


Úvod 

Nezisková organizácia SPOKOJNOSŤ – centrum sociálnych služieb, založená v roku 2007,
je neverejným poskytovateľom sociálnych služieb na lokálnej, ale i regionálnej úrovni mesta
Prievidza. Svoju činnosť zameriava na poskytovanie všeobecne prospešných sociálnych
služieb. Poskytuje nízkoprahovú sociálnu službu pre deti a rodinu, krízovú pomoc
poskytnutú prostredníctvom telekomunikačných technológií, terénnu sociálnu službu
krízovej intervencie, službu poskytovanú v komunitnom centre a ďalšie odborné činnosti v
zmysle zákona. Poslanie komunitnej práce napĺňa najmä prostredníctvom komunitného
centra umiestneného uprostred sociálneho sídliska v segregovanej časti mesta, v
prirodzenom prostredí klienta. Činnosť komunitného centra v oblasti sociálnej inklúzie je
tak zameraná na skupinu obyvateľov žijúcich v priestorovo segregovanej lokalite s
prítomnosťou koncentrovanej a generačne reprodukovanej chudoby. Zameriavame sa na
sebaaktualizáciu, zmocňovanie a sebauvedomenie sa každého klienta, prevzatie
zodpovednosti za svoj sociálny status a jeho zmenu. Pozornosť orientujeme aj na sociálnu
prevenciu ako hlavný nástroj znižovania, eliminovania a postupného odstraňovania
negatívneho vplyvu sociálno-patologických javov. Cieľom neziskovej organizácie
SPOKOJNOSŤ je tiež poskytovať účinnú podporu najmä v oblasti dodržiavania základných
ľudských práv minoritných skupín ako aj v oblasti vytvárania prointegračnej klímy v
spoločnosti. Za tým účelom spolupracujeme s mimovládnymi organizáciami, s orgánmi
štátnej správy, záujmovej a miestnej samosprávy. Nezisková organizácia Spokojnosť –
centrum sociálnych služieb ako etablovaná organizácia pôsobí aj v oblasti predchádzania
a eliminovania diskriminácie poskytovaním komplexných služieb v Centre poradensko-
sociálnych služieb a prevencie, v zariadení OÁZA.
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Činnosti a aktivity v roku 2021

Na financie a kariéru so zdravým rozumom

Projekt, ktorý prebiehal od februára do novembra 2021 bol zameraný predovšetkým na deti
a mládež zo sídelnej časti mesta Prievidza, ktoré sú vo veku od 10 do 26 rokov. Základným
východiskom spomínaného projektu bolo získanie vzdelanostnej a intelektovej úrovne
v oblasti finančnej gramotnosti a kariérneho poradenstva. V rámci pilotného, systematického
vzdelávania mládeže sme sa zamerali na zabezpečenie a overenie funkčnosti vzdelávania pre
mládež, ktorá je ohrozená chudobou a sociálnym vylúčením. Projekt bol strategicky
rozdelený do dvoch častí – do finančnej gramotnosti a do kariérneho poradenstva. Do
projektu sme vhupli správnou nohou a začali najzaujímavejšou časťou projektu pre deti
a mládež. Našou úlohou bolo naučiť mládež pomenovať, opísať a predovšetkým zapamätať
si informácie o hodnote peňazí, zarábaní, obchodných vzťahoch a nákupných zoznamoch.
V rámci aktivít si mládež členila rodinné rozpočty a učili sme ich správnemu hospodáreniu.
Porozumenie významu vzdelania, získania základných vedomostí o napísaní životopisu,
motivačného listu, žiadosti o zamestnanie a pripravenie sa na pohovor či už správnou
komunikáciou alebo výberom vhodného oblečenia bolo hlavným gro druhej časti projektu
podporeného od spoločnosti Eset. Výstupom projektu, spoločným teambuildingom celej
skupiny mládeže, ktorá sa pravidelne tréningov zúčastňovala sme sa utvrdili v tom, že každá
rada venovaná deťom a mládeži zo sídelnej časti mesta je cenná a zmysluplná. Tento projekt
bol realizovaný vďaka finančnej podpore spoločnosti Eset.
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Pre zmysel lepšieho života našich detí

Poskytovanie nových možností voľnočasových, vzdelávacích a poradenských aktivít
v oblasti zdravia a pohybu pre deti a mládež zo sídelnej časti mesta Prievidza bolo
najdôležitejšou časťou projektu podporeného od spoločností Kaufland a Centrum pre
filantropiu. Projekt prebiehal od februára do júla 2021. Aktivity pre deti a mládež boli
rozdelené do niekoľkých činností – prevenčné aktivity, odborné besedy, streetwork
a pohybové aktivity. Prevenčné aktivity boli vykonávané formou hravej edukácie na rozvoj
sociálnych kompetencií detí a mládeže – puzzle, scrabble, rôznorodé matematické úlohy,
rozhovory na skvalitnenie ich rečových zručností a posilnenie slovenského jazyka a mnoho i.
Odborné besedy boli zabezpečované na predchádzanie sociálno-patologických javov.
Najdôležitejšími témami, ktoré sme s mládežou prebrali boli - alkoholizmus, škodlivosť
užívania návykových látok, gamblerstvo, kriminalita, prostitúcia, šikana, kyberšikana
a predsudky. V sociálnej práci využívame aj formu práce tzv. streetwork a to prácu v teréne
a v prirodzenom prostredí klientov. Nakoľko nás v čase realizácie projektu sužovalo šírenie
ochorenia covid-19 a dlho pretrvávajúci lockdown, streetwork sme realizovali v teréne –
diskusiami a postrehmi o pohľadoch na každodenný život počas pandémie a odlúčenia od
kamarátov počas lockdownu. Športové aktivity sa realizovali prevažne v exteriéri sídliska
Ciglianskej cesty – hraním futbalu, badmintonu, skákania cez gumu, ale i v interiéri – hraním
stolného futbalu, tancom, atď. Tento projekt bol realizovaný vďaka finančnej podpore
spoločností Kaufland a Centrum pre filantropiu.
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Nájdená generácia – druhá šanca pre život

„Nájdená generácia – druhá šanca pre život“ je názov projektu, ktorý máme možnosť od
apríla 2021 realizovať v komunitnom centre Spokojnosť– centrum sociálnych služieb, n.o.
Projekt bude prebiehať do konca júna 2022 a je zameraný na podporu a pomoc mladým
matkám z marginalizovanej rómskej komunity vo veku od 14 do 25 rokov. Našim cieľom je
mentoring, sprevádzanie a tvorenie aktivít pre mladé matky a ich deti – venujeme sa všetkým
deťom od novorodencov až po dovŕšenie 6 rokov (vrátane). Všetky aktivity z našej strany sú
smerované na bezporuchové fungovanie rodičovstva, tvorenie zdravého životného štýlu celej
rodiny, podporu výchovy a vzdelávania, ale takisto pomoc pri nadobúdaní základných
praktických zručností v starostlivosti o domácnosť, akými sú napr. - varenie, pranie a rôzne
ručné práce. Pre mnohé mladé ženy môže byť náročné prijať nový sociálny status „matky“
po príchode na svet ich dieťaťa, pomoc vyrovnať sa s ich novou úlohou v živote je pre nás
samozrejmosťou a podpora prevziať zodpovednosť za svoju novú pozíciu v živote, ktorú
zastávajú nutnosťou. Dôležitou súčasťou pri raste dieťaťa je dosiahnutie jeho optimálnej
psychomotorickej, kognitívnej, sociálnej a emocionálnej úrovne – raná starostlivosť o dieťa
je totiž tá najdôležitejšia, ovplyvňuje život dieťaťa už po zvyšok jeho života. Základné
hygienické návyky, zdravotná gramotnosť, zdravá výživa, priateľská atmosféra, socializácia
medzi majoritu, ale takisto zlepšenie znalosti Slovenského jazyka – aj toto sú aktivity, ktoré
ponúkame. Naše vytvorené aktivity sú pestré a dostupné všetkým, ktorý ich potrebujú. Pri
práci uplatňujeme ambulantnú a terénnu formu sociálnej práce, všetko záleží od dohody
s klientami a toho, ako im to je najpríjemnejšie. Rané detstvo je obdobím obrovských
príležitostí, ale i rizík a pre nás je toto poznanie dostatočne silným dôvodom pre to, aby sme
obyvateľom sídelnej časti mesta pomohli rozvíjať a skvalitniť život rodičov, ale aj ich detí.
Tento projekt sa uskutočňuje vďaka podpore programu rozvoja rómskych komunít, ktorý
realizuje Karpatská nadácia v partnerstve s nadáciou Ekopolis.
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Terapia pôdou

Projekt podporený Karpatskou nadáciou, ktorá je správcom programu Active Citizens Fund –

Slovakia bol predovšetkým určený na posilnenie občianskej spoločnosti. Naša organizácia

začala s realizáciou projektu Terapia pôdou v exteriéri sídliska Ciglianska cesta v roku 2020.

