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Je to vo hviezdach... 
 

Majú týrané, zneužívané deti a obete domáceho násilia a rodiny v kríze na Slovensku šancu? 

 

Už veľmi dlho si dávam túto otázku. Najmä v prípadoch keď do krízového strediska, ktoré prevádzkuje Centrum 
Slniečko, n.o. prichádza dieťa, ktoré bolo dlhodobo týrané či sexuálne zneužívané a roky vysielalo signály 

všetkým naokolo, že potrebuje pomoc.  Tá však neprišla, a ak aj áno, tak neskoro. Smutné na tom je, že tieto 
deti prechádzajú aj rukami rôznych odborníkov a i napriek tomu zostávajú so svojím problémom osamotené. 

V čom to je, že tieto deti nevidíme? Čo nás vedie k tomu aby sme symptómy zľahčovali, dieťaťu nedôverovali 
alebo sa ho ani nespýtali? Nechceme to vidieť? Nedokážeme uveriť, že by sa takéto niečo mohlo dieťaťu reálne 
stať? Nevieme ako pomôcť? Nechceme mať problémy? Je nám to ľahostajné ? Alebo len máme strach?  

Strach nás môže v tejto téme významne ovplyvňovať, až paralyzovať, tak ako aj obete. Strach z toho, že 
rozhodneme nesprávne, že nemáme dostatočné skúsenosti, že sme v tom celom zostali sami. Aký ale musí mať 
strach dieťa, ktoré celé roky zažíva zneužívanie a nemôže to nikomu povedať? Nemali by sme zabúdať na to, 
že dieťa si bez našej pomoci a prekonania nášho vlastného strachu nedokáže pomôcť samo.  

Obdobná situácia je aj v téme domáceho násilia. Nestačí vybudovať sieť poradenských pracovísk a 
špecializovaných zariadení, ktoré napĺňajú minimálne štandardy Rady Európy, ak nie sú zakotvené v našej 
legislatíve a nikto nemá zákonnú povinnosť ich financovať. Ľahko sa môže stať, že všetko spadne ako domček 
z karát a pomoc bude iba vo hviezdach... 

V systéme ochrany detí a obetí domáceho násilia ešte chýba veľmi veľa, mali by sme však stavať na tom, čo 
máme... Na tých ľuďoch, ktorí chcú a dokážu prekonať svoj strach, pomáhajú, podporujú, ochraňujú ale sa i 
neustále vzdelávajú. Týmto ľuďom by sme mali dať priestor a dostatočnú podporu, aby mohli meniť systém 
k lepšiemu. 

 

Teším sa, že takých ľudí máme v tíme Centra Slniečko aj v mnohých podporovateľoch, vďaka ktorým môžeme 
pomáhať a pomáhame. Ako, to sa dozviete aj na nasledujúcich stránkach.  

Patrí im moja hlboká úcta a vďaka.  

 

Mariana Kováčová, riaditeľka Centrum Slniečko, n.o. 

 

 

 



Centrum Slniečko, n.o. je nezisková organizácia, ktorej 
poslaním je už viac, ako 18 rokov: 

• poskytovať pomoc týraným a sexuálne zneužívaným a zanedbávaným deťom a obetiam domáceho 
násilia  

• napomáhať k účinnému a komplexnému riešeniu tejto problematiky v zmysle zabezpečenia a ochrany 
základných ľudských práv a slobôd 

• vzdelávať a aktívne pôsobiť v prevencii násilia  

  

Našimi základnými hodnotami sú: 
• dôvera 

• bezpečie 

• diskrétnosť 

• profesionalita 

• zodpovednosť 

 

ZARIADENIA CENTRA SLNIEČKO, n.o. 

Poradňa pre obete domáceho násilia v roku 2017 fungovala z finančných dôvodov 
v obmedzenom režime. Aj napriek tomu plynulo poskytovala pomoc, poradenstvo i právne zastupovanie. 

Klientky predovšetkým potrebovali pomoc právničky pri úkonoch na polícii a to v postavení splnomocnenca 

poškodenej a zastupovanie na súde vo veciach rozvodu, úpravy práv a povinností k maloletým deťom, ochrany 
osobnosti či zákazu vstupu alebo zákazu násilníka približovať sa k obeti. Veľkou výhodou poradne je bezplatné 

poskytovanie všetkých služieb, ľahká dostupnosť, znalosť problematiky a v prípade potreby aj možnosť 
sprostredkovania ochrany a zázemia vo vlastných zariadeniach. 

V roku 2017 sa na poradňu obrátilo 67 klientok, ktoré predovšetkým potrebovali právne a sociálne poradenstvo. 

Pričom šestnástim ženám s 23 deťmi bolo následne poskytnuté aj bezpečie v Krízovom stredisku a Bezpečnom 
ženskom dome.  

Práca v poradni nie je jednoduchá najmä preto, že proces trestného konania na polícii a súdne konania sú časovo 
náročné. Vyžadujú si aj niekoľko mesačnú aktívnu účasť právnika alebo sociálneho pracovníka. Poradňa je 
nápomocná a podporná pre klientky aj dlho potom, čo sa im podarí ukončiť násilné vzťahy. A vďaka pomoci 
fyzických i právnických osôb je možné klientkam a ich deťom pomáhať aj materiálne.  

V roku 2017 pokračovala spolupráca s Krajským riaditeľstvom Policajného zboru v Nitre. Jednalo sa o školiaci 
model zvyšovania kompetencií príslušníkov policajného zboru v problematike riešenia domáceho násilia. 

V roku 2017 vzdelávanie absolvovalo 191 príslušníkov policajného zboru. 

PROJEKTY REALIZOVANÉ V PORADNI 

• 30. apríla 2017 bol ukončený projekt „Slovensko bez násilia páchaného na ženách“, v ktorom bola 

poradňa partnerom. Vďaka projektu bolo možné zabezpečenie plného chodu poradne počas ešte počas 
prvých štyroch mesiacov. Projekt bol financovaný z grantu Nórskeho kráľovstva prostredníctvom 
Nórskeho finančného mechanizmu a spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu SR. 

Poradňa bola v roku 2017 spolufinancovaná z rozpočtu NSK, grantov a príspevkov od súkromných darcov a 

podporovateľov. 

 

Krízové stredisko, v ktorom sú vykonávané opatrenia sociálno-právnej ochrany v zmysle zákona 

č. 305/2005  týraným, sexuálne zneužívaným a zanedbávaným deťom, deťom v krízových životných situáciách 



a obetiam domáceho násilia, je situované v dvoch samostatných budovách. V jednej, pre deti 3-18 rokov, bola 

na základe uznesenia súdu o neodkladnom opatrení v roku 2017 poskytnutá starostlivosť 16tim deťom.  

 

V druhej, určenej na poskytovanie opatrení SPOD a SK pre deti a ich matky našlo útočisko 29 detí a 12 matiek. 

Deväť matiek s dvadsiatimi štyrmi deťmi po poskytnutí krízovej intervencie a podpory sa dokázalo postaviť na 
vlastné nohy a ukončiť život s násilníkom a násilím. 
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Formy násilia páchaného na deťoch umiestnených v KS pre deti 
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Starostlivosť v KS zahŕňa komplexnú pomoc a podporu, vrátane krízovej intervencie, ubytovania, stravovania 
(KS pre deti), sociálneho, výchovného, špeciálno-pedagogického a psychologického poradenstva ako aj 

odbornú diagnostiku a využívanie prvkov hrovej a filiálnej terapie.   

Je skvelé, že osud detí i žien nie je ľahostajný mnohým firmám, vďaka čomu firemné dobrovoľníctvo nie je len 
teóriou. Dobrovoľníci z firiem LEDVANCE, DM drogéria markt, IKEA nám v roku 2017 pomohli vymaľovať 
priestory detských herničiek, kuchyňu, jedáleň, kúpeľňu a chodbu i poskladať nový nábytok a tiež upraviť 
záhradu. 

