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Občianske združenie Ženské kruhy vzniklo v septembri 2011 z naliehavej potreby zmeniť viaceré 

aspekty zdravotnej starostlivosti poskytovanej ženám v súvislosti s pôrodom. Prvotná predstava bola 

propagovať myšlienky prirodzeného pôrodu a šíriť osvetu o jeho význame pre život ženy a jej dieťaťa. 

Postupne sa rozširovala členská základňa a predovšetkým cez intenzívne diskusie medzi členkami sme 

v roku 2013 pristúpili k zmene stanov a stali sme sa oficiálne ľudskoprávnou organizáciou. Naším 

mottom sa stalo:  

„Vznikli sme ...aby rešpekt, dôstojnosť a slobodná voľba žien v tehotenstve a pri pôrode boli 

samozrejmosťou.“  

Žena je tá, ktorá vie najlepšie rozhodnúť o svojom tele, o svojom pôrode a o svojom dieťati. Na to, 

aby sa rozhodla potrebuje však kvalitné informácie.  

 

PREDSTAVENSTVO  

Predsedníčka: Gabriela Janovičová 

Podpredsedníčky: Zuzana Krišková, Miroslava Kotríková-Rašmanová, Zuzana Lafférsová, Andrea Laca 

Organizačný výbor: Iveta Jančigová, Katarína Bartoňová, Martina Jurčovičová, Marta Babincová, Dušana 

Kišoňová 

Členská základňa v roku 2014: 38 

 

ÚČTOVNÍCTVO A FINANČNÉ RIADENIE 

 

Podrobný rozpis výnosov, nákladov ďalšie informácie o stave majetku a záväzkov sa nachádzajú v prílohe 

tejto výročnej správy v Účtovnej závierke. 

 

V roku 2014 malo občianske združenie rôznorodé druhy príjmov – peňažných 

prostriedkov, s ktorými sme mohli nakladať na naplnenie svojich cieľov. Príjem 

z tzv. 2 % (podiel na dani z príjmov), ktorý predstavoval viac ako 3000 EUR a grant 

od Slovensko-českého ženského fondu vo výške 3000 EUR boli dva naše najväčšie 

zdroje. Členské príspevky priniesli 380 EUR a výnosy z činnosti 230 EUR. Dary, 

predovšetkým od jednotlivcov, presiahli sumu 1300 EUR. V roku 2014 sa nám 

taktiež podarilo získať finančný príspevok na vytlačenie brožúrky Bonding – 

matkina náruč po pôrode vo výške 1600 EUR. Na brožúrku prispeli aj individuálni 



darcovia a darkyne, tieto peniaze sme presunuli do roku 2015. Časť príjmov presunutá z roku 2013 

a použitá v roku 2014 bola vo výške viac než 120 EUR.  

Náklady občianskeho združenia dosiahli v roku 2014 takmer 8000 EUR. Ako nezisková organizácia 

nedosahujeme zisk, ten bol teda vo výške 0. Všetky prostriedky, ktoré neboli minuté v roku 2014 sme 

presunuli do roku 2015 (Celková suma alokovaná na použitie do roku 2015 presiahla 2400 EUR. Ide 

predovšetkým o prostriedky určené na tlač brožúry Bonding – matkina náruč po pôrode). 

Dobrovoľnícka práca opäť bola tým podstatným dielom, bez ktorého by sa naša činnosť nemohla 

uskutočniť. Práca odvedená predovšetkým dobrovoľníčkami – ženami, predstavuje nielen zdroj pre 

občianske združenie, ale aj vynaloženú prácu, teda náklady. Odpracované hodiny presiahli počet 2500, 

pričom značná časť z tohto množstva predstavovala expertnú prácu. Ak by sme túto prácu mali finančne 

ohodnotiť a reálne ju zaplatiť, potrebovali by sme viac než 31 tisíc EUR.  

Všetkým našim dobrovoľníčkam a dobrovoľníkom patrí obrovská vďaka, že svoj voľný čas venovali 

občianskemu združeniu Ženské kruhy.  

 

Zároveň však chceme na tomto mieste upozorniť, že bez ďalších finančných prostriedkov je takýto 

stav neudržateľný, keďže objem práce najmä členiek predstavenstva vysoko presahuje charakter 

dobrovoľníckej práce. Práca dobrovoľníčok predstavuje teda najväčší benefit a zdroj, ale zároveň je to 

aj najväčšie riziko v súvislosti s udržaním kvality. Na to bude potrebné investovať práve do zabezpečenia 

ľudských zdrojov organizácie. 

 

 

PROJEKTY OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA 

Komunitné aktivity 

Komunitné aktivity predstavujú spôsob kontaktu s verejnosťou a poskytujú priestor prezentovať 

ciele a prácu združenia predovšetkým smerom k laickej verejnosti a k samotným ženám. Zväčša ide 

o prednášky, besedy, workshopy alebo o premietanie dokumentárnych filmov so súvisiacou tematikou. 

Aj napriek tomu, že v kvantitatívnom meradle nevykazujú takú efektivitu ako sociálne siete, vnímame 

osobné stretnutia so ženami ako dôležitú súčasť činnosti nášho združenia. Pri osobnej komunikácii so 

ženami sa dozvedáme bezprostredne o ich potrebách, situácii v pôrodniciach z regiónu, z ktorého 

pochádzajú a podobne. 

V roku 2015 sme sa v Ženských kruhoch venovali predovšetkým téme kontaktu koža na kožu medzi 

matkou a dieťaťom bezprostredne po narodení a v tomto duchu sa niesli aj komunitné aktivity. Na 

Slovensko sme tiež priniesli dva dokumentárne filmy: Podoby pôrodu a Mikropôrod. Tieto filmy mohli 

ženy s partnermi zhliadnuť vo viacerých mestách Slovenska. Príprava a organizácia komunitných aktivít 

je finančne pomerne náročná a vyžaduje preto značný vklad v podobe dobrovoľníckej práce členiek, 

ktorá im nie je peňažne kompenzovaná. Pri snahe uskutočniť tieto aktivity v rôznych kútoch Slovenska 

je navyše nevyhnutné, aby za týmto účelom naše členky vycestovali z miesta svojho bydliska. 

Z finančných zdrojov združenia sa preto snažíme zabezpečiť členkám aspoň cestovné náklady.  



Náklady spojené s komunitnými aktivitami v roku 2014: 

– Film Face of Birth – sme podporili dobrovoľníckou prácou na slovenských titulkoch, ktorá presiahla 

hodnotu 500 EUR a zakúpili sme licenciu na premietanie filmu na Slovensku (33 EUR). 

– Vznik filmu Mikropôrod sme podporili finančne sumou 110 EUR a aj dobrovoľníckou prácou na  

slovenských titulkoch, ktorá presiahla hodnotu 500 EUR  

–  Príprava prezentácií a účasť prednášajúcich na besedách a premietaniach predstavovali viac ako 120 

hodín dobrovoľníckej práce v hodnote, ktorá presiahla 700 EUR. 