Hlavným cieľom projektu bolo posilnenie kapacity a kompetencií našej neziskovej

organizácie, obyvateľov sídelnej časti mesta Prievidza a externých, spolupracujúcich

lektorov zo správy mesta Prievidza. V prvej polovici roku 2021 sa aktivizovali obyvatelia

komunity na Ciglianskej ceste a nasadili semená do parenísk v interiéri komunitného centra.

Nasadili sa uhorky, kaleráb, reďkovky, rajčiny, cukety, tekvice a mnoho i. Medzitým

v exteriéri sídliska obyvatelia Ciglianskej cesty zmontovali a poskladali vyvýšené záhony,

ktoré naplnili zeminou a kompostom a pripravili tak pôdu pre sadenice z parenísk. Nasadená

zelenina a bylinky počas druhej polovice roka dozreli a na jeseň sa zberala úroda, z ktorej sa

zúžitkovalo množstvo zeleniny pri varení v komunitnom centre pre obyvateľov Ciglianskej

cesty, ale takisto pre obyvateľov, ktorí sa aktívne podieľali na realizácii projektu. Tento

projekt bol podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného

mechanizmu EHP 2014 - 2021. Správcom programu bola Nadácia Ekopolis v partnerstve s

Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.
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Národný projekt – Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni

V roku 2021 nezisková organizácia Spokojnosť – centrum sociálnych služieb pokračovala
v realizácii národného projektu Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni. Cieľom
projektu je budovanie a rozvoj odborných kapacít poskytovateľov vybraných sociálnych
služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni za účelom zvýšenia efektívnosti ich
činnosti – t.j. poskytovať plnohodnotnú odbornú podporu rodinám a jednotlivcom
ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením. Činnosť organizácie je zameraná na
komunitné aktivity pre dospelých – materiálna a potravinová pomoc, komunitnú
rehabilitáciu, sociálne poradenstvo, záujmovú činnosť a prevenčné aktivity pre deti a mládež
a prípravu na vyučovací proces. V roku 2021 sme realizovali mapovanie potrieb obyvateľov
komunity na Ciglianskej ceste č. 8 a č. 9 a zosieťovanie vzdelávacích, mimovládnych a
štátnych organizácií za účelom vytvorenia platformy pre medzirezortnú spoluprácu. Miestom
realizácie projektu je Komunitné centrum nachádzajúce sa na sociálnom sídlisku v okrajovej
časti mesta Prievidza na Ciglianskej ceste, vzdialené od centra mesta 3,5 km. Je tvorené
sociálnymi bytmi pre sociálne slabé, prevažne mladé rómske rodiny s deťmi v hmotnej
núdzi. Medzi ich najčastejšie problémy patrí vysoká nezamestnanosť, žiadne. resp.
nedostatočné pracovné návyky a s tým súvisiaca generačne reprodukovaná chudoba,
nedostatok financií, nízka úroveň základných životných návykov, veľká vzdialenosť od
centra mesta, nedostatočná občianska vybavenosť, nedostatočná úroveň komunikácie
v spisovnom slovenskom jazyku a vzdelanosti. Zaznamenávame tiež výskyt sociálno-
patologických javov, dysfunkčnosť rodiny, predsudky a diskriminačné správanie zo strany
majority. Realizácia projektu je naplánovaná do decembra 2022. Tento projekt sa realizuje
vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v
rámci Operačného programu Ľudské zdroje.
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Záhradu otvorte a ona Vás vylieči – ZotAV

Projekt vzájomnej výmeny skúseností a hľadania vhodných riešení pre vytvorenie
zaujímavých projektov záhrad, ktoré liečia. Pracovníci s mládežou z partnerských organizácií
z Čiech a Poľska vytvorili návrhy záhrad a ich prvkov, ktoré boli databázou pre tvorbu
nových projektov a vytvorených záhrad v každej partnerskej organizácii. Petrklíč Help,
ProRok a Stowarzyszenie mlodych artystow Eco Power sú organizácie, ktoré spolu so
zástupcami Spokojnosť– centrum sociálnych služieb, n.o. vytvorili pre skupiny mladých ľudí
s rôznymi obmedzeniami tie najvhodnejšie podmienky pre ich rozvoj. Na praktických
workshopoch a návštevách ukážkových záhrad si vyskúšali ako môžu jednotlivé prvky
v záhrade pomáhať, liečiť a učiť zároveň. Okrem toho to je miesto pre kreativitu a podporu
duševného, ale aj fyzického zdravia. Pri všetkých prvkoch v záhrade si každý uvedomil
veľký vplyv záhrad na biodiverzitu v krajine. Stavby z vŕby, hmyzie hotely, pocitový
chodník, záhony s bylinkami, záhony zeleniny, drobné ovocie, spracovanie a výroba
sušených pochutín – toto všetko sa využívalo pri diskusiách a rozhovoroch s mladými ľuďmi
pri ich uplatnení na trhu práce a v budúcnosti. Tento projekt sme realizovali v prostredí firmy
Biocentrum, s.r.o. v Želiezovciach v dňoch 27.8. – 1.9.2021 vďaka programu Erasmus+.
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Nájsť prítomnosť, nestratiť budúcnosť

Od 1.7.2019 do 30.6.2021 nezisková organizácia Spokojnosť – centrum sociálnych služieb
realizovala nízkoprahovú sociálnu službu pre deti a rodinu pre klientov v okrese mesta
Prievidza, ktorí sa ocitli v ťažkej životnej situácii v dôsledku látkovej a nelátkovej závislosti.
Projekt s názvom Nájsť prítomnosť, nestratiť budúcnosť bol realizovaný v rámci podpory
projektu Zefektívnenie súčasných a zavedenie nových nástrojov za účelom zvýšenia aktivity
ľudí ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením v dôsledku látkovej a nelátkovej
závislosti, ako je závislosť od alkoholu, drog, internetu, televízie, gamblerstvo a pod. Vďaka
Operačnému programu Ľudské zdroje bolo vytvorené Centrum poradensko-sociálnych
služieb a prevencie. Všetky poskytované služby boli bezplatné a anonymné. Unikátnosť tejto
nízkoprahovej sociálnej služby pre deti a rodinu spočívala v komplexnej pomoci nielen
závislému, ale celej rodine, ktorá je častokrát existenčne zasiahnutá vzniknutou situáciou
závislého a stáva sa tak spoluzávislou. Poskytovaná sociálna služba zahŕňala sociálne
poradenstvo, podporu začlenenia do spoločnosti, iniciovanie svojpomocných skupín,
sociálnu rehabilitáciu, zriadenie pravidelnej online poradne, sprostredkovanie dopĺňania
potrebnej kvalifikácie, finančnej gramotnosti a kariérne poradenstvo pre klientov a ich
rodinných príslušníkov. Tento projekt sa realizoval vďaka podpore z Európskeho sociálneho
fondu a Európske fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.
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Prevencia diskriminácie s trvalým dopadom

Nezisková organizácia Spokojnosť – centrum sociálnych služieb od 1.7.2021 začala
s implementáciou projektu Prevencia diskriminácie s trvalým dopadom. Cieľom činnosti je
skvalitnenie a rozšírenie poskytovaných služieb za účelom predchádzania a eliminovania
diskriminácie. Aktivity sú realizované v meste Prievidza, v prípade potreby v rámci celého
okresu Prievidza. Poskytujeme základné sociálne poradenstvo, špecializované sociálne
poradenstvo, právne poradenstvo, krízovú intervenciu, poradenstvo prostredníctvom
telekomunikačných technológií a sprevádzanie klientov cieľových skupín. Cieľovou
skupinou sú jednotlivci a skupiny ohrozené diskrimináciou, chudobou a sociálnym
vylúčením – nezamestnaní klienti, klienti v hmotnej núdzi, osoby so zdravotným
postihnutím, osoby s duševnou poruchou, klienti závislí od návykových látok alebo
návykových škodlivých činností a ich rodinní príslušníci. Tento projekt sa realizuje vďaka
podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európske fondu regionálneho rozvoja v rámci
Operačného programu Ľudské zdroje.
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POSKYTOVANIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB POČAS PANDÉMIE 

COVID – 19

Pandémia covid-19 zasiahla celú spoločnosť a obmedzila tak súčasne aj poskytovanie

sociálnych služieb. Nakoľko práve počas pandémie a nepriaznivých životných situácií

človeka je sociálna služba nevyhnutná, sociálna práca sa stala prvou líniou pri práci

s klientom. Na základe usmernení od Implementačnej agentúry a vládou nariadených

opatrení sme vytvorili krízový plán pri práci s klientom.

• Najdôležitejším bodom pre nás bolo vytvorenie osvety a časté informovanie obyvateľov

sídelnej komunity o aktuálnych vládou nariadených opatreniach – výveskami v KC, osobne

v exteriéri sídliska, ale aj pomocou telekomunikačných technológií.

