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Výročná správa za rok 2021 

Všeobecné údaje. 

Nadácia POMOC DRUHÉMU 
Nadácia je zapísaná v registri nadácií vedeného Ministerstvom vnútra SR Registračné číslo: 
203/Na-2002/807 

Deň vzniku: 
Právna forma: 
Sídlo: 
IČO: 

12.10.2005 
nadácia 
Pribinova 429/1 8, 920 Ol Hlohovec l 
37989677 

Účel nadácie: podl'a priloženého výpisu z registra nadácii 
Hodnota nadačného imania: 6.639,00 EUR 
Predmet nadačného imania: peňažné prostriedky 
Horeuvedený právny stav je doložený výpisom z registra mimovládnych neziskových 
organizácií. 

Prehľad činnosti. 

V hodnotenom období vykonávala Nadácia POMOC DRUHÉMU činnosti v súlade so 
stanovami nadácie zamerané predovšetkým na ochranu zdravia, ochranu práv detí a mládeže, 
rozvoj vzdelania, telovýchovy a plnenie individuálne určenej humanitárnej pomoci pre 
jednotlivca alebo skupinu osôb, ktoré sa ocitli v ohrození života alebo potrebujú naliehavú 
pomoc pri postihnutí živelnou pohromou. Špecificky bola činnost' nadácie zameraná 
predovšetkým na finančnú a materiálnu pomoc zdravotne ťažko postihnutým, l'uďom 
v hmotnej núdzi a pomoc v rozvojových krajinách. 

Ročná účtovná závierka. 
Ročná účtovná závierka bola vykonaná za predpokladu nepretržitého trvania činnosti (tzv. 
going concern). Nadácia POMOC DRUHÉMU vykázala v sledovanom období hospodársky 
výsledok vo výške -25.270,48 EUR. 

Prehľad príjmov. 
Nadácia POMOC DRUHÉMU mala v sledovanom období príjem z podielu zaplatenej dane vo 
výške 137.484,89 EUR. 
Prehľad o daroch: 
Nadácia POMOC DRUHÉMU prijala za sledované obdobie dary vo výške 134.735,85 EUR. 
Nadácia POMOC DRUHÉMU prijala formou verejnej zbierky finančné dary vo výške 
34.005,96 EUR. 
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Prehľad o poskytnutých prostriedkoch. 
Nadácia v sledovanom období poskytla nasledujúcim fyzickým a právnickým osobám 
prostriedky na verejnoprospešný účel , na ktorý bola zriadená, v členení : 
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Nadácia POMOC DRUHÉMU smeruje humanitárnu pomoc najzranitel'nejším obyvatel'om 
v núdzi bez ohľadu na ich etnický pôvod, náboženské vyznanie alebo politické presvedčenie, 
obetiam: 

prírodných katastrof, 
kríz spôsobených človekom, 
akútneho nedostatku potravín a 
iných núdzových situácií. 
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Prehľad o celkových výdavkoch. 
Nadácia POMOC DRUHÉMU vynaložila v sledovanom období prostriedky na výdavky na 
správu nadácie, osobné náklady, poskytnutie sociálnej pomoci a iné výdavky súvisiace 
s činnosťou a povinnosťami nadácie vo výške 296.875,65 EUR. 
Z toho na správu a prevádzku nadácie boli použité prostriedky na nákup materiálu, správu 
webovej stránky nadácie, poplatky za služby telekomunikačného operátora, odmenu za audit 
účtovnej závierky a výročnej správy, vedenie účtov v banke, poštovné poplatky, notárske 



poplatky, mzdové náklady a náklady na sociálne zabezpečenie a zdravotné poistenie, odpisy 
dlhodobého hmotného a nehmotného majetku v celkovej sume 34.685,30 EUR. 