Náklady spojené so samotným konaním akcií uhradené z finančných prostriedkov združenia:  

- dataprojektor s plátnom 439 EUR,  

- roll-up 60 EUR,  

- cestovné náklady 570 EUR 

- prenájom miestností: 40 EUR; ostatné priestory nám boli poskytnuté bezplatne 

 

Prehľad akcií: 

– Prednášky a besedy na tému Podpora vzťahovej väzby od narodenia; Bratislava 8. 2. 2014 a 3. 5. 2014 

v Materskom centre v Podunajských Biskupiciach  

– Premietanie filmu Podoby pôrodu; 9. 4. 2014 v Karlovej Vsi  

– Premietanie filmu Podoby pôrodu; 16. 5. 2014  v centre Alba v Nitre  

– Premietanie filmu Podoby pôrodu;  18. 6. 2014 v Trnavskom materskom centre 

– Premietanie filmu Podoby pôrodu a beseda o bondingu; 27. 6. a 29. 6. 2014 na Drienku 

– Beseda „Bonding – matkina náruč po pôrode“; 25. 10. 2014 v Žiline 

– Premietanie Mikropôrod; 25. 10. 2014 v Košiciach 

– Beseda Bonding; 29. 11. 2014 v Banskej Bystrici 

– Premietanie Mikropôrod; 29. 11. 2014 v Bratislave 

 

Projekt Bonding 

V roku 2014 sme pripravili informačnú kampaň s cieľom zvýšiť povedomie o škodlivých 

normalizovaných postupoch popôrodnej starostlivosti o novorodencov na Slovensku. Zamerali sme sa 

na vyzdvihnutie dôležitosti bezprostredného kontaktu medzi matkou a dieťaťom po pôrode, 

informovaní o jeho dôležitosti, benefitoch a dobrej praxi. Súčasťou kampane Bonding – matkina náruč 

po pôrode bola výroba televízneho a rozhlasového spotu, rovnomenná autorská online brožúra, 

rozhovory s odborníkmi, tlačová konferencia, prednášky a premietania filmu Mikropôrod v rôznych 

mestách Slovenska. V rámci kampane sme tiež oslovili odbornú verejnosť a požiadali sme o odborné 

stanoviská k danej problematike. Menovite Doc. MUDr. Darinu Chovancovú, predsedkyňu 

neonatologickej spoločnosti, MUDr. Vieru Haľamovú z UNICEF-u, MUDr. Darinu Sedlákovú z WHO, 

zástupkyňu pôrodných asistentiek Mgr. Ivetu Lazorovú dipl. p.a., klinickú psychologičku Michaelu 

Mrowetz. Veľký ohlas zaznamenalo rozsiahle vyjadrenie psychiatra Doc. MUDr. Jozefa Hašta, ktoré bolo 

následne tiež publikované v odbornom časopise pre psychiatrov.  

http://www.zenskekruhy.sk/akcie-a-podujatia/ako-bolo/
http://www.zenskekruhy.sk/akcie-a-podujatia/ako-bolo/beseda-bonding-matkina-naruc-po-porode-ziline/
http://zenskekruhy.sk/rozhovory/vyjadrenie-doc-mudr-jozefa-hasta-phd-teme-bondingu/


Brožúra Bonding-matkina náruč po pôrode je 

autorskou publikáciou členiek Ženských kruhov – 

Miroslavy Rašmanovej a Gabriely Janovičovej. Vizuál 

dotvorila ZuzanaLafférsová a autentické fotografie 

kontaktu s dieťatkom po pôrode poskytli samotné ženy. 

Brožúra je primárne určená tehotným ženám 

a obsahuje základné informácie o prospešnosti 

kontaktu koža na kožu po pôrode, zahŕňa odkazy na 

odbornú literatúru, vyjadrenia odborníkov z praxe 

a skúsenosti samotných žien s podporou aj nepodporou 

bondingu po pôrode. Brožúra bola vytvorená výhradne 

vďaka dobrovoľníckej práci našich členiek bez nároku na honorár. Celková hodnota práce na brožúrke 

predstavuje viac ako 4500 EUR. 

 

Na prezentáciu témy a brožúry pre širšiu verejnosť sa nám podarilo 

formou grantu získať mediálny priestor v RTVS na mesiac október. 

Televízne a rozhlasové spoty sa vysielali vo všetkých verejnoprávnych 

médiách. Na začiatok kampane sme tiež upozornili novinárov na tlačovej 

konferencii. Výsledkom bolo niekoľko výstupov v printových médiách 

a príspevok v hlavnom spravodajstve STV. 

Výroba televízneho a rozhlasového spotu sa uskutočnila vďaka spolupráci s režisérkou Máriou 

Martiniakovou. Touto cestou ďakujeme Márii, ako aj celému realizačnému tímu, ktorý pracoval za 

symbolickú odmenu vo výške, ktorá predstavuje cca 10 % z reálnej ceny (730 EUR z celkových nákladov 

7000 EUR) vytvorenia takéhoto spotu. Bez takejto pomoci by si naše združenie nemohlo dovoliť vytvoriť 

kvalitný televízny a rozhlasový spot a prezentovať tému bondingu vo verejnoprávnych médiách. 

Štandardne by mal byť pomer dobrovoľníckej práce a skutočne vynaložených prostriedkov v opačnom 

pomere, t.j. 90 % by mali predstavovať skutočne vynaložené peňažné prostriedky. 

 

Advokačné aktivity 

Spoločne s mimovládnymi organizáciami Občan, demokracia a zodpovednosť, Poradňa pre 

občianske a ľudské práva sme ešte v roku 2013 podali ministerstvu zdravotníctva hromadnú 

pripomienku k návrhu novely zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, ktorú podporilo (počas 

vianočných sviatkov) takmer 1400 osôb. Novela zákona ukladala poskytovateľovi zdravotnej 

starostlivosti, teda pôrodnici, povinnosť bezodkladne oznámiť orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a 

sociálnej kurately opustenie zdravotníckeho zaradenia matkou po pôrode (s dieťaťom či bez neho) bez 

súhlasu poskytovateľa. Žiadali sme toto ustanovenie vypustiť. Boli sme pozvané na rozporové konanie, 

ktoré sa skončilo rozporom, no súčasne sme dosiahli takú úpravu uvedeného ustanovenia, podľa ktorej 

sa oznamovacia povinnosť pôrodnice nevzťahuje na opustenie nemocnice na tzv. reverz – teda na 

vlastnú žiadosť ženy. Príprava, zastupovanie na rozporovom konaní, mediálne výstupy boli v trvaní viac 

ako 130 hodín dobrovoľníckej expertnej práce (odhad hodnoty práce 1000 EUR) – výlučne členiek 

http://www.zenskekruhy.sk/zk-v-mediach/tlacove-spravy/stat-nuti-zeny-ostavat-v-porodnici-aj-ked-nechcu/index.php?option=com_k2&view=item&id=277&Itemid=997
http://www.zenskekruhy.sk/zk-v-mediach/tlacove-spravy/stat-nuti-zeny-ostavat-v-porodnici-aj-ked-nechcu/
http://www.zenskekruhy.sk/zk-v-mediach/tlacove-spravy/porodnica-nie-je-vazenie/


Ženských kruhov, projekt by sa však nemohol zrealizovať bez vkladu daľších desiatok hodín spriatelenej 

organizácie ODZ. Náklady spojené s cestovným boli vo výške 135 EUR. 

Prostredníctvom otvorených listov sa naše združenie snaží reagovať na také vyjadrenia vo verejných 

médiach, ktoré normalizujú poškodzujúce praktiky, prípadne sa snažia zľahčovať ich negatívny dopad. 

