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PREDSTAVENSTVO ŽENSKÝCH KRUHOV 

PREDSEDNÍČKA  

Gabriela Janovičová, narodená 19.5.1966 v Smoleniciach, vydatá, matka troch detí. Svoj voľný čas venuje 
dobrovoľníckej práci v OZ Ženské kruhy. Má ukončené certifikačné kurzy v OZ Slovenské duly a OZ Mamila. 
Je certifikovanou dulou (podporná osoba počas tehotenstva, pôrodu a šestonedelia) a certifikovanou 
poradkyňou pri dojčení. Otázkam adresnej pomoci tehotným, rodiacim a dojčiacim ženám sa venuje už od roku 
2009. V občianskom združení sa venuje administratíve, tvorbe článkov, besedám a komunikácii s jednotlivými  
ženami a ich psychickou podporou. V roku 2012 sa stala Inšpirujúcou ženou Slovenska. 

 

 

PODPREDSEDNÍČKA  

Ing. Zuzana Krišková, PhD., narodená 8.7.1983 v Bratislave, vydatá, v súčasnosti na rodičovskej dovolenke s 
tromi deťmi. V roku 2006 ukončila štúdium v odbore Účtovníctvo a finančné riadenie na Fakulte hospodárskej 
informatiky na Ekonomickej Univerzite, kde ďalej pokračovala v doktorandskom štúdiu a v roku 2011 úspešne 
obhájila dizertačnú prácu na tému Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok  v účtovníctve vybraných subjektov 
verejnej správy. V združení má na starosti predovšetkým internú organizáciu a manažment ľudských zdrojov. Je 
koordinátorkou projektu Násilie, ktorý je zameraný na analýzu a syntézu poznatkov o násilnom a nerešpektujúcom 
správaní voči ženám v tehotenstve, pri pôrode a v šestonedelí na Slovensku a v tejto oblasti za zapája aj do aktivít 
v zahraničí.  

 
 PODPREDSEDNÍČKA  

Mgr. Miroslava Rašmanová, narodená 10.08.1983 v Nových Zámkoch, momentálne na materskej 
dovolenke. Vyštudovala odbor Filozofia so zameraním na etiku. V združení pôsobí od jeho počiatkov. K 
problematike tehotenstva a pôrodov sa dostala skrz osobné negatívne ako aj pozitívne zážitky a skúsenosti so 
starostlivosťou o tehotnú a rodiacu ženu. Hlavným predmetom záujmu v rámci združenia je sprístupňovanie 
informácií, ktoré môžu byť nápomocné ženám pri pôrode, a to prostredníctvom autorských článkov na webe 
www.zenskekruhy.sk. Rada by prispela k dosiahnutiu reálneho uplatňovania pacientskych práv žien rodiacich 
v nemocničných zariadeniach na Slovensku, ako aj skorý kontakt matky a dieťaťa bezprostredne po pôrode 
(bonding) vo všetkých slovenských pôrodniciach. 

 

PODPREDSEDNÍČKA v roku 2012  

 

 

 

Bc. Eva Kubovčíková, narodená 22.5.1988 v Poprade, liečebná pedagogička, dula a certifikovaná 
poradkyňa pri dojčení, momentálne doma s 3,5ročným synom. V občianskom združení pôsobí od jeho vzniku a 
je koordinátorkou projektu Pekné príbehy. Od roku 2010 sprevádza ženy počas tehotenstva a pri pôrodoch, 
poskytuje poradenstvo v týchto oblastiach a organizuje kurzy prípravy na pôrod, dojčenie a rodičovstvo.   

 

http://www.zenskekruhy.sk/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HISTÓRIA, POSLANIE, CIELE 

Občianske združenie Ženské kruhy vzniklo v septembri 2011. Kladieme si za cieľ prinášať komplexný 
pohľad na tehotenstvo, pôrod a materstvo, ako na prirodzenú a dôležitú súčasť života ženy. Sme 
presvedčené, že toto obdobie by malo byť prežité, pokiaľ je to možné, pozitívne a bez pocitu straty 
kontroly nad vlastným telom.  

Informovaním žien o prirodzenom pôrode a zvyšovaním ich právneho povedomia v súvislosti s ich 
ľudskými, rodičovskými a pacientskymi právami chceme dosiahnuť zmenu v rovine ľudsko-právnej, v 
zdravotnej starostlivosti a prístupu k prirodzenému pôrodu a zmenu spoločenského vnímania, ktoré má 
v súčasnosti násilie normalizované a prezentované ako dobrú prax.  

Uvedené zmeny chceme dosiahnuť presadzovaním systémových zmien v zdravotnej starostlivosti 
poskytovanej tehotným a rodiacim ženám, zvyšovaním povedomia verejnosti o tehotenstve, 
prirodzenom pôrode a o starostlivosti o matku a dieťa a v neposlednom rade poskytovaním adresnej 
pomoci tehotným a rodiacim ženám. 

 

Štruktúra organizácie 

Vnútorná štruktúra OZ Ženské kruhy - orgánmi združenia sú:  
 

1/ Valné zhromaždenie 
2/ Predstavenstvo  

3/ Štatutárny orgán – predseda a podpredsedovia  
4/ Revízna komisia 

 



 

 

 
 

Posledné mesiace roku 2011 boli venované predovšetkým tvorbe organizačnej štruktúry, projektovému 
manažmentu a tvorbe webovej stránky, ktorú sme úspešne spustili vo februári 2012, kedy sa 
uskutočnilo aj prvé valné zhromaždenie a Občianske združenie Ženské kruhy nabralo prvých členov a 
spustilo svoju aktívnu činnosť. Najvýznamnejšie projekty, ktorým sme sa venovali počas roka 2012 sú: 

 
SPUSTENIE A ADMINISTRÁCIA WEBOVEJ STRÁNKY www.zenskekruhy.sk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stránku sme spustili vo februári 2012, do konca roka 2012 sme mali nasledovnú návštevnosť (podľa 
google analytics): 

Návštevy: 61 378 
Jedineční návštevníci: 34 464 
Zobrazenie stránky: 161 690 

Počas roka 2012 prešla stránka redizajnom, aby zodpovedala novým nárokom súčasnej doby a bolo 
možné ju prezerať aj z tabletov a mobilných telefónov, keďže užívateľov, ktorí si prezerajú webové 
stránky z iných zariadení ako sú PC alebo notebooky pribúda. Veríme, že počas roka 2013 sa nám 
podarí zdvoj až strojnásobiť návštevnosť stránky. Naším cieľom je mať modernú prehľadnú stránku, 
plnú kvalitných informácií, ktoré neplávajú po povrchu, ale idú do hĺbky.  