Krízové stredisko pre deti je v príjemnom prostredí obce, mimo Nitry, čo si však vyžaduje presuny, ktoré by sa 

bez auta nedali zvládať. Staré auto už dosluhovalo a tak sme požiadali o príspevok MPSVaR SR, ktorý bol 

schválený a spojením so zdrojmi od súkromných i firemných darcov, sme sa v decembri stali vlastníkmi nového 

sedem miestneho auta, ktoré bude našim denným pomocníkom.  

PROJEKTY REALIZOVANÉ V KRÍZOVOM STREDISKU 

Zlepšovanie a skvalitňovanie tak prostredia v Krízovom stredisku, ako aj rozširovanie palety aktivít sa darí 
vďaka viacerým podporeným projektom. 

• vďaka projektu spoločnosti Deichman – Obuv sk s.r.o. a grantovej výzvy IKEA – Spolu s vami, bola 

v roku 2017 v Krízovom stredisku pre matky s deťmi kompletne zrekonštruovaná a zariadená kuchyňa 

a jedáleň, v ktorej trávia mami s deťmi nemálo aktívneho času a je dušou Krízového strediska 

 

• 28. februára 2017 sme ukončili projekt „Pomôžme deťom so syndrómom CAN tráviť svoj voľný čas 
zmysluplne“ z grantového programu Hodina deťom 2016 spravovaného Nadáciou pre deti Slovenska, 
ktorý začal ešte v roku 2016, vďaka ktorému mali deti možnosť zapojiť sa do aktivít „Aktívne trávime 
voľný čas“ a „Canisterapia“ 

 

• od 1. júla 2018 podpora projektu „Cestujeme, pestujeme, spoznávame svet“ z grantového programu 

Hodina deťom 2017 spravovaného Nadáciou pre deti Slovenska, umožnila nadviazať na aktivity 
podporené z výzvy 2016 a realizáciu nových aktivít ako „Zdravie zo záhradky“, „Jazdenie na koňoch“, 
„Vzdelávaco-poznávacie výlety“ i „Psíkovia Dora a Beky pomáhajú“.  Deti sa učili pestovať zeleninu, 
ktorú si spracovávali na obedy i večere do skvelých šalátov, zajazdili si na koňoch, spoznali zaujímavé 
miesta na Slovensku a vďaka štvornohým canisterapeutkám Dorou a Beky sa opäť naučili tešiť a smiať. 

Podozrenie na psychické 
násilie
50%

Dieťa, svedkom násilia
44%

Iné dôvody
6%

Formy násilia páchaného na deťoch v KS pre matky s deťmi



• už niekoľko rokov je náš projekt „Naordinujme hru deťom bez lásky“ súčasťou portálu Dobrá krajina 

Nadácie Pontis. Finančné dary pre tento projekt od individuálnych darcov i organizácii nám umožnil 
obnoviť terapeutické miestnosti i zakúpiť rôzne materiálne vybavenie určené nielen na špecializovanú 
terapiu hrou, ale aj na bežné voľnočasové aktivity pre deti trpiace syndrómom CAN 

Krízové stredisko bolo v roku 2017 spolufinancované z rozpočtu NSK, ÚPSVaR, MPSVaR SR, grantov 
a príspevkov od súkromných darcov a podporovateľov. 

Bezpečný ženský dom je určený pre ženy a matky s deťmi, ktoré sú obeťami domáceho a rodovo 
podmieneného násilia. Svoju činnosť vykonáva v zmysle minimálnych štandardov Rady Európy a zákona 

o sociálnych službách. Počas dňa je tiež možné dovolať sa na telefonickú krízovú linku 0905 511 512. 

Výnimočnou súčasťou zariadenia je špecializovaný priestor, profesionálne zariadený pre výsluchy detských 

obetí. Obsahuje jednocestné zrkadlo, kamerový a audio systém pre nahrávanie a záznam výsluchov, pričom 
priestor je zariadený tak, aby pôsobil čo najprívetivejšie. Priestor aj počas roka 2017 využívali tak vyšetrovatelia 
z policajného zboru, ako aj súdni znalci. 
 

Pre ženy i deti je v BŽD poskytované psychologické poradenstvo, krízová intervencia, sociálne a špecializované 
sociálne poradenstvo, právne poradenstvo, sprevádzanie. Ale aj výchovná a špeciálnopedagogická starostlivosť 
o deti klientok i podporné terapie - muzikoterapia, arteterapia, rodinné poradenstvo, pohybová terapia.  Aby sa 

ženy i deti čo najrýchlejšie dokázali postaviť opäť na vlastné nohy sú súčasťou ich dňa poradensko - motivačné 
aktivity, vzdelávanie v témach ako rodičovské zručnosti, vedenie domácnosti, špecifické zručnosti a 

tiež rôznorodé voľnočasové aktivity. 
 

V roku 2017 našlo v Bezpečnom ženskom dome bezpečie 25 žien a 29 detí. Na krízovej linke bolo poskytnutých 

93 intervencii. Pätnásť žien a pätnásť detí po poskytnutí krízovej intervencie a podpory sa dokázalo postaviť na 
vlastné nohy a ukončiť život s násilníkom a násilím.  

 

 

 

Fyzické násilie
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39%

Sexuálne násilie
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Ekonomické násilie
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Sociálna izolácia
15%

Formy násilia páchaného na ženách v BŽD



 
 
Násilie privádza do Bezpečného ženského domu ženy a deti s rôznorodými zručnosťami, ktoré pre násilie ktoré 
zažívali doma nemohli rozvíjať. Práve preto je dôležitou súčasťou denných aktivít aj podpora zručností a záľub 
žien i detí. A takto v roku 2017 izby boli oživené nástennými kresbami, jedálenské stoličky majú mäkučké 
podsedáky a vyskúšali sme paletu skvelých receptov i pečenie vianočných oplátok. 
 
PROJEKTY REALIZOVANÉ V BEZPEČNOM ŽENSKOM DOME 

• 30. apríla bol ukončený projekt “Bezpečný ženský dom - priestor pre plnohodnotný život bez násilia”, 

vďaka ktorému bolo okrem financovania bežného chodu a prevádzky možné dozariaďovať zariadenie 
a klientky i odborný personál prešli sériou vzdelávaní. Projekt bol financovaný z grantu Nórskeho 

kráľovstva prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu a spolufinancovaný zo štátneho 
rozpočtu SR. 
 

• vďaka projektu z Nadácie J&T mohla klientka Bezpečného ženského domu absolvovať opatrovateľský 
kurz a následne sa zamestnať ako opatrovateľka, čo jej výrazne pomohlo v začiatkoch života bez násilia.  
 

• projekt „Športom ku zdraviu alebo v zdravom tele zdravý duch“, ktorý bol realizovaný vďaka 
Grantovému programu Dôvera zdravotná poisťovňa, spravovaného Nadáciou pre deti Slovenska,  

umožnil zriadiť a vybaviť terapeutickú miestnosť, ktorá slúži klientom BŽD na relax a terapeutické 

činnosti.  

Bezpečný ženský dom bol v roku 2017 spolufinancovaný z grantov, finančnej rezervy Úradu vlády SR 

a príspevkov od súkromných darcov a podporovateľov. 

Útulok „Bezpečný dom“ poskytuje sociálne služby obetiam domáceho násilia (ženám 
a matkám s deťmi) po krízovej intervencii, ktorú absolvovali v Bezpečnom ženskom dome, alebo v Krízovom 

stredisku Centra Slniečko. Poskytuje ubytovanie a systém komplexných podporných služieb, smerujúcich k 

motivácii a aktivizácii vnútorného potenciálu žien. Tieto služby majú dočasný charakter do doby, kým žena 
prevezme kontrolu nad svojim životom a s podporou odborného tímu si zabezpečí bývanie a uplatní sa na trhu 
práce. Hlavným poslaním Útulku „Bezpečný dom“ je podpora k úspešnému štartu do života bez násilia.  