V minulosti sme aj vďaka podpore otvoreného listu adresovaného docentovi Vladimírovi Cupaníkovi 

upozornili napríklad na to, že ženy mávajú po rutinne vykonávanej epiziotómii zdravotné ťažkosti. 

V posledných dvoch rokoch nasledoval dramatický pokles epiziotómii v zariadení, ktorého je docent 

Cupaník prednostom. V roku 2014 sme prostredníctvom otvorených listov upozorňovali na škodlivé 

vyjadrenia hneď trikrát. Všetky otvorené listy mali vo verejnosti ohlas a mnohé ženy a muži ich podporili 

dodatočne buď svojím podpisom alebo podpornými vyjadreniami. 

Naša členka Silvia Galátová reagovala na článok v denníku Pravda – O bezbolestnom 

a programovanom pôrode, v ktorom boli jednostranne vyzdvihované pozitíva invazívnych zásahov do 

fyziologického pôrodu. Následne v Pravde vyšiel článok, v ktorom bola badateľná snaha vyvážiť tento 

jednostranný pohľad. 

Otvorený list pre DM drogerie markt, v ktorom sme upozornili marketingové oddelenie na 

normalizáciu škodlivej rutinnej separácie detí po pôrode od matiek. DM drogérie vo svojich 

marketingových materiáloch určených priamo tehotným ženám bagatelizujú význam podpory bondingu 

a presviedčajú ženy o tom, že ak nebudú v kontakte s deťmi podporené, o nič vlastne neprichádzajú. 

DM drogérie reagovali na naše upozornenie prísľubom, že v ďaľších materiáloch sa podobné vyjadrenia 

už nezopakujú. 

Otvorený list sme adresovali aj Slovenskej pediatrickej spoločnosti, ktorej členka – MUDr. Katarína 

Šimovičová – dávala vo verejnoprávnej televízii poškodzujúce rady ohľadne dojčenia a znevažovala 

význam dojčenia po prvom roku dieťaťa. Nedočkali sme sa uspokojivej odpovede a vyjadrenia pani 

doktorky boli SPS bagatelizované. Z toho dôvodu sme SPS kontaktovali znova, no tento raz neprišla 

žiadna odpoveď.  

 

Výskumné aktivity 

Pomerne častá skúsenosť s bolestivým šitím pôrodných poranení u žien, ktoré rodili na Slovensku, 

nás viedla k otázke, do akej miery je bolestivé a veľmi bolestivé šitie popôrodných poranení na Slovensku 

rozšírené. Keďže k tejto téme neboli doposiaľ publikované žiadne prieskumy, rozhodli sme sa vypracovať 

internetový dotazník, v ktorom sme sa žien pýtali na ich skúsenosť so šitím. Boli sme prekvapené, ako sa 

začal dotazník medzi ženami šíriť, a aký ohlas vyvolal. Celkovo ho vyplnilo 1643 žien. Ženy vyplnili údaje 

za viaceré pôrody, do prvotnej analýzy bolo zaradených 1964 pôrodov, ktoré vyplnilo 1474 žien, ktoré 

rodili vaginálne na Slovensku. Tento dotazník, ktorý sa realizoval v roku 2014 predstavoval východzí bod 

pre mnohé ďaľšie výskumné aktivity, spojené s dobrou praxou a dodržiavaním práv žien pri pôrode.  

V spolupráci s ODZ sa uskutočnil monitoring, ktorého súčasťou boli aj hĺbkové rozhovory 

s pätnástimi ženami, ktoré rodili vaginálne v posledných troch rokoch v Bratislavskom alebo Trnavskom 

kraji. Rozhovory viedli výskumníčky Martina Seukolová a Miroslava Hlinčíková. Výsledky boli následne 

prezentované na konferencii určenej pre odbornú verejnosť Reprodukcia vs. Produkcia, ktorá sa 

uskutočnila dňa 29.10. 2014.   

http://zenskekruhy.sk/temy/respekt-slobodna-volba/reakcia-na-clanok-bezbolestnom-programovanom-porode-pravde/
file:///C:/Users/Pocitac/AppData/Local/Temp/-%09List%20DM%20http:/www.zenskekruhy.sk/zk-v-mediach/otvorene-listy/odpoved-dm-drogerie-markt/
file:///C:/Users/Pocitac/AppData/Local/Temp/-%09http:/www.zenskekruhy.sk/zk-v-mediach/otvorene-listy/ziadost-vyjadrenie-informaciam-ktore-uviedla-mudr-katarina-simovicova-relacii-rtvs/
file:///C:/Users/Pocitac/AppData/Local/Temp/-%09http:/www.zenskekruhy.sk/zk-v-mediach/otvorene-listy/ziadost-vyjadrenie-informaciam-ktore-uviedla-mudr-katarina-simovicova-relacii-rtvs-list-druhy/
http://www.zenskekruhy.sk/zk-v-mediach/tlacove-spravy/zaujima-stat-co-sa-deje-zenam-pri-porode/


Zuzana Krišková sa zúčastnila na medzinárodnom stretnutí zástupcov európskej vedeckej 

platformy COST, autormi a autorkami výskumu Babies Born Better. Cieľom tohto výskumu je 

skvalitnenie poskytovanej zdravotnej starostlivosti ženám pri pôrode. Ženské kruhy zabezpečili preklad 

tohto výskumu do slovenčiny a jeho šírenie medzi slovenskými ženami. Zuzana Krišková sa zároveň stala 

členkou dozornej rady novovznikajúcej organizácie, ktorá zabezpečuje aktivity spojené s výskumom 

Babies Born Better. 

Významnú časť nákladov spojených s výskumnými aktivitami hradilo občianske združenie ODZ 

a naše občianske združenie prispelo predovšetkým vkladom svojej dobrovoľníckej práce, ktorej hodnota 

presiahla 3000 EUR. S výskumnými aktivitami boli tiež spojené náklady na cestovné – na stretnutia, 

workshopy a konferenciu, vo výške 438 EUR. 

 

Podporné aktivity na napĺňanie cieľov združenia 

         Stránka www.zenskekruhy.sk je pre naše 

združenie hlavný komunikačný kanál, 

prostredníctvom ktorého uverejňujeme naše 

články, tlačové správy, príbehy a reakcie rôzneho 

druhu. Z rozrastajúcimi sa aktivitami nášho 

združenia vzrastali aj technické nároky na webovú stránku a preto sme v roku 2014 transformovali 

stránku na novú platformu. Návštevnosť stránky v roku 2014 oproti roku 2013 rástla, a to rýchlejšie ako 

v predchádzajúcom období.  Zvýšila sa celková čítanosť, ako aj unikátne návštevy na stránke. Náklady na 

prevádzkovanie webových stránok predstavovali 656 EUR, pričom na webhosting sme získali grant od 

spoločnosti websupport. 

 

Prehľad základných štatistických údajov od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 zobrazuje nasledovná tabuľka:  

 

 2013 2014 rozdiel 

Používatelia 43 388 63 551          46,47 %  
Jedinečné zobrazenia stránky 123 399 148 946          20,70 % 

 
 
 
Celkovo sme na stránke publikovali príbehy (6) a svedectvá (2), tématické články (12), recenzie (2) 
a rozhovory (4), rôzne typy mediálnych výstupov (15), články súvisiace s výskumom (3), infografiky (2), 
správy z besied a premietaní (11) a po jednom výstupe sme mali video a výročnú správu. Dobrovoľnícka 
práca na článkoch – vrátane korektúr a práce webovej administrátorky predstavovala viac ako 4000 EUR. 
Taktiež sme publikovali elektronickú verziu brožúrky Bonding – matkina náruč po pôrode. 
 