Na propagáciu našej činnosti a teda aj webovej stránky sme začali využívať aj sociálne siete, a to 
najmä Facebook. Na konci roka 2012 sme mali takmer 400 „lajkov“ a v roku 2013 si dávame za cieľ 
tento počet zdvojnásobiť. 

Administráciu stránky, jej dizajn aj redizajn spravila pre OZ Ženské kruhy naša členka Andrea Laca, 
ktorá to spravila ako súčasť svojej dobrovoľníckej práce, bez nároku na odmenu. 

Náklady na prevádzkovanie stránky predstavujú náklady na webhosting a doménu. V roku 2012 to 
bolo v sume: 48,60€. 

 

AKTIVITY V ROKU 2012 
 

 

 

http://www.zenskekruhy.sk/


 

 

 

 
PRÍBEHY 

Na webovej stránke sme publikovali príbehy o tehotenstve, pôrode a dojčení 
a tiež o tabuizovaných témach ako sú spontánny potrat a pôrod mŕtveho 
dieťaťa. Príbehy, ktorých cieľom bolo pozitívne inšpirovať ostatné ženy. 
Zdieľanie týchto príbehov bolo pre nás veľkou školou. Počas roka 2012 sme 
publikovali mnohé príbehy zo Slovenska a zahraničia. Poukázali sme na 
dobrú prax najmä zo zahraničných nemocníc a získali sme množstvo 
informácii o systéme zdravotnej starostlivosti doma aj v zahraničí. Neskôr 
sme si uvedomili hlboko zakorenenú normalizáciu násilia, ktorú sme odhalili 
až pri štúdiu ďalších materiálov. Ako šíriť príbehy bez normalizácie násilie sa 
stalo našou výzvou pre rok 2013, ktorej by sme však bez prvotného 
publikovania príbehov nikdy nečelili. Preto považujeme zdieľanie príbehov za 
obrovský krok vpred. 

Koordinátorkou projektu Príbehy bola členka OZ Ženské kruhy Evka 
Kubovčíková v spolupráci s Gabrielou Janovičovou, na jazykových 
korektúrach pracovali Elenka Hutton, Alenka Kolesárová, Dadka Lipková a 
Katka Klimová, ktoré svoju prácu vykonávali bez nároku na odmenu.  

 
 

BESEDY A PREMIETANIA FILMOV 

   

 

 

 

 

 

 

 

      

V roku 2012 sme zorganizovali 8 akcií – besied, premietaní a neštruktúrovaných diskusií 
(maľovanie kamienkov), ktoré sa uskutočnili v dvoch slovenských mestách (Bratislava a 
Banská Bystrica) a v jednom českom meste (Český Krumlov).  

Keďže naše občianske združenie malo doposiaľ len veľmi limitované finančné zdroje, 
tieto besedy a premietania filmov by nebolo možné zorganizovať bez pomoci jednotlivcov 
a organizácií. Na tomto mieste vyjadrujeme veľkú vďaku všetkým, ktorí nás podporili. 
 

Náklady na tento projekt boli opäť minimálne a predstavovali predovšetkým 
dobrovoľnícku prácu členiek. Prenájom sál sme získali bezodplatne. Licencie na 
premietania filmov sme dostali ako dar, alebo sme ich od spoločností One World Birth a 
Face of Birth získali ako odmenu za našu dobrovoľnícku prácu – preklad titulkov do 
slovenčiny. Premietaciu techniku nám vždy bezodplatne zapožičali naše podporovateľky 
a podporovatelia. Cestovné náklady si jednotlivé členky hradili samé.  
 

Z väčšiny uskutočnených akcií sme spravili krátke zhrnutie, ktoré sme uverejnili na 
našich webových stránkach v sekcii „Ako bolo“. 
 

Našou ambíciou do ďalšieho roka je rozšíriť naše pôsobenie do viacerých miest na  
Slovensku a strojnásobiť počet uskutočnených akcií. 
 

SPOLUPRÁCA S VEREJNOSŤOU, MÉDIAMI, KľÚČOVÝMI PARTNERMI 

 
 

 

 



 

 

KONFERENCIE 

V dňoch 17. – 21. októbra 2012 sa v nemeckom 
kúpeľnom mestečku Bad Wildbad konala Medzinárodná 
konferencia pôrodnej asistencie organizovaná Midwifery 
Today. Keďže jazykom konferencie bola angličtina, OZ 
Ženské kruhy bezplatne poskytlo prekladateľku z angličtiny do 
slovenčiny Mgr. Zuzku Lafférsovú, aby sa konferencie mali 
šancu zúčastniť aj slovenské pôrodné asistentky, ktoré tento 
jazyk neovládajú. Nakoniec sa zo Slovenska konferencie 
zúčastnili dve pôrodné asistentky z praxe – Mgr. Anastázia 
Furmanová a Mgr. Jana Kittová, ktorým účasť preplatila 
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek a takisto 
dve pedagogičky z Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine 
- doc. Mgr. Martina Bašková, PhD. a Mgr. Eva Urbanová, 
PhD. O tom ako bolo na konferencii sa môžete dočítať v 
tomto článku.  

Naša členka Zuzka Lafférsová si hradila cestu aj ubytovanie z vlastných prostriedkov. Konferenčný poplatok nám 
usporiadatelia odpustili, keďže Zuzka pôsobila ako prekladateľka a tlmočníčka pre pôrodné asistentky. V budúcom roku by 
sme rady získali finančné prostriedky, aby sme mohli cestovné a ubytovanie našej členke preplatiť. Myslíme si, že je 
mimoriadne dôležité, aby naše pôrodné asistentky mali možnosť zúčastniť sa takýchto medzinárodných konferencií, ktoré sú 
miestom nielen na získavanie odborných poznatkov a zdieľanie skúseností, ale aj na získavanie kontaktov, spoznávanie 
systémov krajín a v neposlednom rade vedľajším efektom je aj pozdvihnutie samotnej profesie pôrodnej asistencie a 
sebavedomia pôrodných asistentiek. 

