


 

Výročná správa za rok 2017 
 

O nás 
Občianske združenie vzniklo v septembri 2011 z naliehavej potreby zmeniť viaceré aspekty 
zdravotnej starostlivosti poskytovanej ženám v súvislosti s pôrodom. Prvotnou predstavou 
bolo 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: Zuzana Krišková 
Podpredsedníčky: Gabriela Janovičová, Miroslava Kotríková-Rašmanová 
Organizačný výbor: Gabriela Janovičová, Zuzana Krišková, Miroslava Kotríková Rašmanová, 
Andrea Laca, Zuzana Lafférsová, Katarína Bartoňová, Iveta Jančigová, Zuzana Bajkaiová 
Členská základňa v roku 2017: 34 
 

 
Podrobný rozpis výnosov, nákladov a ďalšie informácie o stave majetku 
a záväzkov sa nachádzajú v prílohe tejto výročnej správy v Účtovnej závierke. 

 

V roku 2017 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 5100 EUR, bol oproti roku 
2016 vyšší o približne 800 EUR. Rok 2017 bol teda ďalším rokom, v ktorom sme 
zaznamenali nárast príjmov z podielu na dani. Avšak vzhľadom na charakter tohto 
príjmu je veľmi ťažké analyzovať, čo mohlo spôsobiť tento nárast. Naopak, mierny 
pokles predstavovali príjmy z darov od fyzických aj právnických osôb, ktoré boli vo 
výške takmer 8500 EUR, čo predstavuje približne o 500 EUR menej, ako boli príjmy 
z darov v roku 2016. V roku 2017 sme ukončili verejnú zbierku prostredníctvom 
darcovských sms s textom „DMS BONDING“. Z tejto zbierky sme získali a použili 
v roku 2017 306,56 EUR. Celkový príjem z verejnej zbierky bol vo výške 703,56 EUR za 
dva roky. Zbierku formou darcovských SMS v blízkej budúcnosti neplánujeme. 
Záverečná správa z verejnej zbierky je prístupná na našom webe. Členské príspevky 
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priniesli 290 EUR a výnosy z činnosti a predaja brožúrky Bonding – matkina náruč po 
pôrode boli vo výške viac ako 116 EUR. V roku 2017 sme použili finančné prostriedky, 
ktoré boli presunuté z roku 2016 na projekty v roku 2017 (takmer 3000 EUR). 
Významná časť príjmov v roku 2017 bola presunutá do roku 2018 (viac ako 6200 
EUR). 

 
Náklady občianskeho združenia dosiahli v roku 2017 viac než 9100 EUR. Ako 
nezisková organizácia nedosahujeme zisk, ten bol teda vo výške 0. Všetky 
prostriedky, ktoré neboli minuté v roku 2017, sme presunuli do roku 2018. Celková 
suma alokovaná na použitie do roku 2018 presiahla 10200 EUR. Ide predovšetkým 
o prostriedky určené na realizáciu projektov: Podpory kontaktu koža na kožu, 
pokračovanie vo výskumných aktivitách a šírenie povedomia o dodržiavaní ľudských 
práv žien pri pôrode. Významná časť prostriedkov bude použitá na vydanie publikácie 
Ženy-Matky-Telá II. Projekty na rok 2018 sú účtovne členené na príspevky fyzických 
osôb vo výške viac ako 6200 EUR, projekt bonding (666 EUR) a podiel dane z príjmov 
(viac ako 3340 EUR). Finančne kryté náklady boli oproti roku 2016 nižšie o viac než 
5500EUR. Pokles nákladov však nevnímame ako pozitívny trend – dlhodobo je 
významná časť nákladov vykrývaná dobrovoľnícky a z osobných zdrojov našich 
členiek a dobrovoľníčok a preto je naším cieľom pokrývať ich príjmy účasťou na 
projektoch. V roku 2017 sa časť plánovaných projektov nemohla uskutočniť 
z viacerých príčin. Pomerne veľkú časť zdrojov sme mali viazanú ako potenciálnu 
spoluúčasť na grantovom projekte MV SR, o ktorý sme sa uchádzali v auguste 2017. 
V podmienkach grantu bolo stanovené, že výsledky o udelení alebo neudelení grantu 
sa dozvieme v októbri 2017. To sa však neudialo a projekt by mal také meškanie 
(ešte ani v čase písania tejto správy – apríl 2018, nie sú známe výsledky), že by 
hrozilo nášmu občianskemu združeniu, že nebude v našich silách ho zrealizovať. 
Z tohto dôvodu sme v decembri 2017 žiadosť o grant stiahli, čím sa nám uvoľnili 
finančné prostriedky, ktoré sme však už nestihli minúť. V rámci bilancie platenej 
a neplatenej práce tak došlo k zhoršeniu. Finančné prostriedky, ktoré mali slúžiť ako 
spoluúčasť na grantovom projekte, plánujeme investovať do stabilizácie našej 
organizácie a do zlepšenia pracovných podmienok.  