• Na sídlisku Ciglianska cesta prebiehalo v mesiacoch február – apríl plošné testovanie na

týždennej báze, ktoré využila viac ako polovica obyvateľov sídliska. Testovanie bolo

efektívne a zmysluplné, vďaka testovaniu sa dokázali selektovať pozitívni obyvatelia

a zminimalizovalo sa tak šírenie ochorenia covid-19 na sídlisku.

• Pri plnení odborných činností v organizácii sa dodržiavali opatrenia podľa platného covid

semaforu (prekrytie horných dýchacích ciest, dezinfekcia, rozostupy, popr. minimalizovanie

klientov na m²).
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SPOMIENKA NA DEŇ RÓMOV
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Podporou od mesta Prievidza sme mali možnosť zrealizovať najvýznamnejšiu akciu roka

2021 – Spomienka na Deň Rómov. Akcia sa pre nepriaznivý stav šírenia ochorenia covid-19

konala v septembri 2021. Aktivizácia obyvateľov komunity zo sídliska na Ciglianskej ceste,

ich trpezlivosť a celková disciplína značne prispela k hladkému chodu celej akcie.

Obyvatelia komunity pripravili exteriér sídliska a boli nápomocní pri príprave občerstvenia

pre účinkujúcich. K spomienkovému dňu v rámci kultúrneho programu značne prispeli

účinkujúci - Malý Vtáčnik, Romano Jilo, Magda Hianiková a Nany Hudák. Celá akcia mala

aj sociálny charakter, spájanie komunity v jeden celok a prepájanie majoritnej a minoritnej

spoločnosti.



NIELEN PRSTOM NA MAPE
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Vďaka finančnej podpore mesta Prievidza a Komisie školstva a kultúry sme v mesiaci júl

2021 mohli za odmenu zrealizovať pre deti a mládež zo sídelnej časti mesta Prievidza výlet.

Spoločne s deťmi a niektorými rodičmi sme navštívili historické mesto Banská Štiavnica.

Mesto nám okrem svojho historického nádychu ponúklo aj množstvo možností na rozvíjanie

kreativity a fantázie. Navštívili sme tvorivé dielne v Terra Permonii, ktoré sú miestom

oddychu, zábavy, učenia a poznávania pre všetkých od 3 rokov. Nielen deti, ale aj ich rodičia

si prišli na svoje. Najviac ich zaujala mašinkáreň, fosforovňa a razenie menoviek, kde strávili

najviac času. Okrem toho, že táto inkluzívna aktivita slúžila ako odmena pre deti za

vysvedčenie, dôležitým prvkom bolo vzájomné utužovanie kolektívu detí a vzťahov medzi

rodičmi a ich deťmi a učenie správania sa na verejných miestach.



ROMA SPIRIT
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Už 13. rok prebieha projekt zameraný na podporu aktívnej snahy všetkých, ktorí sa podieľajú

na zlepšení situácie Rómov v našej krajine. Roma Spirit je verejným ocenením,

zviditeľnením a prezentáciou aktivít, ktoré podporujú spoločenskú inklúziu a prinášajú

efektívne a fungujúce riešenia problémov rómskych komunít a sú pozitívnym prínosom pre

celú spoločnosť. Medzi najlepších 21 finalistov, nominovaných osobností, organizácií a

činov, sme sa našou aktívnou a dlhoročnou činnosťou dostali aj my, Spokojnosť– centrum

sociálnych služieb, n.o. Nomináciu sme získali za celkový prístup k inklúzii, realizácii

nízkoprahových služieb a rozsah intervencií pre deti, mladistvých a dospelých, v

prirodzenom prostredí v regióne Hornej Nitry a mesta Prievidza, s aktívnym zapojením

samotných klientov. Osobitne za programy ako sprevádzanie mladých matiek, terapia pôdou

alebo realizácia Rómskeho zastupiteľského výboru.



Poskytnuté sociálne služby v roku 2021
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Nezisková organizácia SPOKOJNOSŤ, n.o. – centrum sociálnych služieb v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. 

o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení 

neskorších predpisov poskytuje:

• nízkoprahovú sociálnu službu pre deti a rodinu,

• krízovú pomoc poskytnutú prostredníctvom telekomunikačných technológií,

• terénnu sociálnu službu krízovej intervencie,

• službu poskytovanú v komunitnom centre.

V zmysle §16 vyššie uvedeného zákona poskytujeme odborné činnosti:

• základné sociálne poradenstvo,

• špecializované sociálne poradenstvo,

• pomoc pri uplatnení práv a právom chránený záujem,

• sprostredkovanie,

• výchova,

• prevenčné aktivity,

• pomoc pri pracovnom uplatnení,

• pomoc pri príprave na školské vyučovanie,

• stimulácia komplexného vývoja dieťaťa so zdravotným postihnutím,

• pomoc pri prevádzke domácností, 

• pomoc pri hospodárení s financiami,

• podpora pri organizovaní času,

• podpora pri zapojení sa do spoločenského a pracovného života,

• podpora rozvoja osobných záujmov,

• predchádzanie a riešenie krízových situácií,

• podpora spoločensky primeraného správania v rámci podpory samostatného bývania.

V zmysle §18 vyššie uvedeného zákona poskytujeme aj ďalšie činnosti:

• poskytovanie nevyhnutného ošatenia a obuvi,

• vzdelávanie,

• záujmovú činnosť,

• požičiavanie pomôcok.



Tabuľka 1 Poskytnuté služby
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Graf 1 Poskytnuté služby

Aktivita Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December Celkom

Počet návštev Komunitného centra 400 390 452 342 377 342 414 396 296 416 398 231 4454

Nízkoprahová sociálna služba pre deti 
a rodinu

38 107 138 131 175 121 197 182 127 225 188 55 1684

Nízkoprahová sociálna služba pre deti 
a rodinu OÁZA

135 117 127 110 122 130 85 70 65 64 71 71 1167

Krízová pomoc prostredníctvom 
telekomunikačných technológií

11 15 14 9 12 10 6 10 6 13 11 19 136

Terénna sociálna služba krízovej 
intervencie

106 108 130 84 54 20 2 11 11 11 8 13 558

Iné aktivity (charitatívne, 
humanitárne, vzdelávacie)

57 132 68 1088 56 91 109 376 398 146 58 0 2579

Počet klientov 10 578/rok
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Finančná správa za rok 2021
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NÁKLADY Porovnateľné obdobia

Číslo účtu - náklad Č.r. Rok 2020 Rok 2021

501 - Spotreba materiálu 1 11358 16997

502 - Spotreba energie 2 3200 2652

511 - Opravy 4 0 35

513 - Náklady na reprezentáciu 6 0 152

518 - Ostatné služby 7 7958 31036

521 - Mzdové náklady 8 139970 175017

524 - Zákonné sociálne a zdrav.poistenie 9 45651 57733

527 - Zákonné sociálne náklady 11 1197 936

538 - Ostatné dane a poplatky 15 141 162

549 - Ostatné náklady 24 267 288

Účtová trieda 5 spolu 38 209742 285008

PREHĽAD O NÁKLADOCH A VÝNOSOCH

VÝNOSY Porovnateľné obdobia VÝNOSY nevyčerpané PRESUN

Číslo účtu - výnos Č.r. Rok 2020 Rok 2021

Číslo účtu -

výnos do roku 2022

601 - Tržby za vlastné výrobky 39 0 0

662 -

Nevyčerpaná 

Karpatská 

nadácia 1000

602 - Tržby za vlastné služby 40 0 0 662 - Nevyčer.projekt Ekopolis 6639

622 - Aktivácia vnútroorganizačných služieb 47 72 360

646 - Prijaté dary 55 3925 5549 691 - Nevyčer.dotácia ITMS 13000

647 - Osobitné výnosy 56 0 28200 691 - Nevyčer.dotácia PREDIT 46755

662 - Prijaté príspevky od iných organizácií 68 858 40672

663 - Prijaté príspevky od fyzikýh osôb 69 300 480

665 - Príspevky z podielu zaplatenej dane 71 3174 2473

691 - Dotácie zo ŠR a miest.samosprávy 73 183703 232755

Účtová trieda 6 spolu 74 192032 310489

Účtová trieda 

6 spolu 67394

591 Daň z príjmu 76 0 0

Výsledok hospodárenia po 

zdanení 78 -17710 25483



Prehľad príjmov a výdavkov podľa jednotlivých zdrojov
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Stredisko Názov Náklady Výnosy Výs.hosp. 

