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Poslanie a činnosť nadácie
Komunitná nadácia Veľký Šariš existuje 
od roku 1998. Vykonáva grantovú činnosť 
zo získaných finančných zdrojov z darov 
a 2% dane. Podporuje projekty komunít 
občanov, ktorí chcú vlastnou prácou 
prispieť k pozitívnej zmene v lokalite,  
v ktorej žijú.

Nadácia realizuje aj vlastné projekty, 
ktoré sú inšpirované potrebami občanov 
a slúžia verejnému úžitku. O finančnú 
podporu na realizáciu projektu sa môže 
uchádzať skupina občanov, mimovládne 
organizácie, nadácie, neziskové organi- 
zácie. O udelení grantu rozhoduje správ-
na rada nadácie, v súlade s nadačnou 
listinou.

Sociálna sféra a zdravotníctvo 
- podpora aktivít zameraných na 
zlepšenie sociálnych podmienok  

a zdravia seniorov, detí, mládeže  
a handicapovaných skupín občanov, 
podporovanie zdravšieho životného štý-
lu občanov, podpora sociálnych aktivít 
akéhokoľvek zamerania a štruktúry a ak-
tivít, ktoré budú napomáhať zlepšovaniu 
zdravia u všetkých vekových kategórií.

Životné prostredie - skrášľovanie 
a zlepšovanie životného prostredia 

na verejných priestranstvách, v lokalite 
sídlisk, školských areálov, parkov a pod. 
Príprava spoločenských podujatí zamer-
aných na životné prostredie, realizovanie  
konkrétnych aktivít súvisiacich so život-
ným prostredím a jeho zlepšením.

Kultúra a vzdelávanie - podpo- 
rovanie „aktívnej kultúry“, ako aj do-

bročinných kultúrnych podujatí, aktivít  
s verejnoprospešným zameraním, ochra-
na kultúrneho dedičstva, pamiatok, zach-
ovávanie tradícií, spoločenské podujatia 
verejného významu, priama alebo ne- 

priama podpora vzdelávacích aktivít, po-
moc pri zakúpení literatúry pre verejný 
úžitok, poradenská činnosť a napomáh-
anie vytváraniu kontaktov medzi or-
ganizáciami, mestami a spoločenstvami 
rovnakého kultúrno vzdelávacieho char-
akteru.

Šport - podpora neprofesionálne-
ho športu, športovania všetkých 

vekových kategórií, podpora verejno-
prospešných športových podujatí, ak-
tivizácia obyvateľov v celej škále športo-
vo-rekreačnej činnosti.

Podpora demokracie a etnicky  
i nábožensky tolerantného pros-

tredia prostredníctvom podpory občian-
skych aktivít a rozvoja občianskeho 
povedomia, štruktúrovanej občianskej 
spoločnosti, demokracie a tolerancie.

Komunitná nadácia Veľký Šariš nepod-
poruje aktivity, tvorené za účelom do-
siahnutia zisku a politicky zamerané 
aktivity.

Poslanie
a činnosť

Komunitná nadácia Veľký Šariš podporuje aktivity 
v nasledujúcich oblastiach:
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V roku 2018 nedošlo 
k žiadnym zmenám   
v členstve správnej rady 
nadácie a kontrolóra 
nadácie. 

Zasadanie Správnej rady 
Komunitnej nadácie 
Veľký Šariš v  roku 2018 
bolo v nasledujúcich 
termínoch: 

29. 01. 2018

06. 04. 2018

21. 06. 2018

17. 09. 2018

29. 10. 2018

07. 12. 2018

Mgr. Štefánia Lenzová
správkyňa nadácie

Mgr. Martin Janoško
člen Správnej rady

Ing. Ľudovít Horanský
člen Správnej rady

Mgr. Monika Gombošová 
členka Správnej rady 

Mgr. Edita Demeterová
kontrolórka od 9.6.2017

PhDr. Mgr. Mária Gáborová
členka Správnej rady 

Ján Čerkala
čestný člen 
Správnej rady

MVDr. Peter Holakovský
predseda Správnej rady 

Ing. Jozef Urban
čestný člen 
Správnej rady

Správa nadácie:

 Ing. Stanislava Dzuríková
 kontrolórka 

JUDr. Ondrej Petrán
člen Správnej rady

Ing. Štefan Hanigovský,
člen Správnej rady

JUDr. Eva Petránová,
členka Správnej rady

Správna 
rada

Mgr. Ľubica Horánska
projektová manažérka                   

MVDr. Peter Holakovský
predseda Správnej rady

Mgr. Štefánia Lenzová
správkyňa nadácie

PhDr. Mgr. Mária Gáborová
členka Správnej rady

Mgr. Monika Gombošová
členka Správnej rady

Ing. Ľudovít Horanský
člen Správnej rady

Mgr. Martin Janoško
člen Správnej rady

JUDr. Ondrej Petrán
člen Správnej rady

Ján Čerkala
čestný člen
Správnej rady

Ing. Jozef Urban
čestný člen
Správnej rady

Mgr. Ľubica Horánska
projektová manažérka

Mgr. Edita Demeterová
kontrolórka od 9.6.2017

Zasadanie Správnej rady Komu-
nitnej nadácie Veľký Šariš v  roku 
2019 bolo v nasledujúcich  
termínoch: 

28. 01. 2019
01. 03. 2019
22. 03. 2019
03. 06. 2019
26. 06. 2019
11. 07. 2019
23. 09. 2019
25. 10. 2019
02. 12. 2019

V roku 2019 nedošlo k žiadnym 
zmenám   v členstve správnej rady 
nadácie a kontrolóra nadácie. 