 

Dobrovoľnícka práca naďalej tvorí podstatný vklad do činnosti združenia. 
Práca odvedená dobrovoľníčkami – predovšetkým ženami, predstavuje 
nielen zdroj pre občianske združenie, ale aj vynaloženú prácu, teda náklady. 
Odpracované hodiny presiahli počet 600, 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 6000 
EUR. V roku 2017 došlo k významnému poklesu množstva odpracovaných 
dobrovoľníckych hodín (približne o polovicu). Keďže tento trend nebol 
vyvážený zvýšením platenej práce, ide o negatívny vývoj. Obrovské 
zaťaženie vedenia a neplánovaný výpadok členky predstavenstva Miroslavy 
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Rašmanovej, ktorá bola dlhodobo chorá, spôsobili, že organizácia nemala 
dostatok zdrojov ani na riadenie dobrovoľníckej práce, ani na vykonávanie 
expertízy. V roku 2018 chceme intenzívne pracovať nielen na zvýšení 
finančných príjmov a zlepšovaní pomeru platenej vs. neplatenej práce, ale 
získať aj nové dobrovoľníčky, investovať do ich vzdelania a motivovať ich v 
práci pre občianske združenie.  

 

 
   

Všetkým našim dobrovoľníčkam a dobrovoľníkom patrí obrovská vďaka, že svoj voľný čas 
venovali občianskemu združeniu Ženské kruhy.  

Projekty občianskeho združenia 

Komunitné aktivity 
Postupne od svojho vzniku sa charakter nášho združenia zmenil z komunitného na 
ľudskoprávny. V roku 2017 sa tento trend ešte umocnil a energiu sme zameriavali na 
informovanie verejnosti prostredníctvom našej webovej stránky www.zenskekruhy.sk 
a Facebooku.  

Z pohľadu komunitných aktivít sme v roku 2017 pokračovali organizovaním workshopov 
zameraných na ľudské práva žien pri pôrode a premietaním filmu Mikropôrod. Ľudskoprávne 
témy spojené s pôrodníctvom a podpora kontaktu koža na kožu po pôrode a dojčenia tak pre 
nás naďalej zostali ťažiskovými témami. Vzdelávali sme verejnosť tiež o násilí a nerešpekte, 
s ktorými sa ženy môžu v tehotenstve a pri pôrode stretnúť. 
 

Prehľad besied a premietaní: 
 

● Prešov – premietanie filmu Mikropôrod spojené s prednáškou o kontakte koža na 
kožu, 

● Bratislava – Prednáška určená našim členkám o Kódexe marketingu náhrad 
materského mlieka 

● Bratislava – pri príležitosti svetového týždňa rešpektu k pôrodu sme zorganizovali 
premietanie filmu Mikropôrod spojené s prednáškou o ľudských právach žien pri 
pôrode 

● Bratislava – predpremiéra, premiéra a ďalšie premietania filmu Medzi nami, ktorého 
sa zúčastnila Zuzana Krišková ako odborná poradkyňa a hosťka režisérky Zuzany 
Límovej 

