


 
Výročná  správa  za  rok  2019 

 
 

Národný Trust n.o. vznikol v októbri 2006 v právnej forme neziskovej organizácie 
poskytujúcej verejnoprospešné služby s cieľom zabezpečiť dlhodobú ochranu mimoriadne cenných 
historických objektov a prírodných lokalít Slovenska prostredníctvom ich manažmentu, vlastníctva 
alebo správy za pomoci a účasti občanov, súkromných a verejných inštitúcií a aktivít. 

Národný Trust n.o. svojim poslaním a aktivitami nadväzuje na poslanie a aktivity Národného 
Trustu Slovenska n.o.  

Nezisková organizácia Národný Trust n.o. so sídlom  Hlboká cesta 966/9, 811 04 Bratislava-Staré 
Mesto vznikla 26.10.2006 bola zaregistrovaná Obvodným úradom v Bratislave pod číslom OVVS-
2509/239/2007-NO. 

 
Poslanie 
Poslaním Národného Trustu  n. o. (ďalej len NT) je podpora udržateľnej ochrany, využitia historických 
objektov a spoločenského uplatnenia kultúrneho dedičstva pre blaho občanov Slovenska a zlepšovanie jeho 
obrazu v zahraničí. 
 
Národný Trust n. o. poskytuje: 

- odborné a výskumné služby v oblasti ochrany, obnovy a rozvoja kultúrneho dedičstva 
- poradenské a konzultačné služby vlastníkom, správcom a užívateľom historických objektov 

a štruktúr, vrátane orgánov a inštitúcií štátu a samosprávy 
- služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti, ako iniciovanie, organizovanie, 

tvorba a realizácia produktov cestovného ruchu a ich prezentačných materiálov, 
sprievodcovské služby, vytváranie ekonomicko-spoločenských partnerstiev a platforiem pre 
spoluprácu 

- služby v oblasti organizovanie seminárov, školení, konferencií, výstav, rekvalifikačných 
aktivít a publikačná činnosť 

- služby podporujúce tvorbu a ochranu životného prostredia formou  dlhodobej ochrany 
predmetov, objektov a územných celkov, krajinných a historických štruktúr 

 
 
Správna rada prerokovala a jednohlasne schválila dňa  22.júna 2020 predloženú výročnú správu  za rok 
2019. 
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Prehľad projektov a činnosti NT n.o. v roku 2019                                 
 
 
Rok 2019  
 

• správa renesančného meštianskeho domu tzv. Rómerovho domu  na Zámočníckej ulici č. 10 
v Bratislave, získavanie financií na jeho obnovu a údržbu (počas celého roka 2019) 

 

• príprava a realizácia XI. ročníka Víkendu otvorených parkov a záhrad (január –august 2019) 
 

• spolupráca s  vlastníkmi NKP - Hrad a kaštieľ Liptovský Hrádok (leto 2019) 
 

• pomoc a partnerstvo pri príprave Dní európskeho kultúrneho dedičstva na Slovensku 
(január –október 2019) 

• začiatok príprav XII. ročníka podujatia Víkendu otvorených parkov a záhrad  (október 2019) 

• príprava On-line databázy historických parkov a záhrad Slovenska www.naspark.sk 
a terénny výskum vo vybratých historických parkoch a záhradách (júl – december 2019) 

• usporiadanie a podieľanie sa na príprave podujatí Šikovný trh na Liptove (október 2019) 

• „Adoptuj si kvetináč“ – projekt adopcie kvetináčov v meste Liptovský Hrádok v spolupráci 
s mesto Liptovský Hrádok a ateliérom Kvetena (V. ročník) 

• údržba a správa ľudového domu v Bartošovej Lehôtke (priebežne počas roka) 

• spolupráca  s Trust o.z. pri realizácii projektu Obnova slamených striech na Slovensku – 
Bartošova Lehôtka, Hrušov, Trnavá hora (jún-október 2019) 

• účasť na stretnutí koordinátorov národných sietí Nadácie Anna Lindh a účasť na EUROMED 
fóre Nadácie Anna Lindh v Grécku (december 2019)  
 

• účasť v projekte Rozvoj zručností v oblasti interpretácie dedičstva, ktorý bol podporený 
Višegradským fondom -  usporiadanie  Kurzu interpretačného písania v Svätom Jure 
(september 2019) 
 

• práca s dobrovoľníkmi, inštitucionálny rozvoj organizácie, činnosť chráneného pracoviska 

 
 
 
 

 
 
 



 
Ročná účtovná závierka a zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnutých. 
 
