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 NADÁCIAANJELSKÉ KRÍDLA vznikla 22.12.2016

 Nič sa v živote nedeje náhodou, ale napriek tomu máme právo rozhodnutia. Zvolili
sme si náročnú cestu, ale neskutočne krásnu. My v NADÁCII ANJELSKÉ
KRÍDLA cítime poslanie v nezištnej pomoci ľuďom, ktorí to potrebujú najviac.

 Sme pripravení našou vytrvalosťou, vnútornou oddanosťou a životným poslaním
urobiť tento svet krajším prostredníctvom šírenia lásky a pomoci druhým. Nie
všetci máme tú možnosť vychutnávať si dni bez bolesti a trápenia. Počúvajme naše
srdcia, odpovedia nám na všetko. NADÁCIA JE NAŠE POSLANIE

 18.12. 2017 sme založili OZANJELSKÉ SRDCIA

 Za rok 2017 sme požiadali o 2 percentá
 Nikto z nás nie je v nadácii zamestnaní, pomáhame vo svojom voľnom čase.

Život je zázrak.  Začnime konať ZÁZRAKY.               

Ing. Alexandra Majeríková

Zakladateľ a správca NADÁCIE ANJELSKÉ KRÍDLA 

„  S LÁSKOU - ĽUĎOM   „
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 poskytovať finančnú pomoc

 peňažné prostriedky ľuďom / dospelým aj deťom /,ktorí sú zdravotne postihnutí,

prevažne onkologickými ochoreniami, alebo inými závažnými ochoreniami, poskytovať

zdravotne postihnutým občanom finančný doplatok na zdravotné alebo kompenzačné

pomôcky, v sociálnej oblasti poskytovať finančnú pomoc osamelým matkám v hmotnej

núdzi, rodinám v hmotnej núdzi a na štúdium žiakom a študentom, ktorí pochádzajú zo

sociálne slabších rodín v hmotnej núdzi, pomoc detským domovom, rodinám s deťmi,

kde mama, otec alebo dieťa trpí na rakovinu alebo dieťa trpí na inú zákernú chorobu,

prípadne rodinám, kde člen je pripútaný na vozíku, alebo ináč telesne postihnutý a kde

táto choroba dostala rodinu do finančnej tiesne. Taktiež rodinám v ťažkej hmotnej núdzi,

ktoré sa ocitli v životne ťažkej situácii, taktiež pooperačné a poúrazové stavy detí

s trvalými následkami, ktoré vyžadujú nepretržitú opateru jedného z rodičov, týraným

matkám s deťmi

 poskytovať materiálnu pomoc

 vecné dary a pomoc (napr. ošatenie, zdravotné pomôcky, potraviny , pomôcky deťom)

 poskytovať poradenstvo v oblasti zdravia a prevencie
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 Začali sme nezištnú spoluprácu s časopisom „ INAK OBDARENI „.  

 Časopis Inak obdarení je venovaný všetkým, ktorí hľadajú pomoc a 

podporu vo svojom ťažko skúšanom živote. Prispievame článkami, 

pomáhame tomu, kto nás osloví, dávame poradenstvo...

 www.inakobdareni.sk

 Burko.sk
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Mate vsetci co pracujete pre tuto nadaciu moj velky obdiv.Je krasne ze aj v tejto uponahlanej a neosobnej dobe 

kedy kazdy mysli len sam na seba sa najdu ludia ktory pomahaju nezistne a pomahaju tym najslabsim detom krasny 

napad.Ste taky anjelikovia na zemi. Marcelka 

Kazdopadne ked vidim ako mnohi minaju na bezvyznamne nakupy cez internet...kedze stranok s predajom je 

neurekom...nebolo by vobec trufale povedat....keby aspon kazdy desiaty zakaznik lrispel eurom...tymto rodinam by 

sa zilo aspon po financnej stranke lepsie. Ano...prispela som aj ja...a prispejem kazdy mesiac pokial to bude v 

mojich silach aj nadalej.  Eva

Dnes knam dosiel balik osatenia za ktory by som sa zo srdca chcela podakovat pani ANTOLOVA KLAUDIA 

ANJELSKE KRIDLA potesili sa deti dakujeme vam .Aj ked ste od nas dos daleko pomoc k nam dosla 

rychlo.DAKUJEM ZO SRDCA.BALOGOVA

Chcem sa z celého srdca poďakovať za pomoc Nadácii anjelske krídla. Pracujú tam úžasní ľudia s veľkým srdcom. 