● Trnava - Právnická fakulta v Trnave – študentom a študentkám právnickej fakulty bol 
premietaný film Medzi nami, po ktorom nasledovala diskusia 
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Boli sme pozvané ako prednášajúce a zúčastnili sme sa nasledovných konferencií: 

● Zvolen - Konferencia slovenských pôrodných asistentiek  – predniesli sme prednášku 
Systémové aspekty porušovania ľudských práv žien pri pôrodnej starostlivosti 
v zdravotníckych zariadeniach na Slovensku. 

● Budapešť - Stretnutie aktivistiek v oblasti práv žien pri pôrodoch z krajín V4 
v Budapešti – konferencie sa zúčastnili Zuzana Krišková a Miroslava Rašmanová. 
Zuzana Krišková na konferencii predniesla správu o činnosti združenia a o stave 
dodržiavania ľudských práv žien pri pôrode na Slovensku. 

● Bratislava - Občianske združenia Občan, demokracia a zodpovednosť a Ženské 
kruhy zorganizovali diskusiu Násilie páchane na ženách a iné formy porušovania 
ľudských práv žien pri poskytovaní pôrodnej starostlivosti v zdravotníckych 
zariadeniach na Slovensku. 

 
Cestovné náklady a konferenčné poplatky mohli byť uhradené iba vďaka finančnej podpore, ktorú 
dostávame od žien či už prostredníctvom darov alebo 2%. Účasť na konferenciách nám pomáha získavať 
nielen nové poznatky ale aj kontakty a vymieňanie skúseností s aktivistkami a aktivistami zo zahraničia. 
Vďaka týmto môžeme naozaj držať krok s najnovšími poznatkami ohľadne tém, ktorým sa venujeme. 

 

Výskumné a advokačné aktivity 
 

● Kontakt koža na kožu po pôrode a podpora dojčenia (BFHI) 
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V roku 2017 sa ženy aj naďalej mohli zapojiť do internetového prieskumu 
o dodržiavaní BFHI postupov v slovenských pôrodniciach, ktorý sme pripravili 
spoločne so združením MAMILA. Vydali sme tlačovú správu, v ktorej popisujeme 
trendy podpory dojčenia v slovenských nemocniciach, vyplývajúce z dotazníka. 
Výsledky nášho prieskumu poukazujú na zhoršujúci sa trend v podávaní umelého 
mlieka novorodencom v pôrodniciach. Výrazné zlepšenie sme nezaznamenali ani 
v ostatných ukazovateľoch podpory dojčenia. Mierne sa zvýšila miera žien a detí, 
ktoré boli po pôrode v kontakte koža na kožu.  

Celoslovenský prieskum podpory dojčenia zameraný na dodržiavanie zásad BFHI je 
prvý a doposiaľ jediný svojho druhu na Slovensku. Vďaka tomuto prieskumu 
a príbehom žien, ktoré ho vyplnili, sme mohli poukázať na nedostatky a absenciu 
systémovej podpory dojčenia. Vytvorili sme tak podklady pre rokovania 
s Ministerstvom zdravotníctva a témou sa začali zaoberať aj médiá. Prelomový bol 
obsiahly článok v denníku SME, v ktorom redaktorka venovala priestor aj nášmu 
prieskumu a za Ženské kruhy sa v ňom vyjadrila Miroslava Rašmanová. Téme bol 
venovaný priestor aj v televíziách. Napríklad TV JOJ zaradila reportáž o stave BFHI na 
Slovensku do hlavného spravodajstva.  

Vďaka verejnému tlaku sa podarilo dosiahnuť, že v roku 2017 boli oficiálne vyhlásené 
BFHI certifikáty za neplatné, s oficiálnym zdôvodnením, že od zavedenia programu 
na Slovensku neprebehla v žiadnej z nemocníc kontrola dodržiavania BFHI zásad. 
Tento stav potvrdilo aj Ministerstvo zdravotníctva v odpovedi na našu infožiadosť.  