 
 
 
 
 

http://www.zenskekruhy.sk/


Prehľad najúspešnejších článkov od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 zobrazuje nasledovná tabuľka: 
 
 
Top 10 článkov: 

 Stránka 
Zobrazeni
a stránky 

% zobrazenia 
stránky 

1. Home 15 629 9,07 % 

2. 
/napisali-sme/item/295-nebolestive-sitie-porodnych-poraneni-hradze-d
otaznik 

7 263 4,21 % 

3. /temy/e-booky/e-book-bonding/ 5 252 3,05 % 

4. /rozhovory/vyjadrenie-doc-mudr-jozefa-hasta-phd-teme-bondingu/ 4 324 2,51 % 

5. 
/napisali-sme/item/298-reakcia-na-clanok-o-bezbolestnom-a-programov
anom-porode 

3 457 2,01 % 

6. /tehulky/porodne-pribehy 3 309 1,92 % 

7. /napisali-sme/item/334-otvoreny-list-dm-drogerie 3 166 1,84 % 

8. /tehulky/ked-nas-osud-skusa/item/78-missed-abortion 2 836 1,64 % 

9. 
/napisali-sme/item/305-velke-porovnanie-tehotenskych-vysetreni-slove
nsko-nemecko-dansko-norsko-v-com-sa-odlisujeme-od-zahranicia 

2 581 1,50 % 

1
0. 

/napisali-sme/item/313-how-is-it-possible-that-they-have-such-a-low-ep
isiotomy-rate-in-denmark-in-2012 

2 167 1,26 % 

 
 

Aj v roku 2014 sme pokračovali v publikovaní obľúbených príbehov na našich stránkach. 

Prostredníctvom pozitívnych pôrodných skúseností ukazujeme dobrú prax pri pôrode a upozorňujeme 

na dôležitosť pozitívneho zážitku z pôrodu pre ženu aj novovznikajúcu rodinu. V sekcii svedectvá sme 

uverejnili skúsenosť s pôrodom dieťatka s ťažkou vývojovou vadou a svedectvo českej pôrodnej 

asistentky Anny Kohutovej o jej ceste k podpore prirodzených pôrodov. 

A sme veľká rodina. Vitaj Lívia! 

Kašli na banány a šupuj domov! 

Reparát z rodenia alebo druhýkrát inak 

Anna Kohutová – nenechajte si svoj pôrod vziať 

HBAC v našich podmienkach, alebo ako som sa druhýkrát narodila s mojím druhorodeným 

Nemusíš sa báť 

Druhý pokus: Splnený sen! 

Jednoznačná voľba 
 

http://www.zenskekruhy.sk/pribehy/porod/sme-velka-rodina-vitaj-livia/
http://www.zenskekruhy.sk/pribehy/porod/kasli-na-banany-supuj-domov/
http://www.zenskekruhy.sk/pribehy/porod/reparat-rodenia-alebo-druhykrat-inak/
http://www.zenskekruhy.sk/pribehy/svedectva/anna-kohutova-nenechajte-si-svoj-porod-vziat/
http://www.zenskekruhy.sk/pribehy/porod/hbac-nasich-podmienkach-alebo-ako-som-sa-druhy-krat-narodila-mojim-druhorodenym/
http://www.zenskekruhy.sk/pribehy/porod/nemusis-sa-bat/
http://www.zenskekruhy.sk/pribehy/porod/druhy-pokus-splneny-sen/
http://www.zenskekruhy.sk/pribehy/svedectva/jednoznacna-volba/


V sekcii Témy bolo publikovaných niekoľko článkov s odbornou tematikou. Článkami o epiziotómii 

a Kristellerovej expresii prispela dánska profesorka pôrodnej asistencie Jette Aaroe Clausen, ďalej séria 

autorských článkov venovaných tehotenstkým vyšetreniam, článok o rešpektujúcom gynekologickom 

vyšetrení, odporúčaniach FIGO a WHO týkajúcich sa lekárskych zásahov pri pôrode, infografiky týkajúce 

sa informovaného súhlasu a zdravotnej dokumentácie či dvojdielny článok o rozšírení epiziotómie 

z pohľadu lekárskej histórie. 

Publikovali sme rozhovory týkajúce sa predovšetkým témy podpory bondingu: s doc. MUDr. 

Jozefom Haštom, dvojdielny rozhovor s klinickou psychologičkou Michaelou Mrowetz, ktorého druhý 

diel je venovaný postraumatickej stresovej poruche po pôrode, a s pôrodnou asistentkou Janou 

Riedlovou. Ukázalo sa, že rozhovory s odborníkmi sú u návštevníčok a návštevníkov našej stránky 

populárny a vhodný komunikačný nástroj, vďaka ktorému môžeme upozorňovať na dobrú prax. 

Napríklad  rozhovor s docentom Haštom patrí do prvej pätice najčítanejších článkov na našom webe. 

V roku 2014 sme začali intenzívnejšie komunikovať so ženami prostredníctvom sociálnych médií. 

Naša predošlá komunikácia napríklad prostredníctvom Facebooku sa ukázala ako nedostatočná – ľudia 

nereagovali, nezdieľali články či statusy – čo malo negatívny dopad na šírenie informácií medzi ďaľších 

používateľov sociálnej siete. Avšak hneď ako sme začali venovať údržbe profilovej stránky na Facebooku 

čas a energiu, reakcie ľudí vzrástli. Momentálne využívame Facebook ako jeden z hlavných 

komunikačných kanálov so ženami. S pravidelným prispievaním sme začali na jeseň v súvislosti 

s kampaňou o podpore bondingu a v tom čase sledovalo náš profil cca 1300 ľudí. Na prelome rokov 

2014/2015 sa nám podarilo dosiahnuť sledovanosť našich aktivít 2000 užívateľmi. O aktivitách Ženských 

kruhov v pravidelných týždňových intervaloch informujeme aj prostredníctvom newslettera.  

Rast nášho dosahu na Facebooku: 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Mediálne výstupy 

Ženské kruhy boli oslovené v súvislosti s témou nástrihu hrádze do relácie Reflex na Markíze. 

Vznikla reportáž, ktorej prepis si môžete prečítať na našich stránkach. Ďaľší významný mediálny výstup 

znamenala reportáž v hlavnom spravodajstve RTVS na tému kontaktu koža na kožu. V roku 2014 sme 

usporiadali dve tlačové konferencie, prvú na tému podpory bondingu (náklady na tlačovú konferenciu 

boli vo výške 93 EUR) a druhú v spolupráci s ODZ k téme dodržiavania ľudských práv žien pri pôrode 

(náklady hradilo občianske združenie ODZ). 

 

Vzdelávanie  

Na to, aby sme mohli prinášať kvalitné informácie, je potrebné, aby sa členky nášho tímu neustále 

vzdelávali. Ide predovšetkým o kurzy, workshopy a konferencie. Tie zároveň ponúkajú priestor na 

nachádzanie kontaktov. Náklady na vzdelávanie, vrátane cestovného predstavovali 470 EUR.  