 
 
 

ČLÁNKY 

V roku 2012 sme publikovali niekoľko tematických článkov.  
Pri spracovávaní tém sme si dali záležať, aby boli spracované do hĺbky a 
podávali aktuálne informácie. Dávame veľký dôraz na zdroje informácií a 
ich správne citovanie. Pri písaní článkov sme vychádzali predovšetkým z 
domácej a zahraničnej literatúry, odborných článkov a vedeckých štúdií. 
Na získanie potrebných informácií sme kontaktovali relevantné úrady 
alebo sme spravili interview so zaujímavými osobnosťami.  
Články publikované v roku 2012: 
 

 
 
 
 

Ambulantný pôrod v zahraničí a na Slovensku 

Spôsoby predchádzania poraneniam hrádze pri pôrode 

Pôrod len s pôrodnou asistentkou 

 

Najťažšia voľba 

Tehotenstvo, pôrod a vrodené vývojové chyby 

Recenzia knihy: Hans A. Hirsch: Episiotomie und Dammriss 
(Epiziotómia a natrhnutie hrádze) 

 

foto: Adriana Kráľová 

http://www.zenskekruhy.sk/akcie/ako-bolo/item/202-medzinarodna-konferencia-porodnej-asistencie-dojmy
http://www.zenskekruhy.sk/component/k2/item/121-ambulatn%C3%BD-p%C3%B4rod-v-zahrani%C4%8D%C3%AD-a-na-slovensku
http://www.zenskekruhy.sk/component/k2/item/186-sposoby-predchadzania-poraneniam-hradze-pri-porode
http://www.zenskekruhy.sk/component/k2/item/97-p%C3%B4rod-len-s-p%C3%B4rodnou-asistentkou
http://www.zenskekruhy.sk/component/k2/item/138-najtazsia-volba
http://www.zenskekruhy.sk/component/k2/item/153-vvch
http://www.zenskekruhy.sk/component/k2/item/155-recenzia-episiotomie-und-dammriss
http://www.zenskekruhy.sk/component/k2/item/155-recenzia-episiotomie-und-dammriss


 

 

 

 

 
 
 
 
                           VEREJNÁ REAKCIA OHĽADNE NÁSTRIHU HRÁDZE 
 

Dňa 26.3.2012 bola vo verejnoprávnej televízii STV2 odvysielaná relácia Medicína, ktorej 
témou boli „Moderné metódy pôrodov“. Naše OZ zaslalo do redakcie otázky. Otázku, prečo 
je v slovenských pôrodniciach vysoká miera nástrihov, bohužiaľ moderátorka predostrela 
spôsobom, akoby sa jednalo o marginálny problém, a nie o invazívny chirurgický zásah do 
zdravého, ženského organizmu. Jeden z pôrodníkov zúčastnených v diskusii, MUDr. 
Vladimír Cupaník, CSc.,  odpovedal na otázku nasledovnými slovami:"...Tie bolesti 
(spojené s nástrihom) v priebehu pár mesiacov ustúpia. A nepoznám žiadnu rodičku, alebo 
ženu, ktorá by si sťažovala, že pred piatimi rokmi bola šitá a v dôsledku toho má nejakú 
poruchu. Pokiaľ samozrejme... tam nebol iný dôvod...." 

V OZ Ženské kruhy sme cítili silnú potrebu reagovať na zavádzajúce slová pána doktora, 
keďže mnohé z nás majú negatívnu skúsenosť s bolestivým nástrihom (a s pridruženými 
problémami) ešte dlhú dobu po pôrode. Tiež je nám známe, ako je táto problematika na 
Slovensku braná na ľahkú váhu - čo je v príkrom rozpore s najnovšími vedeckými 
poznatkami ohľadne bezpečnosti a opodstatnenosti rutinne, alebo liberálne vykonávanej 
epiziotómie.  

Výsledkom bol otvorený list MUDr. Cupaníkovi, ku ktorému sa v priebehu niekoľkých málo dní pripojilo množstvo žien z 
celého Slovenska, trpiacich rôznymi nepríjemnosťami v dôsledku nástrihu hrádze, ktorý bol na nich neraz vykonaný ešte pred 
niekoľkými rokmi. Otvorený list bol pánovi doktorovi následne zaslaný našim združením spolu s publikáciou od G. Steffen: Je 
rutinný, profylaktický nástrih hrádze opodstatnený?, ktorá predstavuje výsledky starších vedeckých štúdií zaoberajúcich sa 
problematikou nástrihov. Aj napriek tomu, že sme neobdržali odpoveď, dúfame, že sme MUDr. Cupaníkovi rozšírili obzory v 
súvislosti s touto problematikou, čo v konečnom dôsledku povedie k zdržanlivejšiemu prevádzaniu nástrihov v jeho 
pôrodníckej praxi. Z reakcií odbornej verejnosti, žien a sympatizantov na tento otvorený list sme napísali článok s názvom 
Reakcie na otvorený list o bolesti po nástrihu Dr. Cupaníkovi. Zostavenie listu a článku bolo realizované dobrovoľníckou 
prácou, bez nároku odmenu, taktiež publikácia bola uhradená zo súkromných zdrojov. 

 

 

 

 

Autorkami článkov sú členky OZ Ženské kruhy s výnimkou spoluautorstva recenzie na knihu prof. Hirscha o nástrihu 
hrádze, ktorú napísala naša členka spolu s našou sympatizantkou. Články napísali autorky ako súčasť dobrovoľníckej 
práce, za ktorú nedostali finančná odmenu. Rovnako väčšinu študijných materiálov si autorky zadovážili svojpomocne. 
V budúcnosti by sme rady získavali pre naše autorky literatúru a vzhľadom na náročnosť a precíznosť vypracovania aj 
vyplácali autorský honorár. 

 

 

foto: Adriana Kráľová 

http://www.zenskekruhy.sk/napisali-sme/item/124-otvoreny-list-dr-cupanikovi
http://www.sksapa.sk/2009031159/Publik%C3%A1cie/nova-publikacia-pre-pa.html
http://www.sksapa.sk/2009031159/Publik%C3%A1cie/nova-publikacia-pre-pa.html
http://www.zenskekruhy.sk/napisali-sme/item/129-reakcie-na-otvoreny-list-o-bolesti-po-nastrihu-adresovany-dr-cupanikovi


 

 

 

 

 

SÚVAHA 

(v porovnaní s bezprostredne predchádzajúcim účtovným obdobím) 

FINANČNÁ ČASŤ – ROK 2012 
 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 

(v porovnaní s bezprostredne predchádzajúcim účtovným obdobím) 

 



 

 

 



 

 

POZNÁMKY 

 



Za bezne 
uctovne obdobie 

la 
bezprostred ne 
predchadzajuce 
uctovne obdobie 

Prlloha k opatreniu c. MF/24033/2011-74 

Prlloha c. 4 k opatreniu c.MF/25682/2007-74 

VZOR 

Poznåmky 

":J~ . \1 l.'--'11 k ................ .. 
(v eurach) 

mesiac rok 
od lo 11 l ,....,.1.,__ .... 1 ~___"" l,_\ -.-1 ."..,11 

mesiac rok 
od lO let l r--::1.2-.-.l-d,..,.l\-..-l '1----,l 

, 

Poznamky Oc NUJ 1 - 01 

mesiac rok 
do l i\ Il l r-:-11.--.-1 ~-lr-:-t--.-11".-.,1 .. 

mesiac rok 
do l ~ 11. 1 r-7'11 ~L--.-1 -olr-:-11""T":'I1r-ll 

Octovna zavierka: 

riadna 

mimoriadna 

vyznacuje sa X 

Danove identifikacne c islo 

li lo 111 "Sl ~l s-I 2IZ lol 41 

Nazov uctovnej jednotky . 