Správa nadácie:

Správna 
rada
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Komunitná nadácia Veľký Šariš, vďaka 
podpore spoločnosti Pivovar Šariš  ot-
vorila v roku 2019 šiesty ročník gran-
tového programu Šariš ľuďom. Projek-
ty  získali celkovo 15 000 eur. Víťazný 
projekt verejného hlasovania získal 
bonus 1 000 €.

ŠARIŠ ĽUĎOM 2019/2020

Šariš ľuďom je grantový program určený 
mimovládnym organizáciám pre podpo-
ru projektov zameraných na rozvoj ces-
tovného ruchu a obnovu kultúrneho de- 
dičstva v regióne Šariš.

VÍŤAZNÉ PROJEKTY ŠARIŠ ĽUĎOM 2019/2020
1. OZ Kráľova studňa    Skvalitnenie podmienok pre turistov 
      na historickom území Kráľovej  studne   1 750 €

2. Green Cubator, n.o.    Zdieľané bicykle za dobré skutky    2 000 €

3. OZ Veterán Šariš klub Prešov    Šarišský okruh veteránov       1 000 €

4. OZ Soľnobanský čipkársky cech   Stála expozícia Slovenského technického múzea 
      -  Čipkárstvo na Soľnej Bani       2 000 €

5. OZ Spolok šarišských šermiarov SARUS  Okná do duše hradu        2 000 €

6. OZ Kreatívec     Zachovanie tradičného remesla Zadymovacej keramiky  2 550 €

7. KTS Mladosť ODEVA Lipany   Revitalizácia prístupovej cesty k útulni na Minčole        700 €

8. OZ Prešovské kultúrne a spoločenské združenie  Rozšírenie krojovej dielne FS Dúbrava   3 000 €

Prémiovú sumu 1 000 €  získalo združenie KTS Mladosť  ODEVA Lipany.

ŠARIŠ
ĽUĎOM
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Projekty
nadácie

V novembri sa dobrovoľníckej ak-
cia zopakovala v mestskej časti 
Veľkého Šariša – Kanaš, kde preb-
iehali čistiace práce pracovníkov 
Pivovaru, a.s.,  Mestského úradu 
Veľký Šariš a dobrovoľníkov.

Takmer 70 dobrovoľníkov sa z radov 
zamestnancov miestneho pivovaru  
a Mestského úradu, členov miestnych 
a mimovládnych organizácií i občanov 
– dobrovoľníkov pripojilo k tejto do-
brovoľníckej akcii, ktorej cieľom bola 
výsadba verejnej zelene a kvetinovej 
výzdoby v mestečku Veľký Šariš. 17. mája 
2019 sa NAŠE MESTO premenilo na kveti-

nový záhon a nábrežie Torysy na lipovú 
alej. Pri mestskom úrade pracovníci vy-
sadili kvety v tvare číslice 100 ako odkaz 
na storočnicu organizovaného športu vo 
Veľkom Šariši. Veľká vďaka patrí všetkým, 
ktorí sa do sadenia zapojili a tým dali 
jasne najavo, že im na meste záleží...

Komunitná nadácia Veľký Šariš v spolupráci s Pivovarom ŠARIŠ a mestom VEĽKÝ ŠARIŠ 
zorganizovala VIII. ročník dobrovoľníckej akcie

NAŠE MESTO 2019
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Podpora
z 2 %

PODPORENÉ PROJEKTY z 2% v roku 2019
projekt       žiadateľ             podporené

1. Anna Petrík Nagyová    Šariš še šmeje           1 000 €

2. OZ Gloom Management   Chodník – Obchod na Korze         3 355 €

3. OZ Novonatura    Dze bulo, tam budze         1 000 €

4. OZ Stará škola     Hradná míľa 2019                400 €

5. Martina Kozmová    Podpora športovca – krasokorčuľovanie          600 €

6. Kvalita života, FMK, n.o.    Vzdelávanie pre zdravotníkov, dobrovoľníkov, 
      sociálnych pracovníkov a rodinných príslušníkov      1 040 €

7. OZ SRRZ-RZ pri ZŠ    Slnko – čas – kolobeh života        1 050 €

8. OZ Slovenský zväz zdravotne postihnutých Športový deň zdravotne postihnutých          400 €

9. OZ Bike klub – Brezovica   Bicykluje celá rodina              500 €

10. OZ Barlička     Zlepšenie kvality poskytovania sociálnych služieb seniorom II  600 €

11. OZ Otvorená dielňa    Sochárske sympózium           3 300 €

12. Kogregácia sestier služobníc  
       Nepoškvrnenej Panny Márie   Vytvorme spolu stimulujúci domov pre ľudí na vozíčku 3 370 €