212,18 10 931,34 10 719,16

1 Chránené dielne 98 379,63 8 995,36 -89 384,27

10 Ekopolis 3 387,00 8 211,00 4 824,00

11 Karpatská nadácia 0,00 0,00 0,00

2 ITMS - oáza, chudoba, PREDIST 88 157,76 126 165,53 38 007,77

3 Komunitné centrá - Ciglianska 55 380,10 120 456,15 65 076,05

4 Mesto Prievidza 5 831,55 6 870,00 1 038,45

5 Erasmus 19 800,00 15 840,00 -3 960,00

6 ACF 9 324,27 8 041,45 -1 282,82

7 Nadácia Centra pre filantropiu 2 979,95 2 980,00 0,05

9 ESET 1 555,68 2 000,00 444,32

Celkom: 285 008,12 310 490,83 25 482,71
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Stav a pohyb významných položiek záväzkov

Položka záväzkov Č.r. k 1.1.2021 k 31.12.2021

Dlhodobé záväzky 79 141554 145541

Záväzky zo sociálneho fondu 80 3676 4611

Ostatné dlhodobé záväzky 86 137878 140930

Krátkodobé záväzky 87 52577 19860

Záväzky z obchodného styku 88 1301 428

Záväzky voči zamestnancom 89 9039 9604

Zúčtovanie so SP a ZP 90 4982 7828

Daňové záväzky 91 1035 2000

Záväzky vzhľadom k ŠR 92 217 0

Ostatné záväzky 96 36003 1

Časové rozlíšenie 101 97831 67394

Výnosy budúcich období 103 97831 67394

Cudzie zdroje spolu 104 194131 166602

HV za účtovné obdobie 73 -17710 25483

Nevysporiadaný výsledok minul.období 72 -134565 -152275

ZDROJE SPOLU 104 139687 107203

Ekonomicky oprávnené náklady na jedného prijímateľa sociálnej služby za 

kalendárny rok predstavuje 26,94€

Príloha 1- účtovná závierka za rok 2021

Príloha 2- výrok audítora
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. .2 0
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rlo, lzczrttl, otL zozi

Miesto pre evidendn6 dislo Odtladok prezentadnej pediatky darioveho (radu

b n.o.
vl0zA

,2321

ll.
l- MF sR 2or 3 J
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Strana aktiv
c,r, Be2n6 [dtovn6 obdobie

Bezprostredne
predch6dzajIce
f6tovn6 obdobie

Brutto Korekcia Netto Netto

a b 1 2 3 4

A. NEoBEZNY mAlefox SpoLU r.002 + r.009 + r.021 001 16990,00 16990,00 0,00 0,00
,1,

Dlhodobf nehmotni majetok r. 003 a2 r. 008 002

Nehmotn6 vlisledky z vlivojovej a obdobnej dinnosti
012-(072+0S1AU)

003

Softv6r 013 - (073+091AU) 004

Ocenitel'n6 prdrva 014 - (074 + O91AU) 005

Ostatnf dfrodob! nehmotn! ma.jetok (018+ 019)-(078 + 079
+ 091 AU)

006

Obstaraniedlhodob6honehmotnehomajetku (041-093) 007

Poskytnute preddavky na dlhodob! nehmotn! majetok
(051- Oe5AU)

008

2. Dlliodobf hmotnli majetok r. 0'10 aZ r. 020 009 16990,00 '16990,00 0,00 0,00

Pozemkyl (031) 010 x

Umeleck6 diela a zbierky (032) 011 X

Sti,vUy 021 - (081 + 092AU) 012

Samostatn6 hnutel'n6 veci a s0bory hnutel'nlch veci
)22-(082+092AU) 0'13

Dopravn6 prostriedky 023 - (OS3 + 092AU) 014 16990,00 16990,00 0,00 0,00

Pestovatel'sk6 celky trvalfch porastov 025 - (085 + 0924U) 0'15

Zdkladne st6do a t'a2n6 zvierat6 026 - (086 + 092AU) 016

Drobn! dlhodob! hmotn! majetok 028 - (088 + O92AU) 017

Cstatnf dlhodobli hmotnf majetok 029 - (089 +092AU) 018

Cbstaranie dlhodob6ho hmotneho majetku (042 - 094) 019

Poskytnute preddavky na dlhodob! hmotn5i majetok (052
- 095AU) 020

3 Dlhodobf finandnf majetok r. 022 ai r.028 o2'l

Podielov6 cenn6 papiere a podiely v obchodnlich
spolodnostiach v ovl6danej osobe (061- 096 AU)

022

Podielov6 cenn6 papiere a podiely v obchodnfch
spolodnostiach s podstatnlm vplyvom (062 - 096 AU)

Dlhove cenn6 papiere dr2an6 do splatnosti (065 - 096 AU) 024

P62idky podnrkom v skupine a ostatn6 p62idky (066 + 067) -
096 AU 025

Ostatnli dlhodob! finandn! majetok (069 - 096 AU) 026

Obstaranie dlhodob6ho finandn6ho majetku (043 - 096 AU) 027

Poskytnut6 preddavky na dlhodob! finandnf maletok (053 -
096 AU) 028

.A
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Srirvaha (Ud NUJ 1-01) teo srD l--l--l-TlJ 7 I 2 3 o I 7

Strana aktiv c.r.
Be2n6 (dtovn6 obdobie

Bezprostredne
predchidzajIce
ridtovn6 obdobie

Brutto Korekcia Netto Netto

a b 1 2 3 4

B. oBEZNV MAJEToK SPoLU r. 030+ r. 037+ r.042 + r.051 029 107151 ,81 107151,81 139633,98

1. Z6soby r.031 ai r.036 030

illateri6l (112 + 119) - 191 031

Nedokonden6 vlroba a polotovary vlastnej vyroby (121
+122)-(192+193) 032

Vfrobky (123 - 194) 033

Zvieral1 (124 - 195) 034

fovar (132 + 139) - 196 035

Poskytnut6 prev6dzkov6 preddavky na zdsoby (314 AU -

391 AU)
036

2. Dlhodob6 pohl'adivky r. 038 ai r. 041 037

Pohl'ad6vky z obchodn6ho styku (311 AIJ aZ 314 AU) - 391 AU 038

Ostatn6 pohl'addrvky (315 AU - 391AU) 039

Pohladdvky vodi ridastnikom zdru2eni (358AU - 391AU) 040

ln6 pohl'ad6vky ( 335 AU + 373 AU + 375 AU + 378AU)
- 391AU

041

3. Kritkodob6 pohl'adivky r. 043 a2 r. 050 042 23,05 23,05 10,1s

Pohl'ad6vky z obchodn6ho styku (31 1AU a2 314 AU) - 391AU 043

Ostatn6 pohl'ad6vky (315 AU - 391 AU) 044 23,05 23,05 10,15

Zgilovanie so Soci6lnou poist'ovriou a zdravotnlimi poist'ovframi
(336 )

045 X

Dafiove pohl'ad6vky (341 a2345) 046 x

Pohl'ad6vky z ddvodu finandnfch vzt'ahov k StStnemu rozpodtu
a rozpodtom Uzemnej samospr6vy (346+ 348)

047 X

Pohl'ad6vky vo6i fdastnikom zdruZen( (358 AU - 391AU) 048

Spojovaci.06et pri zdruleni (396 - 391AU) 049

ln6'pohl'ad6vky (335AU + 373AU + 375AU + 378AU) - 391AU 050

4. Finandn6 fdty r. 052 a2 r.056 051 107128,76 107128,76 '139623,83

Pokladnica (211 + 213) o52 5427,20 X 5427,20 4389,97

Bankov6 ridty (221 AU + 261) NE' 101701,56 x 101701 ,56 1 35233,86

Bankov6 (dty s dobou viazanosti dlh5ou ako jeden rok (221 AU) 054 x

Kr6tkodob! finandnf majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257)
- 291 At)

055

Obstaranie kr6tkodobeho financn6ho majetku (259 - 291AU) 056

c. eASovE RozLiSENtE spoLu r. 0s8 a r.059 057 51,32 51,32 52,91

1 N6klady budricich obdobi (381) 058 51,32 51,32 52,91

Prijmy budricich obdobi (385) 059

IUAJETOK SPOLU r.001 + r.029 + r.057 060 124193,13 16990,00 107203,13 1 39686,89
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SUvaha (Ud NUJ 1-01) reo srD [-r]-Tl3 7 I 2 3 6 1 7

Strana pasiv c,r.
Bein6 ridtovn6

obdobie

Bezprostredne
predch6dzajf ce tdtovn6

^lirl^!ria
d b 5 6

A, VLASTNE ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU
r. 062+ r. 068 + r.072 + r.073

061 -126792,32 -152275,03

lmanie a pefia2n6 fondy r. 063 a2 r. 067 062

Z6kladn6 imanie (411) 063

Petia2n6 fondy tvoren6 podl'a osobitn6ho predpisu (412) 064

Fond reprodukcie (413) 065

Ocenovacie rozdiely z precenenia majetku azdvazkov (414) 066

Ocehovacie rozdiely z precenenia kapitdlovlch idastin (415) 067

2. Fondytvoren6 zo zisku r. 069 a2 r.071 068

Rezervny fond (421) 069

Fondy tvoren6 zo zisku (423) 070

Ostatn6 fondy (427) 071

3. Nevysporiadanf vfsledok hospod6renia minulfch rokov
l+'-ArA\ 072 152275,03 -134565,31

4. Vfsledok hospodirenia za ridtovn6 obdobie r. 060 - (r. 062 + r
068 + r. 072 + r.074 + r. 101)

073 25482,71 -17709,72

B.CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097 074 16660'1,62 194130,96