Sid lo uctovnej jednotky 

Ulica a clslo 

PSC 

e-m a i lova 
adresa 

Zostavene dna: 

18 .o~ . 1o1~ 

Nazov obce 

l Tl ~ lrv lA-l \J l f1-l 

Podpisovy zaznam 
osoby zodpovednej 
za vedenie 
uctovnictva: 

~1\..l0'/11 cft/ 

l l l l l l 

Gisla faxu 

l l l l l l L-l _J_L____L_---'----'------l------'---' 

Podpisovy zaznam Podpisovy zaznam 
osoby zodpovednej za statutarneho organu alebo 
zostavenie uctovnej clena statutarneho organu 
zavierky: uctovnej jednotky: 

~w-11'(/ ~l~ 

... 



Cl. l. 

Vseobecne udaje 

(1) Meno a priezvisko fyzickej osoby alebo nazov pravn ickej osoby, ktora je zakladatel'om alebo zriad'ovatel'om 
uctovnej jednotky, jej trvaly pobyt alebo sfdlo, datum zalozenia alebo zriadenia uctovnej jednotky. 

(2) lnformacie o clenoch statutarnych organov, dozornych organov a inych organov uctovnej jednotky; uvadzaju sa 
mena a priezviska clenov statutarnych organov, dozornych organov a inych organov, uctovnej jednotky. 

(3) Opis cinnosti, na ucel ktorej bola uctovnå jednotka zriadenå a opis druhu podnikatel'skej cinnosti, ak ju uctovnå jednotka vykonåva. 

(4) Priemerny prepocitany pocet zamestnancov, a z toho pocet veducich zamestnancov uctovnej jednotky za uctovne obdobie, za klore sa 
zostavuje uctovnå zåvierka (d'alej len .bezne uctovne obdobie") a za bezprostredne predchådzajuce uctovne obdobie. Pocet dobrovol'nikov 
vyslanych uctovnou jednotkou a pocet dobrovol'nikov, ktorf vykonåvali dobrovofnicku cinnosr pre uctovnu jednotku pocas uctovneho obdobia. 

(5) lnformåcia O organizåciåch V zriad'ovatefskej posobnosti i.Jctovnej jednotky. 

(6) Udaje podfa el. l, Ill a IV sa uvådzaju v textovej podobe a tabul'kovej podobe. 

c1. 11 

lnformåcie o uctovnych zåsadåch a uctovnych met6dach 

.. 

(1) lnformåcia, ei je uctovnå zåvierka zostavenå za splnenia predpokladu, ze uctovnå jednotka bude nepretrzite pokracovaf vo svojej cinnosti. 

(2) Zmeny uetovnych zåsad a zmeny uctovnych met6d s uvedenim dOvodu tychto zmien a vycfslenim ich vplyvu na financnu hodnotu majetku, 
zåvåzkov, zåkladneho imania a vysledku hospodårenia uctovnej jednotky. 

(3) Sposob ocenovania jednotlivych poloziek majetku a zåvazkov v elene ni na 

a) dlhodoby nehmotny majetok obstarany kupou, 

b) dlhodoby nehmotny majetok obstarany vlastnou cinnosfou, 

c) dlhodoby nehmotny majetok obstarany inym sposobom, 

d) dlhodoby hmotny majetok obstarany kupou, 

e) dlhodoby hmotny majetok obstarany vlastnou cinnosfou, 

f) dlhodoby hmotny majetok obstarany inym sposobom, 

g) dlhodoby financny majetok, 

h) zåsoby obstarane kupou, 

i) zåsoby vytvorene vlastnou cinnosfou, 

j) zåsoby obstarane inym spOsobom, 

k) pohl'adåvky, 

l) kråtkodoby financny majetok, 

m) casove rozlfsenie na strane aktfv, 

n) zåvilzky vråtane rezerv, dlhopisov, poziciek a uverov, 

o) casove rozlfsenie na strane pasiv, 

p} derivåty, 

r) majetok a zåvazky zabezpecene derivåtmi. 

(4) SpOsob zostavenia odpisoveho plånu pre jednotlive druhy dlhodobeho hmotneho majetku a dlhodobeho nehmotneho majetku, pricom sa 
uvådza doba odpisovania, pouzite sadzby odpisov a odpisove met6dy pri urceni uctovnych odpisov. 

(5) Zåsady pre zohfadnenie znfzenia hodnoty majetku. 

c1. 111 

lnformåcie, ktore dopinaju a vysvetl'uju udaje v suvahe 

(1) Udaje o dlhodobom nehmotnom majetku a dlhodobom hmotnom majetku za bezne uctovne obdobie, a to 

a) prehfad o dlhodobom majetku podl'a poloziek tohto majetku v cleneni podra poloziek suvahy; uvådza sa stav dlhodobeho majetku v prvotnom 
ocenenf na zaciatku bezneho uctovneho obdobia, prfrastky, ubytky a presuny tohto majetku a zostatok na konci bezneho uctovneho obdobia, 

b) prehl'ad opråvok a opravnych poloziek k dlhodobemu majetku podra jednotlivych poloziek tohto majetku v clenenf podra poloziek suvahy; 
uvådza sa stav opråvok a opravnych poloziek k dlhodobemu majetku na zaciatku bezneho uctovneho obdobia, ich prirastky a ubytky pocas 
bezneho uctovneho obdobia a zostatok na konci bezneho uctovneho obdobia, 

c) prehfad o zostatkovych cenåch dlhodobeho majetku na zaciatku bezneho uctovneho obdobia a na konci bezneho uctovneho obdobia. 

(2) Prehfad dlhodobeho majetku, na ktor9 je zriadene zålozne pråvo a dlhodobeho majetku, p ri ktorom må uctovnå jednotka obmedzene pråvo s 
nim nakladaf. 
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(3) Udaje o sposobe a vyske poistenia dlhodobeho nehmotneho majetku a dlhodobeho hmotneho majetku. 