V útulku „Bezpečný dom“ s kapacitou troch rodinných miest našlo počas roka 2017 zázemie deväť žien a šesť 
detí po krízovej intervencii v Bezpečnom ženskom dome, alebo Krízovom stredisku pre matky s deťmi, ktoré 
sa nemohli ešte postaviť na vlastné nohy.  
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Dieťa, svedkom násilia
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Formy násilia páchaného na deťoch v BŽD



Aj v roku 2017 pokračovala obnova obytných izieb. Vďaka pomoci a darom sa podarilo vymeniť postele 
v izbách i nábytok v spoločnej obývacej izbe. 

Ako každý rok, aj tento rok sa v záhrade deti tak z útulku, ako aj z Bezpečného ženského domu tešili peknému 
programu na Medzinárodný deň detí. Mohli si medzi sebou zmerať sily v skákaní vo vreci, alebo aj v tom, kto 

vyrobí najkrajšie umelecké dielo. 

PROJEKTY REALIZOVANÉ V ÚTULKU BEZPEČNÝ DOM 
 

• s pomocou dobrovoľníkov a finančnej podpory zo spoločnosti LIDL boli zútulnené vnútorné priestory 

a záhrada. Maľovalo sa, upratovalo, bol pokosený trávnik a vyprataná celá záhradu. Projekt „Slnečná 
záhrada s LIDL“ sa mohol realizovať vďaka Nadácii Pontis.  

 

Útulok Bezpečný dom bol v roku 2017 spolufinancovaný z rozpočtu NSK a príspevkov od súkromných darcov 

a podporovateľov. 

Intervenčné centrum poskytuje odbornú pomoc pri zvládnutí krízy dieťaťu, rodičom pri riešení 
výchovných, rodinných, sociálnych a iných problémov v rodine a v medziľudských vzťahoch. Realizuje 
sociálnu diagnostiku (s osobitným zreteľom na problematiku sociálno-patologických javov dieťaťa, jeho 
rodičov, preverovanie a posudzovanie životnej situácie dieťaťa). Pomáha zvyšovať finančnú gramotnosť, 
realizuje prácu s dieťaťom a jeho rodinou, ktorým bolo uložené výchovné opatrenie formou opatrení SPODaSK. 
Spolupracuje s viacerými subjektmi a realizuje špeciálne konzultácie na účely rozhodovania o voľbe 
a uplatňovaní opatrení SPODaSK pri riešení sociálnej situácie dieťaťa, rodiny.  

V roku 2017 poskytovalo sociálne poradenstvá individuálne a skupinové, ambulantne aj v teréne, 

špeciálnopedagogické poradenstvá a psychologické poradenstvá pre 126 klientov, z toho 65 detí a 61 dospelých.  

 

 

Centrum prevencie a vzdelávania EduCAN sa špecializuje na vzdelávanie 
odborníkov, ako aj vytváranie a realizáciu inovatívnych preventívnych programov. Preventívne programy sú 

realizované formou zážitkových aktivít. Ich cieľom je rozvoj spolupráce, tolerancie, vzájomného rešpektu, 
empatie, asertivity a tiež eliminácia násilia. Realizujú sa v predškolských a školských zariadeniach (od 
materských po stredné školy) a počas roka ich absolvovalo 960 detí. 

Nepriaznivá sociálna situácia
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Problematický styk 
dieťaťa s rodičmom

8%

Narušené vzťahy medzi 
deťmi a rodičmi

17%

Domáce násilie
8%

Oblasti riešené s klientmi v IC



Interaktívne vzdelávanie v oblasti práce s detskou obeťou násilia a 267 e-learningových testov, absolvovalo viac 

ako 1450 odborníkov (psychológov, sociálnych pracovníkov, pedagógov, vychovávateľov, príslušníkov PZ, 
lekárov, sudcov,...). 

PROJEKTY A AKTIVITY IC A EduCAN: 

• projekt “Intervenčné centrum Slniečko” podporený dánskou nadáciou The Velux Foundations v roku 

2014, je nosným finančným projektom, vďaka ktorému je zabezpečený chod tak Intervenčného centra, 
ako aj Centra prevencie a vzdelávania EduCAN a upravený exteriér. Projekt je nastavený tak, že aj 
v roku 2017 bolo možné s jeho spolufinancovaním vytvoriť podporné materiály pre preventívne 
programy, zabezpečiť vzdelávanie zamestnancov, ale aj odborníkov. A tiež poskytnúť poradenstvo, 
psychologické poradenstvo 17 rodinám a 76 individuálnym klientom a prostredníctvom partnerstva 

s internetovou poradňou IPčko poskytnúť poradenstvo 2218 deťom a mladým ľuďom. 
 

• projekt: “Bližšie k rodine – bližšie k dieťaťu” podporený Európskym sociálnym fondom a Európskym 

fondom regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. Projekt, realizovaný od 1. 

októbra 2017 vytvára komplexný program, ako záchrannú sieť pre rizikové deti a rizikové rodiny. 

Cieľom projektu je realizovať výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 
(SPODaSK) najmä v prirodzenom rodinnom prostredí za účelom predchádzania umiestňovania klientov 

do zariadení formou zavedenia nových inovatívnych prvkov, výchovných a sociálnych programov. 

Prostredníctvom projektu bola k 31. decembru 2017 poskytnutá podpora a pomoc 28 deťom a 41 

dospelým klientom. 

 

• projekt: “C&A pre Intervenčné centrum Slniečko” podporený spoločnosťou C&A Foundations, ktorý 

bol zameraný na  skvalitnenie a rozšírenie poskytovanej odbornej pomoci, ktorá sa zameriava na 
podporu, pomoc a ochranu žien zažívajúcich násilie, detí a rodín v krízovej situácii. 

 

• prostredníctvom Nadácie Pontis sme si aj v roku 2017 dali „Rande so svojim mestom“ a dobrovoľníci 
spolu s tímom z Intervenčného centra, zdolávali nezdolateľnú burinu, zatajený prach, umyli všetky 
okná, ... a poradenské priestory pre klientov žiarili čistotou.   

 

• spojením projektu „Tábor Kozmo“ podporeného Nadáciou Slovenskej sporiteľne, projektu: “Letný 

tábor s KOZMOm 2017”  podporeného mestom Nitra a materiálnej podpory DM drogerie markt 

a TESCO sa deti a matky s deťmi z našich zariadení a z ambulantnej starostlivosti, zúčastnili 
týždenného výchovno-rekreačného pobytového tábora a následne i týždenného denného tábora. 

 

• kniha príbehov „Kozmo a jeho dobrodružstvá“ s príručkou pre dospelákov, pexeso, metodická 
maľovanka i nálepky Kozmo, ale aj rozšírenie webstránky www.kozmove-dobrodruzstva.sk i pilotné 

preskúšanie preventívneho programu v materských školách, bolo možné realizovať s podporou „Na 
palube všetci spolu“ projektu, realizovaného vďaka Ministerstvu spravodlivosti SR v rámci dotačného 
programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práva a slobôd a na predchádzanie všetkým 
formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. 

 

• projekt „Bez modrín a bez násilia“, podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu 

kriminality vytvoril priestor pre sériu vzdelávaní odborníkov, vytvoreniu metodickej príručky 
preventívneho programu i hračky Kozmo. Ale tiež podporil informačnú kampaň i benefičný večer „Bez 
modrín“ 

 

• V roku 2017 sme mohli vďaka Nadácii J&T pomôcť matke so šiestimi deťmi prostredníctvom finančnej 
pomoci. Rodine bola poskytnutá podpora na chod domácnosti (potraviny, drogéria, zhotovenie 

vonkajšej toalety,...), na nákup vianočných darčekov a na nákup palivového uhlia.  