Organizácia hospodárila v roku 2019 so stratou  -10 011,28 €    
 
Výrok audítora: 
Ročnú účtovnú závierku nebolo potrebné overovať audítorom vzhľadom na objem  finančných 
prostriedkov. 

 
 

Hospodárenie organizácie za rok 2019 
 
Národný Trust n.o. nemá majetok, tvoria ho iba finančné prostriedky organizácie. 
 
Pozn. : Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky a Prehľad o finančných daroch sú uvedené na konci 
dokumentu. 
 
 
 
 
Prijaté granty od: Ministerstvo kultúry SR                                    6 486,00 € 
                                   INTO                          160,43 € 
                                   BHŐ – Burghauptmannschaft                           10 313,33 € 
                                   Férová nadácia         1 000,00 € 
                                   Komunitná nadácia                                            1 536,54 € 
   Dotácie od ÚP na prevázku      12 634,74 €                                
 
Prijaté dary od: Prípevky 2% zo zaplatenej dane                       1 546,65 € 
                                   fyzických osôb                      120,00 € 
 
Tržby – vlastná činnosť:        10 623,96 € 
_______________________________________________________________________________ 
 
Správa:         výsledok:    - 5 764,30 €   strata 
Výnosy: Tržby-vlastná činnosť:        1 505,66 €  
                        Prijaté dary od fyzických osôb:                              20,00 €  
                        Kurzové zisky                                                           2,34 € 
  Spolu:                       1 528,00 €         
 
Náklady: Spotreba mat.,PHM,kanc.potr.,drob.maj.         341,90 €  
  Cestovné náhrady                                 1 388,56 € 
                        Náklady na reprezentáciu            117,97 € 
  Služby: pošt.,účt.služ.,tel.popl.,,nájom.,vzdel.   2 097,92 €      
  Mzdové náklady         1 896,70 € 
  Zákonné sociálne poistenie k mzdám         806,51 € 
  Notárske a správne poplatky             87,47 €  
                        Poskytnuté dary                                                      39,64 € 
  Bankové poplatky,poistenie majetku          415,63 €  
                        Poskytnuté členské príspevky                              100,00 € 
                    Spolu:           7 292,30 €  
________________________________________________________________________________
  



Slamenná strecha – Bartošova Lehôtka:          výsledok:       - 424,54 €  strata 
Výnosy:         Prípevky 2% zo zaplatenej dane                  190,12 € 
   Tržby-vlastná činnosť        1 000,00 €  
                         Spolu:                                                                1 190,12 € 

 
Náklady:          Spotreba materiálu, občerstvenie                       1 336,66 €  
                         Ubytovacie služby                                                278,00 € 
                         Spolu:                                                                1 614,66 € 
 
________________________________________________________________________________ 
                                                                 
Šikovný trh:                                                    výsledok: 0,00 € 
Výnosy: Tržby – vlastná činnosť           122,59 € 
                       Prijatý grant – Komunitná nadácia                     1 536,54 € 
                       Spolu:                      1 659,13 € 
 
Náklady: Kanc.potreby, občertv.,mat.na realiz.projektu        97,19 € 
  Služby:internet,tech.zabezpečenie,kopírovanie    796,06 €  
  Mzdové náklady            595,07 € 
                       Zákonné sociálne poistenie k mzdám          170,81 € 
                        Spolu:                      1 659,13 € 
________________________________________________________________________________ 
 
Víkend parkov a záhrad:                                    výsledok:    0,00 € 
Výnosy:         Tržby – vlastná činnosť                                       1 470,00 €  
                       Prijaté dary od fyzických osôb                     100,00 € 
  Príspevok 2% zo zaplatenej dane          900,70 €  
  Spolu:                      2 470,70 € 
 