Popri týchto aktivitách sme aj naďalej pokračovali v informovaní širokej verejnosti 
o prospešnosti nerušeného kontaktu koža na kožu medzi matkou a dieťaťom po 
pôrode. Z príspevkov za darcovské sms sme vyhotovili video so slovenskými titulkami 
z rozhovoru s Nilsom Bergmanom.  
K téme kontaktu koža na kožu sme spravili v spolupráci s Máriou Martiniakovou 
autorské video s názvom: Kontakt koža na kožu – dôležitá súčasť pôrodu a video 
o Baby Friendly Iniciatíve. 
 
Publikovali sme tiež niekoľko článkov, ktorých cieľom bolo podať jasnou formou 
informácie o kontakte koža na kožu a podpore dojčenia: 

➔ Prečo je politika podpory dojčenia dôležitá (link) 
➔ Čo by ste mali vedieť o iniciatíve baby friendly nemocníc (link) 
➔ Matka a dieťa potrebujú po pôrode starostlivosť ako jedna jednotka (link) 
➔ Spoločné spanie a riziko SIDS (informačný materiál vypracovaný UNICEF 

preložený do slovenčiny) 
➔ Materská starostlivosť klokankovaním (prebraté a preložené do slovenčiny zo 

stránky mosaicscience) 
 

● Ľudské práva žien pri pôrode 

V roku 2017 sme spoločne s občianskym združením Občan, demokracia 
a zodpovednosť pokračovali v rozbehnutej spolupráci a spoločne sme pracovali na 
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vydaní pokračovania publikácie Ženy-Matky-Telá I: Ľudské práva žien pri pôrodnej 
starostlivosti v zdravotníckach zariadeniach na Slovensku a to Ženy-Matky-Telá II: 
Systémové aspekty porušovania ľudských práv žien pri pôrodnej starostlivosti 
v zdravotníckych zariadeniach na Slovensku.  

Prvá publikácia sa stretla s medzinárodným úspechom a aj v roku 2017 sme 
pokračovali v jej prezentácii na domácej aj zahraničnej pôde.  

 

Dokumentárny film Zuzany Límovej MEDZI NAMI, ktorý mal premiéru na jeseň 2017, 
prispel významnou mierou k tomu, že téma pôrodov sa dostala do centra záujmu 
médií, ale aj ministerstva. Na filme sme sa podieľali už pri jeho tvorbe - Zuzana 
Krišková bola odbornou konzultantkou a taktiež sme sa zúčastnili viacerých podujatí 
na jeho podporu (tlačová konferencia, diskusie, mediálne vystúpenia).  

Ako výsledok veľkého mediálneho tlaku zorganizovalo MZ SR pracovné stretnutie, na 
ktoré boli pozvané aj zástupkyne občianskych združení, medzi nimi aj Ženské kruhy. 
Ministerstvu sme predložili návrhy na spoluprácu a toto stretnutie otvorilo sériu 
ďalších stretnutí a jednaní s ministerstvom, ktoré pokračovali v roku 2018. 
Ministerstvo sa zaviazalo pristúpiť k zmenám a obnoviť program BFHI. Okrem iného 
zrušili poplatky za sprevádzajúcu osobu a za epidurálnu analgéziu, avšak len 
v nemocniciach v pôsobnosti štátu. Považujeme to za ústretový, avšak nesystémový 
krok a naďalej budeme vytvárať aktivity k systémovým zmenám.  