 

• pracovníci Intervenčného centra a EduCAN-u boli predstaviť Kozma a zahrať sa s deťmi paletu 
interaktívnych hier už na tradičných podujatiach k Medzinárodnému dňu detí i dňa rodiny, ale aj na 
pozvanie 23. skautského zboru Nitrava i na Nitrianskych skautských dňoch. 

http://www.kozmove-dobrodruzstva.sk/


Intervenčné centrum a Centrum vzdelávania a prevencie EduCAN boli v roku 2017 spolufinancované z nadácie 

The Velux Foundations, Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci 

Operačného programu Ľudské zdroje, grantov a z príspevkov od súkromných darcov a podporovateľov. 

 

Ďalšie aktivity Centra Slniečko v roku 2017 
 

Bubnovačka – „Bubnujeme, aby bolo deti lepšie počuť“, celoslovenské podujatie, ktorého 

minulé tri ročníky sme úspešne rozbehli, od roku 2017 nad ním prevzala záštitu Koalícia pre deti Slovensko. 

Centrum Slniečko ostalo nitrianskym koordinátorom a Mestskú športovú halu rozbubnovalo spolu s 567 deťmi 
a 75 dospelými. S rytmom už tradične pomáhala Campana Batucada pod vedením Igora Holku. 
 
Benefičný večer „Bez modrín“, už jeho 17-ty ročník sa konal 26. novembra. Večer, ktorým hostí 
sprevádzala Vera Wisterová,  otvorili deti z detského speváckeho zboru Arrowroses zo súkromnej ZUŠ ARS 
studio v Nitre. Ďalšie hudobné vystúpenia boli v podaní Petra Cmoríka a skupiny Peter Bič Project.  
 

Aj tento rok sa tradične udeľovalo ocenenie Šľachetné srdce tým, ktorí nezištne pomáhajú robiť svet detí 
krajším. Ocenenie dostali: MUDr. Marek Michalík, spoločnosť DM-drogerie markt Slovensko a dánska nadácia 

The Velux Foundations. 

 

Súčasťou programu bol krst detskej knihy „Kozmo a jeho dobrodružstvá“ a hračky Kozmo a krstnými rodičmi 
sa stali podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská a zástupca The Velux Foundations 

Jens-Jørgen Pedersen. 

 

Podujatie sa uskutočnilo vďaka podpore Mesta Nitry, Nitrianskeho samosprávneho kraja, Rady vlády SR pre 

prevenciu kriminality a individuálnych i firemných sponzorov. 
 

Materiálne zbierky a dobrovoľníctvo  
Počas roka klientkam a deťom pomáhajú prekonávať nedostatok rôzne zbierky potravín, drogérie, detských 
potrieb, potrieb do domácností i stravných lístkov. A pre deti i knihy, školské potreby a športové pomôcky. 
V roku 2017 to boli zbierky zorganizované v spoločnosti Siemens, medzi zamestnancami Úradu vlády, na 
Fakulte ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre, na MK SR, prostredníctvom Papiernictva KSM, ale aj mnoho 
zbierok organizovaných študentmi, rodinami i individuálnymi podporovateľmi.  
 

Deti sa na Vianoce tešia bez ohľadu na to, kde ich prežívajú – či doma, alebo v zariadeniach. Sú to sviatky, 
ktoré v našich končinách predstavujú okrem mnohého iného aj rodinu, blízkych, priateľov, domov. Nie všetkým 
deťom je však dopriané ich tráviť doma, či s milujúcimi blízkymi. Vianočné sviatky otvárajú srdcia viac, ako 
ktorékoľvek iné obdobia. V štyroch zariadeniach prevádzkovaných Centrum Slniečko a v rodinách, s ktorými 
pracujeme v teréne, vďaka otvoreným srdciam priestor pod vianočnými stromčekmi neostáva pustým. Deti 
napísali svoje želania a tajné túžby, ktoré boli odoslané. A tak, ako roky minulé, aj tento rok, sa o doručenie 
naplnených želaní postarali zamestnanci spoločnosti Siemens, Generali, SkyTool, Lidl, Slovenskej sporiteľne 
a Slovenských elektrárni. 

  

Zamestnanci Centra Slniečko dostali možnosť v roku 2017 zvyšovať si nie len odborné znalosti,  ale vďaka 
ochote dobrovoľníkov zlepšovať aj svoje jazykové schopnosti v angličtine, v počítačovom programe excell 
i v tom, ako rozumieť grafike a tvorbe vizuálov. 

„Veľkí bratia“ a „veľké sestry“ sú v našich zariadeniach vždy vítaní. Deti strávia spoločný čas s novými, 

zaujímavými ľuďmi, čo obohatí ich životy a prinesie príjemné aj veselé spoločné zážitky, či už pri učení, hraní 
futbalu alebo „človeče“. 

https://www.facebook.com/zitnanska.lucia/?fref=mentions


NÁŠ TÍM 

Správna rada 
Ing. Mária Svitačová, Mgr. Alexandra Draková a Mgr. Zdenka Niková 

 

Dozorná rada 
Mgr. Ľubica Ľachká, PhDr. Denisa Vargová, PhD. a Jana Tomášová 

 

Štatutárna zástupkyňa, riaditeľka 
Mgr. Mariana Kováčová, PhD. 

 

Vedenie a manažment v roku 2017 
Mgr. Ľubomíra Bečarovičová, Mgr. Angelika Blažková, Mgr. Miriam Dolníková, Mgr. Margita Kovalčíková, 
Ing. Melánia Kurpielová, Mgr. Marek Madro,  Mgr. Simona Nagy, Ing. Monika Szaboová, Jana Tomášová, 
PhDr. Denisa Vargová  

 

Sociálni pracovníci, vychovávatelia, preventisti 
Mgr. Branislav Artim, Mgr. Zuzana Ďurišová, Bc. Nika Fuksová, Mgr. Drahomíra Fülopová, Mgr. Peter 

Gyürky, Mgr. Maroš Horňák, Mgr. Lucia Chybová, Mgr. Angelika Karasová, Mgr. Romana Kinclová, Mgr. 
Anikó Kissová, Mgr. Terézia Kiššová, Mgr. Veronika Kohútová, Mgr. Monika Koprdová, Mgr. Marta Korgová, 

Mgr. Simona Košútová, Mgr. Zuzana Macková, PhDr. Ladislav Maczkó, Mgr. Evelína Magdinová, Mgr. 

Martina Mandáková, Mgr. Mária Nagy Maťová, Mgr. Beáta Prekopová, Mgr. Dominika Rajznerová, Mgr. 

Sandra Remjarová, Mgr. Miriama Sochorová, Mgr. Róbert Szakacs, Mgr. Erika Šütöová, Bc. Katarína Vincová, 
Mgr. Andrea Zahnášová 

 

Právnici 
JUDr. Sylvia Gancárová, JUDr. Ladislav Mášik  

 

Špeciálni pedagógovia, psychológovia, terapeuti 
Mgr. Zuzana Bahúlová, Mgr. Zuzana Barická, Štefan Haládik, Mgr. Alena Kováčová, Mgr. Barbora Kuchárová, 
Mgr. Jaroslav Lukáč, Doc. PhDr. Ľubomíra Pavelová, Mgr. Dominika Solčianska, PhD., Jana Vagová 

 

Hospodárska pracovníčka/kuchárka 
Jarmila Maťová 

 

Odborná supervízia 
Prof. PhDr. Ján Gabura, CSc., Doc. PhDr. Eva Mydlíková, PhD. 

