenách jednotlivých polo�iek dlhodobého finan ného majetku:

  

Podielové 
cenné 

papiere 
a podiely 

v obchodnej 
spolo nosti 
v ovládanej 

osobe 

Podielové 
cenné 

papiere 
a podiely 

v obchodnej 
spolo nosti 

s podstatným 
vplyvom 

Dlhové 
cenné 

papiere 
dr�ané do 
splatnosti 

Pô�i ky 
podnikom 

v skupine a 
ostatné 
pô�i ky 

Ostatný 
dlhodobý 
finan ný 
majetok 

Obstaranie 
dlhodobého 
finan ného 

majetku 

Poskytnuté 
preddavky 

na dlhodobý 
finan ný  
majetok 

Spolu 

Prvotné ocenenie 

Stav  na za iatku be�ného 
ú tovného obdobia 

          

Prírastky           

Úbytky           

Presuny           

Stav na konci be�ného ú tovného 
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 € 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 €

žiaden

žiaden

žiaden
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Opravné polo�ky 

Stav na za iatku be�ného 
ú tovného obdobia 

          

Prírastky           

Úbytky           

Stav na konci be�ného ú tovného 
obdobia 

          

Zostatková hodnota  

Stav na za iatku be�ného 
ú tovného obdobia 

          

Stav na konci be�ného ú tovného 
obdobia 

          

 

Tabu ka k l. III ods. 4  o �truktúre dlhodobého finan ného majetku  

Názov spolo nosti 
Podiel na 

základnom 
imaní (v %) 

Podiel 
ú tovnej 

jednotky na 
hlasovacích 

právach 

Hodnota vlastného imania ku koncu Ú tovná hodnota ku koncu 

(v %) 
be�ného ú tovného 

obdobia 

bezprostredne 
predchádzajúceho 
ú tovného obdobia 

be�ného ú tovného 
obdobia 

bezprostredne 
predchádzajúceho 
ú tovného obdobia 

       

       

       

              

 

(5) Informácia o vý�ke tvorby, zní�enia a zú tovania opravných polo�iek k dlhodobému finan nému majetku a opis dôvodu ich tvorby, zní�enia 
a zú tovania. 

Dlhodobý finan ný 
majetok 

Stav na za iatku 
be�ného 

ú tovného 
obdobia 

Tvorba opravnej 
polo�ky 

(zvý�enie) 

Zní�enie opravnej 
polo�ky 

Zú tovanie  
opravnej polo�ky 

Stav na konci 
be�ného 

ú tovného 
obdobia 

Opis dôvodu ich tvorby, 
zní�enia a zú tovania 

       

       

       

       

       

       

 
(6) Preh ad o významných polo�kách krátkodobého finan ného majetku a  o ocenení krátkodobého finan ného majetku  reálnou hodnotou ku d u, 

ku ktorému sa zostavuje ú tovná závierka, pri om sa uvádza vplyv takéhoto ocenenia na výsledok hospodárenia ú tovnej jednotky. 

 

Tabu ka k l. III ods. 6  o polo�kách krátkodobého finan ného majetku 

Tabu ka . 1

Krátkodobý finan ný majetok Stav na konci be�ného ú tovného obdobia 
Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho 

ú tovného obdobia 

Pokladnica   

Ceniny   

Be�né bankové ú ty   

Bankové ú ty s dobou viazanosti dlh�ou ako jeden 
rok 

  

Peniaze na ceste   

Spolu   

žiaden

bezvýznamné

0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

9169,36 € 5980,20 €

0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

9169,36 € 5980,20 €
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Tabu ka . 2

Krátkodobý finan ný majetok 
Stav na za iatku 

be�ného ú tovného 
obdobia 

Prírastky Úbytky 
Stav na konci be�ného 

ú tovného obdobia 

Majetkové cenné papiere na obchodovanie     

Dlhové cenné papiere na obchodovanie      

Dlhové cenné papiere so splatnos ou do jedného 
roka dr�ané do splatnosti  

    

Ostatné realizovate né cenné papiere     

Obstarávanie krátkodobého finan ného majetku     

Krátkodobý finan ný majetok spolu     

Tabu ka . 3

Krátkodobý finan ný  majetok 
Zvý�enie/ zní�enie hodnoty 

(+/-) 