Skutočné náklady na správu za rok 2021 : 
Spotreba materiálu 688,96 EUR 
Náklady na reprezentáciu 998,90 EUR 
Spotreba služieb 4.503 ,36 EUR 
Osobné náklady 27.761,02 EUR 
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku 0,00 EUR 
Q~t~tn~ .n~J~Qy ____ ____ ______________________ ___ _____ ____ __ _____ .7J},Q~_E_U.R 

Spolu 34.685,30 EUR 

Rozpočet nákladov na správu na rok 2022: 
Spotreba materiálu 1.000,00 EUR 
Náklady na reprezentáciu 1.000,00 EUR 
Spotreba služieb l 0.000,00 EUR 
Osobné náklady 30.000,00 EUR 
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku 2.250,00 EUR 
Q~t~tn~.n~l~Qy ______ _______________________ ______ ___________ _t_._Q_Q_Q_,QQ_EJ!.R 
Spolu 45 .250,00 EUR 

Zmena v nadačnej listine. 
V sledovanom období bol rokovaním správnej rady nadácie zo dňa 04.02.2021 schválený 
Dodatok č. l 12020 k nadačnej listine, ktorým sa: 

al dopÍňa ustanovenie o zrušení nadácie, 
bi upravuje postavenie správnej rady nadácie, 
cl mení ustanovenie týkajúce sa rozhodovania správnej rady nadácie, 
dl mení ustanovenie týkajúce sa správcu nadácie. 

Ostatné ustanovenia nadačnej listiny zostávajú týmto dodatkom nedotknuté. 

Odmeny. 
V sledovanom období nadácia nevyplatila žiadne odmeny za výkon funkcie v nadácii. 

Činnost' nadačných fondov. 
Nadácia nemá zriadené nadačné fondy . 

vypr/covala Mgr. Katarína Spevárová- správca nadácie dňa 25.06.2022 



Výpis z registra -aktuálny 

Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použitel'ný pre právne úkony. 

Názov organizácie 
Právna forma 
IČO 
Sídlo 
Webové sídlo 
Registračné číslo 

Registrový úrad 

Dátum vzniku 

Hodnota nadačného imania 
Predmet nadačného imania 

Zakladatelia 

• Ing. Júl ius Horváth 
nar. 02 .03.1963 

štatutárny orgán - Správca 

• Mgr. Katarína Spevárová 
nar. 10.12.1981 

Nadácia POMOC DRUHÉMU 
Nadácia 
37989677 
Pribinova 429/18, 920 01 Hlohovec 

203/Na-2002/807 
MVSR 

12.10.2005 

6639 EUR 
Peňažné prostriedky 

Od: 14.04.2021 

Verejnoprospešný účel, ktorý nadácia podporuje 

• humanita , charita Od: 12.10.2005 

Do: 

Do: 

a)poskytovanie podpory pre pomoci pre sociálnu, humanitárnu a osvetovú činnosť , pomáhať l'uďom 
postihnutých chorobou , 
b)zabezpečovať najrôznejšie potreby pre domovy dôchodcov, sirotincov a iné humanitárne účely, 
c)podpora vzdelávania a to najmä poskytovanie naturá lnej a finančnej výpomoci základným, stredným 
a vysokým školám, 
d)podporovať rozvoj duchovných hodnôt, ochranu l'udských práv alebo iných humanitárnych ciel'ov, 
ochranu a tvorbu životného prostredia 

Od: 12.10.2005 Do: 
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l l Úč NUJ 
ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA 

neziskovej účtovnej jednotky 
v sústave podvojného účtovníctva 

11111111111111111111111111111 l 

zostavená k 3 1 . 1 2 . 2 O 2 1 

Č íse lné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšu zl'ava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne. 
Údaje sa vypÍňajú paličkovým písmom (podl'a tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou , a to čiernou alebo tmavomodrou farbou. 
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Priložené súčasti účtovnej závierky 

0 Súvaha (Ú č NUJ 1-01) 

0 Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01) 

Obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky 

NADÁCIA PO MOC 

Sídlo účtovnej jednotky 
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9 2 o o 1 HL O HOVEC 
Čislo telefónu 

o l 
E-mailová adresa 

(vyznačí sa x) 
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predchádzajúce 
obdobie 