13. OZ Telovýchovná jednota SLAVOJ  Obnova viacúčelového ihriska      4 200 €

14. OZ TORYSA     Rekonštrukcia pietneho miesta pri pamätníku 
      obetí svetových vojen, 2. etapa      2 000 €

15. OZ Láskavé ruky    Buďme ohľaduplní k prírode a vážme si jej zdroje    1 940 €

16. Mária Majirská    Cyklostojan ako umelecké dielo          610 €

17. OZ Partneri presociálny rozvoj a pomoc Obnova vybavenia domova na polceste D-partner    1 280 €

18. Združenie športov Vyšná Šebastová  Investícia do infraštruktúry futbalového ihriska   1 500 €

Predkladanie projektov 
podporujúcich tieto oblasti:
• sociálna sféra 
• zdravotníctvo
• životné prostredie
• kultúra
• vzdelávanie
• šport a zdravý životný štýl
• podpora demokracie a etnicky  
  i nábožensky tolerantného prostredia

O finančnú podporu sa mohli uchádzať 
občan,  občianske združenie alebo  ne-
zisková organizácia pôsobiaca na území  
regiónu Prešovského a Košického samo- 
správneho kraja. O udelení grantu rozho-
dovala správna rada nadácie, ktorá sa pri 
posudzovaní projektu riadila kritériami 
pre poskytovanie grantov.

Podpora projektov z 2% 2019
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Finančná 
správa

Finančná správa k   31. 12 2019

Výnosy  Plán v EUR Skutočnosť 

2%zo zaplatenej dane prijaté v roku 2018 22 837,76      22 837,76      

2% zo zaplatenej dane prijaté v roku 2019 13 900,00      

Šariš ľuďom 2018 1 174,49      1 252,61      

Šariš ľuďom 2017 zostatok 3 500,00      2 174,49      

Šariš ľuďom na prerozdelenie 16 000,00      

Prijaté príspevky od iných organizácii

Výnosy  z fin. majetku 330,00      119,50      

Dary fyzické a právnické osoby 8 000,00      

V Ý N O S Y  C E L K O M          35 842,25            56 284,36    

Náklady

2% zo zaplatenej dane v roku 2018-na prerozdelenie 15 337,76      15 337,76      

2% zo zapl. v roku 2018 na projekt TP na prerozdelenie 7 500,00      7 500,00      

2% zo zaplatenej dane r.2019 13 900,00      

Šariš ľuďom na projekty 16 000,00      16 000,00      

Na regrant. Z 2% a program Šariš ľuďom 38 837,76      52 737,76      

Prevádzka nadácie 3 546,60      

Náklady spolu          38 837,76            56 284,36    

Náklady na prevádzku

50101 - spotreba kancelárskych potrieb               350,00                  27,93    

50102 - nákup drobných predmetov a softweru            1 050,00                 109,00    

50104 – ostatný materiál (čistiace a hyg, potreby)               200,13                  55,20    

511- oprava a udržba               350,00    

512 – cestovné              100,00    

513 - náklady na reprezentáciu               150,00                 348,43    

51801- náklady na tel.,fax, internet               500,00                  45,59    

51802 - nájomné            1 120,00    

51805 - náklady na školenie a konferencie               67,00    

51806- nákup a údržba softweru                 90,00    

51807 - poštovné                 50,00                    3,35    

51808 - ostatné služby               700,00                 117,60    

51809 - služby auditu, ekonóm               500,00    

51810 - výkony správkyne nadácie              850,00    

51811 - služby pre projekt (koor. Projektov)               200,00    

538 - ostatné dane a poplatky bankám                 50,00                 161,36    

52101- Hrubé mzdy           1 494,25    

52401 - Povinné odvody              163,25    

54901- Poplatky banke               200,00                 165,00    

II. Prevádzkové náklady            5 510,13              3 546,60    

N Á K L A D Y    C E L K O M:          44 347,89    56 284,36

S u m a r i z á c i a

2% na regranting použitých v roku 2018         15 337,76    

2% na projekt technickej podpory           7 500,00    

2% r.2018 spolu         22 837,76    

2%  2019 13 900,00      

Šariš ľuďom 2017/2018 na prerozdelenie 16 000,00      

Šariš ľuďom 2017/2018 na prev. 3 427,10      

Dary a úroky 119,50      

Spolu 56 284,36      

Reálne zdroje na rok  2020 časovo rozlíšené

Šariš  ľuďom zostatok z r. 2018 1247,39

Zostatok Šariš ľuďom 2019 2 500,00

2 % rok 2019 - technická podpora 3 000,00

Reálne zdroje z 2% na regranting v roku 2019 10 074,94

Spolu 16 822,33

Celkové náklady za rok 2019 na správu: 3546,60

z toho odmena štatutára: 1 915
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Účtovná
závierka



Číslo
riad.

Účtovné obdobie

Brutto NettoKorekcia

Bezprostr.
predch.
úč. obd.

a b 1 2 3 4

STRANA AKTÍV

3 6 1 6 4 7 5 5 /
IČO SID

Súvaha (Úč NUJ 1 - 01)

A. NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU 001 23 833.23 23 833.90 -0.67 -0.67

1. DLHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETOK 002

Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 003

Softvér 004

Oceniteľné práva 005

Ostatný dlhodobý nehmotný majetok 006

Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku 007

Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný  majetok 008

2. DLHODOBÝ HMOTNÝ MAJETOK 009 23 833.23 23 833.90 -0.67 -0.67

Pozemky 010

Umelecké diela a zbierky 011

Stavby 012

Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 013

Dopravné prostriedky 014

Pestovateľské celky trvalých porastov 015

Základné stádo a ťažné zvieratá 016

Drobný dlhodobý hmotný majetok 017

Ostatný dlhodobý hmotný majetok 018 23 833.23 23 833.90 -0.67 -0.67

Obstaranie dlhodobého hmotného majetku 019

Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok 020

3. DLHODOBÝ FINAČNÝ MAJETOK 021

Podielové CP a podiely v obchod.sploč. v ovládanej osobe 022

Podielové CP a podiely v obch.spoločnostiach s podst.vplyvom 023

Dlhové cenné papiere držané do splatnosti 024

Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky 025

Ostatný dlhodobý finančný majetok 026

Obstaranie dlhodobého finančného majetku 027

Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok 028

B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU 029 63 366.13 63 366.13 71 768.10

1. ZÁSOBY 030

Materiál 031
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Číslo
riad.

