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O nás 
 

Naše poslanie 
Poslaním BACH je verejnoprospešná činnosť poskytovaním charitatívnych, sociálnych, 
zdravotníckych, humanitárnych, poradenských, výchovno-vzdelávacích,  hmotných  i 
duchovných služieb právnickým a fyzickým osobám bez ohľadu na rasu, národnosť a 
náboženstvo 

 

Vznik 
1. 1. 1997 

Rozhodnutím bratislavského arcibiskupa metropolitu J. E. Mons. ICDr. Stanislava Zvolenského, 
PhD. boli s účinnosťou od 28. 11. 2008 schválené Stanovy, ktorými sa zmenil názov 
Bratislavskej katolíckej charity, zriadenej 1. 1. 1997, na subjekt, ktorý začal vystupovať pod 
označením: Bratislavská arcidiecézna charita, s pôsobnosťou v novoustanovenej 
Bratislavskej arcidiecéze.  

 

Právna forma 
Účelové zariadenie cirkvi 

 

Hlavná činnosť 
Poskytovanie sociálnych služieb v zmysle platnej legislatívy, zdravotnícka starostlivosť, 
výchovno-vzdelávacie aktivity, práca s dobrovoľníkmi.

“Charita nie je len 
humanitárna 
organizácia, pretože 
zjavuje silu 
kresťanskej lásky a 
túžbu Cirkvi vyjsť v 
ústrety Kristovi v 
každej osobe hlavne 
vtedy, ak je chudobná 
a trpí.“  
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Realizované projekty 
Národný projekt Podpora opatrovateľskej služby financovaný z prostriedkov Európskeho 
sociálneho fondu a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie, v rámci operačného programu 
Ľudské zdroje. 

 

„Skrášlime si domov“ (s podporou Nadácie Pontis) – nákup farieb, štetcov, valčekov, pások 
a vaničiek, spolu s dobrovoľníkmi zapojenými do projektu vymaľovanie chodieb Domova 
seniorov Charitas. 

Klub seniorov Quo Vadis 

Aktívne prežitie jesene života seniorov a ich angažovanie v spoločenskom prostredí podporila 
Mestská časť Bratislava – Staré Mesto. 

Aktívne sénium v klube Seniorov podporila Mestská časť  Bratislava – Nové Mesto. 

  

Poskytovanie potravinových a hygienických balíčkov v rámci Operačného programu 
potravinovej a základnej materiálnej pomoci 2014 – 2020 v spolupráci so Slovenskou katolíckou 
charitou a financovaný z Fondu európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby. 

Ľahšia a efektívnejšia opatrovateľská služba v domácom prostredí – nákup 5-miestneho 
osobného motorového vozidla s podporou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny 
Slovenskej republiky. 

„Potravinová Tesco zbierka“ – zbierka potravín a hygienických potrieb pre sociálne 
odkázaných v obchodnom dome Tesco na Kamennom námestí v Bratislave, v Supermarkete 
v Obchodnom centre Vajnoria a v Hypermarkete Senec spolupráci so Slovenskou katolíckou 
charitou.
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Opatrovanie v domácnosti  
Opatrovateľská služba je základným pilierom služby starým, chorým a opusteným 

ľuďom, ku ktorej je pridružené ošetrovanie chorých v domácom prostredí a duchovná pomoc 
starým, chorým a umierajúcim. Tento komplex služieb zastrešuje Agentúra domácej 
ošetrovateľskej starostlivosti Charita. Patrí medzi najžiadanejšie služby charity, s vysokou 
náročnosť na fyzickú a psychickú zdatnosť, trpezlivosť a toleranciu, ktoré z nej robia viac 
povolanie, ako zamestnanie. Aktuálne BACH zamestnáva v terénnej opatrovateľskej službe štyri 
opatrovateľky. Nakoľko je v Bratislave nedostatok vyškolených opatrovateliek, napriek 
inzerovaniu v rôznych médiách a výzve, nepodarilo sa službu rozšíriť viac. Od mája 2016 sa 
BACH zapojila do Národného projektu podpory opatrovateľskej služby. Vzhľadom k tomu bolo 
možné znížiť platbu za hodinu opatrovateľskej služby na 3,50 eur a počet opatrovateliek sa 
mierne zvýšil.  

Zamestnanci k 31.12.2016 

Trvalý pracovný pomer 4 
Počet úväzkov 3,5 

 

 Počas roka 2016 registrovala BACH 48 žiadostí o opatrovateľskú službu v súlade 
s podmienkami poskytovania služby (minimálne 2 hodiny denne, len v pracovné dni). Klienti 
žiadajú služby aj počas víkendov a sviatkov, respektíve počas pracovných dní, alebo vo 
večerných hodinách, ako aj nočné služby. 
 
Prehľad o počte klientov v opatrovateľskej službe v roku 2016 

 Spolu Muži Ženy 
Stav k 31.12.2015 3 0 3 
Prírastok  9 4 5 
Úbytok  3 1 2 
Zomrelí  0 0 0 
Ukončenie zmluvy 3 1 2 
Stav k 31.12.2016 9 3 6 
Celkový počet 12 4 8 
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 Veková štruktúra klientov 
Veková štruktúra poukazuje na prevahu vyšších vekových 
kategórií – viac klientov je v intervale 80 – 89 rokov.  

 

Rozloženie klientov podľa 
okresov 
 

 

Počas  roka 2016 sa opatrovateľská služba poskytovala najmä klientom z mestskej časti 
Bratislava – Ružinov. Sídlo opatrovateľskej služby BACH je v Starom meste, čo robí službu 
v tejto mestskej časti prístupnou. 

Dĺžka služby u klientov  
Z prehľadu vidno, že veľká časť klientov využíva 
opatrovateľskú službu dlhodobo. Sú to chronický chorí, starí 
ľudia. Opatrovanie sa poskytuje zväčša na viac hodín denne. 

 Všetci klienti využívali službu denne, iba jedna klientka 
využívala službu 2 krát týždenne. Rozsah služby bol 
v priemere 4 hodiny u jedného klienta. V prípade ťažšie 
postihnutých klientov bola opatrovateľka prítomná aj viac 

hodín. Najčastejšie úkony v opatrovateľskej službe boli: umývanie (osobná hygiena), podanie 
a príprava jedla, dohľad a rozhovor, upratovanie, výpomoc v domácnosti. Významnou zložkou 
opatrovateľskej starostlivosti je duchovná podpora klientov a ich príbuzných a v prípade 
požiadavky klienta – kontakt s kňazom akejkoľvek  denominácie a u katolíkov sprostredkovanie 
sviatostí. 

 Doplnkovú službu tvoria konzultácie a inštruktáž príbuzným (najmä ťažkých pacientov), 
ktoré sa zameriavajú na vysvetlenie a nácvik opatrovateľských zručností. Snahou BACH je 
zapojiť do opatrovateľského procesu aj rodinu, aby mal klient zaistenú kvalitnú starostlivosť i 
v čase neprítomnosti charitnej opatrovateľky. 

Vek Počet 
50- 54 1 
55 - 60 0 
61 - 70 0 
71 - 79 2 
80 - 89 3 
nad 90 3 

Okres Počet 
BA I. 1 
BA II. 6 
BA III. 2 
BA IV. 2 
BA V. 1 

V mesiacoch Počet 
0 - 1 2 
2 - 3 1 
4 – 6 1 
7 - 9 6 

10 - 12 2 
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Skvalitnenie opatrovateľského procesu napomáhajú aj zdravotné pomôcky – 
polohovateľné postele, antidekubitárne matrace, chodítka, pomôcky na kúpanie, vozíky, 
ktoré BACH požičiava klientom, ktorých opatruje a ošetruje, ale aj iným, ktorí ich potrebujú. 
Tieto pomôcky pomáhajú skvalitniť život samotnému klientovi a uľahčujú opatrovateľkám 
aj príbuzným manipuláciu s klientom. Rodinní príslušníci dlhodobo chorých majú čas 
vybaviť si potrebné pomôcky, u klientov s nepriaznivou prognózou zas získavajú čas na 
venovanie sa svojmu príbuznému. 

V roku 2016 získala BACH finančné prostriedky vo výške 9.000 Eur z dotácie 
MPSVaR SR na kúpu 5 miestneho osobného motorového vozidla, ktoré uľahčilo činnosti 
opatrovateliek pri zabezpečovaní úkonov sebaobsluhy, úkonov starostlivosti o domácnosť 
a základných sociálnych aktivít osobám odkázaným na pomoc inej fyzickej osoby. Zároveň 
zabezpečí efektívnejšie využitie pracovného času počas dochádzania opatrovateliek do 
domácnosti prijímateľov sociálnych služieb a pri zabezpečovaní niektorých úkonov 
starostlivosti o ich domácnosť  

 Pomoc pre rodiny klientov, vyžadujúcich 24-hodinovú starostlivosť, predstavuje zariadenie 
sociálnych služieb Domov seniorov Charitas. Aj napriek 24-hodinovej starostlivosti 
a predpokladu, že bude táto služba hojne využívaná, možno konštatovať, že pre rodinných 
príslušníkov je prijateľnejšia opatrovateľská služba v domácnosti. 

Potravinová Tesco zbierka 2016 
V dňoch 24. – 26. 11. 2016 zrealizovala BACH Potravinovú Tesco zbierku 

v predajniach na Kamennom námestí v Bratislave, vo Vajnoroch a v Senci. Tak ako 
v minulých rokoch spolupracovala s organizáciami, ktoré používajú zozbierané potraviny 
v prospech núdznych. Za spoluprácu v roku 2016 ďakujeme Hospitálskej reholi sv. Jána 
z Boha (Milosrdní bratia), občianskemu združeniu Resoty, Misionárkam lásky (sestry 
Matky Terezy), Slovenskej katolíckej charite, Farskej charite v Rači, vo Vajnoroch a v Senci. 
Vďaka patrí obchodnémeu reťazcu Tesco a samozrejme všetkým dobrodincom 
a dobrovoľníkom, ktorí sa do zbierky zapojili. 

Sumár Potravinovej Tesco zbierky za rok 2016 

Deň Kg Hodnota v € 
24.11.2016 1845,80 2 919,94 € 
25.11.2016 1719,40 2 887,39 € 
26.11.2016 2104,00 3 108,45 € 

Spolu 5669,20 8 915,78 € 
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Ošetrovanie v domácom prostredí 
 Ošetrovanie chorých v domácom prostredí je progresívna služba, nachádzajúca 
v našej spoločnosti stále väčšie uplatnenie.  