 

Fundraising  

V roku 2014 sme sa aktívnejšie začali venovať zabezpečovaniu finančných zdrojov potrebných pre 

chod združenia – fundraisingu, a to aktívnymi žiadosťami o jednorazové alebo pravidelné finančné dary 

prostredníctvom portálu darujme.sk. Dary od jednotlivcov presiahli v roku 2014 sumu 1300 EUR. 

Získavanie dostatočných finančných zdrojov je zároveň jedna z priorít, ktorú si naše združenie kladie na 

nadchádzajúce odobie. Aj napriek tomu, že nejde o hlavnú náplň našej činnosti, naše ďaľšie pôsobenie 

si vyžaduje nemalé finančné zdroje. Tie si musíme aktívne zabezpečovať či už cez individuálnych darcov, 

pravidelné členské príspevky, 2 % z daní alebo formou grantov poskytovaných na konkrétne programy. 

Pozitívum je, že činnosť združenia a objem práce, ktorú vykonali naše členky, nadobudol rozmery, ktoré 

sú nad rámcom dobrovoľníckej práce. Je to signál, že naša práca má zmysel a pôsobenie v tejto oblasti 

je potrebné.  

http://www.zenskekruhy.sk/zk-v-mediach/tv-a-rozhlas/prepis-reportaze-nastrihoch-relacii-reflex-markiza/
http://www.zenskekruhy.sk/zk-v-mediach/tv-a-rozhlas/podpore-bondingu-vo-vecernych-spravach-stv/


Fotografia na obálke: Matheus Lotero https://www.flickr.com/photos/matheuslotero/6792727884 

Ako sme už viackrát zdôraznili, združenie Ženské kruhy dosiahlo pozoruhodné výsledky len vďaka 

dobrovoľníckej práci našich členiek, podporovateliek a podporovateľov. Táto dobrovoľnícka práca 

predstavuje často expertnú prácu, pri ktorej sú kladené vysoké nároky na kvalitu. Výstupy sú zväčša 

výsledkom tímovej práce, ktorá je často sťažená tým, že komunikácia je obmedzená na virtuálny priestor 

a vyžaduje flexibilitu, prispôsoboivosť a vysokú mieru sebadisciplíny ako aj vynikajúce komunikačné 

zručnosti. Náklady spojené s organizáciou dobrovoľníckej činnosti boli vo výške 1000 EUR.  

 

Členská základňa 

Ženské kruhy zostali aj v roku 2014 v pomerne komornom zložení – 38 členiek/členov. Oslovovaniu 

nových potenciálnych členiek alebo členov sme nevenovali v tomto období žiadne úsilie. Aktívne 

rozširovanie členskej základne vidíme do budúcna ako jeden z dôležitých cieľov, na ktoré by sme sa mali 

zamerať. Silná členská základňa dáva organizácii väčšie slovo, vážnosť aj legitimitu. Zabezpečuje tiež stály 

a istý finančný príjem pre organizáciu, čím sa znižuje neistota financovania projektov v nasledujúcom 

roku. Výška členského poplatku je na kalendárny rok 10 EUR.  

Vyzbierané členské v takejto sume teda nepokrýva ani základné administratívne náklady spojených 

s bankovými, poštovými a administatívnymi poplatkami (456 EUR), nevyhnutné na uskutočnenie 

stretnutia organizačného výboru a valné zhromaždenie (143 EUR) a spojené s vedením účtovníctva (300 

EUR, zvyšnú časť predstavovala dobrovoľnícka práca v hodnote700 EUR). S finančnými prostriedkami 

vyzbieranými na členskom zatiaľ nemôžeme rátať ako so stabilným obnosom, umožňujúcim pokryť 

činnosť združenia v zásadnejšom rozsahu. Riadenie a administratívna činnosť združenia boli 

zabezpečené dobrovoľnícky (v hodnote viac než 6000 EUR) a náklady spojené s telefónom a internetom 

(príspevok na nevyhnutné náklady pre členky predstavenstva v hodnote 2040 EUR). Tieto náklady sme 

mohli pokryť aj vďaka grantu od Slovenko-českého ženského fondu.  

V roku 2014 nebolo možné sa o tento grant uchádzať, pričom nie je možné vynaložiť na tieto 

náklady prostriedky z nášho významného zdroja (podiel na 2% z dani z príjmov) a preto  musíme v roku 

2015 hľadať iné zdroje, z ktorých budeme môcť uhradiť tieto nevyhnutné náklady na činnosť združenia. 
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Poznámky (Úč  NUJ 3 – 01) IČO  4 2 2 8 6 9 0 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. 

Ženské kruhy, Na hlinách 17, 917 01 Trnava  

Zuzana Krišková, Monika Janovičová, Gabriela Janovičová 

28.9.2011 

 

(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. 

Predsedníčka v roku 2014: Gabriela Janovičová 

Podpredsedníčky  v roku 2014: Zuzana Krišková, Miroslava Kotríková Rašmanová, Andrea Laca, Zuzana Lafférsová 

Členky organizačného výboru: Gabriela Janovičová, Zuzana Krišková, Miroslava Kotríková Rašmanová, Andrea Laca, 
Zuzana Lafférsová, Katarína Bartoňová, Martina Jurčovičová, Marta Babincová, Iveta Jančigová 

Členky valného zhromaždenia: Andrea Laca, Dusana Kisonova, Iveta Jančigová, Lucia Kečkéšová, Zuzka Laffersova, 
Alexandra Somorovská, Lucia Pándová Budzáková, Katarína Bartoňová, Drahoslava Lipková, Katarína Klimová, 
Monika Polívková, Eva Kubovčíková, Irena Dobrovolná, Marta Babincová, Andrea Rábeková, Sabina 
Jankovičová,Silvia Krištofčáková Galatová, Gabriela Janovičová, Katarína Radvanská, Michaela Liozinova, Miroslava 
Kotríková Rašmanová, Adriana Kamenická, Tamara Čižmárová. Zuzana Bajkaiová, Zuzana Bernáthová, Andrea 
Valašteková, Barbora Frýželková, Ľudmila Lichtneckerová, Blanka Ríhová, Andrea Borzová Chyliková, Andrea 
Kvintová, Jozef Drienovský, Martina Jurčovičová, Miriam Drienovská,Petra Christophoryov,  Kristína Krásna 

 

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

Účel občianskeho združenia Ženské kruhy: 

Podpora a cielená činnosť zameraná na humanizáciu pôrodníctva v Slovenskej republike, najmä na  osvetu a šírenie 
myšlienok v oblasti prirodzeného tehotenstva, prirodzeného, normálneho pôrodu s následnou neoddeliteľnou 
jednotou matky a dieťaťa a podporou dlhodobého dojčenia. Pod prirodzeným, normálnym pôrodom sa rozumie pôrod 
definovaný podľa dokumentu Svetovej zdravotníckej organizácie s názvom „Starostlivosť v priebehu normálneho 
pôrodu“ a podľa ENCA (European Network of Childbirth Associations – Európskej siete pôrodných organizácií).  

Presadzovať vedecky odôvodnený model starostlivosti, ktorá je k matke, dieťaťu a rodine priateľská, presadzovať 
skvalitnenie pôrodnej starostlivosti sprevádzanej podstatným znížením nákladov, podpora ďalšieho vzdelávania ľudí, 
ktorí sa o normálny, prirodzený spôsob vedenia pôrodu zaujímajú.  