Účtovné obdobie

Brutto NettoKorekcia

Bezprostr.
predch.
úč. obd.

a b 1 2 3 4

STRANA AKTÍV

3 6 1 6 4 7 5 5 /
IČO SID

Súvaha (Úč NUJ 1 - 01)

Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby 032

Výrobky 033

Zvieratá 034

Tovar 035

Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby 036

2. DLHODOBÉ POHĽADÁVKY 037

Pohľadávky z obchodného styku 038

Ostatné pohľadávky 039

Pohľadávky voči účastníkom združení 040

Iné pohľadávky
 

041

3. KRÁTKODOBÉ POHĽADÁVKY 042

Pohľadávky z obchodného styku 043

Ostatné pohľadávky 044

Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami 045

Daňové pohľadávky 046

Pohľadávky z dôvodu fin. vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozp.
ÚS

047

Pohľadávky voči účastníkom združení 048

Spojovací účet pri združení 049

Iné pohľadávky 050

4. FINANČNÉ ÚČTY 051 63 366.13 63 366.13 71 768.10

Pokladnica 052 776.92 776.92 520.47

Bankové účty 053 62 589.21 62 589.21 71 247.63

Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 054

Krátkodobý finančný majetok 055

Obstaranie krátkodobého finančného majetku 056

C ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU 057

1. Náklady budúcich období 058

Príjmy budúcich období 059

MAJETOK SPOLU 060 87 199.36 23 833.90 63 365.46 71 767.43
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riad.

Účtovné obdobie

Brutto NettoKorekcia

Bezprostr.
predch.
úč. obd.

a b 1 2 3 4

STRANA AKTÍV

3 6 1 6 4 7 5 5 /
IČO SID

Súvaha (Úč NUJ 1 - 01)

Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby 032

Výrobky 033

Zvieratá 034

Tovar 035

Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby 036

2. DLHODOBÉ POHĽADÁVKY 037

Pohľadávky z obchodného styku 038

Ostatné pohľadávky 039

Pohľadávky voči účastníkom združení 040

Iné pohľadávky
 

041

3. KRÁTKODOBÉ POHĽADÁVKY 042

Pohľadávky z obchodného styku 043

Ostatné pohľadávky 044

Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami 045

Daňové pohľadávky 046

Pohľadávky z dôvodu fin. vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozp.
ÚS

047

Pohľadávky voči účastníkom združení 048

Spojovací účet pri združení 049

Iné pohľadávky 050

4. FINANČNÉ ÚČTY 051 63 366.13 63 366.13 71 768.10

Pokladnica 052 776.92 776.92 520.47

Bankové účty 053 62 589.21 62 589.21 71 247.63

Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 054

Krátkodobý finančný majetok 055

Obstaranie krátkodobého finančného majetku 056

C ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU 057

1. Náklady budúcich období 058

Príjmy budúcich období 059

MAJETOK SPOLU 060 87 199.36 23 833.90 63 365.46 71 767.43

Strana   3

Číslo
riadku

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

a b 5 6

STRANA PASÍV Účtovné obdobie

3 6 1 6 4 7 5 5 /
IČO SID

Súvaha (Úč NUJ 1 - 01)

A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU 061 39 834.75 39 834.75

1. Imanie a peňažné fondy 062 39 832.70 39 832.70

Základné imanie 063 39 832.70 39 832.70

Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu 064

Fond reprodukcie 065

Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov 066

Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín 067

2. Fondy tvorené zo zisku 068

Rezervný fond 069

Fondy tvorené zo zisku 070

Ostatné fondy 071

3. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov 072 2.05 1.70

4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 073 0.35

B. CUDZIE ZDROJE SPOLU 074 6 708.38 4 420.43

1. Rezervy 075

Rezervy zákonné 076

Ostatné rezervy 077

Krátkodobé rezervy 078

2. Dlhodobé záväzky 079

Záväzky zo sociálneho fondu 080

Vydané dlhopisy 081

Záväzky z nájmu 082

Dlhodobé prijaté preddavky 083

Dlhodobé nevyfakturované dodávky 084

Dlhodobé zmenky na úhradu 085

Ostatné dlhodobé záväzky 086

3. Krátkodobé záväzky 087 6 708.38 4 420.43

Záväzky z obchodného styku 088 23.00 24.45

Záväzky voči zamestnancom 089 200.01 185.98

Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami 090 88.33 50.08

Daňové záväzky 091 47.04 43.92

Záväzky z dôvodu fin. vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozp. ÚS 092

Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov 093

Záväzky voči účastníkom združení 094

Spojovací účet pri združení 095

Ostatné záväzky 096 6 350.00 4 116.00

4. Bankové výpomoci a pôžičky 097

Dlhodobé bankové úvery 098

Bežné bankové úvery 099

Prijaté krátkodobé finančné výpomoci 100

C. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU 101 16 822.33 27 512.25

Výdavky budúcich období 102

Výnosy budúcich období 103 16 822.33 27 512.25

VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU 104 63 365.46 71 767.43
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Číslo
riadku

Účtovné obdobie

Hlavná činnosť SpoluPodnikateľská
činnosť

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

a b 1 2 3 4

NÁKLADY

c

3 6 1 6 4 7 5 5 /
IČO SID

Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2 - 01)

501 01 472.31 3 023.41Spotreba materiálu (501) 472.31

502 02Spotreba energie (502)

504 03Predaný tovar (504)

511 04 24.00Opravy a udržiavanie (511)

512 05 100.00Cestovné (512) 100.00

513 06 348.43 56.43Náklady na reprezentáciu (513) 348.43

518 07 2 906.82 4 456.14Ostatné služby  (518) 2 906.82

521 08 5 499.00 4 488.00Mzdové náklady (521) 5 499.00

524 09 1 466.73 889.04Zákonné sociálne poistenie a zdravotné
poistenie (524)

1 466.73

525 10Ostatné sociálne poistenie (525)

527 11 21.25Zákonne sociálne náklady (527) 21.25

528 12Ostatne sociálne náklady (528)

531 13Daň z motorových vozidiel  (531)

532 14Daň z nehnuteľností (532)

538 15Ostatné dane a poplatky (538)

541 16Zmluvné pokuty a penále (541)

542 17Ostatné pokuty a penále (542)

543 18Odpísanie pohľadávky (543)

544 19 22.70Úroky (544) 22.70

545 20Kurzové straty (545)

546 21Dary (546)

547 22 3.50Osobitné náklady (547)

548 23Manká a škody (548)

549 24 209.36 179.70Iné ostatné náklady (549) 209.36

551 25Odpisy DNM a DHM (551)

552 26Zostatková cena predaného NM a HM (552)

553 27Predané cenné papiere (553)

554 28Predaný materiál (554)

555 29Náklady na krátkodobý finančný majetok (555)

556 30Tvorba fondov (556)

557 31Náklady na precenenie cenných papierov (557)

558 32Tvorba a zúčtovanie opravných položiek (558)

561 33Poskytnuté príspevky organizačným zložkám
(561)

562 34 45 237.76 36 955.00Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
(562)

45 237.76

563 35Poskytnuté príspevky fyzickým osobám (563)

565 36Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane
(565)

567 37Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky (567)

Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37 56 284.3638 56 284.36 50 075.22

601 39Tržby za vlastné výrobky (601)

602 40Tržby z predaja služieb (602)
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Číslo
riadku

Účtovné obdobie

Hlavná činnosť SpoluPodnikateľská
činnosť

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

a b 1 2 3 4

NÁKLADY
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Číslo
riadku

Účtovné obdobie

Hlavná činnosť SpoluPodnikateľská
činnosť

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

a b 1 2 3 4

VÝNOSY

c

3 6 1 6 4 7 5 5 /
IČO SID

Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2 - 01)

604 41Tržby za predaný tovar (604)

611 42Zmena stavu zásob nedokončenej výroby (611)

612 43Zmena stavu zásob polotovarov (612)

613 44Zmena stavu zásob výrobkov (613)

614 45Zmena stavu zásob zvierat (614)

621 46Aktivácia materiálu a tovaru (621)

622 47Aktivácia vnútroorganizačných služieb (622)

623 48Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
(623)

624 49Aktivácia dlhodobého hmotného majetku (624)

641 50Zmluvné pokuty a penále (641)

642 51Ostatné pokuty a penále (642)

643 52Platby za odpísané pohľadávky (643)

644 53 0.39Úroky (644)

645 54Kurzové zisky (645)

646 55Prijaté dary (646)

647 56Osobitné výnosy (647)

648 57Zákonné poplatky (648)

649 58 2 441.36Iné ostatné výnosy (649)

651 59Tržby z predaja DNM a DHM (651)

652 60 119.50Výnosy z dlhodobého finančného majetku (652) 119.50

653 61Tržby z predaja cenných papierov a podielov
(653)

654 62Tržby z predaja materiálu (654)

655 63Výnosy z krátkodobého finančného majetku
(655)

656 64Výnosy z použitia fondu (656)

657 65Výnosy z precenenia cenných papierov  (657)

658 66Výnosy z nájmu majetku (658)

661 67Prijaté príspevky od organizačných zložiek
(661)

662 68 19 427.10 17 422.31Prijaté príspevky od iných organizácií (662) 19 427.10

663 69 20.00Prijaté príspevky od fyzických osôb (663)

664 70Prijaté členské príspevky (664)

665 71 36 737.76 30 191.55Príspevky z podielu zaplatenej dane (665) 36 737.76

667 72Prijaté príspevky z verejných zbierok (667)

691 73Dotácie (691)

Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73 56 284.3674 56 284.36 50 075.61

Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 -
r. 38

75 0.39

591 76 0.04Daň z príjmov (591)

595 77Dodatočné odvody dane z príjmov (595)

Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r.
76 + r. 77) ) (+/-)