Náklady: Kanc.potreby,občerstvenie,materiál                       437,87 € 
  Cestovné náhrady                        100,00 € 
  Internet,web,tlač.sl.,tech.zabezp.                         1 914,38 € 
                        Provízia za platbu kartou                                         18,45 € 
                        Spolu:                       2 470,70 € 
________________________________________________________________________________ 
 
Správa nehnuteľnosti:                              výsledok: - 3 013,34 €   strata 
Výnosy: Tržby – vlastná činnosť                           4 835,71 € 
                        Spolu:                      4 835,71 € 
 
Náklady: Spotreba el.energie,plynu,vody       6 516,94 €  
  Služby:účt.služby,komunálny odpad                  1 164,03 €  
                        Debetné úroky                                                          0,08 € 
                        Bankové poplatky                                                  168,00 € 
                        Spolu:                      7 849,05 € 
________________________________________________________________________________ 
 
Slamenná strecha – MK SR:           výsledok:        0,00 € 
Výnosy: Grant – MK SR        2 986,00 € 
  Príspevky 2% zo zaplatenej dan                107,00 € 
  Spolu:          3 093,00 € 
 



Náklady: Materiál            168,85 € 
  Cestovné – tuzemské                                            324,15 € 
   Ubytovanie,tech.zabezp.projektu                      2 600,00 € 
  Spolu:                     3 093,00 € 
_______________________________________________________________________________ 

 
Tvorba webstránky, filmu:                                   výsledok:   0,00 € 
Výnosy: Grant – INTO                                      160,43 € 
  Spolu:                       160,43 € 
 
Náklady: Internet, web                         124,30 €   
                        Mzdové náklady                                                   36,13 €  
                        Spolu:            160,43 € 
________________________________________________________________________________ 
 
Databáza parkov – MK SR:                                    výsledok:   0,00 € 
Výnosy: Grant – MK SR                         3 500,00 € 
  Spolu:                    3 500,00 € 
 
Náklady: Služby: tlmočnícke sl.,tech.pomoc                   3 500,00 € 
  Spolu:        3 500,00 €    
_________________________________________________________________________ 
 
Databáza parkov – NT:                                           výsledok:   0,00 € 
Výnosy:          Prípevky 2% zo zaplatenej dane         108,01 € 
  Spolu:                       108,01 € 
 
Náklady:         Občerstvenie                                              10,55 € 
                        Ubytovacie služby                                                 97,46 € 
                        Spolu:           108,01 €    
 ______________________________________________________________________________ 
 
Pro Heritage                                                         výsledok:   0,00 € 
Výnosy:          Prijaté granty – BHO                                      10 313,33 € 
  Spolu:                  10 313,33 € 
 
Náklady:         Kanc.potr.,občerstvenie,drob.maj.                    1 402,73 € 
                        Cestovné náhrady                                             1 767,95 € 
                        Služby:tel.popl.,internet,účtov.sl.,ubytov.        1 241,93 € 
                        Mzdové náklady        4 364,48 € 
  Zákonné sociálne poistenie k mzdám     1 536,24 €   
  Spolu:                10 313,33 €    
_________________________________________________________________________ 
Pamiatkohrátky:                                                     výsledok:   0,00 € 
Výnosy: Príspevok 2% zo zaplatenej dane        231,22 € 
  Spolu:                       231,22 €     
 
Náklady: Materiál                        25,10 € 
                        Tlačiarenské služby              206,12 € 
  Spolu:          231,22 €    
_________________________________________________________________________ 



 
Chránené pracovisko:                                             výsledok:  - 785,55 €   strata 
Výnosy: Dotácia z ÚP         5 381,17 € 
  Spolu:                    5 381,17 €     
Náklady: Mzdové náklady                  4 773,17 € 
                        Zákonné sociálne poistenie      1 393,55 € 
  Spolu:        6 166,72 €    
_________________________________________________________________________ 
 
Pracovný asistent:                                                    výsledok:  - 23,55 €   strata 
Výnosy: Dotácia z ÚP         7 253,57 € 
  Spolu:                    7 253,57 €     
 