0 Poznámky (Úč NUJ 3-01) 

DRUHÉMU 
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o l 
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do 1 2 2 O 2 O 

(vyznačí sa x) 

Číslo 
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zodpovedneJ za vedenie zodpovednej za zostavenie štatutárneho orgánu alebo 

t-s
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-ch-v
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-
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~~· ~~~~~~L~" 
Záznamy daňového úradu 

L MF SR2013 

Miesto pre evidenčné číslo 

l l l 

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu _j 
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l Súvaha (Úč NUJ 1-01) 

Bezprostredne 
č.r. Bežné účtovné obdobie predchádzajúce 

Strana aktív 
účtovné obdobie 

Brutto Korekcia Netto Netto 

a b 1 2 3 4 

A. NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021 001 18731,44 9759,60 8971 ,84 0,00 
1. Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008 002 18731,44 9759,60 8971,84 0,00 

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

Softvér 013 - (073+091AÚ) 004 9759,60 9759,60 0,00 0,00 

Ocenitel'né práva 014 - (074 + 091AÚ) 005 

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

Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093) 007 8971,84 8971 ,84 

Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok 
008 

(051 - 095AÚ) 

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

Pozemky (031 ) 010 x 

Umelecké diela a zbierky (032) 011 x 

Stavby 021 - (081 + 092AÚ) 012 

Samostatné hnutel'né veci a súbory hnutel'ných vecí 
013 

022 - (082 + 092AÚ ) 

Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ ) 014 

Pestovatel'ské 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 
020 

- 095AÚ) 

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

Podielové cenné papiere a podiely v obchodných 
022 

spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096 AÚ) 

Podielové cenné papiere a podiely v obchodných 
023 

spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096 AÚ) 

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

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

096AÚ ' 
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069- 096 AÚ ) 026 

Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043- 096 AÚ ) 027 

Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 -
028 

096 AÚ) 
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l Súvaha (Úč NUJ 1-0 1) 

Bezprostredne 
Bežné účtovné obdobie predchádzajúce 

Strana aktív č . r. účtovné obdobie 

Brutto Korekcia Netto Netto 

a b 1 2 3 4 

B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051 029 160250,49 0,28 160250,21 110262,30 

1. Zásoby r. 031 až r. 036 030 

Materiál (112 + 11 9) - 191 031 

Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121 
032 

+122)-(1 92+193) 

Výrobky (123 - 194) 033 

Zvieratá (1 24 - 195) 034 

Tovar (1 32 + 139) - 196 035 

Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AU -
036 

391 AÚ) 
2. Dlhodobé pohl'adávky r. 038 až r. 041 037 

Pohl'adávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ 038 

Ostatné pohl'adávky (315 AÚ - 391AÚ) 039 

Pohl'adávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ ) 040 

Iné pohl'adávky ( 335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) 
041 

- 391AÚ 

3. Krátkodobé pohl'adávky r. 043 až r. 050 042 1,54 0,28 1,26 

Poh l'adávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ 043 

Ostatné pohl'adávky (31 5 AÚ - 391 AÚ) 044 

Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňam i 
045 x 

(336) 

Daňové pohl'adávky (341 až 345) 046 x 

Pohl'adávky z dôvodu fina nčných vzťahov k štátnemu rozpočtu 
047 x 

a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348) 

Poh l'adávky voči účastníkom združen í (358 AÚ - 391AÚ) 048 

Spojovací účet pri združen í (396 - 391AÚ) 049 

Iné poh l'adávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 39 1AÚ 050 1,54 0,28 1,26 

4. Finančné účty r. 052 až r. 056 051 160248,95 160248,95 110262,30 

Pokladnica (211 +21 3) 052 x 

Bankové účty (221 AÚ+ 261 ) 053 160248,95 x 160248,95 110262,30 

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

Krátkodobý finančný majetok (251 + 253 + 255 + 256 + 257) 
055 - 291AÚ 

Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ) 056 

C. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059 057 262,00 262,00 214,13 