 

Zamestnanci ošetrovateľskej služby k 31.12.2016 

Trvalý pracovný pomer 7 
Počet úväzkov 6,625 
Pracovníčky na dohodu o prac. činnosti 2 

 

 

 V priebehu roka BACH prostredníctvom Agentúry domácej ošetrovateľskej 
starostlivosti Charita ošetrila 235 klientov. Za rok vykonali sestry 58 321 návštev pacientov. 
Najčastejšie potrebovali ošetrovateľskú službu pacienti z dôvodu ošetrovania dekubitov, 
ošetrovateľskej rehabilitácie, ošetrovania vredov predkolenia, onkologický pacienti a pacienti 
po cievnej príhode. V indikovaných prípadoch poskytovali zdravotné sestry ošetrovanie aj 
v dňoch pracovného voľna (cca 2 klienti). Pacienti boli prevažne poistencami VŠZP (85%). 
V DSS Charitas pracuje jedna zdravotná sestra na plný úväzok a fyzioterapeutka na dohodu. 
ADOS Charita poskytuje ošetrovateľskú starostlivosť aj v Domove seniorov Lamač, ZOS 
Paulínyho, ZOS Vajanského, ZOS Marotyho, OHEL a Domove seniorov Hanulová. ADOS 
spolupracuje pri ošetrovaní v domácom prostredí aj s lekármi – chirurgmi. Spolupráca 
s reprezentantkami spoločností, ktoré na slovenskom trhu zabezpečujú výrobky na 
ošetrovanie rán (vlhká terapia) predstavuje optimalizáciu starostlivosti o pacientov 
s rozsiahlymi dekubitmi, pričom používanie tejto progresívnej metódy významne skracuje 
proces liečby. Tieto spoločnosti poskytujú pravidelné semináre a zaškolenie sestier na 
aplikáciu nových výrobkov. ADOS Charita má dobré meno a dôveru v meste, preto nemá 
problém so získavaním pacientov.
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Prehľad o počte pacientov ošetrovaných v roku 2016 

 Spolu Muži Ženy 
Stav k 31.12.2015 151 38 113 
Prírastok  84 28 56 
Úbytok  115 25 90 
Zomrelí  44 16 28 
Vyhojení/uzdravení 71 26 45 
Stav k 31.12.2016 120 41 79 
Celkový počet klientov 235 66 169 

  

      Veková skupiny ošetrovaných v roku 2016 
Údaje v tabuľke potvrdzujú fakt, že medziročne stúpa 
počet ošetrovaných pacientov vo vyšších vekových 
kategóriách, hoci nie je výnimkou aj ošetrovanie 
relatívne mladých klientov. V týchto prípadoch sa 
jedná často o ťažko chorých, často v terminálnom 
štádiu života. 

ADOS Charita predstavuje kvalitnú komplexnú 
starostlivosť pre starých, chorých a umierajúcich. Sestry navštevujú rôzne školenia  a semináre, 
čím sa zvyšuje aj kvalita poskytovaných služieb. Problémom ostáva zamestnávanie zdravotných 
sestier. Práca v teréne vyžaduje samostatnosť a schopnosť operatívne riešiť problémy. Sestry, 
ktoré vo všeobecnosti potrebujú vyššie vzdelanie – vysokoškolské, alebo špeciálne - majú 
o prácu v teréne malý záujem. 

 Problémom je financovanie oboch zložiek služby ADOS. Na opatrovateľskú službu 
prispievajú klienti hodinovou sadzbou. Ošetrovateľská služba je hradená poisťovňami (VŠZP, 
Dôvera, Union), pacient nehradí žiadne poplatky. 

 ADOS Charita predstavuje kvalitnú komplexnú starostlivosť pre starých a chorých, 
problémom však naďalej zostáva nedostatok pracovníčok na zdravotnícke služby, pretože 
nepokryjú dopyt po tejto službe, ale keďže sme stále limitovaný poisťovňou, tak musíme 
prispôsobovať aj počet klientov, lebo výkony ktoré urobíme nad limit nie sú preplácané. 

Veková skupina Počet 
40 - 60 4 
61 - 70 9 
71 - 80 34 
81 - 90 53 
91 a viac 20 
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Domov sociálnych služieb a rehabilitačné 
stredisko Samária 

 
DSS a RS SAMÁRIA je zariadenie rodinného typu. Je určené pre dospelých ľudí s duševným 
ochorením. Sociálne služby sa u nás poskytujú formou ambulantnej starostlivosti. V rámci 
zaradenia máme registrovaných 8 miest pre DSS a 7 miest pre RS. V priebehu roka 2016 sme 
poskytovali sociálnu službu pre 17 klientov.  

V zariadení ponúkame:  

• základné sociálne poradenstvo, sociálnu rehabilitáciu – nácvik sociálnych zručností,    
pracovnú terapiu, záujmové a vzdelávacie činnosti, tvorbu a realizáciu individuálnych 
rozvojových plánov pre našich klientov, psychologické poradenstvo, vybrané terapie, 
pohybové a duchovné aktivity a tiež zabezpečujeme stravovanie pre klientov  

•  poradenskú a terapeutickú podporu rodine klienta. 
 

Zamestnanci k 31. 12. 2016 
 

 

 

V poslednej dobe sledujeme zvýšený nárast záujmu o našu službu. Z tohto dôvodu sme oslovili 
a získali dobrovoľníkov a prijali psychológa na polovičný úväzok.  

Počet klientov k  31. 12. 2016 
 

 

       

V priebehu roka 2016 boli do RS Samária prijaté dve klientky a jedna klientka pobyt v RS 
ukončila. 

Trvalý pracovný pomer/ psychologička 1,5 
Trvalý pracovný pomer/ sociálna pracovníčka 2 
Dohoda o pracovnej činnosti – upratovanie, údržba 0,4 
Dobrovoľníci   7/270 hodín 

 celkom DSS RS 
Stav k 1.1. 2016 16 8 8 
Prírastok  2 0 2 
Ukončený pobyt  1 0 1 
Stav k 31. 12. 2016 17 8 9 
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Klienti DSS a RS Samária v roku 2016 podľa veku  

Ku dňu 31. 12. 2016 navštevovalo DSS Samária spolu 8 klientov (z toho 6 mužov a 2 ženy) a 
RS Samária navštevovalo 9 klientov (7 žien a 2 muži).  

Priemerný vek všetkých klientov, ktorí v roku 2016 navštevovali DSS bol 39 rokov a priemerný 
vek všetkých  klientov, ktorí navštevovali RS v r. 2016 bol 43 rokov.  

 

Sociálne zaradenie klientov k 31. 12. 2016 

 

Väčšina klientov má diagnostikované ochorenie z okruhu schizofrénie.  

Diagnostické indikácie pre pobyt k 31. 12. 2016 

 

 
 

 

Snahou DSS a RS Samária je aktívne zapájať klientov do programu zariadenia. 

Vekové kategórie v rokoch Počet klientov DSS RS 
21 – 25 1 0 1 
26 – 30 0 0 0 
31 – 35 3 2 1 
36 – 40 6 3 3 
nad 40 7 3 4 

Sociálny status Počet 
klientov 

DSS RS 

Invalidní dôchodcovia 17 8 9 
Klienti nezamestnaní, vybavujúci si 
invalidný dôchodok 

0 0 0 

Diagnóza Počet klientov DSS RS 
Schizofrénia a príbuzné ochorenia 14 6 8 
Organické duševné poruchy 3 2 1 
Afektívne poruchy  0 0 0 
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Poskytované služby, programová náplň 
V roku 2016 boli klientom DSS a RS SAMÁRIA poskytované rôznorodé terapie 

a činnosti. Program klientov je realizovaný v priestoroch Samárie, ale aj mimo nich.  Každý deň 
majú možnosť klienti vyjadriť svoje pocity, očakávania a potreby v rámci rannej a záverečnej 
komunity. Program počas týždňa obmieňame so zreteľom na rozvoj všetkých oblastí klienta 
a taktiež jeho individuálnych potrieb.  

  Aj tento rok sme zostali verní aktivitám a programu, ktorí naši klienti majú v obľube. 
Sú to napríklad:  

• duchovný program s charitným kňazom,  
• didaktika,  
• športové aktivity,  
• prednášky klientov na tému, ktorú si zvolia,  
• cvičenie na chrbticu (predcvičuje náš klient),  
• práca v ateliéri,  
• ergoterapia, práca v záhrade, 
• muzikoterapia,  
• tvorivé písanie,  
• diskusné okienko,  
• vychádzky do prírody,  
• návštevy galérií 
• varenie. 
•  

 

Aj vďaka zaujímavému programu s názvom „Pracovné okienko“, sa rozhodli hľadať si 
zamestnanie 4 klienti.  

V priebehu roka 2016 sme absolvovali veľa celodenných výletov. Absolvovali sme 
výlet na hrad Pajštún, a hrad v Hainburgu. Zavítali sme aj do Rusoviec, na Biofarmu do Stupavy, 
Marianky, sv. Jura, cestovali sme vlakom do Trenčína, či opakovane sme si urobili vychádzky 
do blízkeho okolia.  

Počas roka sme navštívili aj podnetné výstavy (Bibiana, GMB, ÚĽUV), divadlo 
(Luskáčik, Maratón) a absolvovali exkurzie v Čokoládovni v Kitsee, v chránenej dielni Inklúzia a 
SHMÚ. 
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Úspešne sme absolvovali aj predajno-prezentačné akcie ako boli: 

- Veľkonočné trhy v priestoroch MPSVaR,  
- Radničkine trhy,  
- Svätomartinské dni,  
- Vianočné predajné trhy v spoločnosti Dell. 

 

Vďaka výťažku z predaja našich výrobkov sme pre klientov mohli zakúpiť nový materiál 
na terapie, ísť s klientmi do kaviarne, zaplatili sme si vstupné do divadla, či na výstavu a hradili 
výdavky počas výletov.   

 

V rámci spolupráce s inými organizáciami sme komunikovali predovšetkým 
s organizáciami podobného zamerania, kde si navzájom odovzdávame svoje skúsenosti 
a podporu v našej práci. Sú to predovšetkým RS Krídla, DSS Most, Liga za duševné zdravie 
a denné psychiatrické stacionáre. Dlhodobo spolupracujeme so saleziánmi (predovšetkým 
využívame ich telocvičňu) a Diagnostickým centrom, ktorí majú sídlo v Trnávke. Takisto 
pokračujeme v spolupráci s Galériou mesta Bratislavy, kde si pre nás 1x mesačne pripravia 
podnetný program. Tiež sa tešíme výbornej spolupráci s OZ Kôň ako koníček, vďaka čomu môžu 
naši klienti absolvovať hodiny hipoterapie.   

 

V roku 2016 sme sa zapojili do projektu v spolupráci s UPSVaR, vďaka čomu sa nám 
podarilo zamestnať 2 klientov na dobrovoľnú aktivačnú činnosť po dobu 6 mesiacov. Vďaka 
tomuto projektu získajú cennú pracovnú skúsenosť a podporí sa ich samostatnosť. 