Náklady: Mzdové náklady                  5 382,71 € 
                        Zákonné sociálne poistenie      1 894,41 € 
  Spolu:        7 277,12 €    
__________________________________________________________________________
_____ 
Vyšegrad:                                                             výsledok:        0,00 € 
Výnosy:          Tržby-vlastná činnosť                                       1 690,00 € 
                        Spolu:          1 690,00 € 
 
Náklady:         Kancel.potr.,občerstvenie                                    134,15 € 
                        Náklady na reprezentáciu           11,00 € 
                        Služby:nájomné,tel.p.,internet,ubytov.               461,46 € 
  Mzdové náklady          840,00 € 
  Zákonné sociálne poistenie k mzdám       243,39 € 
  Spolu:      1 690,00 €    
_________________________________________________________________________ 

 
Slamáčik – Bartošova Lehôtka:                     výsledok:        0,00 € 
Výnosy:          Grant – Férová nadácia                                     1 000,00 € 
  Príspevky 2% zo zaplatenej dane             9,60 € 
                        Spolu:          1 009,60 € 
 
Náklady:         Materiál                                                               500,00 € 
                        Tlačiarenské služby                       249,60 € 
                        Honoráre                                                             260,00 € 
  Spolu:      1 009,60 €    
_________________________________________________________________________ 

 
Celkové výnosy organizácie za rok 2019: 
Tržby – vlastná činnosť       10 623,96 €  
Kurzové zisky                                                                                  2,34 € 
Granty od zahr.právn.osôb       10 473,76 € 
Granty od domácich právn.osôb        9 022,54 € 
Prijaté dary od fyzických osôb                                                    120,00 € 
Prípevky 2% zo zaplatenej dane        1 546,65 € 
Dotácie od ÚP na prevádzku       12 634,74 € 
S p o l u :                    44 423,99 €     

 



 
 
Celkové náklady organizácie za rok 2019: 
Spotreba materiálu               72,79 € 
Kancelárske potreby               59,14 €  
Odborná literatúra             110,62 € 
Materiál pre realizáciu projektov        2 065,97 €  
Drobný majetok do 1700 €                                                       1 417,18 €  
Občerstvenie účastníkov projektov                      729,30 € 
Spotreba elektrickej energie                    1 051,27 € 
Spotreba plynu          4 629,84 € 
Spotreba vody a stočné                                                                835,83 € 
Cestovné – tuzemské zamestnanci           245,11 € 
Cestovné – zahraničné         3 150,31 €  
Cestovné – tuzemské iní            185,24 € 
Náklady na reprezentáciu            128,97 € 
Nájomné           1 740,00 €  
Poštovné                70,60 € 
Telefónne poplatky             555,11 € 
Internet, web                                                               488,42 € 
Účtovnícke, ekonom. a administr.práce       1 370,00 € 
Kopírovanie                18,40 € 
Tech.a organ.zabezpečenie projektu        1 725,00 € 
Ubytovacie služby                     1 159,86 € 
Tlmočnícke služby             500,00 € 
Sprievodcovské služby                       300,00 € 
Tlačiarenské služby                         1 085,24 € 
Inzercia, reklama                                                                           56,20 €  
Poplatok za komunálny odpad                                                     499,03 € 
Tech.a organizačná pomoc – projekty       4 300,00 € 
Honoráre                                                                                      620,00 € 
Ostatné služby                                                                             503,40 € 
Základná mzda                                                                        15 572,90 € 
Náhrada za dovolenku a sviatok         2 279,23 € 
Zákonné sociálne poistenie k mzdám       5 996,95 € 
Tvorba sociálneho fondu                                                               84,09 € 
Notárske, správne poplatky a dane             87,47 € 
Debetné úroky                 0,08 €  
Dary                                                                                               39,64 € 
Bankové poplatky             295,60 € 
Poistenie majetku               94,23 € 
Provízia za platbu kartou              18,45 € 
Iné náklady              193,80 €  
Poskytnuté členské príspevky                                                     100,00 € 
S p o l u :                   54 435,27 € 
 
 
 