78 0.35
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Poznámky (Úč  NUJ 3 – 01) IČO  3 6 1 6 4 7 5 5 /SID     
 
 

Čl. I. 
Všeobecné údaje 

(1) Údaje o zakladateľovi alebo zriaďovateľovi účtovnej jednotky: 

Údaje o zakladateľovi alebo 
zriaďovateľovi účtovnej jednotky: 

Meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, ktorá je zakladateľom alebo zriaďovateľom účtovnej 
jednotky 
Mesto Veľký Šariš, Námestie sv. Jakuba č.1, 082 21 Veľký Šariš 

 

 
Dátum založenia alebo zriadenia účtovnej 
jednotky 30.09.1998 

 
(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) 

Správkyňa nadácie – Mgr. Štefánia Lenzová 

Správna rada 

MVDr. Peter Holakovský - predseda 

PhDr. Mária Gáborová , Mgr. Martin Janoško -  

Ing.- Ľudovít Horanský, Mgr. Monika Gombošová  

JUDr. Ondrej Petrán 

 

Dozorný orgán: 
(Dozorná rada, revízor) 

Mgr. Edita Demeterová 

kontrolór 

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

Hlavná činnosť: 

Podpora lokálnych aktivít občanov, nadácii, občianskych združení alebo iných neziskových subjektov 

 

 

 

 

Podnikateľská činnosť: 

 

žiadna 

 
 
(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 0,25 2 

z toho  počet vedúcich zamestnancov 0,25 0,25 

Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou    
Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú 
jednotku počas účtovného obdobia 8 8 

 

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

(6) Údaje podľa čl. I, III a IV  sa uvádzajú v textovej podobe a tabuľkovej podobe.  
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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 0,25 2 

z toho  počet vedúcich zamestnancov 0,25 0,25 

Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou    
Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú 
jednotku počas účtovného obdobia 8 8 

 

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

(6) Údaje podľa čl. I, III a IV  sa uvádzajú v textovej podobe a tabuľkovej podobe.  
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Čl. II 
Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach 

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

ÁNO  NIE  

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

Druh zmeny Dôvod Vplyv na hodnotu majetku, záväzkov, základného 
imania a výsledku hospodárenia 

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

Majetok a záväzky Spôsob oceňovania 

a) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou  Obstarávacia cena 

b) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou  Vlastné náklady 

c) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom  Reálna hodnota 

d) dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou  Obstarávacia cena 

e) dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou  Vlastné náklady 

f) dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom  Reálna hodnota 

g) dlhodobý finančný majetok  Obstarávacia cena 

h) zásoby obstarané kúpou  Obstarávacia cena 

i) zásoby vytvorené vlastnou činnosťou  Vlastné náklady 

j) zásoby obstarané iným spôsobom  Reálna hodnota 

k) pohľadávky  Menovitá hodnota a obstarávacia cena 

l) krátkodobý finančný majetok  Menovitá hodnota 

m) časové rozlíšenie na strane aktív súvahy  Menovitá hodnota 

n) záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov Menovitá hodnota 

o) časové rozlíšenie na strane pasív súvahy Menovitá hodnota 

p) deriváty  

q) majetok a záväzky zabezpečené derivátmi  

r) prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe finančného prenájmu Obstáravacia 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.  

Druh dlhodobého majetku Doba odpisovania Sadzby odpisov Odpisová metóda 

    

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

Opravné položky Rezervy 

áno / nie áno / nie 
 

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

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

a) 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, 



9 

 

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

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

Tabuľka č. 1 

  

Nehmotné 
výsledky 

z vývojovej 
a obdobnej 

činnosti 

Softvér Oceniteľné 
práva 

Ostatný 
dlhodobý 
nehmotný 
majetok 

Obstaranie 
dlhodobého 
nehmotného 

majetku 

Poskytnuté 
preddavky na 

dlhodobý 
nehmotný 
majetok 

Spolu 

Prvotné ocenenie - stav na začiatku 
bežného účtovného obdobia 0  0  0  0  0  0  0  

prírastky   0  0  0  0  0  0  0  

úbytky  0  0  0  0  0  0  0  

presuny               
Stav na konci bežného účtovného 
obdobia 0  0  0  0  0  0  0  

Oprávky – stav na začiatku bežného 
účtovného obdobia 0  0  0  0      0  

prírastky   0  0  0  0      0  

úbytky  0  0  0  0      0  
Stav na konci bežného účtovného 
obdobia 0  0  0  0      0  

Opravné položky – stav na začiatku 
bežného účtovného obdobia        

prírastky                 

úbytky                
Stav na konci bežného účtovného 
obdobia               

Zostatková hodnota 
Stav na začiatku bežného účtovného 
obdobia 0  0  0  0  0  0  0  

Stav na konci bežného účtovného 
obdobia 0  0  0  0  0  0  0  

 

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

. 
hmotné

ho 
majetku 

Poskyt 
predd. 

na dlho-
dobý 

hmotný 
majetok 

Spolu 

Prvotné ocenenie - stav 
na začiatku bežného 
účtovného obdobia 

0  0  0  0  0  0  0  23833,23  0  0  23833,23  

prírastky   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

úbytky  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

presuny                       
Stav na konci bežného 
účtovného obdobia 0  0  0  0  0  0  0  23833,23  0  0  23833,23  

Oprávky – stav na 
začiatku bežného 
účtovného obdobia 

    0  0  0  0  0  23833,9      23833,9  

prírastky       0  0  0  0  0  0      0  

úbytky      0  0  0  0  0  0      0  
Stav na konci bežného 
účtovného obdobia     0  0  0  0  0  23833,9      23833,9  
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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 

0  0  0  0  0  0  0  -0,67  0  0  -0,67  

Stav na konci bežného 
účtovného obdobia 0  0  0  0  0  0  0  -0,67  0  0  -0,67  

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

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 

   
 
(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: 

  

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                 

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                 

 



11 

 

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

Názov spoločnosti 
Podiel na 

základnom 
imaní (v %) 

Podiel 
účtovnej 

jednotky na 
hlasovacích 

právach 

Hodnota vlastného imania ku koncu Účtovná hodnota ku koncu 

(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. 