 

V roku 2016 sme viacero našich aktivít realizovali aj vďaka našim dobrovoľníkom, ktorí 
sú študentmi psychológie. Obohatením bola spolupráca s 2 praktikantmi z vysokých škôl 
humanitného zamerania, pričom jeden z nich bol z Českej republiky a absolvoval v našom 
zariadení 2- mesačnú stáž. 
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Vzdelávanie zamestnancov a sociálne poradenstvo 
 

Aj tento rok sme mali snahu o zvyšovanie kvality našej práce. Naši zamestnanci sa zúčastnili na 
viacerých konferenciách. Napr: Koordinátor dobrovoľníkov ako profesia,  Conuselling - 
Sprevádzanie, Sociofórum,.  

 

Absolvovali sme vzdelávacie semináre ako Skupinová dynamika, Efektívny rozhovor pri práci 
s klientom, Muzikoterapia, Podporované zamestnávanie, Fundraising, Práca s rodinou a 
sociálnou sieťou občana so zdravotným postihnutím. 

 

Svoje postupy pri práci s klientom sme konzultovali na supervíznych stretnutiach, ktoré počas 
roka absolvujeme v súlade s plánom supervízií. 

 

Sociálne poradenstvo sme poskytovali pre ľudí s duševným ochorením a ich príbuzných. 
Ponúkali sme poradenstvo a pomoc pri vybavovaní posudkov o odkázanosti na sociálnu službu 
na BSK, ako aj sprevádzanie pri zorientovaní sa v systéme pomoci ľuďom s psychiatrickou 
diagnózou.  

Potrebnú pomoc a poradenstvo sme takisto poskytovali rodičom a príbuzným našich klientov. 
Podarilo sa nám zorganizovať 3 stretnutia pre rodičov a príbuzných, kde sme im prezentovali 
naše plány, zhodnotenie roka, ako aj nový pohľad na podporované zamestnávanie ľudí 
s duševným ochorením. 
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Domov seniorov CHARITAS 
Domov seniorov CHARITAS (DS Charitas) je zariadenie sociálnych služieb 

s celoročným pobytom, ktoré poskytuje sociálne služby fyzickým osobám na riešenie ich 
nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého 
zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku v špecializovanom zariadení 
a zariadení pre seniorov. 

Celková kapacita 24 lôžok je rozdelená na špecializované zariadenie s kapacitou 18 
prijímateľov sociálnej služby a na zariadenie pre seniorov s kapacitou 6 prijímateľov sociálnej 
služby (ďalej ako „klient“ alebo „prijímateľ“).  Z celkového počtu je 5 izieb jednolôžkových, 8 
dvojlôžkových a 1 izba je trojlôžková.  

DS Charitas počas roka 2016 prijímateľom, okrem pomoci pri odkázanosti na pomoc 
inej fyzickej osoby, poskytoval a zabezpečoval aj ošetrovanie a lekársku starostlivosť 
všeobecného lekára, geriatra a psychiatra. Potrebné odborné ošetrenia zabezpečoval DS 
Charitas aj v spolupráci s príbuznými v zdravotníckych zariadeniach.  

Personálne zabezpečenie DS Charitas v roku 2016       

Trvalý pracovný pomer/opatrovateľky 9 
Pracovníčka pre výdaj stravy 1 
Zdravotné sestry/ ADOS, určené pracovisko DS 2 
Sociálna pracovníčka a arteterapeut 2 
Pomocná sila (pranie, upratovanie) 2 
Rehabilitačná sestra (DPČ/ADOS) 1 
Dobrovoľníci (prichádzajúci pravidelne) 5/433 hodín 
Praktikantky opatrovateľského kurzu 0 
Clowndoctors dvakrát mesačne 10 

 

V DS Charitas počas roka 2016 sociálna pracovníčka a arteterapeutka vykonávali 
v prospech prijímateľov sociálnej služby činnosti, ktoré boli zamerané na podporu a udržanie ich 
kognitívnych funkcií a slúžili tiež na zvýšenie kvality sociálnej služby.  

Duchovné služby, tak ako aj v minulých rokoch, zabezpečoval katolícky kňaz a pre 
klientov s evanjelickým vyznaním bol podľa potreby pozývaný evanjelický kňaz. 
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Klienti prijímajú veľmi pozitívne dobrovoľníkov aj praktikantov. 

Klienti DS Charitas k 31. 12. 2016 
 

 

 

 

V špecializovanom zariadení v roku 2016 zomreli 5 prijímatelia sociálnych služieb vo 
veku 81 až 96 rokov. DS Charitas poskytla v roku 2016 pobytovú službu v špecializovanom 
zariadení 32 prijímateľom sociálnych služieb. 

Priemerný vek klientov DS Charitas k 31. 12. 2016 bol 85,53 roka, z toho  najpočetnejšia 
bola veková kategória od 86 do 90 rokov, nasledovali prijímatelia vo veku od 81 do 85 rokov a 
od  91 do 95. 

Veková štruktúra klientov  DS Charitas v priebehu roka 2016      
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Počet žiadateľov o umiestnenie v špecializovanom zariadení bol porovnateľný 
s predchádzajúcim rokom, keď o službu prejavilo 29 nových žiadateľov.

 DS Charitas ŠZ ZPS 
Stav k 1. 1. 2016 24 18 6 
Prírastok  10 5 5 
Úbytok 10 5 5 
Stav k 31.12. 2016 24 18 6 

Veková 
skupina 

ŠZ ZPS DS 
Charitas 

spolu   Muži Ženy Spolu Muži Ženy Spolu 
60-65 0 1 1 1 0 1 2 
66-70 0 0 0 0 0 0 0 
71-75 1 0 1 0 0 0 1 
76-80 2 1 3 1 0 1 4 
81-85 3 1 4 1 1 2 6 
86-90 2 7 9 0 2 2 11 
91-95 0 2 2 0 3 3 5 
96 a 
viac 

1 2 3 0 0 0 3 

Spolu  9 14 23 3 6 9 32 



Str. 15  Domov seniorov Charitas 
   

 

Dopyt po službe k 31.12. 2016 
 

 

 

Celkovo máme evidovaných 47 žiadostí. Toto číslo však predstavuje len časť 
skutočného dopytu po umiestnení v Špecializovanom zariadení, nakoľko sa mnoho záujemcov 
musí rozhodovať akútne a nemôžu čakať na uvoľnenie miesta, preto si žiadosť ani nepodajú. 
Dopyt po umiestnení v DS Charitas je teda vysoký a stále prevyšuje aktuálnu kapacitu 
zariadenia.  

 

Poskytované služby, programová náplň 
V DS Charitas poskytujeme komplexnú starostlivosť, ktorá predstavuje najmä pomoc 

prijímateľom pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby a ďalšie služby, ktoré sú poskytované 
v súlade so zákonom o sociálnych službách. 

Snahou personálu v DS Charitas je zabezpečovať kvalitu života každého jednotlivca, 
aby napriek inštitucionálnemu charakteru zariadenia, bola čo najviac podobná domácemu 
prostrediu. V zariadení sa zameriavame na podporu samostatnosti a nezávislosti prijímateľov 
s ohľadom na ich individuálne schopnosti a potreby. Zmeny v poskytovaní služieb a zvýšenie 
počtu cieľovej skupiny s diagnózou Alzheimerovej choroby alebo demencie rôzneho typu 
vyžadujú aj zvýšené nároky na starostlivosť a prevenciu ohrozenia prijímateľov (nebezpečenstvo 
pádu, nekontrolovaný odchod zo zariadenia, stratenie sa v budove a podobne). Klienti s ťažšími 
formami demencie, ktorí sú spočiatku dezorientovaní, nepoznajú personál, majú poruchy 
vnímania a rozhodovania. Opatrovateľskú starostlivosť dopĺňa v indikovaných prípadoch 
ošetrovanie a základná rehabilitácia, ktoré v zariadení poskytuje ADOS Charita. ADOS 
zamestnáva pre DS Charitas jednu zdravotnú sestru, ktorá sa prednostne venuje opatrovateľskej 
rehabilitácii pre klientov zariadenia.  

V roku 2016 sa klientom venovali dve aktivačné pracovníčky (arteterapeutka a sociálna 
pracovníčka). V rámci individuálneho plánovania sú klienti rozdelení do skupín podľa stupňa  
kognitívnej  poruchy. Pre ťažšie postihnutých klientov sú určené špeciálne pomôcky a hry,

Druh služby ŠZ 
Počet podaných žiadostí 29 



Str. 16  Domov seniorov Charitas 
   

 

realizuje sa terapia s terapeutickými bábikami, validácia, bazálna stimulácia, muzikoterapia, 
ergoterapia a pod. Klienti s ľahším stupňom kognitívnej poruchy mávajú pamäťové cvičenia, 
muzikoterapiu, ergoterapiu, arteterapiu, reminiscenčnú terapiu. V roku 2016 sme pokračovali v 
spolupráci s výtvarníčkou Mgr. Magdalénou Lehotskou, ktorá ako dobrovoľníčka, pravidelne 
každý utorok, v rámci dopoludňajšej pracovnej terapie realizuje arteterapiu v skupinovej 
intervencii. Klienti si túto aktivitu veľmi obľúbili, je vhodná pre rôzne stupne kognitívneho deficitu. 
Ležiacim klientom a klientom v terminálnom stupni demencie sa venujú pracovníci individuálne, 
používajúc vhodné prostriedky, najmä validáciu, bazálnu stimuláciu a muzikoterapiu. Klienti 
veľmi dobre prijímajú duchovné aktivity – bohoslužby, rozhovory s kňazom. Obľúbené sú  
spoločné oslavy jubileí. Príjemné prostredie záhrady pomáha v letných mesiacoch nahrádzať 
vychádzky.  

Zariadenie týždenne navštevovali dobrovoľníci v rôznych frekvenciách, venovali sa 
klientom individuálne a zároveň pomáhali najmä počas sviatkov v kuchyni. Naďalej sme v roku 
2016 rozvíjali spoluprácu s Bratislavským dobrovoľníckym centrom. Aj v roku 2016 sme 
spolupracovali s dobrovoľníkmi z OZ Periférie, ktorí našim klientom spríjemňujú chvíle 
rozhovormi, ale najmä hudobnými vystúpeniami. Spolu s hudobnými nástrojmi spievajú na 
narodeninových oslavách. Pred Vianočnými sviatkami prišli viacerí dobrovoľníci a koledovali 
v spoločenskej miestnosti ale aj jednotlivo na izbách klientov. V rámci projektu sa im podarilo 
získať finančné prostriedky, vďaka ktorým kúpili klientom DS Charitas Vianočné darčeky. Piati 
dobrovoľníci chodievali počas celého roka pravidelne a venovali sa klientom v priamom 
kontakte, či už rozhovorom, arteterapiou alebo biblioterapiou, alebo nepriamo a to výpomocou 
v kuchyni. Do augusta 2016 v zariadení pôsobila aj dobrovoľníčka Anna z Nemecka, ktorá prišla 
cez dobrovoľnícku agentúru.   