 
Technická podpora 
Ing. Peter Kováč 

 

ČLENSTVÁ A SPOLUPRÁCA V ROKU 2017 
 
Členstvá v: 
Asociácia krízových stredísk  

Asociácia liniek pomoci  

Koalícia pre deti Slovensko  

Výbor pre deti a mládež pri Rade vlády 

Pracovnej skupine zameranej na novelizáciu zákona č. 305/2005  
 
Partnerstvá: 
IPčko.sk – internetová poradňa pre mladých - vďaka tejto spolupráci majú deti a mladí klienti, ktorí hľadajú 
pomoc cez Centrum Slniečko, priamy prístup k on-line poradenstvu 



Trnavská univerzita – spolupráca na spoločnom výskume, zameranom na vzdelávanie odborníkov 

v problematike ochrany práv detí a následnej pomoci 

Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Nitre - spolupráca v rámci vzdelávania príslušníkov PZ 
v problematike domáceho násilia, a tak i zvyšovania ich kompetencií v tejto oblasti 

Budúcnosť, o.z. – intervencia pri závislých klientkach 

Združenie STORM - intervencia pri závislých klientkach 

 
NAŠI PODPOROVATELIA 
 
Naše poďakovanie patrí všetkým, ktorí pomáhajú akoukoľvek formou tak pri podpore chodu 
našej organizácie nám, ako aj našim klientom. Špeciálne poďakovanie patrí všetkým 
dobrovoľníkom, bez ktorých by sme nemohli realizovať žiadne podujatie, či projekt. 

Podpora z rozpočtov a Nórsky finančný mechanizmus 
Mesto Nitra 

Nitriansky samosprávny kraj 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 

Ministerstvo vnútra SR 

Ministerstvo spravodlivosti SR 

Úrad vlády SR / Nórsky finančný mechanizmus 

 

Nadácie – granty – podpora od MVO 
C&A Foundation  The Velux Foundations  CPF – Darujme.sk Nadácia J&T  

Nadácia pre deti Slovenska Nadácia TV Markíza  Nadácia Pontis  Nadácia SLSP 

   

Podpora od firiem a organizácii 
ABZ Trio, s.r.o. – Kreatívne ruky   BB design, s.r.o. 

Campana Batucada, bubnová show    Campri, s.r.o.  

Catering Service Nitra, s.r.o.    Cashbackcity 

Cukru Production, s.r.o.     DEICHMANN-OBUV SK, s.r.o. 

DM drogerie markt, s.r.o.     Ecaza, s.r.o. 

Generali Poisťovňa, a.s.     HENKEL Slovensko, s.r.o. 

Hotel Zobor, s.r.o.     HYZA a.s. 

IKEA Bratislava, s.r.o.     Ing. Ľudovít Ligač - KSM 

Ing. Pavol Klinka MONKAS – NITRA   Kadernícky salón Pink 

Kadernícky salón Wavoom    Kinstellar, Bratislava 

Kóňastav, s.r.o.      Kresky.sk 

LEDVANCE s.r.o.     Lidl Slovenská republika, v.o.s. 

McCarter a.s.      Mebrand 

Mlyn Ivanka pri Nitre     Orange Slovensko, a.s. 

Pizza Piccolino      Pohodlie.eu – Martin Hlavenka 

Siemens s.r.o.      Silgan Metal Packaking Nove Mesto a.s. 

Sky Tool, a.s.      Slovenská sporiteľňa, a.s. 
Slovenské elektrárne, a.s.    SOZA, o.z. 

Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre    UniCredit Bank, a.s. 

TB- Tlačiareň Bardejov, spol. s r.o.   TESCO STORES SR, a.s.    

V-Colour Autolakovňa     Veľvyslanectvo Nórskeho kráľovstva  

WebSupport, s.r.o. 

 

Podpora od fyzických osôb: 
Boris Bátora   Eva Marková   Igor Holka  Igor Stančík  

Ján Žitniak   Janka Gajdošová  Oliver Jakubík  pán Hyanek    

pán Handrlica   pán Zalai   Peter Oremus  Petra Mišinová 

rodina Adamcová  rodina Valentová  Silvia Hnilicová  Tatiana Gemmelová 

Vera Wisterová   Zdenka Niková   Zuzana Kosecová 



FINANČNÉ ZHRNUTIE 
 

VÝNOSY (v Eur)   

Nórsky finančný mechanizmus v správe ÚV SR  168 079,11 € 

Štátne a verejné zdroje 400 163,65 € 

Štátne zdroje 293 458,20 € 

ÚPSVaR   116 672,66 € 

MPSVaR SR  28 789,54 € 

MS SR  17 129,00 € 

MV SR  25 000,00 € 

MF SR  105 867,00 € 

Verejné zdroje (od samosprávnych krajov, miest a obcí)  106 705,45 € 

Nitriansky samosprávny kraj  104 177,45 € 

mesto Nitra  2 528,00 € 

Podiel z dane z príjmu FO a PO (+-3%)  1 475,09 € 

Súkromné zdroje  228 653,45 € 

právnické osoby (firmy, nadácie, zahr. partneri)  209 173,11 € 

fyzické osoby (individuálne dary, príspevky)  7 132,86 € 

verejná zbierka  4 747,32 € 

príjem z predaja dlhodobého hmotného majetku  4 500,00 € 

dobrovoľníctvo vo finančnom vyjadrení (vykázané v projektoch)  3 100,16 € 

Vlastná činnosť  1 780,00 € 

Ďalšie výnosy (úroky, kurz, zisky, náhrady od poisťovní, atď.)  4,23 € 

VÝNOSY SPOLU  800 155,53 

  

NÁKLADY (v Eur)   

Režijné náklady súvisiace so službami pre ženy, rodiny a deti (nájomné, energie, cestovné, telekomunikačné 

náklady, terapeutické pomôcky a potreby, podporné materiály,...)  146 002,26 € 

Mzdové náklady a honoráre za služby súvisiace so službami pre ženy, rodiny a deti  366 825,17 € 

Zákonné sociálne a zdravotné poistenie a zákonné sociálne náklady  137 923,60 € 

Ostatné náklady (vzdelávanie zamestnancov, odborná literatúra, spracovanie účtovníctva, poistenie majetku, 

odpisy, bankové poplatky, daň z nehnuteľnosti, opravy a udržiavanie)  91 295,74 € 

Náklady na mediálne a fundraisingové kampane  56 741,83 € 

NÁKLADY SPOLU  798 788,60 € Organizácia nevynaložila žiadne náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja. Organizácia vykonávala činnosť tak, že nevznikli žiadne negatívne dopady na životné prostredie. Organizácia nemá organizačnú zložku v zahraničí. Organizácia v roku 2017 nenadobudla žiadne obchodné podiely ani akcie. Činnosť organizácie nemá vplyv na zmenu zamestnanosti. Organizácia neidentifikovala žiadne významné riziká a neistoty, ktorým by bola vystavená. Po skončení účtovného obdobia nenastali žiadne 
udalosti osobitného významu. 
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Audítorská spoločnosť: 
 

MaxAudit, s.r.o. 
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Zodpovedný audítor: 
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1. Správa audítora 
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4. Poznámky k 31. 12. 2017 
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Správa nezávislého audítora  
správnej rade a štatutárovi  

organizácie Centrum Slniečko, n.o., Nitra  
 

 

Správa z auditu účtovnej závierky 

 

Názor 
Uskutočnili sme audit účtovnej závierky organizácie Centrum Slniečko, n.o., Nitra 

(ďalej len „Organizácia“), ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2017, výkaz ziskov 
a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn 
významných účtovných zásad a účtovných metód. 
 

Podľa nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz 
finančnej situácie Organizácie k 31. decembru 2017 a výsledku jej hospodárenia za 
rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v 
znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“).  
 

Základ pre názor  
Audit sme vykonali podľa medzinárodných audítorských štandardov (International 
Standards on Auditing, ISA). Naša zodpovednosť podľa týchto štandardov je 
uvedená v odseku Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky. Od 
Organizácie sme nezávislí podľa ustanovení zákona č. 423/2015 o štatutárnom 

audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štatutárnom audite“) týkajúcich sa etiky, 
vrátane Etického kódexu audítora, relevantných pre náš audit účtovnej závierky a 
splnili sme aj ostatné požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Sme 
presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný 
základ pre náš názor. 
 

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku 

Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky podľa zákona 
o účtovníctve a za tie interné kontroly, ktoré považuje za potrebné na zostavenie 
účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku 
podvodu alebo chyby.  