Vždy ma vedia nakopnúť, keď to najviac potrebujem. Ďakujem. Iveta

Tým to by som si dovolil čo najúprimnejšie poďakovať sa Vašej Nadácii i pani riaditeľke za Vašu činnosť, za všetko, 

čo robíte pre ľudí, pre túto spoločnosť. Súčasná doba je veľmi ťažká a stačí okamih, aby sa človek dostal do 

existenčných problémov, či už zdravotných, alebo finančných. Štát komplexne zlyháva v zabezpečovaní fungovania 

sociálneho štátu, čo sa nepriaznivo prejavuje na psychickom stave ľudí. Vďaka nefunkčnosti sociálneho systému, 

respektíve vďaka chybne nastaveným pravidlám, štát zlyháva v pomoci ľuďom, ktorí síce teoreticky majú nárok na 

pomoc, prakticky ju ale kvôli zlému nastaveniu systému nedostávajú. Našťastie ste tu Vy, Nadácia Anjelské krídla, 

vďaka ktorej záchranná sociálna sieť existuje. Vaša všestranná pomoc, orientujúca sa širokospektrálne, dokáže 

poskytovať pomoc ľuďom komplexne, čo je veľmi dôležité, pretože v mnohých prípadoch sa jedná o kombináciu 

viacerých problémov a dotyčný vďaka Vašej Nadácii má záruku, že nemusí absolvovať kolotoč žiadostí po rôznych 

úradoch. Tým zároveň výrazne pomáhate i v rovine psychologickej, čo je veľmi dôležité, pretože ľudia, ktorí sa na 

Vás obracajú, majú zvyčajne aj depresie a podobne, vyplývajúce z ťažkej životnej situácie, v ktorej sa ocitli. Vďaka 

Vám si ľudia jednak môžu vyriešiť svoju situáciu a na druhej strane im vraciate i ľudskú dôstojnosť, pretože bohužiaľ 

majorita spoločnosti takýchto ľudí ostrakizuje a vylučuje na okraj spoločnosti. Hovorí sa, že anjeli nemusia žiť v nebi 

a mať krídla. Vaša Nadácia je toho pekným príkladom, hodným nasledovania. Na záver, by som si Vám dovolil 

popriať veľa fyzických a psychických síl, pretože naša spoločnosť Vás veľmi potrebuje. Ďakujem Vám, že ste. Peter

Všetky recenzie sú na fb Nadacia Anjelske Kridla
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 V decembri 2016 sme pripravili a spustili do prevádzky 
webovú stránku NADÁCIE ANJELSKÉ KRÍDLA  

( www.nadaciaanjelskekridla.sk )

 Stránku sa pravidelne dopĺňa o informácie o aktivitách 
nadácie, možnosti financovania potrieb chorých ľudí, 

poradenstvo, ktoré poskytnú naši lekári, výmeny 
názorov ľudí, pobyty detí v táboroch, informácie o 

hmotnej pomoci, fotografie aktivít nadácie. 

 Facebook slúžiť na zverejňovanie príbehov so 
„súhlasom“ ľudí, aktivity nadácie a ostatné jej činnosti.  

 Fb: Nadácia anjelské krídla 

11

http://www.nadaciaanjelskekridla.sk/
http://www.nadaciaanjelskekridla.sk/


12



13



14



 Život nie je náhoda, má svoj zmysel, preto 
využime šancu života vykonať čo najviac dobrého 
a nestrácať čas malichernosťami, pochybnosťami, 
hnevom, neúctou, ktoré nás vedú v tomto živote 
nesprávnym smerom. Všetko, čo človek dá 
pozitívne zo seba druhému človeku, sa mu vráti v 
podobe krásneho pocitu na srdci.