(4) Udaje o strukture dlhodobeho financneho majetku za beine uctovne obdobie a jeho umiestnenie V cleneni podfa poloziek suvahy a 
o zmenåch, klore sa uskutocnili v priebehu bezneho uctovneho obdobia v jednotlivych polozkåch dlhodobeho financneho majetku. 

r 
(5) lnformåcia o vyske tvorby, znizenia a zuctovania opravnych poloziek k dlhodobemu financnemu majetku a opis dovodu ich tvorby, znizenia 
a zuctovania. 

(6) Prehfad o vyznamnych polozkåch kråtkodobeho financneho majetku a o ocenenf kråtkodobeho financneho majetku reålnou hodnotou ku 
dnu, ku ktoremu sa zostavuje uctovnå zåvierka, pricom sa uvådza vplyv takehoto ocenenia na vysledok hospodårenia uctovnej jednotky. 

(7) Prehfad opravnych poloziek k zåsobåm, pricom sa uvådza ich stav na zaciatku bezneho uctovr\eho obdobia, tvorba, znizenie alebo 
zuctovanie opravnych poloziek pocas bezneho uctovneho obdobia a stav na konci bezneho uctovneho obdobia, ako aj dovod tvorby, znizenia 
alebo zuctovania opravnych poloziek k zåsobåm. 

(8) Opis vyznamnych pohl'adåvok V nadvaznosti na polozky suvahy a V clenenf na pohfadåvky za hlavnu cinnosf a podnikatefsku cinnosf. 

(9) Prehl'ad opravnych poloziek k pohl'adåvkam, pricom sa uvådza ich stav na zaciatku bezneho uctovneho obdobia, tvorba, znizenie alebo 
zuctovanie opravnych poloziek pocas bezneho uctovneho obdobia a stav na konci bezneho uctovneho obdobia, ako aj dovod tvorby, znizenia 
alebo zuctovania opravnych poloziek k pohl'adåvkam. ... 

(10) Prehl'ad pohl'adåvok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti. 

(11) Prehl'ad vyznamnych poloziek casoveho rozlisenia nåkladov buducich obdobi a prijmov buducich obdobi. 

(12) Opis a vyska zmien vlastnych zdrojov krytia neobezneho majetku a obezneho majetku podl'a poloziek suvahy za beine uctovne obdobie, a 
to 

a) opis zåkladneho imania, nadacneho imania v nadåciåch, vyska vkladov zakladaterov alebo zriad'ovaterov, prioritny majetok v neziskovych 
organizåciåch poskytujucich vseobecne prospesne sluzby, prevody zdrojov z fondov uctovnej jednotky a podobne; za jednotlive polozky sa 
uvådza stav na zaciatku bezneho uctovneho obdobia, jednotlive prfrastky, ubytky, presuny a zostatok na konci bezneho uctovneho obdobia, 

b) opis jednotlivych druhov fondov, klore tvori uctovnå jednotka, stav na zaciatku bezneho uctovneho obdobia, prirastky, ubytky, presuny 
a zostatok na konci bezneho uctovneho obdobia. 

(13) lnformåcia O rozdelenf uctovneho zisku alebo vysporiadani UC!Ovnej Straty Vykåzanej V minulych Uctovnych obdobiach. 

(14) Opis a vyska cudzfch zdrojov, a to 

a) udaje o jednotlivych druhoch rezerv, klore tvori uctovnå jednotka; uvådza sa stav rezerv na zaciatku bezneho uctovneho obdobia, ich tvorba, 
znizenie, pouzitie alebo zrusenie pocas bezneho uctovneho obdobia a zostatok rezervy na konci bezneho uctovneho obdobia, pricom sa 
uvedie predpokladany rok pouzitia rezervy, 

b) udaje o vyznamnych polozkåch na uctoch 325 - Ostatne zåvazky a 379 - lne zåvazky; uvådza sa zaciatocny stav, prirastky, ubytky 
a konecny zostatok podl'a jednotlivych druhov zåvazkov, 

c) prehl'ad o vyske zåvazkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti, 

d) prehl'ad o vyske zåvazkov podl'a zostatkovej doby splatnosti v cleneni podl'a poloziek suvahy 

1. do jedneho roka vråtane, 

2. od jedneho roka do piatich rokov vråtane, 

3. viac ako påf rokov, 

e) prehl'ad o zåvazkoch zo sociålneho fondu; uvådza sa zaciatocny stav, tvorba a cerpanie sociålneho fond u pocas uctovneho obdobia 
a zostatok na konci uctovneho obdobia, 

f) prehl'ad o bankovych uveroch, pozickåch a nåvratnych financnych vypomociach s uvedenim meny, v ktorej boli poskytnute, druhu, hodnoty 
v cudzej mene a hodnoty v euråch ku dnu, ku ktoremu sa zostavuje uctovnå zåvierka, vysky uroku, splatnosti a formy zabezpecenia, 

g) prehl'ad o vyznamnych polozkåch casoveho rozlisenia vydavkov buducich obdobf. 

(15) Prehfad o vyznamnych polozkåch vynosov buducich obdobi v clenen f najma na 

a) zostatkovu hodnotu bezodplatne nadobudnuteho dlhodobeho majetku, 

b) zostatkovu hodnotu dlhodobeho majetku obstaraneho z dotåcie, 

c) zostatok nepouzitej dotåcie alebo grantu, 

d) zostatok nepouzitej casti podielu zaplatenej dane, 

e) zostatkovu hodnotu dlhodobeho majetku obstaraneho z podielu zaplatenej dane. 

(16) Udaje o majetku prenajatom formou financneho prenåjmu, a to 

a) celkovå surna dohodnutych platieb ku dnu, ku ktoremu sa zostavuje uctovnå zåvlerka, v cleneni na istinu a financny nåklad, 

b) surna istiny a financneho nåkladu podl'a doby splatnosti 

1. do jedneho roka vråtane, 

2. od jedneho roka do piatich rokov vråtane, 

3. viac ako paf rokov. 
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Cl. IV 

lnformåcie, ktore dopinaju a vysvetruju udaje vo vykaze ziskov a stråt 

(1) Prehfad trzieb za vlastne vykony a tovar s uvedenfm ich opisu a vyl'!fslenfm hodnoty triieb podl'a jednotlivych hlavnych druhov vyrobkov, 
sluzieb hlavnej einnosti a podnikatel'skej einnosti uetovnej jednotky. 

(2) Opis a vyeislenie hodnoty vyznamnych poloziek prijatych darov, osobitnych vynosov, zåkonnych poplatkov a inych ostatnych vynosov. 

(3) Prehfad dotåcif a grantov, klore uetovnå jednotka prijala V priebehu bezneho uetovneho obdobia. 