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 

 0 0 0  0  
 
(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. 

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 776,92 520,47 

Ceniny 0 0 

Bežné bankové účty 62589,21 71247,63 
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden 
rok   

Peniaze na ceste 0 0 

Spolu 63366,13 71768,1 
 
Tabuľka č. 2 

Krátkodobý finančný majetok 
Stav na začiatku 

bežného účtovného 
obdobia 

Prírastky Úbytky Stav na konci bežného 
účtovného obdobia 

Majetkové cenné papiere na obchodovanie 0 0 0 0 

Dlhové cenné papiere na obchodovanie  0 0 0 0 
Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného 
roka držané do splatnosti  0 0 0 0 

Ostatné realizovateľné cenné papiere 0 0 0 0 

Obstarávanie krátkodobého finančného majetku 0 0 0 0 

Krátkodobý finančný majetok spolu 0 0 0 0 
 
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. 
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Tabuľka k čl. III ods. 4  o štruktúre dlhodobého finančného majetku  

Názov spoločnosti 
Podiel na 

základnom 
imaní (v %) 

Podiel 
účtovnej 

jednotky na 
hlasovacích 

právach 

Hodnota vlastného imania ku koncu Účtovná hodnota ku koncu 

(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. 

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 

 0 0 0  0  
 
(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. 

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 776,92 520,47 

Ceniny 0 0 

Bežné bankové účty 62589,21 71247,63 
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden 
rok   

Peniaze na ceste 0 0 

Spolu 63366,13 71768,1 
 
Tabuľka č. 2 

Krátkodobý finančný majetok 
Stav na začiatku 

bežného účtovného 
obdobia 

Prírastky Úbytky Stav na konci bežného 
účtovného obdobia 

Majetkové cenné papiere na obchodovanie 0 0 0 0 

Dlhové cenné papiere na obchodovanie  0 0 0 0 
Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného 
roka držané do splatnosti  0 0 0 0 

Ostatné realizovateľné cenné papiere 0 0 0 0 

Obstarávanie krátkodobého finančného majetku 0 0 0 0 

Krátkodobý finančný majetok spolu 0 0 0 0 
 
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. 
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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 0 0 0  0 

Výrobky  0 0 0  0 

Zvieratá 0 0 0  0 

Tovar 0 0 0  0 

Poskytnutý preddavok na zásoby      

Zásoby spolu 0 0 0  0 
 

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

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. 

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 0 0 0  0 
 
(10) Prehľad  pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti. 

Tabuľka k čl. III ods. 10  o pohľadávkach do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti  
 Stav na konci 

bežného účtovného obdobia bezprostredne predchádzajúceho účtovného 
obdobia 

Pohľadávky do lehoty splatnosti   

Pohľadávky po lehote splatnosti   

Pohľadávky spolu 0 0 
 
(11) Prehľad významných položiek časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období. 

Významné položky časového rozlíšenia 
nákladov  Opis Suma 

 časové rozlíšenie nákladov  0 

 príjmy budúcich období  0 
 

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

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

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

 

Stav na 
začiatku 
bežného 

účtovného 
obdobia 

Prírastky 
(+) 

Úbytky 
(-) 

Presuny 
(+, -) 

Stav na konci 
bežného 

účtovného 
obdobia 

Imanie a fondy 

Základné imanie 39832,7 0 0  39832,7 
z toho:  
 nadačné imanie v nadácii      

 vklady zakladateľov      

 prioritný majetok      

Fondy tvorené podľa osobitného predpisu 0 0 0  0 

Fond reprodukcie 0 0 0  0 

Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov 0 0 0  0 

Fondy zo zisku 

Rezervný fond 0 0 0  0 

Fondy tvorené zo zisku 0 0 0  0 

Ostatné fondy 0 0 0  0 

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov 1,7 0,35 0  2,05 

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie  56284,36 56284,36  0 

Spolu 39834,4 56284,71 56284,36  39834,75 
 
(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 0 

Rozdelenie účtovného zisku 

Prídel do základného imania  

Prídel do fondu tvoreného podľa osobitného predpisu  

Prídel do fondu reprodukcie  

Prídel do rezervného fondu  

Prídel do fondu tvoreného zo zisku  

Prídel do ostatných fondov  

Úhrada straty minulých období  

Prevod do sociálneho fondu   

Prevod  do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov  

Iné   

Účtovná strata 0 

Vysporiadanie účtovnej straty 

Zo základného imania  

Z rezervného fondu  

Z fondu tvoreného zo zisku  

Z ostatných fondov  

Z nerozdeleného zisku minulých rokov  

Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov  

Iné   

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

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

Druh rezervy 
Stav na začiatku 

bežného 
účtovného obdobia 

Tvorba rezerv Použitie rezerv Zrušenie alebo 
zníženie rezerv 

Stav na konci 
bežného 

účtovného obdobia 
Jednotlivé druhy krátkodobých zákonných 
rezerv      

Jednotlivé druhy dlhodobých zákonných rezerv      

Zákonné rezervy spolu 0 0 0  0 

Jednotlivé druhy krátkodobých ostatných rezerv      

Jednotlivé druhy dlhodobých ostatných rezerv      

Ostatné rezervy spolu 0 0 0  0 

Rezervy spolu 0 0 0  0 

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, 

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

     