Vplyv ocenenia na výsledok 
hospodárenia be�ného 

ú tovného obdobia 
Vplyv ocenenia na vlastné imanie 

Majetkové cenné papiere na obchodovanie    

Dlhové cenné papiere na obchodovanie    

Ostatné realizovate né cenné papiere    

Krátkodobý finan ný  majetok spolu    

(7) Preh ad  opravných polo�iek k zásobám, pri om sa uvádza ich stav na za iatku be�ného ú tovného obdobia, tvorba, zní�enie alebo zú tovanie 
opravných polo�iek po as be�ného ú tovného obdobia a stav na konci be�ného ú tovného obdobia, ako aj dôvod tvorby, zní�enia alebo 
zú tovania opravných polo�iek k zásobám. 

Tabu ka k l. III ods. 7  o vývoji opravných polo�iek k zásobám  

Druh zásob 
Stav na za iatku 

be�ného ú tovného 
obdobia 

Tvorba opravnej 
polo�ky (zvý�enie) 

Zní�enie opravnej 
polo�ky 

Zú tovanie  opravnej 
polo�ky 

Stav na konci 
be�ného ú tovného 

obdobia 
Nedokon ená výroba  a polotovary 
vlastnej výroby 

     

Výrobky       

Zvieratá      

Tovar      

Poskytnutý preddavok na zásoby      

Zásoby spolu      

(8) Opis významných poh adávok v nadväznosti na polo�ky súvahy a v lenení na poh adávky za hlavnú innos  a podnikate skú innos . 
 

Významné poh adávky Opis  Suma 

   

   

   

   

(9) Preh ad opravných polo�iek k poh adávkam, pri om sa uvádza ich stav na za iatku be�ného ú tovného obdobia, tvorba, zní�enie alebo 
zú tovanie opravných polo�iek po as be�ného ú tovného obdobia a stav na konci be�ného ú tovného obdobia, ako aj dôvod tvorby, zní�enia 
alebo zú tovania opravných polo�iek k poh adávkam. 

Tabu ka k l. III ods. 9  o vývoji opravných polo�iek k poh adávkam 

Druh poh adávok 
Stav na za iatku 

be�ného ú tovného 
obdobia 

Tvorba opravnej 
polo�ky (zvý�enie) 

Zní�enie opravnej 
polo�ky 

Zú tovanie  opravnej 
polo�ky 

Stav na konci 
be�ného ú tovného 

obdobia 

Poh adávky z obchodného styku      

Ostatné poh adávky      

Poh adávky vo i ú astníkom zdru�ení      

Iné poh adávky      

Poh adávky spolu      

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

žiaden

bezvýznamné

nezaplatené lenské príspevky lenov komory hlavná innos 11950,00 €

žiadne
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(10) Preh ad  poh adávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti. 

Tabu ka k l. III ods. 10 o poh adávkach do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti 
 Stav na konci 

be�ného ú tovného obdobia 
bezprostredne predchádzajúceho ú tovného 

obdobia 

Poh adávky do lehoty splatnosti   

Poh adávky po lehote splatnosti   

Poh adávky spolu   

(11) Preh ad významných polo�iek asového rozlí�enia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období. 

Významné polo�ky asového rozlí�enia 
nákladov  

Opis Suma 

asové rozlí�enie nákladov   

príjmy budúcich období   
 

(12) Opis a vý�ka zmien vlastných zdrojov krytia neobe�ného majetku a obe�ného majetku pod a polo�iek súvahy za be�né ú tovné obdobie, a to  

a) opis základného imania, nada ného imania v nadáciách, vý�ka vkladov zakladate ov alebo zria ovate ov, prioritný majetok v neziskových 
organizáciách poskytujúcich v�eobecne prospe�né slu�by, prevody zdrojov z fondov ú tovnej jednotky a podobne; za jednotlivé polo�ky sa 
uvádza stav na za iatku be�ného ú tovného obdobia, jednotlivé prírastky, úbytky, presuny a zostatok na konci be�ného ú tovného obdobia, 

b) opis jednotlivých druhov fondov, ktoré tvorí ú tovná jednotka, stav na za iatku be�ného ú tovného obdobia, prírastky, úbytky, presuny 
a zostatok na konci be�ného ú tovného obdobia.  