 

Podporné aktivity na napĺňanie cieľov združenia 
 

● Stránka www.zenskekruhy.sk je pre naše združenie hlavný komunikačný kanál, 
prostredníctvom ktorého uverejňujeme články, tlačové správy, príbehy a reakcie 
rôzneho druhu. V roku 2017 dosiahla stránka vyše 170 000 zobrazení, z čoho viac ako 
80 000 zobrazení bolo unikátnych. Miera nových návštev na stránke dosiahla 84,6 %. 
Nasledujúca tabuľka zobrazuje prehľad najčítanejších stránok.  
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Okrem už spomínaných článkov venovaných BFHI a kontaktu koža na kožu po pôrode 
sme sa naďalej venovali témam spojeným s právami žien pri pôrode a traume. Tieto 
články boli publikované na našej stránke alebo ako Facebookové statusy: 
 

➔ Trauma z pôrodu je skutočná (link) 
➔ Prečo testovať lieky na tehotných ženách (link) 
➔ Vy, vaše telo, váš pôrod, vaše dieťa (link) 
➔ Potrebujeme zmenu vzdelávania pre pôrodné asistentky (link) 
➔ Rešpektujúca starostlivosť pri pôrode nie je bonus (link) 
➔ Násilie a iné porušovanie ľudských práv žien pri pôrodoch: bežná realita 

(link) 
➔ Film Medzi nami je príležitosťou na kvalitnejšie pôrodníctvo (link) 
➔ Film Medzi nami rozprúdil diskusiu o pôrodoch na Slovensku, ženy sa 

ozývajú (link) 
 
 

 
V sekcii príbehy a svedectvá sme publikovali nasledovné výpovede žien: 
 

➔ Rodí, a ešte sa aj usmieva – veď ju to prejde (link) 
➔ Prečo som sa rozhodla pre pôrod v zahraničí alebo len tak porodiť (link) 
➔ Dva cisárske rezy, dva diametrálne odlišné príbehy (link) 
➔ Prístup lekárov k žene po potrate: bez štipky ľudskosti, bez emócií, a 

bez rešpektu (link) 
➔ Systém nepustí (link) 

 
 
Publikovanie pôrodných príbehov a svedectiev dáva ženám možnosť vyjadriť svoje 
očakávania, skúsenosti so zdravotnou starostlivosťou v rámci bezpečného priestoru, 
kde nie sú zosmiešňované, bagatelizované alebo umlčiavané. Aj naďalej plánujeme 
podporovať ženy v tom, aby o svojich skúsenostiach hovorili nahlas. 

 
● Sociálne médiá a mediálne výstupy 
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https://zenskekruhy.sk/temy/respekt-slobodna-volba/film-medzi-nami-je-prilezitostou-na-kvalitnejsie-porodnictvo/
https://zenskekruhy.sk/medialne-vystupy/film-medzi-nami-rozprudil-diskusiu-o-porodoch-na-slovensku-zeny-sa-ozyvaju/
https://zenskekruhy.sk/pribehy/rodi-a-este-sa-usmieva-ved-ju-to-prejde/
https://zenskekruhy.sk/pribehy/preco-som-sa-rozhodla-pre-porod-v-zahranici/
https://zenskekruhy.sk/pribehy/dva-cisarske-rezy-dva-diametralne-odlisne-pribehy/
https://zenskekruhy.sk/pribehy/svedectva/pristup-lekarov-k-zene-po-potrate-bez-stipky-ludskosti-bez-emocii-bez-respektu/
https://zenskekruhy.sk/pribehy/svedectva/system-nepusti/


 