1. Náklady budúcich období (381) 058 262,00 262,00 214,13 

Príjmy budúcich období (385) 059 

MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057 060 179243,93 9759,88 169484,05 110476,43 
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l Súvaha (Ú č NUJ 1-01) 

Strana pasív Bežné účtovné Bezprostredne 
č . r. 

obdobie predchádzajúce účtovné 
obdobie 

a b 5 6 
A. VLASTNE ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU 
r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073 061 10385,21 18137,62 
1. Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067 062 41936,28 24418,21 

Základné imanie (411) 063 6639,00 6639,00 
Peňažné fondy tvorené podl'a osobitného predpisu (412) 064 35297,28 17779,21 
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 
072 lc+· - 428) -6280,59 -16833,01 

4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 
068 + r. 072 + r. 074 + r. 101) 073 -25270,48 10552,42 

B.CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097 074 37136,74 21486,13 
1. Rezervy r. 076 až r. 078 075 1948,89 665,43 

Rezervy zákonné (451AÚ) 076 

Ostatné rezervy (459AÚ) 077 

Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ) 078 1948,89 665,43 
2. Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086 079 1357,38 1287,86 

Záväzky zo sociálneho fondu (472) 080 1357,38 1287,86 
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 závazky r. 088 až r. 096 087 33830,47 19532,84 
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323 088 29447,73 16517,38 
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333) 089 2129,00 1634,56 
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami 

090 1375,71 1083,77 (336) 

Daňové záväzky (341 až 345) 091 323 ,03 297,13 

Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a 
092 

rozpočtom územnej samosprávy (346+348) 

Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov 
093 

(367) 
Záväzky voči účastníkom združení (368) 094 

Spojovací účet pri združení (396) 095 

Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ+ 474 AÚ+ 479 AÚ) 096 555,00 

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. 102ar.103 101 121962,10 70852,68 

1. Výdavky budúcich období (383) 102 

Výnosy budúcich období (384) 103 121962,10 70852,68 

VLASTNE ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061 + r.07 4 + r.1 01 104 169484,05 110476,43 
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Výkaz ziskov a strát (Ú č NUJ 2-01 ) l 

Číslo 
Činnost' Bezprostredne 

Čís l o pred chádzajúce Náklady riadku Hlavná účtu Zdaňovaná Spolu účtovné obdobie 
nezdaňovaná 