Tabu ka k l. III ods. 12 o zmenách vlastných zdrojov krytia neobe�ného majetku a obe�ného majetku

 

Stav na za iatku 
be�ného 

ú tovného 
obdobia 

Prírastky 
(+) 

Úbytky 
(-) 

Presuny 
(+, -) 

Stav na konci 
be�ného 

ú tovného 
obdobia 

Imanie a fondy 

Základné imanie      

z toho:  
nada né imanie v nadácii 

     

vklady zakladate ov      

prioritný majetok      

      

Fondy tvorené pod a osobitného predpisu      

Fond reprodukcie      

Oce ovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov      

Fondy zo zisku 

Rezervný fond      

Fondy tvorené zo zisku      

Ostatné fondy      

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov      

Výsledok hospodárenia za ú tovné obdobie      

Spolu      

(13) Informácia o rozdelení ú tovného zisku alebo vysporiadaní ú tovnej straty vykázanej v minulých ú tovných obdobiach. 

Tabu ka k l. III ods. 13 o rozdelení ú tovného zisku alebo vysporiadaní ú tovnej straty

Názov polo�ky Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie 

Ú tovný zisk  

Rozdelenie ú tovného zisku 

Prídel do základného imania  

Prídel do fondu tvoreného pod a osobitného predpisu  

Prídel do fondu reprodukcie  

Prídel do rezervného fondu  

Prídel do fondu tvoreného zo zisku  

Prídel do ostatných fondov  

žiadne

120,13 € 0,00 €

11850,00 € 11200,00 €

11970,13 € 11200,00 €

bezvýznamné

Internet, The hosting za rok 2022 268,98 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

19473,46 € -3027,11 € 16446,35 €

-3027,11 € 2619,42 € 3027,11 € 2619,42 €

16446,35 € 2619,42 € 0,00 € 0,00 € 19065,77 €
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Úhrada straty minulých období  

Prevod do sociálneho fondu   

Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov  

Iné   

Ú tovná strata  

Vysporiadanie ú tovnej 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) Opis a vý�ka cudzích zdrojov, a to: 
a) údaje o jednotlivých druhoch rezerv, ktoré tvorí ú tovná jednotka; uvádza sa stav rezerv na za iatku be�ného ú tovného obdobia, ich tvorba, 

zní�enie, pou�itie alebo zru�enie po as be�ného ú tovného obdobia a zostatok rezervy na konci be�ného ú tovného obdobia, pri om sa 
uvedie predpokladaný rok pou�itia rezervy 

Tabu ka k l. III ods. 14 písm. a) o  tvorbe a pou�ití rezerv

Druh rezervy 
Stav na za iatku 

be�ného 
ú tovného obdobia 

Tvorba rezerv Pou�itie rezerv 
Zru�enie alebo 
zní�enie rezerv 

Stav na konci 
be�ného 

ú tovného obdobia 
Jednotlivé druhy krátkodobých zákonných 
rezerv 

     

Jednotlivé druhy dlhodobých zákonných rezerv      

Zákonné rezervy spolu      

Jednotlivé druhy krátkodobých ostatných rezerv      

Jednotlivé druhy dlhodobých ostatných rezerv      

Ostatné rezervy spolu      

Rezervy spolu      

b) údaje o významných polo�kách na ú toch 325 - Ostatné záväzky a 379 � Iné záväzky; uvádza sa za iato ný stav, prírastky, úbytky 
a kone ný zostatok pod a jednotlivých druhov záväzkov, 

Významné polo�ky ostatných a iných záväzkov  Za iato ný stav Prírastky Úbytky Kone ný zostatok 

     

     

     

     

     

     

c) preh ad  o vý�ke záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti, 

 

d) preh ad o vý�ke záväzkov pod a zostatkovej doby splatnosti v lenení pod a polo�iek súvahy  
1. do jedného roka vrátane, 
2. od jedného roka do piatich rokov vrátane, 
3. viac ako pä  rokov 

 

  