1. Rezervy r.076 aZr.078 075 1200,00

Rezervy zdkonn6 (451AU) 076

Ostatn6 rczevy (459AU) 077

Kr5tkodob6 rezervy (323 + 451AU + 459AU) 078 1200,00

2. Dlhodob6 zAvilzky r.080 aZ r.086 079 145541,22 141554,03

ZAvdzky zo soci6lneho fondu (472) 080 461 1,30 3675,63

Vydan6 dlhopisy (413) 081

Zlvazky z n6jmu (474 AU) 082
Dlhodob6 prijat6 preddavky (475) 083

Dlhodob6 nevyfakturovan6 dod6vky (476) 084

Dlhodob6 zmenky na ihradu (478) 085

Ostatn6 dlhodobe zAvttzky (373 AU + 479 AU) 086 140929,92 137878,40

3.

l

{

Kr6tkodob6 zAvAzky r.088 a2 r.096 087 19860,40 52576,93

Zi;itzky z obchodneho styku (321 a2 326) okrem 323 OBB 428,25 1300,70
'.6v?tzky vodi zamestnancom (331 + 333) 089 9603,53 9038,83

Luctovanre so Socralnou porst'ovnou a zdravotnymr porst'ovRamr
(336) 090 7827,92 4982,36

Dafio.y6 zitvdzky (341 a2345) 09'1 '1999,69 1035,49

ZAvitzky z d6vodu finandnlich vzt'ahov k St6tnemu rozpodtu a
rozpodtom tizemnej samospr6vy (346+3a3; 092 216,77

Zevezky z upisanlch nesplatenfch cennfch papierov a vkladov
(367) 093

ZAvdzky vodi (dastnikom zdruZeni (368) 094

Spojovaci [det pri zdruZeni (396) 095

Ostatn6 zAvdzky (379 + 373 AU + 474 AU + 479 AU) 096 1,0'1 36002,78

t. Bankov6 vipomoci a p62i6ky r. 098 a2 r. 100 097

Dlhodobe bankov6 rivery (461AU) 098

Be2n6-bankov6 rivery (231+ 232 + 461AU) noo

Prijate kretkodobe finandne vfpomoci (241+ 249) 100

c CASOVE ROZL|SENIE SPOLU r.102 a r.'103 101 67393,83 97830,96
1. Vldavky budricich obdobi (383) 102

Vlnosy budricich obdobi (384) 103 67393,83 97830,96
VLASTNE ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101 104 107203,13 139686,89
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Vykazziskov a strdt (Uc NUJ 2-01) reo /srDlTl-Tl3 7 I 2 J 6 1 7

disto
ri6tu Niklady 6isto

riadku

Cinnost' Bezprostredne
predch6dzaj0ce
Idtovn6 obdobie

Hlavn6
nezdafiovani

Zdafiovanir Spolu

a b c 1 2 3 4

501 Spotreba materi6lu 0'1 16996,57 '16996,57 '1 1357,B8

502 Spotreba energie 02 2651,66 2651,66 3200,05

504 Predanli tovar 03

511 Opravy a udr2iavanie 04 35,00 35,00

512 Cestovn6 6tr

5f3 N6klady na reprezent6ciu 06 152,04 152,04 0,00

518 Ostatn6 slu2by 07 31 036,05 31036,05 7958,1 3

\21 Mzdov6 n6klady 08 175017,43 175017,43 1 39969,90

524
Zdkonn6 soci6lne poistenie a zdravotn6
poistenie 09 57732,89 57732,89 45651,14

525 Ostatn6 soci6lne poistenie 10

527 ZAkonnb soci6lne n6klady. 11 935,67 935,67 1 '196,73

528 Ostatn6 sociSlne n6klady 12

531 Dai z motorovlch vozidiel 13

Faa Dai z nehnutel'nosti 14

538 Ostatn6 dane a poplatky '15 162,51 162,51 140,80

541 Zmluvn6 pokuty a pen6le to

542 Oslatne pokuty a pendle 17

543 Odpisanie pohl'ad6vky 18

544 Uroky 19

545 Kurzov6 straty 20

546 Dary 21

547 Osobitn6 n6klady 22

548 Mank6 a Skody 23

549 ln6 ostatn6 n6klady l4 2BB,3O 2BB,3O 267,14

55'l
Odpisy dlhodob6ho nehmotn6ho majetku a
dlhodob6ho hmotn6ho majetku

.E

EEO
ZostatkovS cena predan6ho dlhodob6ho
nehmotneho majetku a dlhodob6ho
hmotn6ho maietku

26

553 Predan6 cenn6 papiere 27

554 Predanf matdtiSl aa

EEE Ndklady na kr6tkodobli finandnli majetok 29

556 Tvorba fondov 30

557 N6klady na precenenie cennlch papierov 31

558 fvorba a z0dtovanie opravnlich poloZiek 2a

56'1
Poskytnut6 prispevky organizadnlim
zlolkAm

aa

562
Poskytnut6 prispevky infm idtovn!m
ednotkim 34

563 Poskytnut6 prispevky fyzick!m osobSm

565
Poskytnut6 prispevky z podielu zaplatenej
dane

?A

567 Poskytnut6 prispevky z verejne.j zbierky JI

06tovi trieda 5 spolu r. 01 ai r. 37 38 285008,12 285008,1 2 209741,77
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V5ikaz ziskov a str6t (Uc NUJ 2-01) tco /srD[T-mJ 7 I 2 3 o 1 7

Cislo
lietu

Vinosy
Cislo
riadku

Cinnost' Bezprostredne
predch6dzajIce
0dtovn6 obdobie

Hlavn6
nezdaiovani

Zdaiovan6 Spolu

a b c 2 3 4

601 fr2by za vlastn6 vfrobky JY

602 frZby z predaja sluZieb 40

604 Tr2by za predanli tovar 41

611 Zmena stavu zdsob nedokondenej vfroby 42

612 Zmena stavu z6sob polotovarov 43

613 Zmena stavu z6sob vlrobkov 44

614 Zmena stavu z6sob zvierat 45

621 Aktiv6cia materi6lu a tovaru 46

Aktivdcia vnutroorganizadn!ch slu2ieb 47 360,00 360,00 72,00

623 Aktiv6cia dlhodobeho nehmotn6ho majetku 48

624 Aktiv5cia dlhodob6ho hmotn6ho majetku 49

641 Zmluvne pokuty a pen6le 50

642 Ostatn6 pokuty a pen6le 5'l

643 Platby za odplsane pohl'ad6vky 52

64{ Uroky 53

645 Kurzov6 zisky 54

646 Prijat6 dary 55 5548,73 5548,73 3925,39

b47 Osobitn6 v!nosy 56 28200,00 28200,00

648 ZAkonnd poplatky 57

649 ln6 ostatne vlinosy 5B 1,87 1,87

651
frZby z predaja dlhodob6ho nehmotn6ho
majetku a dlhodob6ho hmotn6ho maietku

59

652 Vfnosy z dlhodob6ho finandn6ho majetku 60

653
Trlby z predaja cennlch papierov a

podielov
OI

654 TrZby z predaja materi5lu 62

655
Vlnosy z kr6tkodob6ho finandn6ho
maietku

OJ

656 Vlnosy z pouZitia fondu o4

657 Vlnosy z precdnenia cennlich papierov 65

658 Vfnosy z n6jmu maietku 66

661 Prijat6 prispevky od organiza6nlTch zlo2iek 67

ooz Pri.jat6 prispevky od inlch organizdcii 68 40672,45 40672,45 857,80

663 Prijat6 prispevky od fyzicklch os6b 69 480,00 480,00 300,00

664 Prijate clenske prispevky 70

665 Prispevky z podielu zaplatenej dane 71 2472,59 2472,59 3174,29

bb/ Prijat6 prispevky z verejnlch zbierok 72

691 Dot6cie 73 232755,19 232755,19 183702,57

UdtovAtrieda6spolu r.39a2r.73 74 310490,83 310490,83 '192032,0s

Vfsledok hospodirenia pred zdanenim
r.74 - r.38

75 25482,71 25482,71 -17709,72

ao4 Dai z prijmov t6
EOA Dodatodn6 odvody dane z prijmov aa

Vfsledok hospodirenia po zdaneni
(r. 75 - (r. 76 + r.771| {+l-)

78 25482,71 25482,71 -17709,72

Strana 6
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IČO /SID 

 

Čl. I. 
Všeobecné údaje 

(1) Údaje o zakladateľovi alebo zriaďovateľovi účtovnej jednotky: 
 

 
 

Údaje o zakladateľovi alebo zriaďovateľovi 
účtovnej jednotky: 

SPOKOJNOSŤ - centrum sociálnych služieb, n.o. 