(4) Opis a surna vyznamnych poloziek finanenych vynosov; uvådza sa aj celkovå surna kurzovych ziskov, prieom osobitne sa uvådza hodnota 
kurzovych ziskov uetovanå ku dr'\ u, ku ktoremu sa zostavuje uetovnå zåvierka. 

(5) Opis a vyeislenie hodnoty v9znamnych poloziek nåkladov, nåkladov na ostatne sluzby, osobitnych nåkladov a inych ostatnych nåkladov. 

(6) Prehl'ad o ueele a vyske pouzitia podielu zaplatenej dane za bezne uetovne obdobie. 

(7) Opis a surna vyznamnych poloziek finanenych nåkladov; uvådza sa aj celkovå surna kurzovych stråt, prieom osobitne sa uvådza hodnota 
kurzov9ch strål uetovanå ku dr'iu, ku ktoremu sa zostavuje uetovnå zåvierka. 

(8) V uetovnej jednotke, ktorå må povinnosf overenia uetovnej zåvierky auditorom, sa uvedie vymedzenie a surna nåkladov za uetovne obdobie 
v eleneni na nåklady za 

a) overenie uetovnej zåvierky, 

b) uisfovacie auditorske sluzby s vynimkou overenia uetovnej zåvierky, 

c) suvisiace auditorske sluzby, 

d) dar'love poradenstvo, 

e) ostatne neauditorske sluzby. 

Cl. V 

Opis udajov na podsuvahovych uctoch 

Vyznamne polozky prenajateho majetku, majetku prijateho do uschovy, odpisane pohradåvky a prfpadne d'alsie polozky. 

Cl. VI 

Dalsie informåcie 

(1) Opis a hodnota inych aktfv, ktof9mi sa rozumie mozny majetok, ktor9 vznikol v dOsledku minulych udalostf a ktoreho existencia alebo 
vlastnictvo zåvisi od toho, ei nastane alebo nenastane jedna alebo viac neistych udalostf v buducnosti, ktof9ch vznik nezåvisi od uetovnej 
jednotky; tymito inymi aktfvami su napriklad pråva zo servisnych zmluv, poistnych zmluv, koncesionårskych zmluv, licenenych zmluv, pråva z 
investovania prostriedkov ziskanych oslobodenfm od dane z prfjmov. 

(2) Opis a hodnota inych pasiv vyplyvajucich zo sudnych rozhodnutf, z poskytnutych zåruk, zo vseobecne zåvåznych pråvnych predpisov, z 
rueenia podfa jednotlivych druhov rueenia; takymito inymi pasrvami su: 

a) moznå povinnosf, ktorå vznikla ako dOsledok minulej udalosti a ktorej existencia zåvisf od toho, ei nastane alebo nenastane jedna alebo viac 
neistych udalosti v buducnosti, ktof9ch vznik nezåvisf od uetovnej jednotky, alebo 

b) povinnosf, ktorå vznikla ako dosledok minulej udalosti, ale ktorå sa nevykazuje v suvahe, pretoze nie je pravdepodobne, ze na splnenie tejto 
povinnosti bude potrebny ubytok ekonomickych uzitkov, alebo vyska tejto povinnosti sa nedå spol'ahlivo ocenif. 

(3) Opis vyznamnych poloziek ostatnych finanenych povinnostf, ktore sa nesleduju v uetovnictve a neuvådzaju sa v suvahe; pri kazdej polozke 
sa uvådza jej opis, vyska a udaj, ei sa tyka spriaznenych osob, a to 

a) povinnosf z devfzovych terminovanych obchodov a inych finanenych derivåtov, 

b) povinnosf z openych obchodov, 

c) zåkonnå povinnosf alebo zmluvnå povin11osf odobraf ureite produkty alebo sluzby, naprfklad z dodåvatel'skych alebo odberatefskych zmluv, 

d) povinnosf z leasingovych, nåjomnych, servisnych, poistnych, koncesionårskych, licenenych zmluv a podobnych zmluv, 

e) ine povinnosti. 

(4) Prehfad nehnutefnych kulturnych pamiatok, klore SU V språve alebo VO vlastnfctve uetovnej jednotky. 

(5) lnformåcie o vyznamnych skutoenostiach, ktore nastali medzi dr'iom, ku ktoremu sa zostavuje uetovnå zåvierka a dr'lom jej zostavenia. 

Vzorovå tabul'ka k el. l ods. 4 o pocte zamestnancov a dobrovol'nikov 

Bezprostredne 
Bezne uctovne obdobie predchådzajuce uctovne 

obdobie 

Priemerny prepoeitany poeet zamestnancov 

z toho poeet veducich zamestnancov 

Poeet dobrovofnikov vyslanych uetovnou jednotkou 

Poeet dobrovofnikov, ktori vykonåvali dobrovofnfcku cinnosf pre 
uctovnu jednotku pocas uctovneho obdobia 
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Vzorovå tabul'ka k el. Ill ods. 1 o stave a pohybe dlhodobeho nehmotneho majetku a dlhodobeho hmotneho majetku 

Tabufka c.1 

Nehmotne vjsledky Obstaranie Ostatny dlhodoby 
z v9vojovej Softver Oceniterne pråva 

nehmotny majetok dlhodobeho 
a obdobnej cinnosti nehmotneho majetku 

Prvotne ocenenie - stav na 
zaciatku bezneho Lletovneho 
obdobia 

prfrastky 

Llbytky 

p res u ny .. 

Stav na konci bezneho 
Llctovneho obdobia 
Opråvky- stav na zaciatku 
bezneho Lletovneho obdobia 

prfrastky 

Llbytky 

Stav na konci bezneho 
Lletovneho obdobia 
Opravne polozky - stav na 
zaciatku bezneho Llctovneho 
obdobia 

prirastky 

Llbytky 

Stav na konci bezneho 
Llctovneho obdobia 

Zostatkovå hodnota 

Stav na zaciatku bezneho 
Llctovneho obdobia 
Stav na konci bezneho 
Llctovneho obdobia 

--- - ·- ' . 

Poskytnute 
preddavky na 

dlhodoby nehmotny 
Spolu 

majetok 

' 

.. 

.....i 



Tabufka c. 2 
Samostatne Zåkladne 

Drobny 
Obstaranie Poskytnute 

Umelecke hnuterne 
Dopravne 

Pestovaterske 
stå do 

a ostatny 
dlhodobeho 

preddavky 
Pozemky diela Stav by veci a subory 

prostriedky 
celky trvalych a fafne dlhodoby hmotneho na dlhodoby Spolu 

a zbierky hnuternych porastov zvieratå hmotny majetku hmotny 
ve ei majetok majetok 

Prvotne ocenenie -
stav na zaciatku 
bezneho uctovneho 
obdobia 

prirastky 

ubytky 

presuny 

Stav na konci bezneho 
uetovneho obdobia 
Opråvky - stav na 
zaciatku bezneho 
uctovneho obdobia 

prirastky 

ubytky 
.... 