-3027,11 €

3027,11 €

bezvýznamné

300,00 € 1741,40 € 300,00 € 1741,40 €

0,00 € 0,00 €

300,00 € 1741,40 € 300,00 € 0,00 € 1741,40 €

0,00 €

0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

300,00 € 1741,40 € 300,00 € 0,00 € 1741,40 €

bezvýznamné

bezvýznamné

bezvýznamné
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Tabu ka k l. III ods. 14 písm. c) a d) o záväzkoch

Druh záväzkov 
Stav na konci 

be�ného ú tovného obdobia 
bezprostredne predchádzajúceho 

ú tovného obdobia 

Záväzky po lehote splatnosti   

Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného  roka   

Krátkodobé záväzky spolu   

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od  jedného  do piatich  rokov  vrátane    

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako pä  rokov    

Dlhodobé záväzky spolu   

Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu   

e) preh ad o záväzkoch zo sociálneho fondu; uvádza sa za iato ný stav, tvorba a erpanie sociálneho fondu po as ú tovného obdobia 
a zostatok na konci ú tovného obdobia, 

Tabu ka k l. III ods. 14 písm. e) o vývoji sociálneho fondu 

Sociálny fond Be�né  ú tovné obdobie 
Bezprostredne predchádzajúce ú tovné  

obdobie 

Stav k prvému d u ú tovného obdobia   

Tvorba na archu nákladov   

Tvorba zo zisku   

erpanie   

Stav k poslednému d u ú tovného obdobia   

f) preh ad o bankových úveroch, pô�i kách a návratných finan ných výpomociach s uvedením meny, v ktorej boli poskytnuté, druhu, hodnoty 
v cudzej mene a hodnoty v eurách ku d u, ku ktorému sa zostavuje ú tovná závierka, vý�ky úroku, splatnosti a formy zabezpe enia, 

 
Tabu ka k l. III ods. 14 písm. f) o bankových úveroch, pô�i kách a návratných finan ných výpomociach

Druh cudzieho zdroja Mena Vý�ka úroku v % Splatnos  
Forma 

zabezpe enia 

Suma istiny na 
konci be�ného 

ú tovného 
obdobia 

Suma istiny na 
konci 

bezprostredne 
predchádzajúceho 

ú tovného 
obdobia 

Krátkodobý bankový úver       

Pô�i ka       

Návratná finan ná výpomoc       

Dlhodobý bankový úver       

Spolu       

g) preh ad o významných polo�kách asového rozlí�enia výdavkov budúcich období. 

Významné polo�ky asového rozlí�enia 
výdavkov budúcich období 

Opis  Suma 

   

   

   

   

(15) Preh ad o významných polo�kách výnosov budúcich období v lenení najmä na 
a) zostatkovú hodnotu bezodplatne nadobudnutého dlhodobého majetku, 
b) zostatkovú hodnotu dlhodobého majetku obstaraného z dotácie, 
c) zostatok nepou�itej dotácie alebo grantu, 
d) zostatok nepou�itej asti podielu zaplatenej dane, 
e) zostatkovú hodnotu dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane, 
f) zostatok nepou�itého pe a�ného plnenia na základe zmluvy o sponzorstve v �porte ( alej len �sponzorské�), 
g) zostatková hodnota dlhodobého majetku obstaraného zo sponzorského. 

 

0,00 € 0,00 €

131,42 € 4,10 €

131,42 € 4,10 €

189,88 € 189,88 €

0,00 € 131,42 €

189,88 € 321,30 €

321,30 € 325,40 €

žiadne

189,88 € 170,23 €

0,00 € 19,65 €

0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

189,88 € 189,88 €

žiadne

bezvýznamné

žiadne



© MVOServis s.r.o. 16 

 

Tabu ka k l. III ods. 15 o významných polo�kách výnosov budúcich období

Polo�ky výnosov budúcich období z dôvodu 

Stav na konci 
bezprostredne 

predchádzajúceho 
ú tovného obdobia 

Prírastky Úbytky 
Stav na konci 

be�ného ú tovného 
obdobia 

bezodplatne nadobudnutého dlhodobého majetku     

dlhodobého majetku obstaraného z dotácie     

dlhodobého majetku obstaraného z finan ného daru     

dotácie zo �tátneho rozpo tu alebo z prostriedkov Európskej únie     

dotácie z rozpo tu obce alebo z rozpo tu vy��ieho územného celku     

grantu     

podielu zaplatenej dane     

dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane     

sponzorského v �porte     

dlhodobého majetku obstaraného zo sponzorského     

ostatné     

(16) Údaje o majetku prenajatom formou finan ného prenájmu, a to 
a) celková suma dohodnutých platieb ku d u, ku ktorému sa zostavuje ú tovná závierka, v lenení na istinu a finan ný náklad, 