a b c 1 2 3 4 

501 Spotreba materiálu 01 688,96 688,96 401,90 

502 Spotreba energie 02 

504 Predaný tovar 03 

511 Opravy a udržiavanie 04 90,00 

512 Cestovné 05 

513 Náklady na reprezentáciu 06 998,90 998,90 

518 Ostatné služby 07 4503,36 4503,36 3756,32 

521 Mzdové náklady 08 18838,35 18838,35 16951 ,76 

524 
Zákonné sociá lne poistenie a zdravotné 

09 6629,1 5 6629 ,15 5965,29 
poistenie 

525 Ostatné sociálne poistenie 10 

527 Zákonné sociálne náklady 11 1631 ,88 1631 ,88 1926,06 

528 Ostatné sociálne náklady 12 661 ,64 661,64 703,29 

531 Daň z motorových vozidiel 13 

532 Daň z nehnutel'ností 14 

538 Ostatné dane a poplatky 15 59,18 59,18 79,18 

541 Zmluvné pokuty a penále 16 

542 Ostatné pokuty a penále 17 41 ,28 

543 Odpísanie pohl'adávky 18 

544 Úroky 19 

545 Kurzové straty 20 

546 Dary 21 

547 Osobitné náklady 22 

548 Manká a škody 23 

549 Iné ostatné náklady 24 673,88 673,88 490,31 

551 
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a 

25 1219,60 dlhodobého hmotného majetku 

Zostatková cena predaného dlhodobého 
552 nehmotného majetku a dlhodobého 26 

hmotného majetku 

553 Predané cenné papiere 27 

554 Predaný materiál 28 

555 Náklady na krátkodobý finančný majetok 29 

556 Tvorba fondov 30 34005,96 34005,96 19003,52 

557 Náklady na precenen ie cenných papierov 31 

558 Tvorba a zúčtovanie opravných položiek 32 

561 
Poskytnuté príspevky organizačným 

33 zložkám 

562 
Poskytnuté príspevky iným účtovným 

34 167113,94 167113,94 114808,09 ·ednotkám 

563 Poskytnuté príspevky fyzickým osobám 35 44830,41 44830,41 32961,13 

565 
Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej 

36 dane 

567 Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky 37 16240,04 16240,04 23247,14 

Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37 38 296875,65 296875,65 221644,87 
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l Výkaz ziskov a strát (Ú č NUJ 2-01) l 

Č ís lo Čís lo 
Činnosť Bezprostredne 

ú čtu 
Výnosy 

riadku Hlavná predchádzajúce 

nezdaňovaná 
Zdaňovaná Spolu 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 pohl'adávky 52 

644 Úroky 53 

645 Kurzové zisky 54 

646 Prij até dary 55 

647 Osobitné výnosy 56 

648 Zákonné poplatky 57 

649 Iné ostatné výnosy 58 0,03 

651 
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného 

59 
majetku a dlhodobého hmotného majetku 

652 Výnosy z dlhodobého finančného majetku 60 

653 
Tržby z predaja cenných papierov a 

61 
podielov 

654 Tržby z predaja materiálu 62 

655 
Výnosy z krátkodobého finančného 

63 
majetku 

656 Výnosy z použitia fondu 64 16487,89 16487,89 23520,52 

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 134165,85 134165,85 71042,03 

663 Prijaté príspevky od fyzických osôb 69 570,00 570,00 15800,00 

664 Prijaté členské príspevky 70 

665 Príspevky z podielu zaplatenej dane 71 86375,47 86375,47 102831 '19 

667 Prijaté príspevky z verejných zbierok 72 34005,96 34005,96 19003,52 

691 Dotácie 73 

Učtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73 74 271605,17 271605,17 232197 ,29 

Výsledok hospodárenia pred zdanením 
75 -25270,48 -25270,48 10552,42 

r. 74- r. 38 

591 Daň z príjmov 76 

595 Dodatočné odvody dane z príjmov 77 

Výsledok hospodárenia po zdanení 
78 -25270,48 -25270,48 10552,42 

(r. 75- (r. 76 + r. 77) ) (+/-) 
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(1) Meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorá je zakladatel'om: 

jej trvalý pobyt: 

dátum založenia účtovnej jednotky: 

(2) Informácie o členoch štatutárnych orgánov: 

Čl. l. 

Všeobecné údaje 

Ing . Július Horváth 

Stará Hora 5, 920 01 Hlohovec 

12.10.2005 

správca: Mgr. Katarína Spevárová 

(3) Opis činnosti , na účel ktorej bola účtovná jednotka zriadená a opis druhu podn ikatel'skej činnosti, ak ju účtovná jednotka vykonáva : 

al poskytovanie podpory pre pomoci pre sociálnu , humanitárnu a osvetovú činnosť , pomáhať ľuďom postihnutým chorobou , 

bi zabezpečovať najrôznejšie potreby pre domovy dôchodcov, sirotincov a iné humanitárne účely , 

cl podpora vzdelávania a to najmä poskytovanie naturálnej a finančnej výpomoci základným, stredným a vysokým školám, 

dl podporovať rozvoj duchovných hodnôt, ochranu l'udských práv alebo iných humanitárnych cieľov , ochranu a tvorbu životného 
prostredia . 

(4) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov: 

Bežné účtovné obdobie 
Bezprostredne predchádzajúce 

účtovné obdobie 

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov 2,3 1,5 

z toho počet vedúcich zamestnancov 1 1 

Počet dobrovoľn í kov vyslaných účtovnou jednotkou 

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

Čl. ll 

Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach 

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

(2) Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov: 

Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou sa oceňuje obstarávacou cenou vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním. 