V roku 2017 sa naša komunikácia s verejnosťou cez sociálne médium Facebook ešte 
zintenzívnila. Pokračovali sme v písaní a pridali niekoľko nových prvkov – napríklad 
pravidelnú rubriku „pondelkové kino“, v ktorej sme sa snažili vždy priniesť kvalitné 
dokumenty alebo rozhovory so zaujímavými osobnosťami, ktoré sa nejakým 
spôsobom dotýkajú pôrodov. Pomocou poznámok a obsiahlejších postov sme 
prinášali verejnosti prehľad o výsledkoch najnovších štúdií, o situácii v zahraničí, 
odborných odporúčaniach. Informujeme tiež krátko, ale hutne, o jednotlivých 
postupoch pri pôrode a o dobrej praxi. Podarilo sa nám dosiahnuť úroveň 6400 
sledovaní stránky (nárast približne o 1400 lajkov oproti minulému roku). Sme 
potešené, že naša členská základňa sa naďalej rozrastá, ľudia, ktorí nás sledujú, sa 
zapájajú do diskusií, zdieľajú s nami svoje dojmy, zážitky a názory, šíria naše články 
a príspevky ďalej. Do diskusií sa začali zapájať aj zdravotníčky a zdravotníci, čo tiež 
hodnotíme pozitívne. Facebook slúži ako nástroj osvety, zdieľania skúseností, dáva 
možnosť rýchlej reakcie na aktuálne dianie. Negatívne nás ovplyvnilo rozhodnutie 
Facebooku zaviesť tzv. Prieskumníka, čím nám dramaticky klesol dosah našich 
príspevkov. Vzhľadom na túto situáciu sme zrušili aktivity spojené s pravidelnými 
rubrikami, či cielené vytváranie nového obsahu. Ani po zrušení prieskumníka sa dosah 
našich príspevkov nevrátil na pôvodnú mieru. Ako reakciu na tieto skutočnosti sme 
posilnili informovanie o aktivitách Ženských kruhov prostredníctvom newslettera 
a vytvorili sme vlastný blog na Denníku N. Blogy na Denníku N mali čítanosť niekoľko 
desiatok tisíc. Veríme, že sa nám podarilo osloviť aj nových ľudí, ktorí doteraz našu 
činnosť nepoznali.  

Blogy uverejnené v Denníku N: 
 

 
Pracovala som v pôrodnici. Už nechcem mlčať o tom, čo som videla (link) 
 

 
 12 dôvodov, prečo sa ženy po pôrode nesťažujú (link) 
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https://www.facebook.com/ZenskeKruhy.OZ/
https://dennikn.sk/blog/973381/pracovala-som-v-porodnici-uz-nechcem-mlcat-o-tom-co-som-videla/
https://dennikn.sk/blog/956556/12-dovodov-preco-sa-zeny-po-porode-nestazuju/


 

Predstaviť sa, zatvoriť dvere a nechať dieťa v náručí matky, je v trenčianskej 
pôrodnici stále problém (link) 

 

Svoj príbeh som napísala, aby sa nestal príbehom ďalšej ženy (link) 

 

Ak sa k vám pri pôrode správajú ohľaduplne, aj tá najväčšia bolesť je 
znesiteľnejšia (link) 

 

Nik mi neveril, že rodím. Ako si mám veriť ja? (link) 

 

Posmešky, krik a osamelosť: aj to u nás zažívajú rodiace ženy (link) 

 
Konkrétne odpovede na kontroverzné otázky lovcov šarlatánov (link) 
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https://dennikn.sk/blog/936810/predstavit-sa-zatvorit-dvere-a-nechat-dieta-v-naruci-matky-je-v-trencianskej-porodnici-stale-problem/
https://dennikn.sk/blog/932518/svoj-pribeh-som-napisala-aby-sa-nestal-pribehom-dalsej-zeny/
https://dennikn.sk/blog/924255/ak-sa-k-vam-pri-porode-spravaju-ohladuplne-aj-ta-najvacsia-bolest-je-znesitelnejsia/
https://dennikn.sk/blog/922579/nik-mi-neveril-ze-rodim-ako-si-mam-verit-ja/
https://dennikn.sk/blog/922558/posmesky-krik-a-osamelost-aj-to-u-nas-zazivaju-rodiace-zeny/
https://dennikn.sk/blog/831763/konkretne-odpovede-na-kontroverzne-otazky-lovcov-sarlatanov/


 

 

Taktiež sme sa zamerali na prenikanie do tradičných médií – noviny, TV rozhlas. – 
RTVS, TV JOJ, TV Markíza, rozhovor o našej činnosti v denníku SME, Madam EVA, 
rádio Lumen, rádio Regina a ďalšie.  