 

Pri zostavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenie 
schopnosti Organizácie nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za opísanie 
skutočností týkajúcich sa nepretržitého pokračovania v činnosti, ak je to potrebné, a 
za použitie predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti v účtovníctve, ibaže 
by mal v úmysle Organizáciu zlikvidovať alebo ukončiť jej činnosť, alebo by nemal inú 
realistickú možnosť, než tak urobiť.  
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Zodpovednosť audítora  za audit účtovnej závierky 

Našou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok 
neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať 
správu audítora, vrátane názoru.  Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale 
nie je zárukou toho, že audit vykonaný podľa medzinárodných audítorských 
štandardov vždy odhalí významné nesprávnosti, ak také existujú. Nesprávnosti môžu 
vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby a za významné sa považujú vtedy, ak by 
sa dalo odôvodnene očakávať, že jednotlivo alebo v súhrne by mohli ovplyvniť 
ekonomické rozhodnutia používateľov, uskutočnené na základe tejto účtovnej 
závierky.  
 

V rámci auditu uskutočneného podľa medzinárodných audítorských štandardov, 
počas celého auditu uplatňujeme odborný úsudok a zachovávame  profesionálny 
skepticizmus. Okrem toho:  

• Identifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávnosti účtovnej závierky, 
či už v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutočňujeme 
audítorské postupy reagujúce na tieto riziká a získavame audítorské dôkazy, 
ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie základu pre náš názor. Riziko 
neodhalenia významnej nesprávnosti v dôsledku podvodu je vyššie ako toto 
riziko v dôsledku chyby, pretože podvod môže zahŕňať tajnú dohodu, 
falšovanie, úmyselné vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo obídenie 
internej kontroly.  

• Oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme 
mohli navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za 
účelom vyjadrenia názoru na efektívnosť interných kontrol Organizácie. 

• Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a 
primeranosť účtovných odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, 
uskutočnené štatutárnym orgánom. 

• Robíme záver o tom, či štatutárny orgán vhodne v účtovníctve používa 
predpoklad nepretržitého pokračovania v činnosti a na základe získaných 
audítorských dôkazov záver o tom, či existuje významná neistota v súvislosti s 
udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by mohli významne spochybniť 
schopnosť Organizácie nepretržite pokračovať v činnosti. Ak dospejeme k 
záveru, že významná neistota existuje, sme povinní upozorniť v našej správe 
audítora na súvisiace informácie uvedené v účtovnej závierke, alebo, ak sú 
tieto informácie nedostatočné, modifikovať náš názor. Naše závery 
vychádzajú z audítorských dôkazov získaných do dátumu vydania našej 
správy audítora. Budúce udalosti alebo okolnosti však môžu spôsobiť, že 
Organizácia prestane pokračovať v nepretržitej činnosti. 

• Hodnotíme celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky vrátane 
informácií v nej uvedených, ako aj to, či účtovná závierka zachytáva 
uskutočnené transakcie a udalosti spôsobom, ktorý vedie k ich vernému 
zobrazeniu. 

 

 

 

 

 







+

3 6 0 9 6 5 5 5

63198,00

32742,88

486704,98

0,00

498254,98 288223,63

13342,00

327637,69

32742,88

288223,63

208852,08

11550,00

35295,86

15428,94

215100,02

11550,00

11550,00

0,00

231016,46

289402,90

49784,41

289402,90

11550,00

9450,64

14488,55

7226,88

1808,47

112537,67

40017,91

32742,88

3891,36

197302,08

23180,09



208852,08

1909,78

650112,78

3 6 0 9 6 5 5 5

5900,00

588019,22

2750,79

878152,63

2750,79

2750,79

5508,28

112420,03

522395,50

402241,01

215364,75

211481,33

1909,78

127717,28

7086,83

650112,78

586,02

7086,83

61,61

402241,01 131523,73

112420,03

2750,79

121252,35

6464,93

61,61

522395,50

121252,35

372654,47

6464,93

127717,28

3883,42

942266,47

229722,46

586,02

1151118,55



112100,02

14468,93

112100,02

878152,63

145,18

870783,61

3082,35

112100,02

870783,61

838677,85

942266,47

16616,80

-11022,27

3 6 0 9 6 5 5 5

10665,91

22857,98

145,18

2860,69

9763,16

10665,91

57013,93

838677,85

-78219,77

112100,02

1366,93

6708,46

-56453,02

3847,77

285,67
9763,16

435,00

3517,35

285,67



47630,09

152020,94

1141,16

10969,57

121535,38

7564,40

366825,17

0,28

348764,79

28229,40

61,98

120,00

1527,74

61,98

69831,95

130,00

6,99

798787,89

16388,22

23907,94

114809,17

66,05

91,35

3 6 0 9 6 5 5 5

6354,72

120,00

15,59

6,99

429,63

6084,23

27033,61

152020,94

16388,22

7028,45

366825,17

16647,26

170,80

233,99

28466,73

233,99

6354,72

2655,51

798787,89

1527,74

15,59

28466,73

711756,83

91,35

429,63

121535,38

69831,95

23907,94

103456,70

10969,57

344,93



1366,93

3100,16

1366,93

1367,64

1780,00

178205,18

456471,85

5543,055064,01

-11020,97

211701,11 211701,11

565714,76
4747,32

34224,27

4,23 4,23

565714,76
4747,32

700735,86

1475,09

0,71

1367,64

800155,53

0,71

472,00

5064,01

7,32

80,00

2068,85 4053,00

800155,53

-11022,27

15236,37

6442,82

4500,00 4500,00

1475,09

1,30

3 6 0 9 6 5 5 5

3100,16

1780,00

2068,85



 

 

Strana 1 

 

Poznámky (Úč  NUJ 3 – 01) IČO  3 6 0 9 6 5 5 5 /SID     

 

Čl. I 
Všeobecné údaje 

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

Názov účtovnej jednotky: CENTRUM SLNIEČKO ,n.o. 
 Sídlo účtovnej jednotky: Bottova 32/A, 949 01 Nitra 

Dátum založenia: 14.01.2000 

(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.: 
Štatutárny zástupca- Mgr. Mariana Kováčová 

Členovia správnej rady:    Mgr. Zdenka Niková 

                                          Ing. Mária Svitáčová 

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

vykonáva.: 
-Účtovná jednotka na základe štatútu poskytovala všeobecno-prospešné služby v rámci poskytovania sociálnej pomoci 
a napomáhania k účinnému riešeniu problematiky týraných, zneužívaných detí a obetí domáceho násilia /deti, matky 
s deťmi, ženy/ a v rámci ochrany ľudských práv a slobôd. 

(4) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov, a z toho počet vedúcich zamestnancov účtovnej jednotky za účtovné obdobie, 
za ktoré sa zostavuje účtovná závierka (ďalej len „bežné účtovné obdobie“) a za bezprostredne predchádzajúce účtovné 
obdobie. Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou a počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre 
účtovnú jednotku počas bežného účtovného obdobia a bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia. –  

Organizácia zamestnávala počas účtovného obdobia pracovníkov na hlavný pracovný pomer, na dohody o vykonaní práce 
a dohody pracovnej činnosti.  
Dobrovoľníci vykonávali činnosť pre našu účtovnú jednotku v oblasti voľnočasových aktivít  s klientom a výpomoc pri 
zveľaďovaní priestoru  pre klientov.( r. 2017- odpracovali 580 hodín dobrovoľníckych prác).  