V  roku 2016 pokračoval projekt návštev zdravotných klaunov v spolupráci s neziskovou 
organizáciou Červený nos – Clowndoctors, návštevami v dvojtýždňových intervaloch. V 
návštevách sa striedajú 10 klauni. Okrem klauniád na izbách klientov, sme so zdravotnými 
klaunmi realizovali v roku 2016 aj fašiangový ples a špeciálnu klauniádu s témou Cirkus. 
Pestrým programom klientov zariadenia potešili aj počas Mikulášskeho vystúpenia. 

DS Charitas poskytuje prax študentom sociálnej práce a príbuzných disciplín. V roku 
2016 sa však praxe nezúčastnili žiadny študenti z vysokej školy ani z opatrovateľského kurzu.    

Práca arteterapeutky, sociálnej pracovníčky a dobrovoľníkov navádza príjemné 
prežívanie voľného času, podporu kreativity a komunikácie.  Zamestnanci DS Charitas sa tento 
rok zúčastnili školenia zameraného na starostlivosť v poslednej fáze života.  
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Náklady 
V roku 2016 značnú časť nákladov (24%) predstavovala položka ostatné náklady, ktorej 

výšku ovplyvnilo najmä zúčtovanie zostatkovej ceny predaného hmotného majetku (budova na 
Krasinského ulici). Ďalšími významnými nákladovými položkami boli  spotreba materiálu (12%), 
kde dominuje nákup potravín a stravy do Domova seniorov, ale tiež čistiace a dezinfekčné 
prostriedky na udržiavanie hygieny a služby (9%) (tu hlavným nákladom bolo nájomné a 
prevádzkové náklady na prenajaté priestory Domova seniorov a ADOS).  Text 

Náklady v roku 2016 

Náklady v EUR 

Spotreba materiálu 92 835 

Spotreba energie 3 647 

Opravy a udržiavanie 680 

Služby 72 972 

Mzdové náklady  289 808 

Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie 99 046 

Zákonné sociálne náklady 14 522 

Dane a poplatky 971 

Zmluvné pokuty a penále 5 

Dary 6 297 

Ostatné náklady, zostatková cena predaného 
hmotného majetku 

188 668 

Odpisy DHM 10 257 

Poskytnuté príspevky na humanit. pomoc 0 

Daň z príjmov (z bank. úrokov) 0 

SPOLU 779 708 

 

Tabuľka aj graf znázorňujú  že najvýznamnejšou nákladovou položkou sú tradične mzdy 
(37%), ktoré spolu so zákonnými odvodmi tvoria polovicu všetkých nákladov (50%). Bratislavská
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arcidiecézna charita sa orientuje a kladie dôraz na profesionalitu zamestnancov, na ich 
zodpovedný prístup, čomu musí samozrejme primerane  zodpovedať cena práce. 

Graf 1 Prehľad nákladov v roku 2016 
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Výnosy 
V roku 2016 predstavovali výnosy z poskytnutých služieb najvyššiu položku v príjmoch 

BACH. Započítavajú sa tam príjmy za ošetrovanie (zdravotné poisťovne), opatrovanie a pobyt v 
Domove seniorov Charitas (platby klientov), požičiavanie zdravotných pomôcok a príjmy za 
ambulantný pobyt klientov DSS Samária.  V roku 2016 druhou najväčšou položkou boli ostatné 
výnosy, a to najmä z dôvodu predaja hmotného majetku - budovy na Krasinského ulici v 
Bratislave.  

 

Výnosy v roku 2016 

Výnosy v EUR 

Tržby z predaja služieb 282 149 

Tržby za predané výrobky 266 

Prijaté dary 4 328 

Príjmy z predaja hmotného majetku, ostatné výnosy 217 503 

Prijaté príspevky od fyzických a právnických osôb 13 815 

Príspevky z podielu zaplatenej dane 7 601 

Prijaté príspevky zo zbierok (kostolné) 97 292 

Dotácie (BSK, MPSVaR, MČ Staré mesto) 182 250 

SPOLU 805 204 

 



Str. 20  Ekonomické ukazovetele 
   

 
Graf znázorňuje, že podiel výnosov z platieb klientov za služby predstavuje 35%, ostatné 

výnosy predstavujú 27 %. Treťou najväčšou položkou, ktorú tvorí 23 % výnosov BACH, sú 
dotácie Bratislavského samosprávneho kraja, MPSVaR SR, MČ Staré Mesto. Významnými 
príjmami sú tiež kostolné zbierky na Charitu, ktoré tvoria 12 % výnosov. Zbierky na Charitu nie 
sú v c elkovej výške, pretože graf zohľadňuje len tú časť, ktorá bola zo zbierok vyčerpaná. 

 

Graf 2 Prehľad výnosov v roku 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tržby z predaja služieb
35%

Tržby za predané výrobky
0%

Prijaté dary
0%

Príjmy z predaja hmotného 
majetku, ostatné výnosy

27%

Prijaté príspevky od 
fyzických a právnických 

osôb
2% Príspevky z podielu 

zaplatenej dane
1%

Prijaté príspevky zo zbierok 
(kostolné)

12%

Dotácie (BSK, MČ Staré 
mesto)

23%

Výnosy



Str. 21  Ekonomické ukazovetele 
   

 

 
Položka príspevky z podielu zaplatenej dane je uvedená do výšky nákladov 

účtovaných v roku 2016. Celkový príjem z podielu zaplatenej dane v roku 2016 je 8309,29 €. 
Rozdiel spočíva v tom, že z tohto zdroja bol obstaraný dlhodobý hmotný majetok. Do výnosov 
v tomto prípade vstupuje príjem z podielu zaplatenej dane do výšky odpisov zúčtovaných 
v roku 2016.  

Prehľad príjmov v roku 2016 podľa zdrojov 

 

  
Položky prijaté dary a kostolné zbierky sú uvedené vo výške, ktorá bola vyčerpaná v 

roku 2016. Nevyčerpaný zvyšok je vedený na účtoch časového rozlíšenia.

Prehľad príjmov v členení podľa zdrojov v EUR 

Dotácie prijaté z BSK 146 074 

Dotácie prijaté z MPSVaR  23 544 

Dotácie prijaté z MČ Staré Mesto, MČ Nové Mesto 750 

Projekty - príjmy od nadácií (Pontis), NP POS, DAČ 11 882 

Prijaté finančné príspevky zo zbierok (kostolné) 97 292 

Prijaté nepeňažné dary (Tesco zbierka potraviny) 4 328 

Prijaté príspevky od fyzických a právnických osôb (finančné 
dary) 

13 814 

Príspevky z podielu zaplatenej dane 7 601 

Príjmy z predaja hmotného majetku (budova, pozemok 
Krasinského) 

189 248 

Ostatné príjmy (prenájom priestorov) 28 256 

SPOLU 805 204 
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Použitie zbierky na charitu od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 
 

 

PRIAMA SOCIÁLNA POMOC  EUR 
darčeky, jubileá, pohreby 33,94 
dotácia služieb v DS Charitas 4 201,19 
iné (soc. pôžička) 35,00 
MATERIÁL – TECHNIKA   
technické vybavenie stredísk  223,40 
iné (PHM, účtovníctvo proporčne, nájomné) 6 690,17 
údržba a úpravy priestorov Krasinského 6 160,00 
SPROSTREDKOVANÁ  SOCIÁLNA POMOC   
dotácia sociálnych služieb, ktoré nie sú podporené obcou alebo štátom 
(opatrovanie) 606,91 
dotácia ošetrovateľskej starostlivosti (do výšky nepokrytých výdavkov) 13 295,90 
iné (riadenie a koordinácia BACH, mzdy Samária dokrytie) 49 084,03 
dofinancovanie prevádzkových výdavkov BACH (DS Charitas) 16 404,04 
SPOLU 90 734,58 
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Ekonomicky oprávnené náklady za 
kalendárny rok 2016 

Ekonomicky oprávnené náklady na jedného prijímateľa sociálnej služby podľa druhu 
poskytovanej sociálnej služby za kalendárny rok 2016 

Druh služby Forma služby EON na rok na 
službu 

EON na mesiac 
na jedného 

klienta 

Domov sociálnych služieb ambulantná bez 
stravy 42 485,28 Eur 614,66 Eur 

Rehabilitačné stredisko 
ambulantná bez 

stravy 11 905,62 Eur 267,42 Eur 
Špecializované zariadenie pobytová celoročná 215 082,79 Eur 1 026,55 Eur 
Zariadenie pre seniorov pobytová celoročná 75 924,55 Eur 1 184,84 Eur 
Domáca opatrovateľská 
služba terénna 38 973,62 Eur 463,97 Eur 
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Použitie 2% podielu zaplatenej dane 
z príjmov v roku 2016 (zaplatená daň za rok 
2014) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Účel 
použitia 
podielu 

zaplatenej 
dane 

Výška použitého 
podielu zaplatenej 
dane na tento účel 

Spôsob  použitia podielu zaplatenej 
dane 

Poskytovanie 
sociálnej 
pomoci 
 

1 807,28 

ochranné prostriedky a odevy pre 
opatrovateľky v DS Charitas a v teréne a 
zdravotné sestry (dezinf. krémy a spreje, 
jednorazové pracovné rukavice), paplóny, 
vankúše, deky a absorpčné plachty do DS 
Charitas  

668,98 
zdravotnícky materiál  a pomôcky pre 
výkon ošetrovania klienta, materiál na 
terapie pre klientov DSS Samária 

2 531,36 

DS Charitas -  vybavenie jedálne riadom, 
ADOS - doplatok na auto pre terénne 
opatrovateľky, rolety na okná,  DSS 
Samária - skrinky na topánky, smetné koše                                                     

Výdavky 
súvisiace s 
prevádzkou 
BACH 

417,98 

DS Charitas - maľovanie priestorov 
Domova seniorov (maliarske potreby),  
oprava  privolávacieho systému sestra - 
klient, opravy a údržba auta, materiál na 
svojpomocné opravy v Domove seniorov 

2 883,69 

náklady spojené s dlhodobým pobytom 
dobrovoľníka v DS Charitas, povinné 
vzdelávanie zamestnancov, kurzy, 
odborná literatúra, revízie plynových 
zariadení  DSS Samária, návšteva kultúr. 
podujatí a výlety s klientami DSS Samária 