Rozvíjať občianske spôsobilosti a právne vedomie jednotlivcov a jednotlivkýň, najmä v súvislosti s reprodukčnými 
právami žien. Presadzovať právo na ľudskú dôstojnosť, právo na ochranu pred diskrimináciou a ľudské práva žien. 

Presadzovať vytváranie spravodlivých podmienok pre uplatňovanie práv a pre realizáciu zodpovednosti pre všetkých.  
Posilňovať realizáciu zodpovednosti jednotlivcov a jednotlivkýň, za seba, svoje komunity i celú spoločnosť. 

Posilňovať občianske pôsobnosti a právne vedomie jednotlivcov a jednotlivkýň. 

Iniciovať zmenu zákonov Slovenskej republiky tak, aby vytvorili podmienky pre plánovaný pôrod v prirodzenom 
sociálnom prostredí ženy , pôrod v pôrodnom dome, ambulantný pôrod a následnú popôrodnú starostlivosť 
o novorodené dieťa a jeho matku ako neoddeliteľnú jednotku. 
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Vytvárať lokálne komunity – ženské kruhy, s cieľom vytvoriť sociálne podporné skupiny so zameraním na významné 
udalosti v živote žien a rodín (tehotenstvo, pôrod, materstvo, dojčenie, potrat a úmrtie dieťaťa, šestonedelie, prechod 
a iné).  

Zhromažďovať finančné prostriedky na zakúpenie určitého potrebného vybavenia poskytovateľov zdravotnej 
starostlivosti (vybavenie, ktoré nie je možné hradiť z rozpočtu zdravotníckych zariadení, alebo poskytovateľov 
zdravotnej starostlivosti).  

Vytvárať podmienky a realizovať ďalšie aktivity, ktoré  súvisia so šírením a realizáciou myšlienky dodržiavania 
ľudských práv pri pôrode a zdravotnej starostlivosti na základe bioetických princípov a medicíny založenej na 
dôkazoch. 

Zhromažďovať finančné prostriedky na zakúpenie práv na filmy s tematikou ľudských a reprodukčných práv žien, 
tehotenstva, pôrodu a dojčenia zo Slovenskej republiky i zahraničia, ich preklad, výrobu titulkov alebo dabingu a ich 
následné premietanie na území SR a slovenským komunitám v zahraničí.  

Zhromažďovať finančné prostriedky na podporu výroby  filmov s tematikou ľudských a reprodukčných práv, pôrodu 
a dojčenia a ich následné premietanie. 

Zhromažďovať finančné prostriedky na podporu tvorby a publikovanie osvetovej a náučnej literatúry, plagátov, brožúr 
a podobne zameraných tlačovín na osvetu v oblasti ľudských práv, reprodukčných práv a zdravotnej starostlivosti na 
základe bioteckých princípov a medicíny založenej na dôkazoch. 

Adresne pomáhať jednotlivcom  i  subjektom s právnou subjektivitou aj bez právnej subjektivity. 

Propagovať činnosti združenia. 

Propagácia slovenských firiem a slovenských výrobkov 

(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.  

0 

(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.  

 

Čl. II 

Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach 

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

Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti. 

(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. 

Nenastali zmeny účtovných zásad a zmeny účtovných metód. 

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

a) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou, 

b) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou, 

c) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom,  

d) dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou, 

e) dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou, 

f) dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom, 
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g) dlhodobý finančný majetok, 

h) zásoby obstarané kúpou, 

i) zásoby vytvorené vlastnou činnosťou, 

j) zásoby obstarané iným spôsobom, 

k) pohľadávky, 

l) krátkodobý finančný majetok, 

m) časové rozlíšenie na strane aktív, 

n) záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov, 

o) časové rozlíšenie na strane pasív, 

p) deriváty, 

r) majetok a záväzky zabezpečené derivátmi. 

 (4) Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého hmotného majetku  a dlhodobého nehmotného 
majetku, pričom sa uvádza doba odpisovania, použité sadzby odpisov a odpisové metódy pri určení odpisov.  

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

 

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, 

Účtovná jednotka nemá dlhodobý hmotný majetok. 

b) prehľad oprávok a opravných položiek k dlhodobému majetku podľa jednotlivých položiek tohto majetku v členení podľa 
položiek súvahy; uvádza sa stav oprávok a opravných položiek k dlhodobému majetku na začiatku bežného účtovného 
obdobia, ich prírastky a úbytky počas bežného účtovného obdobia a zostatok na konci bežného účtovného obdobia, 

c) prehľad o zostatkových cenách dlhodobého majetku na začiatku bežného účtovného obdobia a na konci bežného účtovného 
obdobia. 

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

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

(4) Údaje o štruktúre dlhodobého finančného majetku za bežné účtovné obdobie a jeho umiestnenie v členení podľa položiek 
súvahy a o zmenách, ktoré sa uskutočnili v priebehu bežného účtovného obdobia v jednotlivých položkách dlhodobého  
finančného  majetku. 

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

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

(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. 

(8) Opis významných pohľadávok v nadväznosti na položky súvahy a v členení na pohľadávky za hlavnú nezdaňovanú  
činnosť,  zdaňovanú činnosť a podnikateľskú činnosť. 
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(9) Prehľad  opravných položiek k pohľadávkam, pričom sa uvádza ich stav na začiatku bežného účtovného obdobia, tvorba, 
zníženie alebo zúčtovanie opravných položiek počas bežného účtovného obdobia a stav na konci bežného účtovného obdobia, 
ako aj dôvod tvorby, zníženia alebo zúčtovania opravných položiek k pohľadávkam. 

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

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

(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.  

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

(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, 

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, 

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

d) prehľad o výške záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti v členení podľa položiek súvahy  

 1. do jedného roka vrátane: 

 2. od jedného roka do piatich rokov vrátane, 

 3. viac ako päť rokov, 

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, 

f) prehľad o bankových úveroch, pôžičkách a návratných finančných výpomociach s uvedením meny, v ktorej boli poskytnuté, 
druhu, hodnoty v cudzej mene a hodnoty v eurách ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, výšky úroku, splatnosti 
a formy zabezpečenia, 

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

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

a) zostatkovú hodnotu bezodplatne nadobudnutého dlhodobého majetku, 

b) zostatkovú hodnotu dlhodobého majetku obstaraného z dotácie, 

c) zostatok nepoužitej dotácie alebo grantu, 

d) zostatok nepoužitej časti podielu zaplatenej dane:  

e) zostatkovú hodnotu dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane. 

(16)Údaje o majetku prenajatom formou finančného prenájmu, a to 

a) celková suma dohodnutých platieb ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, v členení na istinu a finančný náklad, 

b) suma istiny a finančného nákladu podľa doby splatnosti  

 1. do jedného roka vrátane, 

 2. od jedného roka do piatich rokov vrátane, 
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     3. viac ako päť rokov. 

 

Čl. IV 

Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje vo výkaze ziskov a strát 

(1)Prehľad tržieb za vlastné výkony a tovar s uvedením ich opisu a vyčíslením hodnoty tržieb podľa jednotlivých hlavných 
druhov výrobkov,  služieb hlavnej činnosti a podnikateľskej činnosti účtovnej jednotky. 

Tržby z predaja služieb: 230 EUR 

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

3000 EUR finančný príspevok od Slovensko-čekého ženského fondu 

1600 EUR finančný príspevok od Nadácie Jána korca 

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

(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. 

