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Poznámky (Úč  NUJ 3 – 01) IČO  3 7 9 2 6 8 6 1 /SID - - - - 

 

 

 

Čl. I 
Všeobecné údaje 

 
(1) názov občianskeho združenia: Združenie sclerosis multiplex Nádej 

     sídlo: Nad Lúčkami 51, 841 05 Bratislava  

    dátum vzniku a číslo registrácie: 03.08.2007, Ministerstvo vnútra SR, č.spisu:  VVS/1-900/90-305 43-1.   

(2) Najvyšším orgánom občianskeho združenia je Valné zhromaždenie ZSM Nádej. Štatutárnym zástupcom ZSM Nádej je predseda ZSM 
Nádej: Jaroslava Valčeková, ktorá zastupuje združenie navonok. 

(3)  Občianske združenie bolo založené s cieľom:  

- ochrana a zastupovanie oprávnených záujmov pacientov s diagnózou SM (ďalej len SM-károv) v oblasti svojho pôsobenia voči správnym 
a exekutívnym orgánom  
- pomáha im riešiť ich sociálne, zdravotné, pracovné a iné problémy 
- rozvíja a realizuje programy rehabilitácie, ktoré nadväzujú na liečebnú a pracovnú rehabilitáciu  
- úzko spolupracuje so zdravotníckymi a špecializovanými zdravotníckymi zariadeniami so zreteľom na poradenskú činnosť 
- vyvíja informačnú a popularizačnú činnosť zameranú na SM-károv ako i na širokú verejnosť a na dosiahnutie tohto účelu využíva 
masovokomunikačné prostriedky 
 
 
Občianske združenie nevykonáva žiadnu podnikateľskú činnosť. 
 
(4) Občianske združenie má zamestnancov, ale nezriadilo žiadne iné účtovné jednotky. 

   Tabuľka zamestnancov a dobrovoľníkov 

 
Bežné  účtovné obdobie 

Bezprostredne 
predchádzajúce účtovné 

obdobie 

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov 7  

z toho  počet vedúcich zamestnancov 1  

Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou    

Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre 
účtovnú jednotku počas účtovného obdobia 
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Čl. II 
Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach 

 
(1) Občianske združenie predpokladá pokračovať vo svojej činnosti aj v budúcom kalendárnom roku.  

(2) V priebehu účtovného obdobia neboli uskutočnené žiadne zmeny účtovných zásad a účtovných metód. 

(3) Dlhodobý majetok obstaraný kúpou je oceňovaný obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním 
ako sú clo, doprava, montáž, poistné a podobne. 
Dlhodobý majetok a zásoby obstarané bezodplatne sú ocenené buď cenou uvedenou v darovacej zmluve alebo reprodukčnou obstarávacou 
cenou, ktorá predstavuje cenu, za ktorú by sa dlhodobý majetok obstaral v čase, keď sa o ňom účtuje. 
Pohľadávky a záväzky sú oceňované menovitou hodnotou. Ocenenie pohľadávok sa znižuje o pochybné a nevymožiteľné pohľadávky. 
Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú menovitou hodnotou. 
Výnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorou sa dodrží zásada vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím. 

 (4) Odpisy dlhodobého majetku sú ustanovené na základe predpokladanej doby používania jednotlivých druhov dlhodobého majetku, 
pričom je použitá rovnomerná odpisová metóda počas celej predpokladanej doby používania majetku.  

 (5) Občianske združenie tvorí opravné položky k pohľadávke po lehote splatnosti viac ako 24 mesiacov vo výške 50 %. Ak je pohľadávka 
po lehote splatnosti viac ako 36 mesiacov, odpíše sa v celej výške. Pohľadávky, ktoré sú po lehote splatnosti viac ako 12 mesiacov a ich 
hodnota je nižšia ako suma nákladov na ich vymáhanie, sa odpíšu. Iné opravné položky ani rezervy občianske združenie netvorí.  

(6) Občianske združenie prešlo v roku 2015 na vedenie podvojného účtovníctva. Pri prechod z jednoduchého účtovníctva na podvojné 
účtovníctvo bola zohľadnená zásada v zmysle príslušného opatrenia, a to aby výdavky a príjmy boli do základu dane z príjmov zahrnuté iba 
raz, a to buď v jednoduchom alebo podvojnom účtovníctve.  
 

 
 

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

 
(1) Občianske združenie neeviduje ku koncu účtovného obdobia žiadny odpisovaný dlhodobý hmotný a nehmotný majetok ani žiadny 
majetku prenajatý formou finančného prenájmu. Všetok majetok (automobily) sú odpísané v predchádzajúcich účtovných obdobiach. 

(2) Občianske združenie neeviduje ku koncu účtovného obdobia žiadnu tvorbu opravných položiek k majetku a netvorilo žiadne rezervy. 
Eviduje pohľadávky a záväzky do lehoty splatnosti. 