Spolu 8 309,29   
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Personalistika 
Prehľad zamestnancov BACH v roku 2016 

Počet zamestnancov k 31.12. 2016 35 

Celkový počet zamestnancov za rok  45 
Priemerný evidenčný (prepočítaný) počet 

zamestnancov  35,08 

Počet osôb pracujúcich na dohody o prácach 
vykonávaných mimo pracovného pomeru  7 

 
 

Vzdelanostná štruktúra zamestnancov k 31.12.2016 

Vzdelanie  Počet  % 
Vysokoškolské III. stupňa 3 8,6 
Vysokoškolské II. stupňa 10 28,5 
Vysokoškolské I. stupňa 3 8,6 
Stredoškolské s maturitou 3 8,6 
Stredné odborné s maturitou 9 25,7 
Stredné odborné bez maturity 5 14,3 
Základné 2 5,7 
Spolu 35 100,00 

 
 
Veková štruktúra zamestnancov k 31.12.2016 

Vek v rokoch Počet % 
21 – 30 6 17,2 
31 – 40 7 20 
41 – 50 8 22,8 
51 - 60 9 25,7 
61 a viac  5 14,3 

Spolu 35 100,00 
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Záver 
 

 

Rok 2016 predstavoval pre BACH realizáciu viacerých noviniek. Na začiatku roka sa 
zapojila do očakávaného Národného projektu podpory opatrovateľskej služby. Došlo k 
zmene  na pozícii riaditeľa, keď po odchode Ing. Alojza Mareka bol do tejto funkcie 
menovaný jeho zástupca PhDr. Boris Hrdý a na začiatku leta odštartovala pripravovaná 
potravinová pomoc. Všetky ďalšie aktivity realizovala BACH so zámerom udržania 
štandardov kvality služieb tak, aby bola bližšie ku všetkým ľuďom, ktorí pomoc potrebujú, 
ale i k tým, ktorí chcú v charitnom diele pomáhať. Aj v ďalšom období sa chceme zamerať 
na vytvorenie priaznivého prostredia pre našich zamestnancov a zvyšovanie kvality 
služieb, rozšírenie aktivít tak, aby sme mohli byť bližšie ku človeku.  

 

Poznámka – vysvetlivky k použitým skratkám v textoch: 

 

BACH – Bratislavská arcidiecézna charita, BSK – Bratislavský samosprávny kraj, MPSVaR 
SR – Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, SKCH – Slovenská 
katolícka charita, MČ – mestská časť, DSS - domov sociálnych služieb, RS – rehabilitačné 
stredisko, VšZP- Všeobecná zdravotná poisťovňa, FNsP- Fakultná nemocnica 
s poliklinikou, OZ – občianske združenie, NPPOS – Národný projekt podpora 
opatrovateľskej služby, ADOS – agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti, ZOS – 
zariadenie opatrovateľskej služby, ZPS – zariadenie pre seniorov, ŠZ – špecializované 
zariadenie, UPSVaR – úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, GMB – Galéria mesta 
Bratislavy, ÚĽUV – ústredie ľudovej umeleckej výroby , SHMÚ – Slovenský 
hydrometeorologický ústav. 
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Ďakujeme  
 

 Všetkým, ktorí prispeli do zbierky na charitu v jednotlivých farnostiach Bratislavskej 
arcidiecézy. 

 Všetkým darcom, ktorí podporili činnosť Bratislavskej arcidiecéznej charity 
materiálne i duchovne.  

 Dobrovoľníkom, ktorí priniesli našim klientom radosť do ich všedných dní. 

 Červeným nosom (o. z. Clowndoctors), ktorí sa ukázali ako výborní terapeuti. 

 Prispievateľom 2% z daní za možnosť dať klientom viac, ako by sme si mohli 
dovoliť z bežných príjmov. 

 Pracovníkom Bratislavského samosprávneho kraja za podporu a dobrú 
spoluprácu. 

 Bratislavskej arcidiecéze a jej vedeniu za duchovnú, finančnú i hmotnú podporu. 

 Všetkým spolupracujúcim organizáciám, inštitúciám a spoločenstvám: 

Slovenská katolícka charita, Centrum rodiny Bratislava, OZ Francesco, Človek 
v ohrození, Centrum pre rodinu Pezinok, Farská charita Rača, Farská charita 
Vajnory, Farská charita Skalica, Farská charita Senec, Mesto Stupava, Mesto 
Malacky, Obec Gajary, Obec Veľké Leváre, Obec Plavecký Štvrtok, Obec 
Záhorská Ves, Galéria mesta Bratislavy, OZ Priatelia Quo Vadis, Dell, s.r.o. 
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ADRESÁR 
 

BRATISLAVSKÁ ARCIDIECÉZNA CHARITA 
Krasinského 6 

821 04 Bratislava 

ADOS CHARITA 
Heydukova 14 

811 08 Bratislava 
Tel: +421 904 062 054 

Domov seniorov 
CHARITAS 
Heydukova 14 

811 08 Bratislava 
Tel: +421 910 842 162 

 

Centrum rodiny 
a vzdelávania 

Krasinského 6 
821 04 Bratislava 
Tel: 02/44 250 374 

DSS a RS Samária 
Krasinského 6 

821 04 Bratislava 
Tel: 02/43 41 31 80 

Sekretariát 
Tel.: 02/44 250 374 

e-mail: charitaba@charitaba.sk 

www.charitaba.sk 
Bankové spojenie 

Sberbank Slovensko a.s., Bratislava 
číslo účtu: 4010078918/3100 

IBAN: SK92 3100 0000 0040 1007 8918 
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Bratislavská arcidiecézna charita 
Krasinského 6  
821 04 Bratislava 
IČO: 317 80 521 
DIČ: 2020974670 
Číslo účtu: SK92 3100 000 0040 1007 8918 

Tel:+421 2 442 50 374 

www.charitaba.sk 
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Súvaha (Úč NUJ 101) IČO SID

Strana aktív č. r. Bežné účtovné obdobie

Brutto Korekcia Netto Netto

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

a b 1 2 3 4

A. NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021 001

1. Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008 002

Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti
012  (072 + 091AÚ) 003

Softvér 013  (073+091AÚ) 004

Oceniteľné práva 014  (074 + 091AÚ) 005

Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
(018+ 019)(078 + 079 + 091 AÚ) 006

Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041  093) 007

Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
(051095AÚ) 008

2. Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020 009

Pozemky (031) 010

Umelecké diela a zbierky (032) 011

Stavby 021  (081  092AÚ) 012

Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
022  (082 + 092AÚ)

013

Dopravné prostriedky 023  (083 + 092AÚ) 014

Pestovateľské celky trvalých porastov 025  (085 + 092AÚ) 015

Základné stádo a ťažné zvieratá 026  (086 + 092AÚ) 016

Drobný dlhodobý hmotný majetok 028  (088 + 092AÚ) 017

Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029  (089 +092AÚ) 018

Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042  094) 019

Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
(052  095AÚ) 020

3. Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028 021

Podielové cenné papiere a podiely v obchodných

spoločnostiach v ovládanej osobe (061 096 AÚ) 022

Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach

s podstatným vplyvom (062  096 AÚ) 023

Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065  096 AÚ) 024

Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky
(066 + 067)  096 AÚ

025

Ostatný dlhodobý finančný majetok (069096AÚ) 026

Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043  096 AÚ) 027

Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok

(053  096 AÚ)

028

173 466,82 148 697,32 24 769,50 209 277,70

173 466,82 148 697,32 24 769,50 209 277,70

0,00 X 0,00 5 327,62

3 160,11 X 3 160,11 3 160,11

10 190,55 3 948,90 6 241,65 187 961,21

82 468,06 79 227,62 3 240,44 7 684,76

33 680,22 21 552,92 12 127,30 0,00

0,00 0,00 109,21

43 967,88 43 967,88 0,00 0,00

0,00 0,00 5 034,79

spracované pomocou TaxEdit 3.10.

3 1 7 8 0 5 2 1
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Súvaha (Úč NUJ 101) IČO SID

Strana aktív č. r. Bežné účtovné obdobie

Brutto Korekcia Netto Netto

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

a b

1 2 3 4

B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLUr. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051 029

1. Zásoby r. 031 až r. 036 030

Materiál (112 + 119)  191 031

Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
(121+122)  (192+193)

032

Výrobky (123   194) 033

Zvieratá (124  195) 034

Tovar (132 + 139)  196 035

Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby(314 AÚ  391 AÚ) 036

2. Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041 037

Pohľadávky z obchodného styku

(311 AÚ až 314 AÚ)  391 AÚ
038

Ostatné pohľadávky (315 AÚ  391AÚ) 039

Pohľadávky voči účastníkom združení
(358AÚ  391AÚ)

040

Iné pohľadávky
( 335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ)  391AÚ

041

3. Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050 042

Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ)  391AÚ 043

Ostatné pohľadávky (315 AÚ  391 AÚ) 044

Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami
(336)

045

Daňové pohľadávky (341 až 345) 046

Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu

a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348)
047

Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ  391AÚ) 048

Spojovací účet pri združení (396  391AÚ) 049

Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ)  391AÚ 050

4. Finančné účty r. 052 až r. 056 051

Pokladnica (211 + 213) 052

Bankové účty (221 AÚ + 261) 053

Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok(221 AÚ) 054

Krátkodobý finančný majetok

(251+ 253 + 255 + 256 + 257)  291AÚ
055

Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259  291AÚ) 056

C. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059 057

1. Náklady budúcich období (381) 058

Príjmy budúcich období (385) 059

MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057 060

181 889,21 8 861,36 173 027,85 147 557,15

964,62 964,62 2 471,67

847,82 847,82 1 719,21

116,80 116,80 752,46

106 160,47 8 861,36 97 299,11 60 842,66

97 095,00 8 861,36 88 233,64 60 479,54

5 336,81 5 336,81 346,31

X

X

3 684,71 X 3 684,71 0,00

43 ,95 43 ,95 16 ,81

74 764,12 74 764,12 84 242,82

3 645,96 X 3 645,96 4 983,30

71 118,16 X 71 118,16 79 259,52

X

730,13 730,13 1 162,05

730,13 730,13 1 162,05

356 086,16 157 558,68 198 527,48 357 996,90

spracované pomocou TaxEdit 3.10.