 " AKO VERIACI ĽUDIA, SME PRESVEDČENÍ, ŽE 
KONŠTALÁCIA ĽUDÍ, ČO SME V NAŠEJ NADÁCII, 
JE VYŠŠÍM ZÁMEROM, ZA ČO SME POKORNE 
VĎAČNÍ. NAŠA POMOC JE NEZIŠTNÁ, NAŠE 
ROZHODNUTIA SÚ SLOBODNÉ,BEZ VPLYVU 
INÝCH SÍL, KTORÉ BY SA SNAŽILI ZMENIŤ NAŠU 
SLOBODNÚ vôľu podávať pomocnú ruku, tak ako 
to robíme".
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Radka Prívarová – majsterka sveta v maratóne

Stanka Kyselicova s priateľmi  profesionálnymi bežcami v 

maratóne
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 Peter Sagan     Marián Hossa    PETER VELITS 

 BEŇUŠ      CROSS FITT ŽILINA
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NADÁCIA ANJELSKÉ KRÍDLA sa taktiež venovala v roku 2017:

 1. Spolupráca s časopisom ,,Inak obdarení" / články o nadácii, informačné veci / 

 2. Zasielanie prírodných produktov a vitamínovFOREVER plus poradenstvo od Ing.   

Vinczeovej Ivetky 

 3. Odovzdávanie balíčkov v Dome charity sv. Kamila / seniory / 

 4. Mikuláška jazda 2017, návšteva Detského domova  v Bytči, Spanilá jazda  

veteránov / hmotná pomoc / 

 5. Beh za Timejku  MAX RUNN 

 6. Zbierka štuplíkov pre Sofinku 

 7. Kvapka krvy s NADACIOU ANJELSKE KRÍDLA 

 8. Rajecký maratón s Radka Prívarová majsterka sveta v maratóne 

 9. DOD JA Brezany

 10. Účasť na Hurá prazdniny Brezany / oboznámenie s činnosťou nadácie / 

 11. Zbierka ZŠ Pribinová Zlaté Moravce 

 12. Účasť na Enfusion Live 2017 

 13. Pomoc detskému oddeleniu v Žiline 

 14. Žilinský maratón 2017  / beh za nadáciu, motivácia ľudí a deti / 

 15.Zasielanie hmotnej pomoci a finančnej pomoci rodinám 
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 Finančná pomoc je určená na: rehabilitačné pobyty, rehabilitačné pomôcky,

zabezpečenie predmetov základných životných potrieb (akými sú drogéria,

hygienické potreby, potraviny), základné vybavenie domácnosti (chladnička,

práčka), oblečenie pre deti a pod.

 Finančnú pomoc od externých darcov nadácia môže použiť aj na oddychový a

rekonvalescenčný pobyt pre ľudí v nádhernom prostredí Malej Fatry na Chate pod

Zvonicou v Zázrivej.

 Čistý horský vzduch pokoj prírody priaznivo ovplyvní psychickú stránku človeka.
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 Keďže nadácia ANJELSKÉ KRÍDLA bola založená 22.1.22016, finančnú a

hmotnú pomoc začína vykonávať od 1.1.2017.

 Cieľom nadácie je : snažiť sa pochopiť choroby ľudí, rozpustiť bolesť,

vyriešiť problémy, nezanechať boj, počúvať srdce, vnímať symboly života,

milovať, vyčariť úsmev na tvári, dať lásku a vieru, vnímať Boha a anjelov,

zmierniť životné utrpenia a duševné bolesti, dať nádej budúcnosti, zahojiť

bôľ, utrieť slzy, pomôcť zabudnúť na strach a neistotu to - s láskou na dlani

pre ľudí chce dávať " NADÁCIA ANJELSKÉ KRÍDLA "

 poskytovať finančnú pomoc ( na lieky, potraviny, rehabilitácie ....)

 poskytovať materiálnu pomoc ( plienky, šatstvo....)

 vecné dary a pomoc (napr. ošatenie, zdravotné pomôcky, potraviny ,

pomôcky deťom)

 poskytovať poradenstvo v oblasti zdravia a prevencie prostredníctvom

našich lekárov dobrovoľníkov v nadácii : Mudr. Oto Vincze a MUDr. Michal

Žáček

MUDr.Jana Hrivíková – detská neurológia
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Benefičný koncert pre deti s AUTIZMOM v spolupráci s Regionálnym 
centom autistov / 23.máj 2018 / 

 Pomoc pre detské onkologické oddelenie v Banskej Bystrici a spolupráca 
s nadáciou SVETIELKO NÁDEJE / nadácia pomáha onkolo.chorým deťom 
– osobna návšteva na onkológii s MUDr. Žáček a Ing. Majeríková / 