Jesenského 449 

971 01 Prievidza 

 

 

Dátum založenia alebo zriadenia účtovnej 
jednotky 10.10.2007 

 

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

 
 

Štatutárne orgány: 
(Štatutár, správna rada, predsedníctvo) 

Štatutárna zástupkyňa Mgr. Monika Dessuet 

  

Správna rada predseda Michalík Jozef 

 podpredseda RNDr. Drexlerová Helena 

 člen Michalíková Miroslava 

Dozorný orgán: 

(Dozorná rada, revízor) 

Revízor Eva Hájovská 

  

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

 

 
 

 
Hlavná činnosť: 

Sociálne služby podľa druhu: 

1. sociálne služby krízovej intervencie - terénna sociálna služba krízovej intervencie 

- poskytovanie soc.služby v nizkoprahovom dennom centre a v komunitnom centre 

- nizkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu 

2. sociálne služby na podporu rodiny s deťmi - služba včasnej intervencie 

 
Podnikateľská činnosť: 

 

 

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

zostavuje účtovná závierka (ďalej len „bežné účtovné obdobie“) a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie. Počet dobrovoľníkov 
vyslaných účtovnou jednotkou a počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia. 

Tabuľka k čl. I ods. 4 o počte zamestnancov a dobrovoľníkov: 
 

 
Bežné účtovné obdobie 

Bezprostredne predchádzajúce účtovné 
obdobie 

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov 14,00 17,00 

z toho počet vedúcich zamestnancov 1,00 1,00 

Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou 1,00 1,00 

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

  

 

(5) Informácia o organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky: žiadne 
 

 

 

 

 

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

Poznámky (Úč NUJ 3 – 01) 3 7 9 2 3 6 1 7 

 

    

 



8 © MVOServis s.r.o.  

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.  

Zvážili sme všetky potenciálne dopady pandemickej situácie na naše aktivity a detailne zrevidovali všetky naše programy a projekty. Aj napriek tomu bola 
snaha organizácie poskytovať naďalej sociálne služby krízovej intervencie ako aj sociálne služby na podporu rodiny s  deťmi. Účtovná závierka bola 
zostavená ako riadna, za predpokladu nepretržitého pokračovania činnosti bez akýchkoľvek dopadov z neistôt uvedených nižšie. Schopnosť organizácie 
nepretržite pokračovať vo svojej činnosti závisí od úspešnosti realizácie plánovaných projektov a závisí aj od finančnej podpory zakladateľa a iných fyzických 
osôb vo forme pôžičiek a darov. 

                  

(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. bez zmien 

 

Druh zmeny Dôvod 
Vplyv na hodnotu majetku, záväzkov, základného 

imania a výsledku hospodárenia 

   

   

(3) 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 obstarávacia cena 

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 žiaden 

i) zásoby vytvorené vlastnou činnosťou žiaden 

j) zásoby obstarané iným spôsobom žiaden 

k) pohľadávky žiaden 

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 menovitá hodnota 

p) deriváty žiaden 

q) majetok a záväzky zabezpečené derivátmi žiaden 

r) prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe finančného prenájmu obstarávacia cena 

(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 

Druh dlhodobého majetku Doba odpisovania [v rokoch] Sadzby odpisov Odpisová metóda 

motorové vozidlo 4 1/4 rovnomerná 

    

(5) Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku – účtovná jednotka uplatňuje: žiaden 

Opravné položky Rezervy 

  

(6) Porovnateľné údaje 

Niektoré údaje za predchádzajúce účtovné obdobie boli pozmenené pre ich lepšiu porovnateľnosť s údajmi uvedenými v bežnom účtovnom období. Zmena 
v prezentácii porovnateľných údajov nemala dopad na celkovú výšku aktív, pasív, vlastného imania a výsledku hospodárenia v predchádzajúcom období. 
Zmena sa týka prezentácie transakcií a zostatkov z prijatých pôžičiek v účtovných výkazoch, ako i v poznámkach k účtovnej závierke.
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                                                                                              Čl. III 
Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe 

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

       
0,00 € 

prírastky       0,00 € 

úbytky       0,00 € 

presuny       0,00 € 

Stav na konci bežného účtovného 
obdobia 

      
0,00 € 

Oprávky – stav na začiatku bežného 
účtovného obdobia 

      
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 

      
0.00 € 

Stav na konci bežného účtovného 
obdobia 

      
0.00 € 

 
 

Tabuľka č. 2 
 

  

 
Pozemky 

 
Umelecké 

diela 
a zbierky 

 

 
Stavby 

Samost. 
hnuteľné 

veci 
a súbory 
hnut. vecí 

 
Dopravné 
prostried- 

ky 

Pestova- 
teľské 
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 € 

 
16990,00 € 

      
16990,00 € 

prírastky           0,00 € 

úbytky           0,00 € 

presuny           0,00 € 

Stav na konci bežného 
účtovného obdobia 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 16990,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 16990,00 € 
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Oprávky – stav na 
začiatku bežného 
účtovného obdobia 

     
16990,00 € 

      
16990,00 € 

prírastky           0,00 € 

úbytky           0,00 € 

Stav na konci bežného 
účtovného obdobia 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 16990,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 16990,00 € 

Opravné položky – stav 
na začiatku bežného 
účtovného obdobia 

           
0,00 € 

prírastky           0,00 € 

úbytky           0,00 € 

Stav na konci bežného 
účtovného obdobia 

0,00 € 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 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 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 € 

 

(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 Výška majetku 

  

  

  

  

 

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

Dlhodobý majetok Spôsob poistenia Výška poistenia 

motorové vozidlo povinné zmluvné poistenie 240,07 

   

   

   

 

(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. 

 
Tabuľka k čl. III ods. 4 o zmenách jednotlivých položiek dlhodobého finančného majetku: 

žiaden 

 

 
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 
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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 
 

  Podiel   

  účtovnej   

  

Podiel na 
jednotky na 
hlasovacích 

Hodnota vlastného imania ku koncu Účtovná hodnota ku koncu 

Názov spoločnosti základnom 
imaní (v %) 

právach   

  
(v %) 

bežného účtovného 
obdobia 

bezprostredne 
predchádzajúceho 
účtovného obdobia 

bežného účtovného 
obdobia 

bezprostredne 
predchádzajúceho 
účtovného obdobia 

       

       

       

       

 
(5) 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 

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 

       

       

       

       

       

       

 

(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. 

 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 5048,03 € 4010,80 € 

Ceniny 379,17 € 379,17 € 

Bežné bankové účty 101701,56 € 135233,86 € 

Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden 
rok 

  

Peniaze na ceste   

Spolu 107128,76 € 139623,83 € 
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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    0,00 € 

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 € 

Obstarávanie krátkodobého finančného majetku    0,00 € 

Krátkodobý finančný majetok spolu 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Tabuľka č. 3 
 

 
Krátkodobý finančný majetok 

Zvýšenie/ zníženie hodnoty 
(+/-) 

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 Suma 

   

   

   

   

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

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   

Pohľadávky po lehote splatnosti   

Pohľadávky spolu 0,00 € 0,00 € 

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

Opis Suma 

 časové rozlíšenie nákladov poistenie motor.vozidla - zákonné poistenie 51,32 € 

 príjmy budúcich období   

(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 nez iskových 
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 
 

 Stav na začiatku    Stav na konci 
bežného Prírastky Úbytky Presuny bežného 

účtovného (+) (-) (+, -) účtovného 
obdobia    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 -134565,31 €   -17709,72 € -152275,03 € 

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie -17709,72 € 25482,71 €  17709,72 € 0,00 € 

Spolu -152275,03 € 25482,71 € 0,00 € 0,00 € -126792,32 € 

(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  

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  
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Úhrada straty minulých období  

Prevod do sociálneho fondu  

Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov  

Iné  

Účtovná strata 17709,72 € 

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 17709,72 € 

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 bezvýznamné 

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 

     

Jednotlivé druhy dlhodobých zákonných rezerv      

Zákonné rezervy spolu      

Jednotlivé druhy krátkod.ostat.rezerv - audit  1200 €   1200 € 

Jednotlivé druhy dlhodobých ostatných rezerv      

Ostatné rezervy spolu  1200 €   1200 € 

Rezervy spolu      

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, bezvýznamné 

 

Významné položky ostatných a iných záväzkov Začiatočný stav Prírastky Úbytky Konečný zostatok 