3 1 7 8 0 5 2 1

Výročná správa 2016/str. 35



Súvaha (Úč NUJ 101) IČO SID

Strana pasív č. r.
Bežné účtovné

obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné

obdobie

a b 5 6

A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU
r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073 061

1. Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067 062

Základné imanie (411) 063

Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412) 064
Fond reprodukcie (413) 065
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414) 066
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415) 067

2. Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071 068
Rezervný fond (421) 069
Fondy tvorené zo zisku (423) 070
Ostatné fondy (427) 071

3. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
(+; ; 428)

072

4.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie

r. 060  (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101) 073

B. CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097 074

1. Rezervy r. 076 až r. 078 075

Rezervy zákonné (451 AÚ) 076

Ostatné rezervy (459 AÚ) 077

Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ) 078

2. Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086 079

Záväzky zo sociálneho fondu (472) 080

Vydané dlhopisy (473) 081

Záväzky z nájmu (474 AÚ) 082

Dlhodobé prijaté preddavky (475) 083

Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476) 084

Dlhodobé zmenky na úhradu (478) 085

Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ) 086

3. Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096 087

Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323 088

Záväzky voči zamestnancom (331+ 333) 089

Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami(336) 090

Daňové záväzky (341 až 345) 091

Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu
a rozpočtom územnej samosprávy (346+348) 092

Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov
(367)

093

Záväzky voči účastníkom združení (368) 094

Spojovací účet pri združení (396) 095

Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ) 096

4. Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100 097

Dlhodobé bankové úvery (461AÚ) 098

Bežné bankové úvery ( 231+ 232 + 461AÚ) 099

Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249) 100

C. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103 101

1. Výdavky budúcich období (383) 102

Výnosy budúcich období (384) 103

VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 061 + r. 074 + r. 101 104

44 902,52 24 843,65

0,00 5 436,83

0,00 5 436,83

19 406,82 162 699,25

19 406,82 162 699,25

0,00 131 785,72

25 495,70 11 506,71

133 522,16 130 763,51

56 579,56 54 138,58

56 579,56 54 138,58

4 697,20 4 270,57

4 697,20 4 270,57

72 245,40 72 354,36

38 634,12 40 264,88

18 830,50 17 781,02

12 144,43 10 934,32

2 479,31 2 144,22

157,04 1 229,92

20 102,80 202 389,74

20 102,80 202 389,74

198 527,48 357 996,90
spracované pomocou TaxEdit 3.10.

3 1 7 8 0 5 2 1
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Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 201) IČO SID

Číslo
účtu

Náklady
Číslo
riadku

Činnosť
Hlavná

nezdaňovaná
Zdaňovaná Spolu

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

a b c 1 2 3 4

501 Spotreba materiálu 01

502 Spotreba energie 02

504 Predaný tovar 03

511 Opravy a udržiavanie 04

512 Cestovné 05

513 Náklady na reprezentáciu 06

518 Ostatné služby 07

521 Mzdové náklady 08

524 Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie 09

525 Ostatné sociálne poistenie 10

527 Zákonné sociálne náklady 11

528 Ostatné sociálne náklady 12

531 Daň z motorových vozidiel 13

532 Daň z nehnuteľností 14

538 Ostatné dane a poplatky 15

541 Zmluvné pokuty a penále 16

542 Ostatné pokuty a penále 17

543 Odpísanie pohľadávky 18

544 Úroky 19

545 Kurzové straty 20

546 Dary 21

547 Osobitné náklady 22

548 Manká a škody 23

549 Iné ostatné náklady 24

551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a
dlhodobého hmotného majetku

25

552
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného
majetku a dlhodobého hmotného majetku

26

553 Predané cenné papiere 27

554 Predaný materiál 28

555 Náklady na krátkodobý finančný majetok 29

556 Tvorba fondov 30

557 Náklady na precenenie cenných papierov 31

558 Tvorba a zúčtovanie opravných položiek 32

561 Poskytnuté príspevky organizačným zložkám 33

562 Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám 34

563 Poskytnuté príspevky fyzickým osobám 35

565 Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane 36

567 Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky 37

Účtová trieda 5 spolu r. 01 až 37 38

92 834,99 92 834,99 95 109,05

3 647,48 3 647,48 3 631,63

680,41 680,41 11 626,70

966,75 966,75 1 019,45

426,12 426,12 583,04

71 571,24 8,05 71 579,29 82 286,95

289 807,58 289 807,58 283 108,99

99 046,06 99 046,06 97 490,23

14 521,57 14 521,57 15 361,49

771,32 771,32 771,32

199,92 199,92 305,02

4,99 4,99 0,00

7 491,48

5 004,56 5 004,56 10 985,58

3 899,36 3 899,36 4 475,47

10 256,64 10 256,64 9 945,91

182 044,35 182 044,35 0,00

2 474,88 250,00 2 724,88 5 140,19

455,72 455,72 0,00

836,07 836,07 0,00

400,40

597 405,66 182 302,40 779 708,06 629 732,90

spracované pomocou TaxEdit 3.10.

3 1 7 8 0 5 2 1
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Číslo
účtu

Výnosy
Číslo
riadku

Činnosť
Hlavná

nezdaňovaná
Zdaňovaná Spolu

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

a b c 1 2 3 4

601 Tržby za vlastné výrobky 39

602 Tržby z predaja služieb 40

604 Tržby za predaný tovar 41

611 Zmena stavu zásob nedokončenej výroby 42

612 Zmena stavu zásob polotovarov 43

613 Zmena stavu zásob výrobkov 44

614 Zmena stavu zásob zvierat 45

621 Aktivácia materiálu a tovaru 46

622 Aktivácia vnútroorganizačných služieb 47

623 Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku 48

624 Aktivácia dlhodobého hmotného majetku 49

641 Zmluvné pokuty a penále 50

642 Ostatné pokuty a penále 51

643 Platby za odpísané pohľadávky 52

644 Úroky 53

645 Kurzové zisky 54

646 Prijaté dary 55

647 Osobitné výnosy 56

648 Zákonné poplatky 57

649 Iné ostatné výnosy 58

651
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku
a dlhodobého hmotného majetku

59

652 Výnosy z dlhodobého finančného majetku 60

653 Tržby z predaja cenných papierov a podielov 61

654 Tržby z predaja materiálu 62

655 Výnosy z krátkodobého finančného majetku 63

656 Výnosy z použitia fondu 64

657 Výnosy z precenenia cenných papierov 65

658 Výnosy z nájmu majetku 66

661 Prijaté príspevky od organizačných zložiek 67

662 Prijaté príspevky od iných organizácií 68

663 Prijaté príspevky od fyzických osôb 69

664 Prijaté členské príspevky 70

665 Príspevky z podielu zaplatenej dane 71

667 Prijaté príspevky z verejných zbierok 72

691 Dotácie 73

Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73 74

Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74  r. 38 75

591 Daň z príjmov 76

595 Dodatočné odvody dane z príjmov 77

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

78

265,85 265,85 442,27

282 149,49 282 149,49 280 926,19

1 661,40 1 661,40 1 511,39

2,48 2,48 15 ,31

4 327,95 4 327,95 12 840,67

97 292,42 97 292,42 136 677,96

25 926,16 664,95 26 591,11 2 168,87

189 248,18 189 248,18 400,00

11 447,12 11 447,12 13 194,00

2 366,52 2 366,52 2 988,58

7 601,10 7 601,10 5 108,72

182 250,49 182 250,49 161 954,80

615 290,98 189 913,13 805 204,11 618 228,76

17 885,32 7 610,73 25 496,05 11 504,14

0,35 0,35 2,57

17 884,97 7 610,73 25 495,70 11 506,71

spracované pomocou TaxEdit 3.10.

3 1 7 8 0 5 2 1
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Čl. I  Základné informácie o účtovnej jednotke 

(1) Meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, ktorá je zakladateľom alebo zriaďovateľom 
účtovnej jednotky, dátum založenia alebo zriadenia účtovnej jednotky. 

Meno a priezvisko fyzickej osoby :  

Trvalý pobyt:   

Obchodný názov právnickej osoby :  BRATISLAVSKÁ ARCIDIECÉZNA CHARITA 

Sídlo:    Krasinského 6 , 821 04  BRATISLAVA 

Dátum založenia:   05.12.1996 

Dátum zriadenia účtovnej jednotky:  05.12.1996 

Zriaďovateľ: Zriadená arcibiskupom metropolita Rímskokatolíckej cirkvi Bratislavskej arcidiecézy podľa Kódexu kanónského 
práva a  v súlade so zákonom č.308/1991 zb. Vo svojej činnosti sa riadi vlastnými stanovami, ktoré schválil jej zriaďovateľ 
Mons. Stanislav Zvolenský , arcibiskup metropolita Rímskokatolíckej cirkvi , Bratislavskej arcidiecézy. 

(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, dozorné a iné orgány: 

Meno, priezvisko, (obch. meno) člena Názov orgánu Poznámka 

PhDr. Boris Hrdý konateľ – riaditeľ 

arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský vymenoval PhDr. Borisa Hrdého za riaditeľa BACH s platnosťou od 1.5.2016 . 

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

Opis činnosti, na účel ktorej bola účtovná jednotka zriadená : 

 - Domov seniorov CHARITAS  ( Špecializované zariadenie, ZPS ) 

 - DSS SAMÁRIA ( Domov sociálnych služieb  ambulantný, rehabilitačné stredisko ambulantné ) 

 - ADOS ( terénna opatrovateľská služba a  ošetrovateľská služba )  

 - požičiavanie zdravotných pomôcok 

 Výkon verejnoprospešnej činnosti poskytovaním charitatívnych poradenských, zdravotníckych sociálnych , 

 výchovne - vzdelávacích, poradenských humanitárnych , hmotných i duchovných služieb právnickým a fyzickým 

        osobám bez ohľadu na rasu a náboženstvo.  

Druh podnikateľskej činnosti, ktorú účtovná jednotka vykonáva: 

 - odvetvie ekonomickej činnosti / NACE / 

 - 94 91 činnosti cirkevných organizácií    

 - 87 30 činnosti sociálnej starostlivosti  
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(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 bežného účtovného obdobia a bezprostredne 
predchádzajúceho účtovného obdobia.   

Názov položky Bežné účtovné obdobie 
Bezprostredne predchádzajúce účtovné 

obdobie 

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov 31,42 32,94 

Z toho počet vedúcich zamestnancov 1 1 

Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou 

jednotkou 

Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali 

dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku 

počas účtovného obdobia. 

42 27 

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

Neevidujeme organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky . 

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.  

Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti: 

x 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. 

Účtovná jednotka schválila hospodársky výsledok za rok 2015 stratu 11 506,71 € dňa 27.04.2016. 