Dlhodobý nehmotný majetok sa odpisuje rovnomerne štyri roky. 

Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou 

Pohl'adávky účtovná jednotka oceňuje ich menovitou hodnotou 

Záväzky účtovná jednotka oceňuje nominálnou hodnotou v čase vzniku záväzku , 

Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou ; tvoria sa na krytie známych rizík alebo strát z podnikania. Oceňujú 
sa v očakávanej výške záväzku. 

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

Čl. 111 

Informácie, ktoré dopÍňajú a vysvetl'ujú údaje v súvahe Informácie, ktoré dopÍňajú a vysvetl'ujú údaje 
v súvahe 

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

Dlhodobý nehmotný majetok: 

Nehmotné 
Ostatný Obstaranie Poskytnuté 

výsledky 
Ocenitel'né dlhodobý dlhodobého preddavky na 

z vývojovej Softwér práva nehmotný nehmotného dlhodobý Spolu 
a odbornej nehmotný 
činnosti 

majetok majetku 
majetok 

Prvotné 9.760 9.760 
ocenenie 
stav na 
začiatku 

bežného 



účtovného 

obdobia 

prírastky 8.972 8.972 

úbytky 

presuny 

Stav na konci 
9.760 8.972 18.732 

bežného 
účtovného 
obdobia 

Oprávky 9.760 9.760 
stav na 
začiatku 
bežného 
účtovného 
obdobia 

prirastky 

úbytky 

Stav na konci 
9.760 9.760 

bežného 
účtovného 
obdobia 

Opravné 
položky -
stav na 
začiatku 

bežného 
účtovného 
obdobia 

prírastky 

úbytky 

Stav na konci 
bežného 
účtovného 

obdobia 

Zostatková 
hodnota 

Stav na o o 
začiatku 

bežného 
účtovného 
obdobia 

Stav na konci o 8.972 8.972 
bežného 
účtovného 

obdobia 

Dlhodobý hmotný majetok: 

Samostatné 
Drobný 

Poskytnuté 

Umelecké 
hnutel'né 

Pestovatel'ské Základné 
a ostatný 

Obstaranie preddavky 
veci Dopravné stádo dlhodobého na 

Pozemky diel a Stavby 
a súbory prostriedky 

celky trvalých 
a ťažné 

dlhodobý 
hmotného dlhodobý 

Spolu 
a zbierky hnutel'ných 

porastov 
zvieratá 

hmotný 
majetku hmotný 

vecí 
majetok 

majetok 

Prvotné 
ocenenie 
stav na 
začiatku 

bežného 
účtovného 

obdobia 

prírastky 

úbytky 

presuny 

Stav na 
konci 
bežného 

2 



účtovného 
obdobia 

Oprávky -
stav na 
zači a tku 

bežného 
Učtovného 

obdobia 

prirastky 

úbytky 

Stav na 
konci 
bežného 
Učtovného 
obdobia 

Opravné 
položky -
stav na 
začiatku 
bežného 
účtovného 

obdobia 

prirastky 

úbytky 

Stav na 
konci 
bežného 
účtovného 

obdobia 

Zostatková 
hodnota 

Stav na 
začiatku 
bežného 
účtovného 
obdobia 

Stav na 
konci 
bežného 
účtovného 

obdobia 

(2) Prehľad o významných položkách krátkodobého fi nančného majetku a o ocenen i krátkodobého fi nančného majetku reá lnou 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 

Ceniny 

Bežné bankové účty 160.249 110.262 

Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou 
ako jeden rok 

Peniaze na ceste 

Spolu 160.249 110.262 

(3) Preh l'ad poh ľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti: 