Suma istiny Finan ný náklad 

  

  

  

  

b) suma istiny a finan ného nákladu pod a doby splatnosti  
1. do jedného roka vrátane, 
2. od jedného roka do piatich rokov vrátane, 
3. viac ako pä  rokov. 

Tabu ka k l. III ods. 16 o majetku prenajatom formou finan ného prenájmu

Záväzok 

Stav na konci 
bezprostredne 

predchádzajúceho 
ú tovného obdobia 

Istina Finan ný náklad 
Stav na konci 

be�ného ú tovného 
obdobia 

Celková suma dohodnutých platieb     

do jedného roka vrátane     

od jedného roka do piatich  rokov vrátane     

viac ako pä  rokov     

l. IV 
Informácie, ktoré dop ajú a vysvet ujú údaje vo výkaze ziskov a strát 

(1) Preh ad tr�ieb za vlastné výkony a tovar s uvedením ich opisu a vy íslením hodnoty tr�ieb pod a jednotlivých hlavných druhov 
výrobkov,  slu�ieb hlavnej innosti a podnikate skej innosti ú tovnej jednotky. 

Preh ad tr�ieb za vlastné výkony a tovar Hlavná innos  Podnikate ská innos  

   

   

   

   

(2) Opis a vy íslenie hodnoty významných polo�iek prijatých darov, osobitných výnosov, zákonných poplatkov a iných ostatných výnosov.  

Opis významných polo�iek prijatých darov, osobitných výnosov, zákonných poplatkov a iných ostatných 
výnosov 

Suma 

  

  

  

  

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

300,00 € 260,00 € 280,00 € 280,00 €

žiadne

Povolenia - výkon praxe 66,00 €

bezvýznamné
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(3) Preh ad dotácií a grantov, ktoré ú tovná jednotka prijala v priebehu be�ného ú tovného obdobia. 

Preh ad dotácií a grantov Suma 

  

  

  

  

  

  

  

  

(4) Opis a suma významných polo�iek finan ných výnosov; uvádza sa aj celková suma kurzových ziskov, pri om  osobitne sa uvádza hodnota 
kurzových ziskov ú tovaná ku d u, ku ktorému sa zostavuje ú tovná závierka. 

Opis významných polo�iek finan ných výnosov Suma 

celková hodnota kurzových ziskov  

hodnota kurzových ziskov ku d u ú tovnej závierky  

ostatné  

(5) Opis a vy íslenie hodnoty významných polo�iek nákladov, nákladov na ostatné slu�by, osobitných nákladov a iných ostatných nákladov. 

 
Opis významných nákladov, nákladov na ostatné slu�by, osobitné náklady a iné ostatné náklady Suma 

  

  

  

  

  

  

  

  

(6) Preh ad o ú ele a vý�ke pou�itia podielu zaplatenej dane za be�né ú tovné obdobie. 

Tabu ka k l. IV  ods. 6 o ú ele a vý�ke pou�itia podielu zaplatenej dane 

Ú el pou�itia podielu zaplatenej dane 
Pou�itá suma z bezprostredne 

predchádzajúceho ú tovného obdobia 
Pou�itá suma be�ného 

ú tovného obdobia 

  

   

   

   

   

Zostatok podielu zaplatenej dane be�ného ú tovného obdobia  

(7) Opis a suma významných polo�iek finan ných nákladov; uvádza sa aj celková suma kurzových strát, pri om osobitne sa uvádza hodnota 
kurzových strát ú tovaná ku d u, ku ktorému sa zostavuje ú tovná závierka. 