 
Stav hotovosti v pokladni k 1.1.2019:                                    123,49 € 
Stav peňažných prostriedkov na účtoch k 1.1.2019:         1 414,29 € 
 



 
Stav hotovosti v pokladni k 31.12.2019:                                194,81 € 
Stav peňažných prostriedkov na účtoch k 31.12.2019:   30 420,45 € 
 
Celkový stav peňažných prostriedkov k 31.12.2019:      30 615,26 € 
 

 
Celkové záväzky k 31.12.2019: 
z toho dlhodobé záväzky:          376,13 € - záväzky zo sociálneho fondu 
                                                        
z toho krátkodobé záväzky:      319,41 € - neuhradené faktúry dodávateľské 
                                                     924,00 € - záväzky zo zmluvy o správe 
                                                  2 404,50 € - záväzky voči SHS – Fond opráv  
                                                  8 561,70 € - mzda za 12/2019 a pôžička riaditeľky 
                                                     747,19 € - odvody do Sociálnej poisťovne a ZP za 12/2019 
                                                     146,26 € - preddavková daň zo mzdy za 12/2019 
                                                       56,00 € - iné záväzky 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Štatutárny orgán, ľudské zdroje a správna rada organizácie 
 

Štatutárnym zástupcom NT n.o. v roku 2019 bola Mgr. Michaela Kubíková. V tomto období bola 
činnosť NT n.o zabezpečovaná nasledovnými pracovníkmi: Mgr. Michaela Kubíková – riaditeľka 
organizácie a finančný manažér. Od júna 2017 bolo pri Národnom Truste n.o. zriadené Chránené 
pracovisko a organizácia zamestnala do trvalého pracovného pomeru pani Ing. Janu Fedurcovú. V júli 
2019 bol do pracovného pomeru na čiastočný úväzok prijatý aj Mgr. Igor Kocian. Aktivity a projekty 
organizácie boli realizované najmä vďaka dobrovoľníckej pomoci fyzických osôb. 

Účtovnícke práce pre organizáciu zabezpečovala firma EKOSOP. 
 
Správnu radu neziskovej organizácie tvorili: Mgr. Juraj Bondora (Bratislava)– predseda správnej 

rady, RNDr. Ivan Chalupa, Csc. (Bratislava), Mgr.  Ivan Chalupa (Bratislava), Ing. Martin Kováč 
(Bratislava), Ing. arch. Pavol Ižvolt (Bratislava). 
 
 















Poznámky (Úč  NUJ 3 – 01) IČO 
4 2 0 0 0 4 0 8

/SID

Čl. I.
Všeobecné údaje

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

Názov účtovnej jednotky:  Národný Trust  n.o.

Sídlo účtovnej jednotky: Hlboká cesta 9, 811 04  Bratislava

Dátum založenia alebo zriadenia účtovnej jednotky:   26. 10. 2006

(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.

Štaturánym orgánom je riaditeľ – Mgr. Kubíková Michaela

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

Tvorba, rozvoj, ochrana, obnova, prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt.

Služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti

(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. 

Vzorová tabuľka k  čl. I  ods.  4 o počte zamestnancov a dobrovoľníkov

Bežné  účtovné obdobie
Bezprostredne

predchádzajúce účtovné
obdobie

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov 2,5 2

z toho  počet vedúcich zamestnancov 1 1

Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou 
jednotkou 0 0

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

93 90

(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. 

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 aj v budúcom účtovnom období.

(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.

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

a) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou,

b) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou,
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c) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom, 

d) dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou,

e) dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou,

f) dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom,

g) dlhodobý finančný majetok,

h) zásoby obstarané kúpou,

i) zásoby vytvorené vlastnou činnosťou,

j) zásoby obstarané iným spôsobom,

k) pohľadávky – menovitou hodnotou

l) krátkodobý finančný majetok – menovitou hodnotou

m) časové rozlíšenie na strane aktív – menovitou hodnotou

n) záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a   úverov – menovitou hodnotou

o) časové rozlíšenie na strane pasív – menovitou hodnotou

p) deriváty,

r) majetok a záväzky zabezpečené derivátmi.