 Pomoc detskému oddeleniu v Žiline / hmotná pomoc / 

 SPOLUPRÁCA S TESCO ŽILINA SOLINKY / zapojenie sa do projektu 
TESCO / 

 Zapojenie sa do projektu VÚB Banky 

 Hľadať možnosti spolupráce, ktoré budú prínosom a pomocou pre nadáciu 
a zároveň rodinám 

 Zorganizovať akcie, kde sa budú ľudia informovať o činnosti aktivitách 
NADÁCIE ANJELSKÉ KRÍDLA

 Poskytovať poradenstvo

 Poskytovať rehabilitačné pobyty, finančnú a mater.pomoc
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 Súvaha Úč NUJ 1 - 01

Zatvoreniek

(v eurách)

SÚVAHA

rokrokmesiacZa bežné účtovné 

obdobie od 1 2

mesiac

do0 1 2 0 1 7 2 0 1 7

rokmesiac

do

rokmesiacZa bezprostredne 

predchádzajúce 

účtovné obdobie od
0 1 2 0 1 6 1 2 2 0 1 6

x
 

-

-

-

Daňové identifikačné číslo

2 1 2 0 4 0 9 7 8 6

mimoriadna

priebežná

riadna

Účtovná závierka:

 
IČO

5 0 6 2 2 5 1 0

SID

/

Kód SK NACE

. .8 8 9 9 0

 

 Názov účtovnej jednotky

N a d á c i a  A n j e l s k é  k r í d l a

S l o v e n s k ý c h  D o b r o v o ľ n í k o v  1 3 5 / 3 0
Ulica a číslo
Sídlo účtovnej jednotky

 

PSČ

0 1 0 0 3 Ž I L I N A

Názov obce  

0

Smerové číslo telefónu Číslo telefónu Číslo faxu  
 

 

E-mailová adresa  

 

 

účtovníctva:

zodpovednej za vedenie

Podpisový záznam osoby

účtovnej závierky:

zodpovednej za zostavenie

Podpisový záznam osobyZostavené dňa: Podpisový záznam

štatutárneho orgánu alebo

člena štatutárneho 

orgánu  účtovnej 

jednotky:

MF SR 2012



IČO 5 0 6 2 2 5 1 0 / SID

Strana aktív

4

Netto

321

NettoBrutto

ba

 

č.r. Bežné účtovné obdobie

predchádzajúce

Bezprostredne

Korekcia 

účtovné

obdobie

 

 

 

 

 

A. aNeobežný majetok spolu r. 002 + r. 009 + r. 021 001

1. aDlhodobý nehmotný majetok r. 003 až 008 002

 
a

a 

Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 

012 - (072 + 091 AÚ)

003

 
aSoftvér 013 - (073 + 091 AÚ)

004

 
aOceniteľné práva 014 - (074 + 091 AÚ)

005

 
a

a 

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

AÚ)

006

 
aObstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041 - 093)

007

 
a

a 

Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051 - 095 

AÚ)

008

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

 
aPozemky (031)

010 x

 
aUmelecké diela a zbierky (032)

011 x

 
aStavby 021 - (081 - 092 AÚ)

012

 
a

a 

Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 

022 - (082 + 092 AÚ)

013

 
aDopravné prostriedky 023 - (083 + 092 AÚ)

014

 
aPestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092 AÚ)

015

 
aZákladné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092 AÚ)

016

 
aDrobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092 AÚ)

017

 
aOstatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 + 092 AÚ)

018

 
aObstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)

019

 
a

a 

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

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

 
a

a 

Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v 

ovládanej osobe (061-096 AÚ)

022

 
a

a 

Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s 

podstatným vplyvom (062-096 AÚ)

023

 
aDlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)

024

 
a

a 

Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ
025

 
aOstatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)

026

 
aObstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)

027

 
a

a 

Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)
028



IČO 5 0 6 2 2 5 1 0 / SID

Strana aktív

4

Netto

321

NettoBrutto

ba

 

č.r. Bežné účtovné obdobie

predchádzajúce

Bezprostredne

Korekcia 

účtovné

obdobie

 

 

 

 

 

B. Obežný majetok spolu r. 030 + r. 037 + r. 042 + r. 051 029  7 694,42  7 694,42  7 000,00

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 - 391 AÚ)
039

 Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391 AÚ)
040

 Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378 AÚ) - (391 AÚ)
041

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

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

 Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)
044

 Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami 

(336)