 

Občianske združenie viedlo ku koncu účtovného obdobia štyri bežné bankové účty a jednu pokladňu v mene euro: 

Krátkodobý finančný majetok 
Stav na konci bežného účtovného 

obdobia 
Stav na konci bezprostredne 

predchádzajúceho účtovného obdobia 

Pokladnica 9 765,77  

Ceniny   

Bežné bankové účty 63 431,48  

Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako 
jeden rok 

  

Peniaze na ceste   

Spolu 73 197,25  
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Občianske združenie eviduje ku koncu účtovného obdobia pohľadávky v nasledovnom členení: 

 Stav na konci 

bežného účtovného obdobia 
bezprostredne predchádzajúceho účtovného 

obdobia 

Pohľadávky do lehoty splatnosti 14 324,34  

Pohľadávky po lehote splatnosti   

Pohľadávky spolu 14 324,34  

 

 

Občianske združenie eviduje ku koncu účtovného obdobia záväzky v nasledovnom členení: 

Druh záväzkov 

Stav na konci 

bežného účtovného obdobia 
bezprostredne predchádzajúceho 

účtovného obdobia 

Záväzky po lehote splatnosti 0 0 

Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou 
splatnosti do jedného  roka 

6 301,55 0 

Krátkodobé záväzky spolu 6 301,55 0 

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od  jedného  do 
piatich  rokov  vrátane  

0 0 

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť 
rokov  

0 0 

Dlhodobé záväzky spolu 0 0 

Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu 6 301,55 0 

 

 

Zmeny 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     65 479,48 

z toho: nadač.imanie 
v nadácii 

     

vklady zakladateľov      

prioritný majetok      

Fondy tvorené podľa 
osobitného predpisu 

     

Fond reprodukcie      

Oceňovacie rozdiely 
z precenenia majetku a 
záväzkov 

     

Oceňovacie rozdiely 
z precenenia 
kapitálových účastín 
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Fondy zo zisku 

Rezervný fond      

Fondy tvorené zo zisku      

Ostatné fondy      

Nevysporiadaný 
výsledok hospodár. 
minulých rokov 

     

Výsledok hospodár. za 
účtovné obdobie 

    10 765,51 

Spolu     76 244,99 

 

 

Rozdelenie účtovného zisku alebo vysporiadanie 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  

Úhrada straty minulých období  

Prevod do sociálneho fondu   

Prevod  do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov  

Iné   

Účtovná strata  

Vysporiadanie účtovnej straty 

Zo základného imania  

Z rezervného fondu  

Z fondu tvoreného zo zisku  

Z ostatných fondov  

Z nerozdeleného zisku minulých rokov  

Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov  

Iné   

 

 

 
Čl. IV 

Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje vo výkaze ziskov a strát 
 

(1) ) Občianske združenie uskutočňovalo len činnosť v súlade so stanovami v zmysle hlavnej činnosti, na ktorú bolo zriadené, pričom na túto 
činnosť využívalo všetky prijaté finančné prostriedky. 
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(2) Občianske združenie v účtovnom období prijalo finančné prostriedky na hlavnú nezdaňovanú činnosť v nasledovnom členení: 

- finančné prostriedky za vlastné výrobky a služby v súlade s hlavnou činnosťou združenia v celkovej výške: 9 064,00 €, 

- príspevky z podielu prijatej dane od právnických a fyzických osôb v celkovej výške:  39 051,27 €, 

- dotácia z úradu práce a sociálnych vecí na mzdové náklady prevádzkovania chránenej dielne v celkovej výške:  44 422,44 €, 

- členské príspevky prijaté od fyzických osôb v celkovej výške:  2 453,00 €, 

- finančné dary a príspevky prijaté od právnických osôb v celkovej výške:  56 379,10 €, 

- finančné dary a príspevky prijaté od fyzických osôb v celkovej výške:  3 895,00 €, 

 

(3) Všetky náklady tvorili výdavky na tovary, materiál, prevádzkovú réžiu a služby súvisiace výlučne s realizáciou hlavnej činnosti 
občianskeho združenia v súlade so štatútom združenia v súčinnosti s čerpaním podielu prijatej dane na stanovený účel. 

(4) Občianske združenie má povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom za rok 2015 v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z., §19 ods.4, 
vzhľadom na výšku ročného podielu prijatej dane. 

 

Tabuľka 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 

V súlade s predmetom činnosti prijímateľa na základe 
zákona č. 595/2003 Z.z., §50 ods. 5 

 34 076,22 

   

   

Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia 4 975,05 

 

Tabuľka o nákladoch vynaložených v súvislosti s auditom účtovnej závierky 

Jednotlivé druhy nákladov za Suma 

overenie účtovnej závierky  

uisťovacie audítorské služby okrem overenia účtovnej závierky  

súvisiace audítorské služby  

daňové poradenstvo  

ostatné neaudítorské služby  

Spolu  

V roku 2015 za predchádzajúce roky nebola povinnosť vykonania auditu. 

 

Čl. V 
Opis údajov na podsúvahových účtoch 

 
Občianske združenie nemá žiaden prenajatý majetok, majetok prijatý do úschovy, ani odpísané pohľadávky. 
 

 

Čl. VI 
Ďalšie informácie 

 
Občianske združenie nezaznamenalo ďalšie skutočnosti, ktoré sú obsahom tohto článku. Účtovná jednotka uvádza v poznámkach len 
informácie, pre ktoré má náplň. 
 

 

 