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

 Stav na konci 

bežného účtovného obdobia bezprostredne predchádzajúceho účtovného 
obdobia 

Záväzky do lehoty splatnosti   

Záväzky po lehote splatnosti   

Záväzky spolu 6708,38 4420,43 
 
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 
 

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   

Krátkodobé záväzky spolu 6708,38 4420,43 

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od  jedného  do piatich  rokov  vrátane    

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov    

Dlhodobé záväzky spolu 0 0 

Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu 6708,38 4420,43 

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

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

Sociálny fond Bežné  účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné  
obdobie 

Stav k prvému dňu účtovného obdobia 0 0 

Tvorba na ťarchu nákladov   

Tvorba zo zisku   

Čerpanie 0 0 
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Stav k poslednému dňu účtovného obdobia 0 0 

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

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

Druh cudzieho zdroja Mena Výška úroku v % Splatnosť Forma 
zabezpečenia 

Suma istiny na 
konci bežného 

účtovného 
obdobia 

Suma istiny na 
konci 

bezprostredne 
predchádzajúceho 

účtovného 
obdobia 

Krátkodobý bankový úver     0 0 

Pôžička       

Návratná finančná výpomoc     0 0 

Dlhodobý bankový úver     0 0 

Spolu     0 0 

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

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. 

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     

dlhodobého majetku obstaraného z dotácie     

dlhodobého majetku  obstaraného z finančného daru     

dotácie zo štátneho rozpočtu alebo  z prostriedkov Európskej únie     

dotácie z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku     

grantu     

podielu zaplatenej dane     

dlhodobého  majetku  obstaraného z podielu zaplatenej dane     
 

(16) Údaje o majetku prenajatom formou finančného prenájmu, a to 

a) celková suma dohodnutých platieb ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, v členení na istinu a finančný náklad, 

Suma istiny Finančný náklad 

0  
 

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     
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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 

0 0 0 
 
(2) Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek prijatých darov, osobitných výnosov, zákonných poplatkov a iných ostatných výnosov.  

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

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

Prehľad dotácií a grantov Suma 

 0 
 
(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. 

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.  

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

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

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

Účel použitia podielu zaplatenej dane Použitá suma z bezprostredne 
predchádzajúceho účtovného obdobia 

Použitá suma bežného 
účtovného obdobia 

Sociálne služby, kultúra a školstvo 22837,76 13900 

   

   

Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia – 13 074,94  
 
(7) Opis a suma významných položiek finančných nákladov; uvádza sa aj celková suma kurzových strát, pričom osobitne sa uvádza hodnota 

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

Opis významných položiek finančných nákladov Suma 

 celková hodnota kurzových strát  

 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, 
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do jedného roka vrátane     

od jedného roka do piatich  rokov vrátane     

viac ako päť rokov     
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 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.  
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(6) Prehľad o účele a výške použitia podielu zaplatenej dane za bežné účtovné obdobie. 
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Účel použitia podielu zaplatenej dane Použitá suma z bezprostredne 
predchádzajúceho účtovného obdobia 

Použitá suma bežného 
účtovného obdobia 

Sociálne služby, kultúra a školstvo 22837,76 13900 

   

   

Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia – 13 074,94  
 
(7) Opis a suma významných položiek finančných nákladov; uvádza sa aj celková suma kurzových strát, pričom osobitne sa uvádza hodnota 

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

Opis významných položiek finančných nákladov Suma 
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 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, 
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c) súvisiace audítorské služby, 
d) daňové poradenstvo, 
e) ostatné neaudítorské služby. 

 

Tabuľka k čl. IV  ods. 8 o nákladoch vynaložených v súvislosti s auditom účtovnej závierky 

Jednotlivé druhy nákladov za Suma 

overenie účtovnej závierky 450 

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. 

Významné položky Hodnota majetku 

Drobný hmotný majetok  3483,73 
 

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. 

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: 

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 

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 

   
 
(4) Prehľad nehnuteľných kultúrnych pamiatok, ktoré sú v správe alebo vo vlastníctve účtovnej jednotky. 

(5) Informácie o významných skutočnostiach, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia. 
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Darcovia 2 % dane, 
ktorú poukázali v roku 2019:

Komunitná nadácia Veľký 
Šariš úprimne ďakuje za 
dôveru, finančnú podporu, 
ale aj ďalšie formy podpo-
ry a poskytnutia konkrét-
nej pomoci pri aktivitách  
v roku 2019.

Plzeňský Prazdroj, a.s.
BALARAD, s.r.o.
Mgr. Sylvia Hetmánková
Mgr. Ľubica Horánska

Ďakujeme
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