 
Bežné  účtovné obdobie 

Bezprostredne 
predchádzajúce účtovné 

obdobie 

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov 32 40 

z toho  počet vedúcich zamestnancov 4 4 

Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou    

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

42 298 

 

(5) Informácia o organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky.:- 
(6) Údaje podľa odseku  4 a čl. III a IV  sa uvádzajú v textovej podobe a tabuľkovej podobe.  
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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 predpokladá nepretržité trvanie v činnosti aj na nasledujúce obdobie.  
(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,- v obstarávacích cenách 

b) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou,-žiadny 

c) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom, -žiadny 

d) dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou,-v obstarávacích cenách 

e) dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou,-žiadny 

f) dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom,-žiadny 

g) dlhodobý finančný majetok,-žiadny 

h) zásoby obstarané kúpou,-žiadne 

i) zásoby vytvorené vlastnou činnosťou,- žiadne 

j) zásoby obstarané iným spôsobom,- žiadne 

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,- žiadne 

r) majetok a záväzky zabezpečené derivátmi.- žiadne 

 (4) Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého hmotného majetku  a dlhodobého nehmotného 
majetku, pričom sa uvádza doba odpisovania, použité sadzby odpisov a odpisové metódy pri určení odpisov.  
- Účtovná jednotka  si určila odpisový plán dlhodobého hmotného majetku interným predpisom- rovnomerným spôsobom. 
Účtuje sa len o účtovných odpisoch.  

Druh IM Doba odpisovania 

Budovy a rekonštrukcie  20 rokov 

AUS 4 roky 

Technické zhodnotenie prenajatého majetku  4 roky  

Výpočtová technika 4 roky 

 

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

V r. 2017  bola zaobstarané:  tlačiareň v hodnote 2516,40€ z projektu financovaného Dánskym partnerom 
a z príspevkov FO a PO , AUS- Peugeot Partner v hodnote 15660,- z prostriedkov MPSVaR a prostriedkov od FO 
a PO a predaja AUS-Suzuki , 3 kamerové systémy + videovrátniky  z projektu financovaného Dánskym partnerom 
a z dotácie od NSK a ÚPSVaR.  

       

Tabuľka č. 1 

 

Nehmotné 
výsledky 

z vývojovej 
a obdobnej 

činnosti 

Softvér Oceniteľné 
práva 

Ostatný 
dlhodobý 
nehmotný 
majetok 

Obstaranie 
dlhodobého 
nehmotného 

majetku 

Poskytnuté 
preddavky na 

dlhodobý 
nehmotný 
majetok 

Spolu 

Prvotné ocenenie - stav na 
začiatku bežného 
účtovného obdobia 

 
 

11 550,00    11 550,00 

prírastky    
 

     

úbytky   
 

     

presuny 
 

 
     

Stav na konci bežného 
účtovného obdobia 

  11 550,00    11 550,00 

Oprávky – stav na začiatku 
bežného účtovného 
obdobia 

  11550,00    11550,00 

prírastky          

úbytky         

Stav na konci bežného 
účtovného obdobia 

  11 550,00    11 550,00 

Opravné položky – stav na 
začiatku bežného 
účtovného obdobia 

       

prírastky          

úbytky         

Stav na konci bežného 
účtovného obdobia 

       

Zostatková hodnota 

Stav na začiatku bežného 
účtovného obdobia 

  0    0 

Stav na konci bežného 
účtovného obdobia 

  0    0 
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Tabuľka č. 2 

 Pozemky 
Umelecké 

diela 
a zbierky 

Stavby 

Samostatné 
hnuteľné 

veci 
a súbory 

hnuteľných 
vecí 

Dopravné 
prostried

ky 

Pestovate
ľské celky 
trvalých 
porastov 

Základ
né 

stádo 
a ťažné 
zvieratá 

Drobný 
a ostatný 
dlhodobý 
hmotný 
majetok 

Obstaranie 
dlhodobého 
hmotného 
majetku 

Poskyt
nuté 

predda
vky na 
dlhodo

bý 
hmotný 
majeto

k 

Spolu 

Prvotné 
ocenenie - stav 
na začiatku 
bežného 
účtovného 
obdobia 

32742,88 

 

327637,69 35 798,41 60251,27   13342   469772,25 

prírastky    
 

 13986 15660      29646 

úbytky  
 

 
  12713,27      12713,27 

presuny 
 

 
         

Stav na konci 
bežného 
účtovného 
obdobia 

32 742,88  327637,69 49784,41 63198   13342   486704,98 

Oprávky – stav 
na začiatku 
bežného 
účtovného 
obdobia 

  96621,23 33989,94 44822,33   6115,12   181548,62 

prírastky   
  15916,44 1305,92 7908,85   3335,52   28466,73 

úbytky  
    12713,27      12713,27 

Stav na konci 
bežného 
účtovného 
obdobia 

  112537,67 35295,86 40017,91   9450,64   197302,08 

Opravné 
položky – stav 
na začiatku 
bežného 
účtovného 
obdobia 

           

prírastky              

úbytky             

Stav na konci 
bežného 
účtovného 
obdobia 

           

Zostatková hodnota 

Stav na začiatku 
bežného 
účtovného 
obdobia 

32742,88  231016,46 1808,47 15428,94   7226,88 0  288223,63 

Stav na konci 
bežného 
účtovného 
obdobia 

32 742,88  215100,02 14488,55 23180,09   3891,36 0  289402,90 
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(2) Prehľad dlhodobého majetku, na ktorý je zriadené záložné právo a dlhodobého majetku, pri ktorom má účtovná jednotka 
obmedzené právo s ním nakladať.- nie je 

(3) Údaje o spôsobe a výške poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku.                                                     
-zákonné , havarijné poistenie áut, poistenie nehnuteľnosti- ročne/2645,02€, celková hodnota poisteného majetku : 221979,16€ 

(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.-nie je 

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

(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. – nie je 

(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 alebo zúčtovania opravných položiek k zásobám.- nie sú 

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

Významné 
pohľadávky  

Položka  

V súvahe  

 

Hlavná nezdaniteľná časť v € 
Zdaniteľná časť v € Podnikateľská 

činnosť- v € 

     

Poskytnutie zálohy 
dodávateľovi  

043 5486,83 - - 

Odberatelia 

 

043 1600   

Ostatné pohľadávky (THE 
VELUX FOUNDATIONS 
a iné organizácie ) 

044 112420,03 - - 

ÚV SR 

MPSVaR 

047 2433,86 

408218,85 

- - 

Dotácie so ŠR- povinnosť 
vrátiť zo zúčtovania 
(ÚPSVaR) 

047  

-8411,70 

 

- 

- 

 

 

 

 

(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.- nie sú 

 

 



Strana 6 

 

 

 

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

 Stav na konci 

bežného účtovného obdobia 
bezprostredne predchádzajúceho 

účtovného obdobia 

Pohľadávky do lehoty splatnosti 522395,50 372654,47 

Pohľadávky po lehote splatnosti       

Pohľadávky spolu 522395,50 372654,47 

 

 

 

   

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

NBO+ PBO Stav k 01.01. prírastok úbytok Stav k 31.12. 

NBO- služby, 
poistenie majetku 
(381) 

0  0 0 

     

Príjmy BO(385)-
dotácie na činnosť  

1909,78 2750,79 1909,78 2750,79 

 

 

 

(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  

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 
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Stav na začiatku bežného 

účtovného obdobia 
Prírastky 

(+) 
Úbytky 

(-) 
Presuny 

(+, -) 
Stav na konci bežného 

účtovného obdobia 

Imanie a fondy 

Základné imanie 
112 100,02    112 100,02 

z toho:  
nadačné imanie v nadácii 

     

vklady zakladateľov 112 100,02    112 100,02 

prioritný majetok      

Fondy tvorené podľa 
osobitného predpisu 

     

Fond reprodukcie 
     

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 
hospodárenia minulých 
rokov 

-78219,77 32789,02  -11022,27 -56453,02 

Výsledok hospodárenia za 
účtovné obdobie 

-11022,27 1366,93  11022,27 1366,93 

Spolu 
22857,98 34155,95  0 57013,93 

 

 

 

Ako oprava chyb minulých rokov bol voči ziskom minulých rokov zúčtovaný v minulosti použitý grant VELUX vo výške 32789,02 
z účtu 384. 
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(13) Informácia o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty vykázanej v minulých účtovných obdobiach. 
 