Stav na konci 

bežného účtovného obdobia 
bezprostredne predchádzajúceho účtovného 

obdobia 

Pohľadávky do lehoty splatnosti 

Pohľadávky po lehote splatnosti 

Pohľadávky spolu 
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(4) Opis a výška zmien vlastných zdrojov krytia neobežného majetku a obežného majetku podl'a položiek súvahy za bežné účtovné obdobie: 

Stav na začiatku bežného Prírastky Ubytky Presuny Stav na konci bežného 
účtovného obdobia (+) (-) (+,-l účtovného obdobia 

Imanie a fondy 

Základné imanie 6.639 6.639 

z toho : 6.639 6.639 

nadačné imanie v nadácii 

vklady zakladatel'ov 

prioritný majetok 

Fondy tvorené podl'a 17.779 34.006 -16.488 35.297 
osobitného predpisu 

Fond reprodu kcie 

Oceňovacie rozdiely 
z precenenia majetku 

a záväzkov 

Oceňovacie rozdiely 
z precenenia 

kapitálových účastín 

Fondy zo zisku 

Rezervný fond 

Fondy tvorené zo zisku 

Ostatné fondy 

Nevysporiadaný výsledok -16.833 10.552 -6.281 
hospodárenia minulých 

rokov 

Výsledok hospodárenia 10.552 -25.270 -10.552 -25.270 
za účtovné obdobie 

Spolu 18.137 8.736 -16.488 o 10.385 

(5) Informácia o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadan í účtovnej straty vykázanej v minulých účtovných obdobiach: 

Názov položky Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 

Účtovný zisk 10.552 

Rozdelenie účtovného zisku 

Prídel do základného imania 

Prídel do fondu tvoreného podl'a 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 hospodáren ia minulých rokov 10.552 

Iné 
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Vysporiadanie účtovnej straty 

Zo základného imania 

Z rezervného fondu 

Z fondu tvoreného zo zisku 

Z ostatných fondov 

Z nerozdeleného zisku minulých rokov 

Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov 

Iné 

(6) Opis a výška cudzích zdrojov, a to: 

a) údaje o jednotlivých druhoch rezerv: 

Stav na začiatku 
Druh rezervy bežného účtovného 

obdobia 
Jednotlivé druhy 
krátkodobých zákonných 
rezerv 
Jednotlivé druhy 
dlhodobých zákonných 
rezerv 
Zákonné rezervy spolu 
audit 240 
Nevy_čerpané dovolenky 425 
Ostatné rezervy spolu 665 

Rezervy spolu 665 

Tvorba rezerv 

240 
1.709 
1.949 

1.949 

b) prehľad o výške záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti: 

Použitie 
rezerv 

240 
425 
665 

665 

Druh záväzkov 
bežného účtovného 

obdobia 

Záväzky po lehote splatnosti 

Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou 
33.275 

splatnosti do jedného roka 

Krátkodobé záväzky spolu 33.275 

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do 
piatich rokov vrátane 

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov 

Dlhodobé záväzky spolu 1.357 

Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu 34.632 

c) prehl'ad o záväzkoch zo sociálneho fondu : 

Sociálny fond Bežné účtovné obdobie 

Stav k prvému dňu účtovného obdobia 1.288 

Tvorba na ťarchu nákladov 69 

Tvorba zo zisku 

Zrušenie alebo 
Stav na konci 

bežného účtovného 
zníženie rezerv obdobia 

240 
1.709 
1.949 

1.949 

Stav na konci 

bezprostredne predchádzajúceho 
účtovného obdobia 

19.533 

19.533 

1.288 

20 .821 

Bezprostredne predchádzajúce účtovné 
obdobie 

1.183 

105 
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Čerpanie o o 

Stav k poslednému dňu účtovného obdobia 1.357 1.288 

d) prehl'ad 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 : 

Druh Suma istiny na Suma istiny na konci 

cudzieho Mena 
Výška 

Splatnosť 
Forma 

konci bežného bezprostredne 

zdroja úroku v% zabezpečenia 
účtovného obdobia predchádzajúceho 

účtovného obdobia 
Krátkodobý 
bankový úver 

Pôžička 

Návratná 
finančná 

výpomoc 
Dlhodobý 
bankový úver 

Spolu 

(7) Preh l'ad o významných položkách výnosov budúcich období: 