 (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. 

 (5) Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku. 

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.

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

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

(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.

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

(6) Prehľad o významných položkách krátkodobého finančného majetku a  o ocenení krátkodobého finančného majetku  reálnou hodnotou ku
dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, pričom sa uvádza vplyv takéhoto ocenenia na výsledok hospodárenia účtovnej jednotky.

Krátkodobý finančný majetok Stav na konci bežného účtovného obdobia Stav na konci bezprostredne
predchádzajúceho účtovného obdobia

Pokladnica 194,81 123,49

Ceniny

Bežné bankové účty 30420,45 1414,29

Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou 
ako jeden rok

Peniaze na ceste

Spolu 30615,26 1537,78

(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
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 alebo zúčtovania opravných položiek k zásobám.

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

Pohľadávky za hlavnú činnosť:

Pohľadávky – poskytnuté pôžičky                           1 167,41 €

Pohľadávky – darovacie zluvy                                19 140,62 €

Pohľadávky – zálohy na vyúčtovanie                         - 59,58 €

Pohľadávky – poskytnuté preddavky dlhodobé   14 800,00 €

Pohľadávky za podnikateľskú činnosť:

Pohľadávky – za služby s nájomným                      8 463,64 €

(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.

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

Stav na konci

bežného účtovného obdobia bezprostredne predchádzajúceho účtovného
obdobia

Pohľadávky do lehoty splatnosti 19140,62 14800

Pohľadávky po lehote splatnosti 24371,47 4440,39

Pohľadávky spolu 43512,09 19240,39

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

Náklady budúcich období:

Webhosting, doména 2020:                  104,17 €

Internet 1-12/2020, tel.popl. 1/2020:     115,02 €

PZP mot.vozidla 2020:                            18,84 €

(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,
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Vzorová 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 46,47 - - - 46,47

z toho: 
nadačné imanie v            
nadácii

vklady zakladateľov 66,39 - - - 66,39

prioritný majetok

Fondy tvorené podľa 
osobitného predpisu

Fond reprodukcie

Oceňovacie rozdiely z      
precenenia majetku a 
záväzkov

Fondy zo zisku

Rezervný fond

Fondy tvorené zo zisku

Ostatné fondy  

Nevysporiadaný výsledok
hospodárenia minulých 
rokov

-2548,25 -11296,69  -13844,94

Výsledok hospodárenia 
za účtovné obdobie

-11296,69 -10011,28 -11296,69 -10011,28

Spolu -13732,08 -21307,97 -11296,69 -23743,36

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. 

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

Vzorová tabuľka k čl. III ods. 13 o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty

Názov            položky Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovný zisk

Rozdelenie účtovného zisku

Prídel do základného imania

Prídel do fondu tvoreného podľa osobitného predpisu

Prídel do fondu reprodukcie

Prídel do rezervného fondu

Prídel do fondu tvoreného zo zisku

Prídel do ostatných fondov

Úhrada   straty minulých období

Prevod do sociálneho fondu 

Prevod  do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov

Iné 

Účtovná strata 11296,69

                         



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 11296,69
Iné 

(14) Opis a výška cudzích zdrojov, a to

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

Vzorová 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 – Na nevyčer. 
dovolenku

1590,39 1958,02 1590,39 1958,02

Jednotlivé druhy 
dlhodobých zákonných 
rezerv
Zákonné rezervy spolu 1590,39 1958,02 1590,39 1958,02
Jednotlivé druhy 
krátkodobých ostatných 
rezerv
Jednotlivé druhy 
dlhodobých ostatných 
rezerv
Ostatné rezervy spolu

Rezervy spolu 1590,39 1958,02 1590,39 1958,02

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,

Názov:                                                                       k 1.1.             prírastok:                  úbytok:              k 31.12 

325 – Ostatné záväzky                                           100,00 €        15839,78 €            12611,28 €           3328,50 €

379 – Iné záväzky                                                   340,00 €          3367,79 €              3651,79 €               56,00 €  

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

Vzorová 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 15042 7625,77

Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou 
splatnosti do jedného  roka 13117,06 25139,86