Krátkodobá pôžička od Dessuet Moniky 36001,77 €  36001,77 0,00 € 

    0,00 € 

    0,00 € 

    0,00 € 

    0,00 € 

    0,00 € 

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

 Stav na konci 

bežného účtovného obdobia 
bezprostredne predchádzajúceho účtovného 

obdobia 

Záväzky do lehoty splatnosti 166601,62 € 194130,96 € 

Záväzky po lehote splatnosti   

Záväzky spolu 166601,62 € 194130,96 € 
 

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 

bezvýznamné 
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Tabuľka k čl. III ods. 14 písm. c) a d) o záväzkoch 
 

 
Druh záväzkov 

Stav na konci 

bežného účtovného obdobia 
bezprostredne predchádzajúceho 

účtovného obdobia 

Záväzky po lehote splatnosti   

Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka 19860,40 € 52576,93 € 

Krátkodobé záväzky spolu 19860,40 € 52576,93 € 

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane 4611,30 € 141554,03 € 

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov 140929,92 €  

Dlhodobé záväzky spolu 145541,22 € 141554,03 € 

Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu 166601,62 € 194130,96 € 

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, žiadne 

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 3675,63 € 2936,72 € 

Tvorba na ťarchu nákladov 935,67 € 753,11 € 

Tvorba zo zisku   

Čerpanie  14,20 € 

Stav k poslednému dňu účtovného obdobia 4611,30 € 3675,63 € 

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 Eur 0,00 viď splátk.kalendár  140929,92 € 173451,92 € 

Návratná finančná výpomoc       

Dlhodobý bankový úver       

Spolu     140929,92 € 173451,92 € 

g) prehľad o významných položkách časového rozlíšenia výdavkov budúcich období.   bezvýznamné 
 

Významné položky časového rozlíšenia 
výdavkov budúcich období 

Opis Suma 

   

   

   

   

 

(15)  Prehľad o významných položkách výnosov budúcich období v členení najmä na  
a) zostatkovú hodnotu bezodplatne nadobudnutého dlhodobého majetku, 
b) zostatkovú hodnotu dlhodobého majetku obstaraného z dotácie, 
c) zostatok nepoužitej dotácie alebo grantu, 
d) zostatok nepoužitej časti podielu zaplatenej dane, 
e) zostatkovú hodnotu dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane. 

žiadne 
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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 

 
Úbytky 

Stav na konci 
bežného účtovného 

obdobia 

bezodplatne nadobudnutého dlhodobého majetku 0,00 €   0,00 € 

dlhodobého majetku obstaraného z dotácie 0,00 €   0,00 € 

dlhodobého majetku obstaraného z finančného daru 0,00 €   0,00 € 

dotácie zo štátneho rozpočtu alebo z prostriedkov Európskej únie 91138,36 € 59754,83 € 91138,36 € 59754,83 € 

dotácie z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku 0,00 €   0,00 € 

grantu 6692,60 € 7639 € 
6692,60 € 

7639 € 

podielu zaplatenej dane 0,00 €   0,00 € 

dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane 0,00 €   0,00 € 

ostatné 0,00 €   0,00 € 

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

 

Suma istiny 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. 

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     

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. 

Prehľad tržieb za vlastné výkony a tovar Hlavná činnosť Podnikateľská činnosť 

   

   

   

   

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

bezvýznamné 

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

Suma 

prijaté dary od fyzických osôb 6028,73 € 
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(3)  Prehľad dotácií a grantov, ktoré účtovná jednotka prijala v priebehu bežného účtovného obdobia.   žiadne 

Prehľad dotácií a grantov Suma 

Prijaté príspevky - Grant na komunitné centrá - Implementačná agentúra 46900,69 € 

Prijatý príspevok - Úrad práce 82550,82 € 

ERASMUS+, ITMS - prostriedky EÚ, PREDIT 89808,88 € 

Nadácia Eset 2000 € 

Nadácia Ekopolis 8211 € 

Projekt ACF 7681,45 € 

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže 19800 € 

Projekt Pre zmysel lepšieho života našich detí - Kaufland                                                                                2980 € 

Projekt Odmeny - Minist.práce - dotácia zo ŠR 6624,80 € 

Prijaté príspevky - Mesto Prievidza 6870 € 

(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 Suma 

 celková hodnota kurzových ziskov  

 hodnota kurzových ziskov ku dňu účtovnej závierky  

 ostatné  

(5) 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 – materiál 16996,57 € 

Mzdy a odvody 232750,32 € 

Zákonné sociálne náklady 935,67  € 

Spotreba – energie 2651,66 € 

Spotreba – služby, opravy 31071,05 € 

Poplatky, repre 602,85 € 
 

(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 

žiaden 

 

Účel použitia podielu zaplatenej dane 
Použitá suma z bezprostredne 

predchádzajúceho účtovného obdobia 
Použitá suma bežného 

účtovného obdobia 

bežnú prevádzku n.o. - spotreba materiálu  2472,59 € 

   

   

Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia 2472,59 € 

(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.  bezvýznamné 
 

Opis významných položiek finančných nákladov Suma 

 celková hodnota kurzových strát  

 hodnota kurzových strát ku dňu účtovnej závierky  

 ostatné  

(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  

a) overenie účtovnej závierky, 
b) uisťovacie audítorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky, 
c) súvisiace audítorské služby, 
d) daňové poradenstvo, 
e) 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                     1200 € 

uisťovacie audítorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky  

súvisiace audítorské služby  

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. 

 
 
 
bezvýznamné 

 

Významné položky Hodnota majetku 

Prenajatý majetok - prenájom priestorov ocenený vo výške ročného nájmu 2145,76 € 

  

  

  

  

 

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 Hodnota 

  

  

  

  

(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: žiadne 
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 Hodnota 

  

  

  

  

(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 bezvýznamné 
a) povinnosť z devízových termínovaných obchodov a iných finančných derivátov, 
b) povinnosť z opčných obchodov, 
c) zákonná povinnosť alebo zmluvná povinnosť odobrať určité produkty alebo služby, napríklad z dodávateľských alebo odberateľských zmlúv, 
d) povinnosť z leasingových, nájomných, servisných, poistných, koncesionárskych, licenčných zmlúv a podobných zmlúv, 
e) iné povinnosti. 

 

Opis významných položiek ostatných finančných povinností Výška Spriaznené osoby 
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(4) Prehľad nehnuteľných kultúrnych pamiatok, ktoré sú v správe alebo vo vlastníctve účtovnej jednotky. žiadne 

  

  

  

  

  

(5) Informácie o významných skutočnostiach, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia. bezvýznamné 
 

Nakoľko sa pandemická situácia v súvislosti s COVID-19 nemení, nemožno predvídať budúce dopady. Vedenie n.o. bude pokračovať v monitorovaní potenciálneho dopadu 

a podnikne všetky možné kroky na zmiernenie akýchkoľvek negatívnych účinkov na organizáciu a jej zamestnancov. 

 

 

 

 



ttfl #r. t ng " !{#tfi $ rafi $s&surf
Hribiky 339, #27 44Iyr#sSin
#udit${,lr'c*ncis A#VA #. $$S

SPRAVA N EZAVISLEUO AU O IIONN
Statutdrnemu orgdnu a sprSvnej rade neziskovej organizdcie

SPOKOJNOST - centrum soci6lnych sluiieb, n.o.

Jesensk6h o 449,971 01' Prievidza

leo: gz 923 617

2021



3 ti * r. i x g. ffsttrrfff s $od&*ysi
Hrifuiky 71"9, 027 44 f,yrdosrn

*udit*r, fiecner* A DVA d, $Ss

SPRAVA N EzAVlsLEHo AU DiToRA
Statutdrnemu orgdnu a spr6vnej rade neziskovej organizdcie

SPOKOJNOSf - centrum sociSlnych sluiieb, n.o.
Jesensk6ho 449, 97 1, 01 Prievidza

reo: gz 923 6L7

l. Sprdva z auditu riEtovnej z6vierky

N6zor

Uskutodnili sme audit 0dtovnej z6vierky SPOKOJNOSf - centrum sociilnych sluiieb, h.o.
(d'alej len ,,neziskov6 organizdcia"), ktorS obsahuje srivahu k 31. decembru2O2L, v'ikaz ziskov
a strdt za rok kondiaci sa k uveden6mu dStumu, a pozn6mky, ktor6 obsahujti s0hrn
v'iznamnrich tidtovn'ich zdsad a 0dtovn'ich met6d.

Podla n65ho ndzoru, priloien6 fdtovnS z6vierka poskytuje pravdivyi a vern'i obraz finandnej
situScie neziskovej organizScie k 31. decembru 2021 a vtsledku jej hospoddrenia za rok
kondiaci sa k uveden6mu dStumu podla z6kona e. $U2OO2 Z.z. o 0dtovnlctve v znenl
neskor5ich predpisov (d'alej len ,,zdkon o 0dtovnictve").