Opis významných polo�iek finan ných nákladov Suma 

celková hodnota kurzových strát  

hodnota kurzových strát ku d u ú tovnej závierky  

ostatné   

(8) V ú tovnej jednotke, ktorá má povinnos  overenia ú tovnej závierky audítorom, sa uvedie vymedzenie a suma nákladov za ú tovné obdobie 
v lenení na náklady za 

a) overenie ú tovnej závierky, 
b) uis ovacie audítorské slu�by s výnimkou overenia ú tovnej závierky, 
c) da ové poradenstvo, 
d) ostatné neaudítorské slu�by. 

žiadne

bezvýznamné

bezvýznamné

spotreba materiálu 565,41 €

spotreba energie 1213,89 €

cestovné náklady zamestnancov a lenov volených orgánov 481,05 €

ostatné služby (nájomné, poštovné, ú tovné, telekom., web, koncesion.popl.) 5068,79 €

pokuty 2286,05 €

poskytnuté lenské príspevky 227,95 €

ostatné náklady 268,44 €

žiaden

bezvýznamné

nemá povinnos
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Tabu ka k l. IV  ods. 8 o nákladoch vynalo�ených v súvislosti s auditom ú tovnej závierky 

Jednotlivé druhy nákladov za Suma 

overenie ú tovnej závierky  

uis ovacie audítorské slu�by s výnimkou overenia ú tovnej závierky  

da ové poradenstvo  

ostatné neaudítorské slu�by  

Spolu  

l. V 
Opis údajov na podsúvahových ú toch 

Významné polo�ky prenajatého majetku, majetku prijatého do úschovy,  odpísané poh adávky a prípadné al�ie polo�ky. 

Významné polo�ky Hodnota majetku 

  

  

  

  

  

l. VI 
al�ie informácie 

(1) Opis a hodnota iných aktív, ktorými sa rozumie mo�ný majetok, ktorý vznikol v dôsledku minulých udalostí a ktorého existencia alebo vlastníctvo závisí od toho, i 
nastane alebo nenastane jedna alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od ú tovnej jednotky; týmito inými aktívami sú napríklad práva zo 
servisných zmlúv, poistných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licen ných zmlúv, práva z investovania prostriedkov získaných oslobodením od dane z príjmov. 

 

Opis iných aktív Hodnota  

  

  

  

  

(2) Opis a hodnota iných pasív vyplývajúcich zo súdnych rozhodnutí, z poskytnutých záruk, zo v�eobecne záväzných právnych predpisov, z ru enia pod a 
jednotlivých druhov ru enia;  takýmito inými pasívami sú: 

a) mo�ná povinnos , ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti a ktorej existencia závisí od toho, i nastane alebo nenastane jedna alebo viac neistých udalostí 
v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od ú tovnej jednotky, alebo 

b) povinnos , ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti, ale ktorá sa nevykazuje v súvahe, preto�e nie je pravdepodobné, �e na splnenie tejto povinnosti bude 
potrebný úbytok ekonomických ú�itkov, alebo vý�ka tejto povinnosti sa nedá spo ahlivo oceni . 

Opis iných pasív Hodnota  

  

  

  

  

(3) Opis významných polo�iek ostatných finan ných povinností, ktoré sa nesledujú v ú tovníctve a neuvádzajú sa v súvahe; pri ka�dej polo�ke sa uvádza jej opis, 
vý�ka a údaj, i sa týka spriaznených osôb, a to 

a) povinnos  z devízových termínovaných obchodov a iných finan ných derivátov, 
b) povinnos  z op ných obchodov, 
c) zákonná povinnos  alebo zmluvná povinnos  odobra  ur ité produkty alebo slu�by, napríklad z dodávate ských alebo odberate ských zmlúv, 
d) povinnos  z leasingových, nájomných, servisných, poistných, koncesionárskych, licen ných zmlúv a podobných zmlúv, 
e) iné povinnosti.  

Opis významných polo�iek ostatných finan ných povinností Vý�ka Spriaznené osoby 

   

   

   

   

bezvýznamné

žiadne

žiadne

bezvýznamné
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(4) Preh ad nehnute ných kultúrnych pamiatok, ktoré sú v správe alebo vo vlastníctve ú tovnej jednotky. 

 

 

 

 

 

(5) Informácie o významných skuto nostiach, ktoré nastali medzi d om, ku ktorému sa zostavuje ú tovná závierka a d om jej zostavenia. 

 

 

 

 

 

 

žiadne

bezvýznamné