Stav na konci bezneho 
uetovneho obdobia 
Opravne polozky -
stav na zaciatku 
bezneho uctovneho 
obdobia 

prirastky 

ubytky 

Stav na konci bezneho 
uctovneho obdobia 

Zostatkovå hodnota 
' 

Stav na zaciatku l 

bezneho uetovneho 
obdobia 
Stav na konci bezneho 
uctovneho obdobia 
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Vzorovå taburka k el. Ill ods. 4 o zmenach jednotlivych poloziek dlhodobeho financneho majetku 

Podielove cenne papiere Podielove cenne papiere Ostatny Obstaranie 
Poskytnute 

a podiely v obchodnej a podiely v obchodnej 
Dlhove cenne Pozicky podnikom dlhodoby dlhodobeho preddavky na 

spolocnosti v ovlådanej spolocnosti papiere drtane do v skupine a 
financny financneho dlhodoby Spolu 

osobe s podstatnym vplyvom splatnosti ostatne pozicky majetok majetku financny 
majetok 

Prvotne ocenenie 

Stav na zaciatku bezneho uctovneho 
obdobia 

Prirastky 

Ubytky 

Presuny 

Stav na konci bezneho uetovneho 
obdobia 

Opravne polozky 

Stav na zaciatku bezneho uctovneho 
obdobia 

Prirastky 

Ubytky .., 

Stav na konci bezneho uetovneho 
obdobia 

Zostatkovå hodnota 

Stav na zaciatku bezneho uC:tovneho 
obdobia 

Stav na konci bezneho uetovneho 
obdobia 

~ 
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Vzorovå tabufka k el. Ill ods. 4 o strukture dlhodobeho financneho majetku 

Hodnota vlastneho imania ku koncu 

Podiel uctovnej jednotky na 
Podiel na zåkladnom hlasovacich pråvach 

bezneho Nåzov spolocnosti imani(v%) (v%) 
uctovneho obdobia 

--

Vzorovå taburka k el. Ill ods. 6 o polozkåch kråtkodobeho financneho majetku 

Tabufka c. 1 

bezprostredne . 
predchådzajuceho uctovneho 

obdobia 

Uctovnå hodnota ku koncu 

bezprostredne bezneho uctovneho 
predchådzajuceho obdobia uctovneho obdobia 

Kråtkodoby financny majetok Stav na konci bezneho uctovneho obdobia Stav na konci bezprostredne predchådzajuceho 
uctovneho obdobia 

Pokladnica 4~ .0Lf ~ 
Ceniny l 

Bezne bankove uety 1-.)_ S, ~o ~ 
Bankove ucty s dobou viazanosti dlhsou ake jeden rok .... 

Peniaze na ceste 

Spolu ~"\) ,~L( ~ 
- - -

Tabul'ka c. 2 

Kråtkodoby financny majetok 
Stav na zaciatku bezneho uctovneho Prirastky Ubytky Stav na konci bezneho uctovneho obdobia 

obdobia 

Majetkove cenne papiere na 
obchodovanie 

Dlhove cenne papiere na obchodovanie 

Dlhove cenne papiere so splatnosfou 
do jedneho reka driane do splatnosti 

Ostatne realizovatel'ne cenne papiere "' 
Obstaråvanie kråtkodobeho financneho 
majetku 

Kråtkodoby financny majetok spolu 
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Taburka c. 3 

Zvysenie/ znizenie hodnoty Vplyv ocenenia na vysledok hospodårenia bezneho Vplyv ocenenia na vlastne imanie Kråtkodoby financny majetok 
(+/·) uctovneho obdobia 

Majetkove cenne papiere na obchodovanie 

Dlhove cenne papiere na obchodovanie 

Ostatne realizovatefne cenne papiere 

Kråtkodoby finaneny majetok spolu 
-

Vzorovå tabul'ka k el. Ill ods. 7 o vyvoji opravnych poloziek k zåsobåm 

Druh zåsob 
Stav na zaciatku bezneho .. Tvorba opravnej polozky Znizenie opravnej Zuctovanie opravnej Stav na konci bezneho 

uctovneho obdobia (zvYsenie) polozkv polozkv uctovneho obdobia 
Nedokoncenå vyroba 
a polotovaryvlastnej wroby 

Vyrobky 

Zvieratå 

Tovar 

PoskytnutY preddavok na 
zåsoby 

Zåsoby spolu 
~- - -

Vzorovå tabul'ka k el. Ill ods. 9 o vyvoji opravnych poloziek k pohradåvkam 

Druh pohradåvok 
Stav na zaciatku bezneho Tvorba opravnej polozky Znizenie opravnej Zuctovanie opravnej Stav na konci bezneho 

uctovneho obdobia (zvYsenie) polozkv polozky uctovneho obdobia 
Pohradåvky z obchodneho 
stvku 

Ostatne pohfadåvky 

Pohfadåvky voci 
ucastnikom zdruzeni 

-" 

lne pohradåvky 

Pohradåvky spolu 
---

9 



Vzorovå tabufka k el. Ill ods. 10 o pohfadåvkach do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti 

Stav na konci 

bezneho uctovneho obdobia bezprostredne predchådzajuceho uctovneho obdobia 

Pohfadåvky do lehoty splatnosti 

Pohradåvky po lehote splatnosti 

Pohradåvky spolu 

Vzorovå tabufka k el. Ill ods. 12 o zmenåch vlastnych zdrojov krytia neobezneho majetku a obezneho majetku 

Stav na zaciatku bezneho Prirastky Ubytky Presuny Stav na konci bezneho uctovneho 
uctovneho obdobia (+) {-> (+, -) obdobia 

lmanie a fondy 

Zåkladne imanie 

z toho: 
nadacne imanie v nadåcii 

vklady zakladaterov 

prioritny majetok 

Fondy tvorene podfa osobitneho 
predpisu 

Fond reprodukcie 

Ocenovacie rozdiely z precenenia 
majetku a zåvazkov 

Fondy zo zisku 

Rezervny fond 

Fondy tvore ne zo zisku . 
Ostatne fondy 

l 

Nevysporiadany vysledok i 

hospodårenia minulych rokov 
Vysledok hospodårenia za 
uctovne obdobie .. 
Spolu 
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Vzorovå tabufka k el. Ill ods. 13 o rozdeleni uctovneho zisku alebo vysporiadani uctovnej straty 

Nåzov polozky Bezprostredne predchådzajuce uctovne obdobie 

Octovny zisk 

Rozdelenie uctovneho zisku 

Pridel do zåkladneho imania 

Pridel do fondu tvoreneho podfa osobitneho predpisu 

Pridel do fondu reprodukcie 

Pridel do rezervneho fondu 

Pridel do fond u tvoreneho zo zisku 

Pridel do ostatnych fondov 

Uhrada straty minulych obdobf 

Prevod do sociålneho fond u 

Prevod do nevysporiadaneho vysledku hospodårenia minulych rokov 

l ne 

Octovnå strata :f.O l..c~ 
Vysporiadanie uctovnej straty l 

Zo zåkladneho imania 

Z rezervneho fond u 
- . 