Zdklad pre ndzor
Audit sme vykonali podla medzin6rodn'ich auditorsk'ich Standardov (lnternational Standards

on Auditing, ISA). NaSa zodpovednost podla t'ichto Standardov je uveden5 v odseku

Zodpovednost auditora za audit 0dtovnej zdvierky. Od neziskovej organiz6cie sme nezdvislf

podfa ustanoveni zdkona E. 423120L5 o Statutdrnom audite a o zmene a doplnenl zdkona d.

43t/2O02 Z. z. o ridtovnictve v zneni neskor5lch predpisov (d'alej len ,,z6kon o Statutdrnom

audite") tVkaj0cich sa etiky, vr6tane Etick6ho k6dexu auditora, relevantnrich pre n65 audit

0dtovnej zSvierky a splnili sme aj ostatn6 poiiadavky t,ichto ustanovenI t'ikaj[cich sa etiky. Sme

presveddeni, ie audltorsk6 d6kazy, ktor6 sme ziskali, poskytuj0 dostatodn'i a vhodn'i zdklad pre

n55 n6zor.

lnd skutodnost
Neziskovd organizdcia pr:v'i kr6t splnila zdkonn0 podmienku pre povinnri audit za rok 2021.

Zodpovednost Statutdrneho orgSnu za ridtovn0 zdvierku

Statutdrny orgdn je zodpovedn'i za zostavenie tejto 0dtovnej zdvierky tak, aby poskytovala

pravdiv'i a vernri obraz podla zjkona o ridtovnlctve a za tie intern6 kontroly, ktor6 povaiuje za

potrebn6 na zostavenie fdtovnej zdvierky, ktord neobsahuje v'iznamn6 nespr5vnosti, di ui v

d6sledku podvodu alebo chybY.

pri zostavovani fdtovnej z6vierky je Statutdrny orgdn zodpovedn'i za zhodnotenie schopnosti

neziskovej organizdcie nepretriite pokradovat' vo svojej dinnosti, za oplsanie skutodnostl

trikajilcich sa nepretriit6ho pokradovania v tinnosti, ak je to potrebn6, a za pouiitie

predpokladu nepretriit6ho pokradovania v dinnosti v ildtovnfctve, ibaie by mal v 0mysle
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neziskovd organizdcia zlikvidovat' alebo ukondit jej dinnost, alebo by nemal inri realisticku
moinost nei tak urobit'.

Osoby poveren6 spravovanim sil zodpovedn6 za dohlad nad procesom finandn6ho
vfkazn ictva neziskovej organizdcie.

Zodpovednost' auditoral za audit ridtovnei zdvierkv
NaSou zodpovednost'ou je zlskat' primeran6 uistenie, di 0itovnii z6vierka ako celok neobsahuje
vtiznamn6 nesprdvnosti, di ui v d6sledku podvodu alebo chyby, a vydat sprdvu audltora,
vrStane ndzoru. Primeran6 uistenie je uistenie vysok6ho stupia, ale nie je zSrukou toho, ie
audit vykonan'i podla medzin6rodnrich auditorsk'ich Standardov vidy odhali vriznamn6
nespr6vnostl, ak tak6 existuj0. NesprSvnosti m6iu vzniknrit v d6sledku podvodu alebo chyby

a za vriznamn6 sa povaiuj0 vtedy, ak by sa dalo od6vodnene odakdvaf, ie jednotlivo alebo

v s[hrne by mohli ovplyvnit ekonomick6 rozhodnutia pouiivatefov, uskutodnen6 na zdklade

tejto ridtovnej z5vierky.

V 16mci auditu uskutodnen6ho podla medzin6rodn'ich auditorsk'ich Standardov, podas cel6ho

auditu uplatfiujeme odborn'i 0sudok a zachovdvame profesion6lny skepticizmus. Okrem

toho:
o ldentifikujeme a posudzujeme rizikd vtznamnej nesprdvnosti 0dtovnej zdvierky, di ui v

d6sledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutodfiujeme auditorsk6 postupy

reaguj0ce na tieto rizikii a zlskavame auditorsk6 d6kazy, ktor6 sri dostatodn6 a vhodn6

na poskytnutie z6kladu pre n65 n6zor. Riziko neodhalenia vfznamnej nesprdvnosti v

d6sledku podvodu je vy5Sie ako toto riziko v ddsledku chyby, pretoie podvod m6ie

zahffiat tajnri dohodu, falSovanie, 0myseln6 vynechanie, nepravdiv6 vyhlSsenie alebo

obidenie internej kontroly.

o Oboznamujeme sa s intern'imi kontrolami relevantn'fmi pre audit, aby sme mohli

navrhn(t auditorsk6 postupy vhodn6 za dan'ich okolnostl ale nie za fdelom vyjadrenia

n5zoru na efektlvnost intern'ich kontrol neziskovej organizdcie.

o Hodnotlme vhodnost' pouiit'ich rldtovn'ich z6sad a (dtovnfch met6d a primeranosf

0dtovn'ich odhadov a uvedenie s nimi sfvisiacich inform5ci[, uskutodnen6 Statutdrnym

org5nom.

o Robime zdver o tom, di Statutdrny org5n vhodne v fdtovnlctve pouiiva predpoklad

nepretriit6ho pokradovania v dinnosti a na zSklade zfskan'ich audltorsk'ich d6kazov

z6ver o tom, di existuje v'iznamnS neistota v s0vislosti s udalostami alebo okolnostami,

ktor6 by mohli v'iznamne spochybni{ schopnost neziskovej organizdcie nepretriite

pokradovat v dinnosti. Ak dospejeme k zdveru, ie v'iznamnd neistota existuje, sme

povinnI upozornit v nalej sprdve auditora na s0visiace inform6cie uveden6 v 0dtovnej

zSvierke alebo, ak s0 tieto informdcie nedostatodn6, modifikovat n55 n6zor. Na5e

z6very vych6dzajri z audltorskrich d6kazov ziskan'ich do dStumu vydania naiej sprdvy

I pod pojmom ,,auditor" sa rozumie ,,5tatut6rny auditor" alebo "auditorsk6 spolodnost'" definovani v $2, ods'2 a 3

zdkona o Statut6rnom audite.
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audltora. Budrice udalosti alebo okolnosti v5ak m6iu sp6sobit, ie neziskovd

organizdcie prestane pokradovat v nepretriitej dinnosti.

o Hodnotlme celkov0 prezentdciu, Strukt0ru a obsah fdtovnej z5vierky vrdtane

informdcii v nej uveden'ich, ako aj to, di ridtovn6 zdvierka zachyt5va uskutoinen6

transakcie a udalosti spOsobom, ktorri vedie k ich vern6mu zobrazeniu.

S osobami poverentmi spravovanim komunikujeme okrem in6ho o pldnovanom rozsahu

a harmonograme auditu a o vriznamntch zisteniach auditu, vrdtane v5etktich v'iznamn'ich
nedostatkov internej kontroly, ktor6 podas ndSho auditu zistime.

ll. SprSva k dalSim poiiadavk6m zdkonov a inrich prdvnych predpisov

Sprdva k inform6ci6m. ktor6 sa uvddzairi vo Wrotnei sprive

Statut6rny orgSn je zodpovedn'i za inform6cie uveden6 vo v'irodnej spr6ve, zostavenej podla

poiiadaviek z6kona o 0dtovnlctve. N65 vyS5ie uveden'i ndzor na 0dtovn{ zSvierku sa

nevztahuje na in6 informScie vo v'irodnej spr6ve.

V s0vislosti s auditom tidtovnej zdvierky je na5ou zodpovednostou obozndmenie sa s

informdciami uveden'imi vo vtrodnej sprdve a pos0denie, di tieto informdcie nie s0 vo

vriznamnom nesflade s auditovanou 0dtovnou z6vierkou alebo na5imi poznatkami, ktor6 sme

ziskali podas auditu 0dtovnej zdvierky, alebo sa inak zdaj( byt v'iznamne nespr6vne.

Pos0dili sme, di v'irodnS spr6va neziskovej organizScie SPOKOJNOST - centrum sociSlnych

sluiieb, n.o. obsahuje inform6cie, ktonich uvedenie vyiaduje z5kon o (dtovnlctve.

Na zdklade pr6c vykonantch podas auditu 0dtovnej z6vierky, podla n55ho ndzoru:

- inform5cie uveden6 vo v'irodnej sprdve zostavenej za rok 2021,sti v s0lade s 0dtovnou

z6vierkou za dan,i rok,

- v'irodnd sprSva obsahuje inform6cie podla z5kona o 0dtovnlctve.

Okrem toho, na z6klade na$ich poznatkov o fdtovnejjednotke a situdcii v nej, ktor6 sme zlskali

podas auditu ridtovnej z6vierky, sme povinn'i uviest', di sme zistili v'iznamn6 nesprdvnosti vo

v'irodnej sprdve, ktortl sme obdriali pred ddtumom vydania tejto sprdvy auditora. V tejto

s0vislosti neexistuj0 zistenia, ktor6 by sme mali uviest.

V Tvrdo5ine 17. Febru 61 2022
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