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

a) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou,

Dlhodobý nehmotný majetok nakupovaný podnik oceňoval obstarávacou cenou v zložení: 

x obstarávacia cena vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení: 

b) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou,

- neevidujeme 

c) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom,

- neevidujeme 

x dopravné x provízie x skonto x poistné x clo 
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d) dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou,

Dlhodobý hmotný majetok nakupovaný oceňoval podnik obstarávacou cenou v zložení: 

x obstarávacia cena vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení: 

e) dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou,

- neevidujeme 

f) dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom,

- neevidujeme 

g) dlhodobý finančný majetok

- neevidujeme 

h) zásoby obstarané kúpou,

Pri účtovaní zásob postupoval podnik podľa Postupov účtovania, ÚT I, čl. 2. 

spôsobom A účtovania zásob 

X spôsobom B účtovania zásob 

Nakupované zásoby oceňoval podnik obstarávacou cenou v zložení: 

X obstarávacia cena vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení: 

Náklady súvisiace s obstaraním zásob: 

x pri príjme na sklad sa rozpočítavali s cenou obstarania na technickú jednotku obstaranej zásoby 

 obstarávacia cena zásob sa v analytickej evidencii rozdelila na cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním 

Pri vyskladnení zásob sa používal    

 vážený aritmetický priemer z obstarávacích cien, aktualizovaný mesačne 

x metóda FIFO (prvá cena na ocenenie prírastku zásob sa použila ako prvá cena na ocenenie úbytku zásob) 

iný spôsob: 

i) zásoby vytvorené vlastnou činnosťou,

- neevidujeme 

j) zásoby obstarané iným spôsobom,

- neevidujeme 

x dopravné x provízie x poistné x clo 

X dopravné X provízie X poistné X clo 
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k) pohľadávky,

- pohľadávky pri ich vzniku oceňujeme menovitou hodnotou. Pohľadávky pri odplatnom nadobudnutí, pohľadávky nadobudnuté 
vkladom do základného imania oceňujeme  obstarávacou cenou. 

l) krátkodobý finančný majetok,

Peňažné prostriedky a ceniny, pohľadávky pri ich vzniku, oceňujeme menovitou hodnotou. 

m) časové rozlíšenie na strane aktív,

Náklady budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným 
obdobím. 

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

Záväzky sa pri ich vzniku oceňujú menovitou hodnotou. Záväzky pri ich prevzatí sa oceňujú obstarávacou cenou. Ak sa pri 
inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve a v účtovnej závierke 
v tomto zistenom ocenení. 

o) časové rozlíšenie na strane pasív,

Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej 
a časovej súvislosti s účtovným obdobím. 

p) deriváty,

- neevidujeme 

r) majetok a záväzky zabezpečené derivátmi.

- neevidujeme 

(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 
odpisov.  

Druh majetku Doba odpisovania (v rokoch) Sadzba odpisov % Odpisová metóda 

Stavby – budovy 40 2,5 Lineárne 

Samostat. hnuteľné veci - auta, 

 PC technika 
4 25 Lineárne 

SHV - Termoport, pračky, sušička 6 16,66 Lineárne 

SHV - plošina výťah 12 8,33 Lineárne 

x Odpisový plán účtovných odpisov nehmotného majetku vychádzal z požiadavky zákona 431/2002, 

dodržiavala sa zásada jeho odpísania v účtovníctve najneskôr do 5 rokov od jeho obstarania.  

Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy dlhodobého nehmotného majetku sa nerovnajú. 

Odpisový plán účtovných odpisov nehmotného majetku vychádzal z toho, že vzal za základ spôsob 

odpisovania podľa daňových odpisov. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy dlhodobého nehmotného 

majetku sa rovnajú. 
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x Odpisový plán účtovných odpisov hmotného majetku podnikateľ zostavil interným predpisom 

v ktorom vychádzal z predpokladaného opotrebenia zaraďovaného majetku zodpovedajúceho bežným podmienkam 
jeho používania. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy podnikateľa sa nerovnajú. 

Odpisový plán účtovných odpisov hmotného majetku podnikateľ zostavil interným predpisom 

tak, že za základ vzal metódy používané pri vyčísľovaní daňových odpisov. Odpisové sadzby pre účtovné a 

daňové odpisy podnikateľa sa rovnajú. Ročný účtovný odpis sa odlišuje od daňového podľa počtu mesiacov od 
zaradenia do konca roka. 

(5) Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku. Uvádza sa, či účtovná jednotka uplatňuje opravné položky 
a rezervy. 

 - neevidujeme 

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 to 

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 č. 1 - neevidujeme dlhodobý nehmotný majetok 

Tabuľka č. 2 

Pozemky 
Umelecké 

diela 
a zbierky 

Stavby 

Sam. hnut. 
veci 

a súbory 
hnut. 
 Vecí 

Dopravné 
prostried

ky 

Pestov. 
 celky 

 trvalých 
porasto

v 

Drobný 
a ostatný 
dlhodobý 

hmotný majetok 

Obstaranie 
HIM 

nezaradený  
majetok 

Spolu 

Prvotné 
ocenenie - stav 
na začiatku 
bežného 
účtovného 
obdobia 

5 327,62 3 160,11 244744,32 89 080,09 20450,44 109,21 47 475,85 5 034,79 415382,43 

Prírastky 13229,78 13229,78 

úbytky 5 327,62 234553,77 6612,03 0 109,21 3507,97 5 034,79 255145,39 

Presuny 

Stav na konci 
bežného 
účtovného 
obdobia 

0 3 160,11 10190,55 82468,06 33680,22 0 43967,88 0 173466,82 

Oprávky – stav 
na začiatku 
bežného 
účtovného 

56 783,11 81 395,33 20450,44 47 475,85 206104,73 
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Účtovná jednotka predala budovu na Krasinského 6. 

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

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

Poistený majetok Poistná suma (v celých EUR) Platnosť zmluvy od 

GENERALI poisťovňa Fiat Doblo HP č.2405319142 Ročné poistné : 219,28 €  Od 1.1.2017 platené ročne 

GENERALI poisťovňa Fiat Doblo HP č.2405305161 Ročné poistné : 54,56 €  Od 1.1.2017 platené ročne 

PZP -  FELICIA , SEAT KOOPERATIVA poisťovňa 1160002437,1160002436 Ročné poistné: 99,00 € Od 1.1.2017  platené ročne 

Havarijné poistenie auta -  FELICIA , Alianz 

Poistná zmluva č.  7461003395 
Ročné poistné:159,23 € Od 11.04.2001, platené ročne 

Poistenie voči tretím osobám všeobecne  UNIQUA a.s. 

Poistná zmluva č. 3117027141 
34 000,00 

26.04.2010 – neurčito 

(ročné poistné 225,00) 

Poistenie voči tretím osobám profesné  UNIQUA a.s. 

Poistná zmluva č. 3137002272 
33 200,00 

26.04.2015   

(ročné poistné 210,00) 

(3) 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. 

- neevidujeme 

obdobia 

Prírastky 181719,56 4444,32 1102,48 187266,36 

úbytky 234553,77 6612,03 3507,97 244673,77 

Stav na konci 
bežného 
účtovného 
obdobia 

3948,90 79227,62 21552,92 43967,88 148697,32 

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

5327,62 3 160,11 187961,21 7684,76 0 109,21 0 5 034,79 209277,70 

Stav na konci 
bežného 
účtovného 
obdobia 

0 3 160,11 6241,65 3240,44 12127,30 0 0 0 24 769,50 

Výročná správa 2016/str. 44



Poznámky (Úč  NUJ 3 – 01) IČO  3 1 7 8 0 5 2 1 /SID 

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

- neevidujeme 

(5) 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 č. 1 

Krátkodobý finančný majetok Stav na konci bežného 
účtovného obdobia 

Stav na konci bezprostredne 
predchádzajúceho účtovného 

obdobia 

Pokladnica 1 886,69 2 402,29 

Ceniny 1 759,27 2 581,01 

Bežné bankové účty 71 118,16 79 259,52 

Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden 
rok 

Peniaze na ceste 

Spolu 74 764,12 84 242,82 

Tabuľka č. 2 - Neevidujeme majetkové cenné papiere, dlhové cenné papiere, ani ostatné realizovateľné cenné papiere. 

(6) 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 

- neevidujeme 

(7) Opis významných pohľadávok v nadväznosti na položky súvahy a v členení na pohľadávky za hlavnú 
nezdaňovanú  činnosť,  zdaňovanú činnosť a podnikateľskú činnosť. 

Názov položky V lehote splatnosti Po lehote splatnosti Pohľadávky spolu 

a B C D 

Dlhodobé pohľadávky 

Pohľadávky za hlavnú činnosť 

Pohľadávky za podnikateľskú činnosť 

Dlhodobé pohľadávky spolu 0 0 0 

Krátkodobé pohľadávky  

Pohľadávky za hlavnú činnosť 106 160,47 7 215,07 95 652,82 

Pohľadávky za podnikateľskú činnosť 1 646,29 1 646,29 

Krátkodobé pohľadávky spolu 106 160,47 8 861,36 97 299,11 

(8) 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. 
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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 6 136,48 2 724,88 8 861,36 

Ostatné pohľadávky 

Pohľadávky voči 
účastníkom združení 

Iné pohľadávky 

Pohľadávky spolu 6 136,48 2 724,88 8 861,36 

(9) Prehľad  pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti. 

Stav na konci 

Bežného účtovného obdobia Bezprostredne predchádzajúceho účtovného 
obdobia  

Pohľadávky do lehoty splatnosti 97 299,11 60 842,66 

Pohľadávky po lehote splatnosti 8 861,36 6 136,48 

Pohľadávky spolu 106 160,47 66 979,14 

(10) Prehľad významných položiek časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období. 

Položky nákladov budúcich 
období z dôvodu 

Stav na konci bezprostredne 
predchádzajúceho účtovného 

obdobia 
Prírastky Úbytky Stav na konci bežného 

účtovného obdobia 

Náklady roku 2017,2018 – 
poistenie HIM, PZP autá, 
anitivírus,časopis,webhosting, 
doména, prenájom Senior 
klubu   

1 162,05 730,13 1 162,05 730,13 

(11) 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. 

Stav na začiatku 
bežného účtovného 

obdobia 

Prírastky 
(+) 

Úbytky 
(-) 

Presuny 
(+, -) 

Stav na konci bežného 
účtovného obdobia 

Imanie a fondy 

Základné imanie 5 436,83 5 436,83 0 
z toho:  
nadačné imanie v nadácii 

vklady zakladateľov 

prioritný majetok 

Fondy tvorené podľa 
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osobitného predpisu 

Fond reprodukcie 

Oceňovacie rozdiely 
z precenenia majetku 
a záväzkov 

Fondy zo zisku 

Rezervný fond 162 699,25 143 292,43 19 406,82 

Fondy tvorené zo zisku 

Ostatné fondy 

Nevysporiadaný výsledok 
hospodárenia minulých 
rokov 

-131 785,72 -11506,71 143292,43 0 

Výsledok hospodárenia 
za účtovné obdobie -11 506,71 37 002,41 25 495,70 

Spolu 24 843,65 25 495,70 148 729,26 143292,43 44 902,52 

(12) Informácia o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty vykázanej v minulých účtovných 
obdobiach. 