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

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

(7)Opis a suma významných položiek finančných nákladov; uvádza sa aj celková suma kurzových strát, pričom osobitne sa 
uvádza hodnota kurzových strát účtovaná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. 

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

a) overenie účtovnej závierky, 

b) uisťovacie audítorské služby okrem  overenia účtovnej závierky, 

c) súvisiace audítorské služby, 

d) daňové poradenstvo, 

e) ostatné neaudítorské služby. 

Čl. V 

Opis údajov na podsúvahových účtoch 

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

Čl. VI 

Ďalšie informácie 

(1) Opis a hodnota iných aktív, ktorými sa rozumie možný majetok, ktorý vznikol v dôsledku minulých udalostí a ktorého 
existencia alebo vlastníctvo závisí od toho, či nastane alebo nenastane jedna alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých 
vznik nezávisí od účtovnej jednotky; týmito inými aktívami sú napríklad práva zo servisných zmlúv, poistných zmlúv, 
koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv, práva z investovania prostriedkov získaných oslobodením od dane z príjmov. 

(2) Opis a hodnota iných pasív vyplývajúcich zo súdnych rozhodnutí, z poskytnutých záruk, zo všeobecne záväzných právnych 
predpisov, z ručenia podľa jednotlivých druhov ručenia;  takýmito inými pasívami sú: 

a) možná povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti a ktorej existencia závisí od toho, či nastane alebo nenastane 
jedna alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej jednotky, alebo 

b) povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti, ale ktorá sa nevykazuje v súvahe, pretože nie je pravdepodobné, že 
na splnenie tejto povinnosti bude potrebný úbytok ekonomických úžitkov, alebo výška tejto povinnosti sa nedá spoľahlivo 
oceniť. 
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(3) Opis významných položiek ostatných finančných povinností, ktoré sa nesledujú v účtovníctve a neuvádzajú sa v súvahe; pri 
každej položke sa uvádza jej opis, výška a údaj, či sa týka spriaznených osôb, a to 

a) povinnosť z devízových termínovaných obchodov a iných finančných derivátov, 

b) povinnosť z opčných obchodov, 

c) zákonná povinnosť alebo zmluvná povinnosť odobrať určité produkty alebo služby, napríklad z dodávateľských alebo 
odberateľských zmlúv, 

d) povinnosť z leasingových, nájomných, servisných, poistných, koncesionárskych, licenčných zmlúv a podobných zmlúv, 

e) iné povinnosti.  

(4) Prehľad nehnuteľných kultúrnych pamiatok, ktoré sú v správe alebo vo vlastníctve účtovnej jednotky. 

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

 

 

 

 

 

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

 
Bežné  účtovné obdobie 

Bezprostredne 
predchádzajúce účtovné 

obdobie 
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov 0 0 

z toho  počet vedúcich zamestnancov 0 0 

Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou  7 5 

Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku 
činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia 65 60 
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Vzorová tabuľka  k čl. III ods. 1 o stave a pohybe dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 

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 

 
 

     

prírastky          

úbytky         

presuny        

Stav na konci bežného 
účtovného obdobia 

       

Oprávky – stav na 
začiatku bežného 
účtovného obdobia 

       

prírastky          

úbytky         

Stav na konci bežného 
účtovného obdobia 

       

Opravné položky – stav 
na začiatku bežného 
účtovného obdobia 

       

prírastky          

úbytky         
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Stav na konci bežného 
účtovného obdobia 

       

Zostatková hodnota 
Stav na začiatku bežného 
účtovného obdobia 

       

Stav na konci bežného 
účtovného obdobia 

       

 

Tabuľka č. 2 

 Pozemky 
Umelecké 

diela 
a zbierky 

Stavby 

Samostatné 
hnuteľné 

veci 
a súbory 

hnuteľných 
vecí 

Dopravné 
prostriedky 

Pestovateľské 
celky trvalých 

porastov 

Základné 
stádo 

a ťažné 
zvieratá 

Drobný 
a ostatný 
dlhodobý 
hmotný 
majetok 

Obstaranie 
dlhodobého 
hmotného 
majetku 

Poskytnuté 
preddavky 

na 
dlhodobý 
hmotný 
majetok 

Spolu 

Prvotné ocenenie - 
stav na začiatku 
bežného účtovného 
obdobia 

 

 

         

prírastky              

úbytky             

presuny            

Stav na konci 
bežného účtovného 
obdobia 

           

Oprávky – stav na 
začiatku bežného 
účtovného obdobia 

           

prírastky              

úbytky             

Stav na konci            
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bežného účtovného 
obdobia 
Opravné položky – 
stav na začiatku 
bežného účtovného 
obdobia 

           

prírastky              

úbytky             

Stav na konci 
bežného účtovného 
obdobia 

           

Zostatková hodnota 
Stav na začiatku 
bežného účtovného 
obdobia 

           

Stav na konci 
bežného účtovného 
obdobia 

           

 

Vzorová tabuľka k čl. III ods. 4 a 5  o štruktúre a o zmenách jednotlivých položiek dlhodobého finančného majetku 

 

Podielové cenné 
papiere a podiely 

v ovládanej obchodnej 
spoločnosti 

Podielové cenné 
papiere a podiely 

v obchodnej 
spoločnosti 

s podstatným 
vplyvom 

Dlhové cenné 
papiere držané do 

splatnosti 

Pôžičky 
podnikom 

v skupine a 
ostatné pôžičky 

Ostatný 
dlhodobý 
finančný 
majetok 

Obstaranie 
dlhodobého 
finančného 

majetku 

Poskytnuté 
preddavky na 

dlhodobý 
finančný  
majetok 

Spolu 

Prvotné ocenenie 
Stav  na začiatku bežného 
účtovného obdobia 

  
 

     

Prírastky         

Úbytky         

Presuny         
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Stav na konci bežného účtovného 
obdobia 

  
 

     

Opravné položky 
Stav na začiatku bežného 
účtovného obdobia 

  
 

     

Prírastky         

Úbytky         

Stav na konci bežného účtovného 
obdobia 

  
 

     

Zostatková hodnota  
Stav na začiatku bežného 
účtovného obdobia 

  
 

     

Stav na konci bežného účtovného 
obdobia 

  
 

     

 

 

 

Vzorová tabuľka k čl. III ods. 4 o štruktúre dlhodobého finančného majetku  

Názov 
spoločnosti 

Podiel na základnom 
imaní (v %) 

Podiel účtovnej jednotky 
na hlasovacích právach 

(v %) 

Hodnota vlastného imania ku koncu Účtovná hodnota ku koncu 

bežného 
účtovného 

obdobia 

bezprostredne 
predchádzajúceho 
účtovného obdobia 

bežného účtovného 
obdobia 

bezprostredne 
predchádzajúceho 
účtovného obdobia 
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Vzorová tabuľka k čl. III ods. 6 o položkách krátkodobého finančného majetku 

Tabuľka č. 1  

Krátkodobý finančný majetok Stav na začiatku bežného účtovného 
obdobia Prírastky Úbytky Stav na konci bežného účtovného 

obdobia 

Majetkové cenné papiere na 
obchodovanie 

    

Dlhové cenné papiere na 
obchodovanie  

    

Dlhové cenné papiere so 
splatnosťou do jedného roka 
držané do splatnosti  

    