Položky výnosov Stav na konci bezprostredne 
Stav na konci bežného 

budúcich období z predchádzajúceho účtovného Prírastky Úbytky 
účtovného obdobia 

dôvodu obdobia 
bezodplatne 
nadobudnutého dlhodobého 
majetku 
dlhodobého majetku 
obstaraného z dotácie 
dlhodobého majetku 
obstaraného z finančného 
daru 
dotácie zo štátneho 
rozpočtu alebo z 
prostriedkov Európskej únie 
dotácie z rozpočtu obce 
alebo z rozpočtu vyššieho 
územného celku 
grantu 
podielu zaplatenej dane 70.853 121.962 70.853 121.962 
dlhodobého majetku 
obstaraného z podielu 
zaplatenej dane 

Čl. IV 

Informácie, ktoré dopÍňajú a vysvetl'ujú údaje vo výkaze ziskov a strát 

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

Nadácia prijala podiel zaplatenej dane v celkovej výške 137.485 EUR 

Nadácia prijala finančný dar v celkovej výške 134.736 EUR 

Nadácia prijala formou verejnej zbierky finančné dary vo výške 34.006 EUR 

(2) Preh l'ad o úče le a výške použitia podielu zaplatenej dane za bežné účtovné obdobie: 
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Účel použitia pod ielu Použitá suma z bezprostredne predchádzajúceho Použitá suma bežného účtovného obdobia 
zaplatenej dane účtovného obdobia 

Poskytnuté príspevky na 
pokrytie nákladov spojených s 
liečbou , rehabilitáciou, kúpou 
kompenzačných pomôcok a 53.029 15.522 
so zlepšením životných 
podmienok hendikepovaných 
deti a dospelých 

Projekt rehabilitačné centrum 
"OZ Centrum Natália" -
vybavenie , prevádzkovanie 
centra v Hlohovci a 
vzdelávanie zamestnancov 

Príspevky poskytnuté sociálne 
slabším rodinám na úhradu 
nákladov spojených so 17.768 
zabezpečením základných 
životných potrieb a služieb 

výdavky priamo súvisiace s 
56 prevádzkou prijímateľa 

Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia 121.962 

(3) V účtovnej jednotke, ktorá má povinnosť overenia účtovnej závierky aud itorom, sa uvedie vymedzen ie a suma nákladov za účtovné obdobie: 

Jednotlivé druhy nákladov za 

overenie účtovnej závierky 

uisťovacie audítorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky 

súvisiace audítorské služby 

daňové poradenstvo 

ostatné neaudítorské služby 

Spolu 

Č l. v 
Ďalšie informácie 

Suma 

240 

953 

1.193 

(1) Informácie o významných skutočnostiach , ktoré nastali medzi dňom , ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia : 

al Nenastali významné skutočnosti tohto charakteru , s výnimkou mimoriadnej situácie v dôsledku ochorenia COVID-19 spôsobeného 

novými mutáciami koronavirusu. Vplyv ochorenia COVID-19 na ekonomické prostred ie Slovenskej republ iky môže viesť v roku 2022 k zníženiu 

finančných zdrojov z podielu zaplatenej dane, iných príspevkov a darov, ale nemalo by dôjsť k zásadnému vplyvu na výkon Nadácie, 

bi V súvislosti s vojnovým konfliktom na Ukrajine veden ie dospelo k názoru , že v súčasnosti nemá významný nepriaznivý dopad na 

pokračovanie v č i nnosti (okrem rastúcich cien vstupov, najmä pohonných hmôt, energii , materiálov, tovarov a služieb). Vedenie nepredpokladá 

významné ohrozenie predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti v blízkej budúcnosti ( počas nasledujúcich 12 mesiacov od dátumu 

zostavenia lÚZ). 
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