Názov položky Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 

Účtovný zisk 

Rozdelenie účtovného zisku 

Prídel do rezervného fondu 

Prídel do ostatných fondov 

Prídel na zvýšenie základného imania 

Úhrada straty minulých období 

Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov 

Účtovná strata 11 506,71 

Vysporiadanie účtovnej straty 

Zo základného imania 

Z rezervného fondu 11 506,71 

Z fondu tvoreného zo zisku 

Z ostatných fondov 

Z nerozdeleného zisku minulých rokov 

Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia 
minulých rokov 

(13) 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,
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Druh rezervy 
Stav na začiatku 

bežného účtovného 
obdobia 

Tvorba rezerv Použitie rezerv Zrušenie alebo 
zníženie rezerv 

Stav na konci 
bežného účtovného 

obdobia 

Nevyčerpanú dovolenku 7 429,14 12 986,40 7 429,14 12 986,40 

účtovná závierka, DP 1 220,00 1 220,00 1 220,00 1 220,00 

Plyn , voda, energie 
stredisko 6 61 1 924,44 924,44 0 

Audit 560,00 580,00 560,00 580,00 

Vedľajšie náklady energie 
Str.1,4,5,52,53 prenájom 
1,6,61 12/2016 

43 845,00 41 793,16 43 845,00 41 793,16 

rezerva na nevyúčtovanú 
odmenu SKCH 160,00 160,00 0 

Ostatné rezervy rezervy 
spolu 54 138,58 56 579,56 53 978,58 160,00 56 579,56 

Jednotlivé druhy 
zákonných rezerv 

Zákonné rezervy spolu 

Rezervy spolu 54 138,58 56 579,56 53 978,58 160,00 56 579,56 

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 

Stav na konci 
Druh záväzkov 

bežného účtovného obdobia bezprostredne predchádzajúceho 
účtovného obdobia 

325- Ostatné záväzky , neukončené dedičské 
konanie klienta DS , Depozit 4 426,38 4 082,38 

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

d) prehľad o výške záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti v členení podľa položiek súvahy

1. do jedného roka vrátane,

2. od jedného roka do piatich rokov vrátane,

3. viac ako päť rokov,

Stav na konci 
Druh záväzkov 

bežného účtovného 
obdobia 

bezprostredne predchádzajúceho 
účtovného obdobia 

Záväzky po lehote splatnosti 

Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou 
splatnosti do jedného  roka 

72 245,40 72 354,36 

Krátkodobé záväzky spolu 72 245,40 72 354,36 

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od  jedného  do 
piatich  rokov  vrátane  

4 697,20 4 270,57 

Záväzky so zostatkovou dobou splat. viac ako päť rokov 

Dlhodobé záväzky spolu 4 697,20 4 270,57 

Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu 76 942,60 76 624,93 
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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, 

Sociálny fond Bežné  účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce 
účtovné  obdobie 

Stav k prvému dňu účtovného obdobia 4 270,57 3 830,14 

Tvorba na ťarchu nákladov 1 476,63 1 460,43 

Tvorba zo zisku 0 0 

Čerpanie 1 050,00 1 020,00 

Stav k poslednému dňu účtovného obdobia 4 697,20 4 270,57 

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, 

- neevidujeme  

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

- neevidujeme 

Stav na konci 
Druh záväzkov 

bežného účtovného obdobia bezprostredne predchádzajúceho 
účtovného obdobia 

(14) Prehľad o významných položkách výnosov budúcich období v členení najmä na 

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 organ 
Casio 

401,28 137,59 263,69 

bezodplatne nadobudnutého 
dlhodobého majetku budova 
Krasinského 6 

7 278,72 7 278,72 0 

dlhodobého majetku 
obstaraného z dotácie 
MPaSV Profesná práčka 

1 221,18 666,71 554,47 

dlhodobého majetku  
obstaraného z finančného 
daru 2011/2012  

141 699,72 141 699,72 0 

dlhodobého majetku  
obstaraného z finančného 
daru rok 2013  

12 576,21 12 576,21 0 

Dlhodobého majetku 
obstaraného finančného 
daru rok 2014/2015 
nezaradený HIM 

4 985,19 4985,19 0 

SEPS a. s.  finančný dar 5 000,00 5 000,00 0 

Grantu rekonštrukcia 1999 16 901,41 16 901,41 0 

podielu zaplatenej dane 8 309,29 1 294,46 8 309,29 1 294,46 

-dlhodobého  majetku  
obstaraného z podielu 
zaplatenej dane 

2 149,84 1 275,31 874,53 

SKCH potravinová pomoc 1 678,05 1 678,05 
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2016 

TESCO zbierka 3 244,81 3 244,81 

SAMARIA investície 2014 1 866,90 1 866,90 0 

LIGA DUŠEV.ZDRAVIA 39,79 39,79 

REGINIT s.r.o. 1 919,50 1 919,50 

DU 2% 2015 AUTO FIAT 2 163,78 180,28 1 983,50 

MPSVaRSR dotácia AUTO 
FIAT 

9 000,00 750,00 8 250,00 

(15) Údaje o majetku prenajatom formou finančného prenájmu 

- neevidujeme 

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.  

Tržby z hlavnej činnosti Tržby z podnikateľskej 

Tržby Bežné 

účtovné 

obdobie 

Bezprostredne 

predchádzajúce 

účtovné obdobie 

Bežné 

účtovné 

obdobie 

Bezprostredne 

predchádzajúce 

účtovné obdobie 

Tržby za vlastné 

výrobky- Vianočné, 

Veľkonočné trhy 

265,85 442,27 0 0 

Prenájom ZČ 0 300,00 

Tržby za služby- 

ošetrovateľské, 

opatrovateľské služby, 282 149,49 280 626,19 0 0 

Spolu 282 415,34 281 068,46 0 300,00 

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

Hlavná činnosť Podnikateľská činnosť 

Bežné 

účtovné 

obdobie 

Bezprostredne 

predchádzajúce 

účtovné obdobie 

Bežné účtovné 

obdobie 

Bezprostredne 

predchádzajúce účtovné 

obdobie 

a B C D E 

Prijaté dary 663 2 366,52 2 988,58 
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Prijaté dary 646 4 327,95 12 840,67 

Prijaté dary 662 11 447,12 13 194,00 

Osobitné výnosy 647 97 292,42 136 677,96 

Iné ostatné výnosy 

649 predaný HIM DAR 

Prenájom  

25 926,16 1 451,87 664,95 717,00 

Príspevky z podielu 

2% dane 665 
7 601,10 5 108,72 

Dotácie 182 250,49 161 954,80 

Predaný HIM 400,00 189 248,18 

úroky 2,48 15,31 

Spolu 331 214,24 334 631,91 189 913,13 717,00 

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

Názov položky Bežné účtovné obdobie 

Dotácie – VÚC 

FPO DS špecializované  zariadenie 66 161,67 

FPO DSS SAMARIA  23 411,78 

FPO SAMARIA rehabilitačné zariadenie  9 402,19 

FPP DSS SAMARIA 11 959,76 

FPP DS špecializované  zariadenie 34 166,74 

FPP SAMARIA rehabilitačné zariadenie  1 450,85 

Ostatné  1 642,06 

Preplatky, dobropisy vrátenie dotácií  - 478,93 

Ostatné dotácie – Staré mesto  750,00 

Granty  

MPSVAR SR finančný príspevok 

MPSVAR SR  DS 22 127,37 

NP POS  MPSVaRSR. 11 657,00 

Spolu : 182 250,49 

(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. 

- neevidujeme  
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(5) Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek nákladov, nákladov na ostatné služby, osobitných nákladov 
a iných ostatných nákladov. 

Názov položky Bežné účtovné obdobie 

Bezprostredne 

predchádzajúce 

účtovné obdobie 

Náklady: 

Spotreba materiálu, DHIM, režijné náklady ,čistiace , prostriedky potraviny 92 834,99 95 109,05 

Spotreba energie 3 647,48 3 631,63 

Služby, opravy HIM ,cestovné náklady 1 647,16 12 646,15 

Reprezentačné 426,12 583,04 

Sl .telefón, prenájom, vedľajšie nákl. z prenájmu,internet, účtovníctvo, audit, poštovné 

vzdelávanie, školenia, ostatné 
71 579,29 82 286,95 

Mzdové náklady  , zákonné sociálne, zdravotné poistenie 388 853,64 380 599,22 

Zákonné sociálne náklady 14 521,57 15 361,49 

Dary, 563 , 546 ,príspevky ,  562 6 296,35 10 985,58 

Odpisy 10 256,64 9 945,91 

Zostatková cena predaného HIM 182 044,35 

Iné náklady poistné náklady , sociálne náklady , bankové poplatky 3 899,36 4 475,47 

Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky 

Opravné položky 2 724,88 5 140,19 

Odpis nevymožiteľnej pohľadávky 7 491,48 

Daň z nehnuteľnosti 771,32 771,32 

Ostatné dane a poplatky 199,92 305,02 

Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho: 

Finančné náklady, z toho: 

Kurzové straty, z toho: 

kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka 

Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho: 
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Mimoriadne náklady, z toho: 

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

Účel použitia podielu zaplatenej dane 
Použitá suma z bezprostredne 
predchádzajúceho účtovného 

obdobia  

Použitá suma bežného 
účtovného obdobia  

Režijné náklady, vzdelávanie, odb. literatúra. terapeutický materiál, 
pracovné oblečenie , HIM  

8 309,29 0 

Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia 1 294,46 

(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. 

- neevidujeme 

(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  

– účtovná jednotka má povinnosť auditu

Jednotlivé druhy nákladov za Suma 

overenie účtovnej závierky 580,00 

uisťovacie audítorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky 

súvisiace audítorské služby 

daňové poradenstvo 

ostatné neaudítorské služby 

Spolu 580,00 

Čl. V    Opis údajov na podsúvahových účtoch 

Významné položky prenajatého majetku, majetku prijatého do úschovy,  odpísané pohľadávky a prípadné ďalšie položky:  

Účtovná jednotka zaevidovala v priebehu roka peňažné prostriedky od klientov v sume  5 763,32 € peňažné prostriedky budú 

použité na osobnú spotrebu klientov.  

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. 

- neevidujeme 

(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: 

- neevidujeme 

(3) Opis významných položiek ostatných finančných povinností, ktoré sa nesledujú v účtovníctve a neuvádzajú sa 
v súvahe;  
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- neevidujeme 

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

- neevidujeme  

(5) Informácie o významných skutočnostiach, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka 
a dňom jej zostavenia.  
– nenastali skutočnosti majúce vplyv na verné a pravdivé zobrazenie skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva
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