045 x

 Daňové pohľadávky (341 až 345)
046 x

 Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a 

rozpočtom územnej samosprávy (346 + 348)

047 x

 Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391 AÚ)
048

 Spojovací účet pri združení (396 - 391 AÚ)
049

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

4. Finančné účty r. 052 až r. 056 051  7 694,42  7 694,42  7 000,00

 Pokladnica (211 + 213)
052  6 424,75 x  6 424,75  7 000,00

 Bankové účty (221 AÚ + 261)
053  1 269,67 x  1 269,67

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

 Krátkodobý finančný majetok (251 + 253 + 255 + 256 + 257) - 291 

AÚ

055

 Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291 AÚ)
056

C. Časové rozlíšenie spolu  r. 058 až r. 059 057

1. Náklady budúcich období (381) 058

 Príjmy budúcich období (385)
059

Majetok spolu r. 001 + r. 029 + r. 057  060  7 694,42  7 694,42  7 000,00



IČO 5 0 6 2 2 5 1 0 / SID

Strana pasív

b 5a 6

 

č.r. 

 

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne

obdobie

predchádzajúce účtovné

 

A.  Vlastné zdroje krytia majetku spolu 

r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 073

061  7 694,42  7 000,00

1.  Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067 062  7 000,00  7 000,00

 7 000,00  7 000,00Základné 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  694,42

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 + 451 AÚ + 459 AÚ) 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 (461 AÚ) 098

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

Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241 + 249) 100

C.  Časové rozlíšenie spolu r. 102 až r. 103 101

Výdavky budúcich období (383) 102

Výnosy budúcich období (384) 103

 7 000,00 7 694,42Vlastné zdroje a cudzie zdroje spolu r. 061 + r. 074 + r. 101  104
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rokrokmesiacZa bežné účtovné 

obdobie od 1 2

mesiac

do0 1 2 0 1 7 2 0 1 7

Za bezprostredne 

predchádzajúce 

účtovné obdobie od
2 0 1 6 2 0 1 61 2

rokmesiac

0 1

rokmesiac

do

Daňové identifikačné číslo

2 1 2 0 4 0 9 7 8 6

x -

- mimoriadna

Účtovná závierka:

riadna

IČO

/

SID

5 0 6 2 2 5 1 0

Kód SK NACE

. .8 8 9 9 0

 

N a d á c i a  A n j e l s k é  k r í d l a
Názov účtovnej jednotky

S l o v e n s k ý c h  D o b r o v o ľ n í k o v  1 3 5 / 3 0
Ulica a číslo
Sídlo účtovnej jednotky

 

 

0 1 0 0 3

PSČ

Ž I L I N A

Názov obce

Smerové číslo telefónu Číslo telefónu Číslo faxu

 

 

E-mailová adresa

 

účtovnej závierky:
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štatutárneho orgánu alebo

Podpisový záznam

účtovníctva:

zodpovednej za vedenie

Podpisový záznam osoby

MF SR 2012



IČO 5 0 6 2 2 5 1 0 / SID

Číslo 

účtu

a

Náklady

b

 

 
 

 Číslo 

riadku

c

Činnosť

Hlavná 

nezdaňovaná

1

Zdaňovaná

2

Spolu

3

Bezprostredne 

predchádzajúce 

účtovné obdobie

4

501 Spotreba materiálu 01  23,00  23,00

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  644,50  644,50

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  12 511,95  12 511,95

547 Osobitné náklady 22

548 Manká a škody 23

549 Iné ostatné náklady 24  10,00  10,00

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

 13 189,45 13 189,45Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37 38 



IČO 5 0 6 2 2 5 1 0 / SID

Číslo 

účtu

a

Výnosy

b

 

 
 

 Číslo 

riadku

c

Činnosť

Hlavná 

nezdaňovaná

1

Zdaňovaná

2

Spolu

3

Bezprostredne 

predchádzajúce 

účtovné obdobie

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  13 883,87  13 883,87

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

 13 883,87 13 883,87Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73 74 
 694,42 694,42Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - 

r. 38

75 

591 Daň z príjmov 76

595 Dodatočné odvody dane z príjmov 77

 694,42 694,42Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - 

(r.76 + r.77)) (+/-)

78 