Názov položky Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 

Účtovný zisk  

Rozdelenie účtovného zisku 

Prídel do 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 11022,27 

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 11022,27 

Iné   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Strana 9 

 

(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,- v  € 

 

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 nevyčerp.dovolenky 
 

 
 
 

8563,16 
 

 
 

 
9422,71 

 

 
 
 

8563,16 
 

 
 
 
 

 
 
 

9422,71 
 

Jednotlivé druhy dlhodobých 
zákonných rezerv 

     

Zákonné rezervy spolu 

 
 
 

8563,16 
 

 
 

 
9422,71 

 

 
 
 

8563,16 
 

 
 
 
 

 
 
 

9422,71 
 

Jednotlivé druhy 
krátkodobých ostatných 
rezerv- na audit 

1200 1243,20 1200  1243,20 

Jednotlivé druhy dlhodobých 
ostatných rezerv 

     

Ostatné rezervy spolu 1200 1243,20 1200  1243,20 

Rezervy spolu 9763,16 10665,91 9763,16 0 10665,91 

 

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,- nie 

 

Text K 01.01. prírastok úbytok Stav k 31.12. 

Ostatné záväzky -379 

-zmluva – iné  

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

c)prehľad  o výške záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti - 
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     d) prehľad o výške záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti v členení podľa položiek súvahy  

Druh záväzkov 

Stav na konci 

bežného účtovného 
obdobia 

bezprostredne 
predchádzajúceho 
účtovného obdobia 

Záväzky po lehote splatnosti   

Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou 
splatnosti do jedného  roka 

3517,35 6708,46 

Krátkodobé záväzky spolu 3517,35 6708,46 

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od  jedného  do 
piatich  rokov  vrátane  285,67 145,18 

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť 
rokov  

  

Dlhodobé záväzky spolu 285,67 145,18 

Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu 3803,02 6853,64 

 

e)prehľad o záväzkoch zo sociálneho fondu; uvádza sa začiatočný stav, tvorba a čerpanie sociálneho fondu počas 
účtovného obdobia a zostatok na konci účtovného obdobia, 

Sociálny fond Bežné  účtovné obdobie 
Bezprostredne predchádzajúce 

účtovné  obdobie 

Stav k prvému dňu účtovného obdobia 145,18 0 

Tvorba na ťarchu nákladov                                              1675,56                                               3104,40 

Tvorba zo zisku   

Čerpanie 1535,07 2959,22 

Stav k poslednému dňu účtovného 
obdobia 

285,67 145,18 

 

 

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,- v €. – nie je 
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Druh 
cudzieho 

zdroja 
Mena 

Výška 
úroku v % 

Splatnosť 
Forma 

zabezpečenia 

Suma istiny na 
konci bežného 

účtovného 
obdobia 

Suma istiny na konci 
bezprostredne 

predchádzajúceho 
účtovného obdobia 

Krátkodobý 
bankový úver       

Pôžička       

Návratná 
finančná 
výpomoc 

      

Dlhodobý 
bankový úver       

Spolu       

 

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

 

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

Položky výnosov 
budúcich období z 

dôvodu 

Stav na konci bezprostredne 
predchádzajúceho 
účtovného obdobia 

Prírastky Úbytky 
Stav na konci bežného 

účtovného obdobia 

bezodplatne 
nadobudnutého 
dlhodobého majetku 

    

dlhodobého majetku 
obstaraného z dotácie 

13387,67 15578,80 1174,52 27791,95 

dlhodobého majetku  
obstaraného 
z finančného daru  

    

dotácie zo štátneho 
rozpočtu alebo  z 
prostriedkov Európskej 
únie 

215110,89 584085,85 364178,71 435018,03 

dotácie z rozpočtu obce 
alebo z rozpočtu 
vyššieho územného 
celku 

    

grantu 599580,98 34848,13 252547,91 381881,20 

zbierky 8469,84 

 

4778,85 4470,67 8778,02 

 

podielu zaplatenej dane 2128,47 16603,68 1417,74 17314,41 

dlhodobého  majetku  
obstaraného z podielu 
zaplatenej dane 

    

 

(16)Údaje o majetku prenajatom formou finančného prenájmu, a to- nie je 
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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: tržba z predaja služieb (školenie) –                    
1780-€ 

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

-príspevky a dary :  - od právnických osôb  211 701,11€ 

                                - od fyzických osôb          5 064,01€ 

                                - verejná zbierka              4 747,32€ 

                              - tržba z predaja Dlhodobého HM                     4 500,--€ 

                               - príspevky klientov na prevádzku zariadenia  2 068,85€ 

                               - Príspevok z podielu zaplatenej dane -2%     1 475,09€ 

                               - dobrovoľníctvo                                               3 100,16-€ 

                                                              

 

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

                      Úrad vlády SR   –   168 079,11 € 

                      SR UPSVR NR    - 116672,66€ 

                      SR Nitriansky samosprávny kraj – 104 177,45€ 

                       MF SR                  - 105 867,-€ 

                       MPSVaR             - 28 789,54€ 

                      MV SR                  - 25 000,-€ 

                       MS SR                - 17 129,-€ 

                                                  

  

(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.- nie je 

 

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

    -  Najväčšiu sumu nákladov tvoria mzdové náklady a náklady súvisiace so sociálnym a zdravotným poistením pracovníkov       
spolu v celkovej hodnote :                       504 748,77 € 

    -  náklady- spotreba materiálu určeného na samotnú prevádzku Centra Slniečko, n.o a na zabezpečenie chodu hlavných 
činností    -  celkom v hodnote                  69 831,95 € 

    - propagácia a inzercia                          56 741,83€                 
     - Nájomné                                             36 777,20 € 

     - odpisy IM                                             28 466,73 € 

     -  Školenia, workshopy ,dobrovoľníctvo       22 375,16€      
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    - náklady na spotrebu energií v zariadeniach Centra Slniečko,n.o. v celkovej hodnote 23 907,94€      
      -  Účtovníctvo, audit, manažment                12 526,40€ 

     -   náklady na opravy a udržiavanie             10 969,57€ 

      -   poistenie a iné náklady                           6 440,60 € 

      -   Ostatné drobné služby                            6 320,25€ 

      -  Telekomunikácie                                      6 381,27€ 

     -   Výchovná práca s klientmi                       2 270,85 € 

     -  Ostatné dane a poplatky                          1 957,37€ 

      - Poštovné                                                    347,30 € 

 

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

Za r. 2017 nezisková organizácia získala podiel zaplatenej dane vo výške 16 661,03€. Z celkovej sumy bola vyčerpané v r. 
2017 suma 1 417,74 eur 

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 
účtovného obdobia 

Použitá suma bežného 
účtovného obdobia 

Náklady na poskytovanie sociálnych služieb a opatrení 
sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately a 
vzdelávania 

1306,28 57,35 

Bankové poplatky za vedenie samostatného účtu 54,11  

   

Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia 16603,68 

 

 

(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.- nie je 

(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 

 

Jednotlivé druhy nákladov za Suma 

overenie účtovnej závierky 1243,20 

uisťovacie audítorské služby okrem overenia účtovnej závierky  

súvisiace audítorské služby  

daňové poradenstvo  

ostatné neaudítorské služby  

Spolu 1243,20 

 



Strana 14 

 

Čl. V 

Opis údajov na podsúvahových účtoch 

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

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.- nie 
je  

 

(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:- nie je 

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- nie je 

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. 

        Organizácia má Okresným súdom v Nitre vydané predbežné opatrenie vedené pod číslom č.k. 10C 77/01-57 ohľadom 
určenia vlastníckeho práva k nehnuteľnosti nachádzajúce sa v k.ú. Dolné Štitáre, zapísané v LV č. 695 a to do právoplatného 
skončenia vo veci o určenie vlastníckeho práva.  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centrum Slniečko, n.o. 
Bottova 32/A, 949 01 Nitra 

info@centrumslniecko.sk 

037/6522 220 

www.centrumslniecko.sk 

www.facebook.com/centrum.slniecko.nitra 

www.kozmove-dobrodruzstva.sk 

www.bezmodrin.sk 

 

Vďaka vám robíme svet detí krajším! 
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