V roku 2018 plánujeme posilniť predovšetkým prenikanie do tradičných médií 
a z iných foriem komunikácie s verejnosťou budeme pokračovať tvorbou našej 
vlastnej stránky, zasielaním newslettrov, publikovaním blogov v Denníku N 
a zdieľaním informácií prostredníctvom sociálnej siete Facebook. Na Facebooku však 
už neplánujeme tvoriť nový obsah, bude slúžiť už len ako informačný kanál.  

● Fundraising  

V roku 2017 sme sa pokračovali v aktívnom zabezpečovaní finančných zdrojov 
potrebných pre chod združenia – fundraisingu, a to žiadosťami o jednorazové alebo 
pravidelné finančné dary prostredníctvom portálu darujme.sk a formou darcovskej 
SMS.  Dary od jednotlivcov a jednotlivkýň predstavujú spolus s príjmom z podielu 
dane najvýznamnejší príjem občianskeho združenia. Preto sme sa v roku 2017 
zamerali predovšetkým na získavanie týchto zdrojov. Získavanie dostatočných 
finančných zdrojov je zároveň jedna z priorít, ktorú si naše združenie kladie aj na 
nadchádzajúce obdobie. Aj napriek tomu, že nejde o hlavnú náplň našej činnosti, naše 
ďalšie pôsobenie si vyžaduje nemalé finančné zdroje. Tie si musíme aktívne 
zabezpečovať či už cez individuálnych darcov a darkyne, pravidelné členské 
príspevky, 2% z daní alebo formou grantov poskytovaných na konkrétne aktivity. 

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.  
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https://zenskekruhy.sk/zk-v-mediach/rozhovor-o-nasej-cinnosti-v-denniku-sme/
https://zenskekruhy.sk/zk-v-mediach/madam-eva-preco-si-nechame/
https://zenskekruhy.sk/uncategorized/vypocujte-si-ako-vyzera-porod-na-slovensku/
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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 zakladate om alebo zriaďovate om 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: Zuzana Krišková 

Podpredsedníčky: Gabriela Janovičová, Miroslava Kotríková Rašmanová 

Členky organizačného výboru: Gabriela Janovičová, Zuzana Krišková, Miroslava Kotríková Rašmanová, Zuzana 
Lafférsová, Katarína Bartoňová, Iveta Jančigová, Zuzana Bajkaiová 

Členky valného zhromaždenia: Andrea Laca, Dušana Kišoňová, Iveta Jančigová, Zuzana Lafférsová, 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, Tamara Čižmárová. Zuzana Bajkaiová, Barbora Frýželková, udmila Lichtneckerová, Andrea Borzová 
Chyliková, Jozef Drienovský, Martina Jurčovičová, Miriam Drienovská, Petra Christophoryová, Kristína Krásna, 
Adriana Kušíková, Zuzana Krišková 

 

(3)Opis činnosti, na účel ktorej bola účtovná jednotka zriadená a opis druhu podnikate skej 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 neoddelite nou 
jednotou matky a dieťaťa a podporou dlhodobého dojčenia. Pod prirodzeným, normálnym pôrodom sa rozumie pôrod 
definovaný pod a dokumentu Svetovej zdravotníckej organizácie s názvom „Starostlivosť v priebehu normálneho 
pôrodu“ a pod a ENCA (European Network of Childbirth Associations – Európskej siete pôrodných organizácií).  

Presadzovať vedecky odôvodnený model starostlivosti, ktorá je k matke, dieťaťu a rodine priate ská, presadzovať 
skvalitnenie pôrodnej starostlivosti sprevádzanej podstatným znížením nákladov, podpora ďalšieho vzdelávania udí, 
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 udskú dôstojnosť, právo na ochranu pred diskrimináciou a udské 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 neoddelite nú jednotku. 



Strana 8 

 

Vytvárať lokálne komunity – ženské kruhy, s cie om 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 poskytovate ov zdravotnej 
starostlivosti (vybavenie, ktoré nie je možné hradiť z rozpočtu zdravotníckych zariadení, alebo poskytovate ov 
zdravotnej starostlivosti).  