Ostatné realizovateľné cenné 
papiere 

    

Obstarávanie krátkodobého 
finančného majetku 

    

Krátkodobý finančný majetok 
spolu 

    

 

Tabuľka č. 2 

Krátkodobý finan čný  majetok 
Zvýšenie/ zníženie hodnoty  

(+/-) 

Vplyv ocenenia na výsledok hospodárenia bežného 
účtovného obdobia Vplyv ocenenia na vlastné imanie 

Majetkové cenné papiere na obchodovanie    

Dlhové cenné papiere na obchodovanie    

Ostatné realizovateľné cenné papiere    

Krátkodobý finančný  majetok spolu    
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Vzorová tabuľka k čl. III ods. 7 o vývoji opravných položiek k zásobám  

Druh zásob Stav na začiatku bežného 
účtovného obdobia 

Tvorba opravnej položky 
(zvýšenie) 

Zníženie opravnej 
položky 

Zúčtovanie  opravnej 
položky 

Stav na konci bežného 
účtovného obdobia 

Materiál      

Nedokončená výroba  
a polotovary vlastnej 
výroby 

     

Výrobky       

Zvieratá      

Tovar      

Poskytnutý preddavok 
na zásoby 

     

Zásoby spolu      

 

Vzorová tabuľka k čl. III ods. 9  o vývoji opravných položiek k pohľadávkam 

Druh pohľadávok Stav na začiatku bežného 
účtovného obdobia 

Tvorba opravnej položky 
(zvýšenie) 

Zníženie opravnej 
položky 

Zúčtovanie  opravnej 
položky 

Stav na konci bežného 
účtovného obdobia 

Pohľadávky 
z obchodného styku 

     

Ostatné pohľadávky      

Pohľadávky voči 
účastníkom združení 

     

Iné pohľadávky 0 0 0 0 20 

Pohľadávky spolu 0 0 0 0 20 
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Vzorová tabuľka k čl. III ods. 10  o pohľadávkach do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti  

 Stav na konci 

bežného účtovného obdobia bezprostredne predchádzajúceho účtovného 
obdobia 

Pohľadávky do lehoty splatnosti 0 0 

Pohľadávky po lehote splatnosti 20 0 

Pohľadávky spolu 20 0 

 

Vzorová tabuľka k čl. III ods. 12 o zmenách vlastných zdrojov krytia neobežného majetku a obežného majetku     

 Stav na začiatku bežného 
účtovného obdobia 

Prírastky 
(+) 

Úbytky 
(-) 

Presuny 
(+, -) 

Stav na konci bežného 
účtovného obdobia 

Imanie a fondy 

Základné imanie      

z toho:  
nadačné imanie v nadácii 

     

vklady zakladateľov      

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      
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Fondy tvorené zo zisku      

Ostatné fondy      

Nevysporiadaný výsledok 
hospodárenia minulých rokov 

     

Výsledok hospodárenia za 
účtovné obdobie 

0    0 

Spolu  0 0 0 0 

 

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

Názov položky Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 

Účtovný zisk  

Rozdelenie účtovného zisku 

Prídel do základného imania  

Prídel do fondu tvoreného podľa osobitného predpisu  

Prídel do fondu reprodukcie  

Prídel do rezervného fondu  

Prídel do fondu tvoreného zo zisku  

Prídel do ostatných fondov  

Úhrada straty minulých období  

Prevod do sociálneho fondu   

Prevod  do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov  

Iné   

Účtovná strata  

Vysporiadanie účtovnej straty 

Zo základného imania  

Z rezervného fondu  
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Z fondu tvoreného zo zisku  

Z ostatných fondov  

Z nerozdeleného zisku minulých rokov  

Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov  

Iné   
 

Vzorová tabuľka k čl. III ods. 14 písm. a) o  tvorbe a použití rezerv 

Druh rezervy Stav na začiatku bežného 
účtovného obdobia Tvorba rezerv Použitie rezerv Zrušenie alebo 

zníženie rezerv 
Stav na konci bežného 

účtovného obdobia 
Jednotlivé druhy krátkodobých 
zákonných rezerv 

     

Jednotlivé druhy dlhodobých 
zákonných rezerv 

     

Zákonné rezervy spolu      
Jednotlivé druhy krátkodobých 
ostatných rezerv 

     

Jednotlivé druhy dlhodobých 
ostatných rezerv 

     

Ostatné rezervy spolu      

Rezervy spolu      

 

Vzorová tabuľka k čl. III ods. 14 písm. c) a d) o záväzkoch 

Druh záväzkov 
Stav na konci 

bežného účtovného obdobia bezprostredne predchádzajúceho 
účtovného obdobia 

Záväzky po lehote splatnosti   

Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou 
splatnosti do jedného  roka 1131 135 

Krátkodobé záväzky spolu 1131 135 
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Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od  jedného  do 
piatich  rokov  vrátane    

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť 
rokov    

Dlhodobé záväzky spolu   

Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu   

 

Vzorová tabuľka k čl. III ods. 14 písm. e) o vývoji sociálneho fondu 

Sociálny fond Bežné  účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce 
účtovné  obdobie 

Stav k prvému dňu účtovného obdobia   

Tvorba na ťarchu nákladov   

Tvorba zo zisku   

Čerpanie   

Stav k poslednému dňu účtovného obdobia   

 
Vzorová tabuľka k čl. III ods. 14 písm. f) o bankových úveroch, pôžičkách a návratných finančných výpomociach 

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       
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Vzorová tabuľka k čl. III ods. 15 o významných položkách výnosov budúcich období 

Položky výnosov budúcich 
období z dôvodu 

Stav na konci bezprostredne 
predchádzajúceho účtovného obdobia Prírastky Úbytky Stav na konci bežného účtovného 

obdobia 

bezodplatne nadobudnutého 
dlhodobého majetku 

    

dlhodobého majetku obstaraného 
z dotácie 

    

dlhodobého majetku  obstaraného 
z finančného daru  

    

dotácie zo štátneho rozpočtu alebo 
 z prostriedkov Európskej únie 

    

dotácie z rozpočtu obce alebo z 
rozpočtu vyššieho územného celku 

    

grantu     

podielu zaplatenej dane 123,56 3047,47 2817,35 353,68 

dlhodobého  majetku  obstaraného 
z podielu zaplatenej dane 

    

 

Vzorová tabuľka k čl. III ods. 16 o majetku prenajatom formou finančného prenájmu 

Záväzok 
Stav na konci bezprostredne 
predchádzajúceho účtovného 

obdobia 
Istina Finančný náklad Stav na konci bežného účtovného 

obdobia 

Celková suma dohodnutých platieb     

do jedného roka vrátane     

od jedného roka do piatich  rokov 
vrátane     

viac ako päť rokov     
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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 

Cestovné náklady 123,56 870,99 

Kampaň bondingh(služby)  1662,8 

Kampaň bonding (osobitné náklady)  160 

Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia 353,68 

 

 

 

Vzorová tabuľka k čl. IV  ods. 8 o nákladoch vynaložených v súvislosti s auditom účtovnej závierky 

Jednotlivé druhy nákladov za Suma 

overenie účtovnej závierky  

uisťovacie audítorské služby okrem overenia účtovnej závierky  

súvisiace audítorské služby  

daňové poradenstvo  

ostatné neaudítorské služby  

Spolu  

 