Krátkodobé záväzky spolu 28159,06 32765,63

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od  jedného  do
piatich  rokov  vrátane 376,13 292,04

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť 
rokov 

Dlhodobé záväzky spolu 376,13 292,04

                         



Krátkodobé a  dlhodobé záväzky spolu 28535,19 33057,67

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,

Názov:                                                  Do 1 roka:                       Od 1 – 5 rokov:                     Nad 5 rokov:

Záväzky z obchodného styku :            3647,91 €                         15000,00 €                                    0

Záväzky voči zamestnancom:             1279,82 €                           7281,88 €                                    0

Záväzky s inštitúciami soc.poist.:         747,19 €                                0                                            0  

Daňové záväzky:                                     146,26 €                                0                                            0

Ostatné záväzky:                                      56,00 €                                0                                             0

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,

Vzorová 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 292,04 212,33

Tvorba na ťarchu nákladov 84,09 79,71

Tvorba zo zisku 0,00 0,00

Čerpanie 0 0

Stav k poslednému dňu účtovného obdobia 376,13 292,04

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,

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

   Internet  12/2019:                           1,93 €

    Vyúčtovanie plynu 2019:        4485,84 €

 (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,

Zostatok grantu na  projekt Pro Heritage na roky 2020 až  2021:               66249,17 €

d) zostatok nepoužitej časti podielu zaplatenej dane,

e) zostatkovú hodnotu dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane.                                                                        
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Vzorová 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 1696,97 66249,17 1696,97 66249,17

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,

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.

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 za vlastné výkony z podnikateľskej činnosti:   

Tržby za správu nehnuteľnosti:                               4835,71 €    

Tržby za vlastné výkony z hlavnej činnosti:

Tržby – účastnícky poplatok, provízia:                     122,59 €                   

Tržby – sprievodcovské služby:                              2975,66 €

Tržby – sponzoring:                                                  1000,00 €

Tržby – vzdelávanie:                                                 1690,00 €

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

Prijaté dary od fyzických osôb:                                120,00 €                      

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

Prijaté granty od právnických osôb:                    19496,30 €

Príspevky z podielu zaplatenej dane:                     1546,65 €

Dotácie na prevádzku od Úradu práce :               9859,83 €                                                                                                        Strana 13

                         



(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.

Kurzový zisk: 2,34 €, z toho kurzový zisk k 31.12.2019: 2,34 €         

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

Náklady – nájomné:                                                   1740,00 €

Náklady – telef. poplatky a internet:                        1043,53 €

Náklady – administr. a účtov. práce:                       1370,00 €

Náklady – poštovné:                                                    70,60 €

Náklady - tlačiarenské služby:                                  1103,64 €

Náklady – ubytovacie služby:                                   1159,86 €

Náklady – honoráre:                                                    620,00 €

Náklady – tech. a org. pomoc pri projektoch:         4300,00 €

Náklady – vzdelávanie, semináre:                            1725,00 €

Náklady – ostatné služby:                                         1858,63 €

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

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

Účel použitia podielu zaplatenej dane

Použitá suma z 
bezprostredne

predchádzajúceho
účtov.obdobia

Použitá suma bežného účtov.obdobia

Na projekt „Obnova slamenej strechy“ 0 297,12

Na projekt „Víkend otvorených parkov a záhrad“ 0 900,7

Na projekt „Databáza parkov a záhrad“ 0 108,01

Na projekt „Pamiatkohrátky“ 0 231,22

Na projekt „SlamáčikBartošová Lehôtka“ 0 9,6

Zostatok podielu zaplatenej dane bežného 
účtovného obdobia                                                                  0 0

 (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.

(8) V účtovnej jednotke, ktorá má povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom, sa uvedie vymedzenie a suma nákladov za účtovné obdobie
v členení na náklady za

a) overenie účtovnej závierky,

b) uisťovacie audítorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky,

c) súvisiace audítorské služby,

d) daňové poradenstvo,

e) ostatné neaudítorské služby.
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Čl. V
Opis údajov na podsúvahových účtoch

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

              

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.

(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.

(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. 

(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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