Z fond u tvoreneho zo zisku 

Z ostatnych fondov 

Z nerozdeleneho zisku minulych rokov 

Prevod do nevysporiadaneho vysledku hospodårenia minulych rokov :::J0,~8 l 
l ne l - ·--

.. 
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Vzorovå taburka k el. Ill ods. 14 plsm. a) o tvorbe a pouzitl rezerv 

Druh rezervy 
Stav na zaciatku bezneho Tvorba rezerv Pouzitie rezerv 

Zrusenie alebo znizenie Stav na konci bezneho 
uctovneho obdobia rezerv uctovneho obdobia 

Jednotlive druhy kråtkodobych 
zåkonnych rezerv 
Jednotlive druhy dlhodobych 
zåkonnych rezerv 
Zåkonne rezervy spolu 
Jednotlive druhy kråtkodobych 
ostatnych rezerv 
Jednotlive druhy dlhodobych 
ostatnych rezerv 
Ostatne rezervy spolu 

Rezervy spolu 
.. 

Vzorovå taburka k el. Ill ods. 14 plsm. c) ad) o zåvazkoch 

Stav na konci 
Druh zåvazkov 

bezneho uctovneho obdobia bezprostredne predchådzajuceho 
uctovneho obdobia 

Zåvazky po lehote splatnosti 

Zåvazky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do 
jedneho roka 

Kråtkodobe zåvazky spolu 

Zåvazky so zostatkovou dobou splatnosti od jedneho do piatich 
rokov vråtane 

Zåvazky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako paf rokov 

Dlhodobe zåvazky spolu 

Kråtkodobe a dlhodobe zåvazky spolu 
·- - -- ___j_ - -
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Vzorovå tabul'ka k el. Ill ods. 14 pism. e) o vyvoji socialneho fondu 

Sociålny fond Bezne uctovne obdobie 
Bezprostredne predchådzajuce uctovne 

obdobie 

Stav k prvernu dnu uctovneho obdobia 

Tvorba na farchu nåkladov 

Tvorba zo zisku 

Cerpanie l 

Stav k poslednernu dnu uctovneho obdobia 
- -

Vzorova taburka k el. Ill ods. 14 pism. f) o bankovych uveroch, pozickåch a nåvratnych financnych vypomociach 

Druh cudzieho Surna istiny na konci bezneho Surna istiny na konci bezprostredne 

zdroja 
Mena Vyska uroku V % Splatnosf Forma zabezpecenia uctovneho obdobia predchådzajuceho uctovneho 

obdobia 
Kråtkodoby bankovy 
liver 

Pozicka 

Nåvratnå financnå 
vypornoc 
Dlhodoby bankovy 
liver 

Spolu ' 
- ------- -- -- - - -

~ 
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Vzorovå taburka k el. Ill ods. 15 o vyznamnych polozkåch vynosov buducich obdobi 

Polozky vjnosov buducich obdobi z Stav na konci bezprostredne 
Prirastky Ubytky Stav na konci bezneho uctovneho 

dovodu predchådzajuceho uctovneho obdobia obdobia 

bezodplatne nadobudnuteho 
dlhodobeho rnajetku 

dlhodobeho rnajetku obstaraneho 
z dotåcie 

dlhodobeho rnajetku obstaraneho 
z financneho daru 

dotåcie zo ståtneho rozpoetu alebo z 
prostriedkov Eur6pskej unie 

dotåcie z rozpoetu obce alebo z 
rozpoetu vyssieho uzernneho celku 

grant u 

podielu zaplatenej dane 

dlhodobeho rnajetku obstaraneho 
z podielu zaplatenej dane 

Vzorovå taburka k el. Ill ods. 16 o majetku prenajatom formou finaneneho prenajmu 

Stav na konci bezprostredne 
Zåvazok predchådzajuceho uctovneho lstina Financny nåklad Stav na konci bezneho uctovneho 

obdobia obdobia ... 

Celkovå surna dohodnutych platieb 

do jedneho roka vråtane 

od jedneho roka do piatich rokov 
vråtane 

viac ako paf rokov 

Vzorovå tabul'ka k el. IV ods. 6 o ueele a vyske pouzitia podielu zaplatenej dane 

Ucel pouzitia podielu zaplatenej dane Pouzitå surna z bezprostredne predchådzajuceho Pouzitå surna bezneho uctovneho 
uctovneho obdobia obdobia 

• 

Zostatok podielu zaplatenej dane bezneho uctovneho obdobia 
- -
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Vzorovå taburka k el. IV ods. 8 o nåkladoch vynalozenych v suvislosti s auditom uctovnej zåvierky 

Jednotlive druhy nåkladov za Sum a 

overenie uctovnej zåvierky 

uisfovacie auditorske sluzby s ~~Ynimkou overenia uctovnej zåvierky 

suvisiace auditorske sluzby 

dariove poradenstvo 

ostatne neauditorske sluzby 

Spolu 
-- -

il 
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Ak nás chcete finančne podporiť: 
pošlite prosím, ľubovoľnú čiastku na číslo bankového účtu:  
2980310758/0200, SWIFT: SUBASKBX,   IBAN: SK50 0200 0000 0029 8031 0758  
a do správy pre prijímateľa napíšte „dar“.   
 
Ak nás chcete podporiť zapojením sa do našich aktivít: 
napíšte nám na zenskekruhy@zenskekruhy.sk   

O tom, ako boli Vaše finančné prostriedky použité, budete pravidelne informovaní prostredníctvom 
newslettera, výročných správ  zverejnených na našej webovej stránke, ale aj cez osobné stretnutia, 
besedy a workshopy na rôznych miestach po celom Slovensku.  
 
 

www.zenskekruhy.sk 

mailto:zenskekruhy@zenskekruhy.sk
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