Vytvárať podmienky a realizovať ďalšie aktivity, ktoré  súvisia so šírením a realizáciou myšlienky dodržiavania 
udských 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 udských 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 udských 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 udských 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 bol rovný 0. Počet dobrovo níkov vyslaných účtovnou jednotkou a počet 
dobrovo níkov, ktorí vykonávali dobrovo nícku činnosť pre účtovnú jednotku počas bežného účtovného obdobia  bol 
55 a bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia  bol 58.  

 
Bežné účtovné obdobie 

Bezprostredne 
predchádzajúce účtovné 

obdobie 

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov 0 0 

z toho  počet vedúcich zamestnancov 0 0 

Počet dobrovo níkov vyslaných účtovnou jednotkou  2 3 

Počet dobrovo níkov, ktorí vykonávali dobrovo nícku 
činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia 

55 58 

 

 

 (5) Informácia o organizáciách v zriaďovate skej pôsobnosti účtovnej jednotky. 
(6) Údaje pod a odseku  4 a čl. III a IV  sa uvádzajú v textovej podobe a tabu kovej 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. 
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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, 

g) dlhodobý finančný majetok, 

h) zásoby obstarané kúpou, sa oceňujú obstarávacou cenou 

i) zásoby vytvorené vlastnou činnosťou, sa oceňujú vlastnými nákladmi 
j) zásoby obstarané iným spôsobom, 

k) poh adávky, sa oceňujú menovitou hodnotou 

l) krátkodobý finančný majetok, sa oceňuje menovitou hodnotou 

m) časové rozlíšenie na strane aktív, 
n) záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov, sa oceňujú menovitou hodnotou 

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 zoh adnenie 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)preh ad o dlhodobom majetku pod a položiek tohto majetku v členení pod a 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) preh ad oprávok a opravných položiek k dlhodobému majetku pod a jednotlivých položiek tohto majetku v členení pod a 
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) preh ad o zostatkových cenách dlhodobého majetku na začiatku bežného účtovného obdobia a na konci bežného účtovného 
obdobia. 

(2) Preh ad 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. 
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(4) Údaje o štruktúre dlhodobého finančného majetku za bežné účtovné obdobie a jeho umiestnenie v členení pod a položiek 
súvahy a o zmenách, ktoré sa uskutočnili v priebehu bežného účtovného obdobia v jednotlivých položkách dlhodobého  
finančného  majetku. 
Účtovná jednotka nemá dlhodobý finančný majetok. 

 

(5) Informácia o výške tvorby, zníženia a zúčtovania opravných položiek k dlhodobému finančnému majetku a opis dôvodu ich 
tvorby, zníženia a zúčtovania. 
(6) Preh ad 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) Preh ad  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 poh adávok v nadväznosti na položky súvahy a v členení na poh adávky za hlavnú nezdaňovanú  
činnosť,  zdaňovanú činnosť a podnikate skú činnosť. 
(9) Preh ad  opravných položiek k poh adávkam, 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 poh adávkam. 
(10) Preh ad  poh adávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti. 

Tabuľka o pohľadávkach do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti  

 Stav na konci 

bežného účtovného obdobia 
bezprostredne predchádzajúceho 

účtovného obdobia 

Poh adávky do lehoty splatnosti 36 212 

Poh adávky po lehote splatnosti 40 0 

Pohľadávky spolu 76 212 

 

(11) Preh ad významných položiek časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období. 
(12) Opis a výška zmien vlastných zdrojov krytia neobežného majetku a obežného majetku pod a položiek súvahy za bežné 
účtovné obdobie, a to  
a) opis základného imania, nadačného imania v nadáciách, výška vkladov zakladate ov alebo zriaďovate ov, 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 pod a jednotlivých druhov  záväzkov, 

b)preh ad  o výške záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti,
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c)preh ad  o výške záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti, 

 

d) preh ad o výške záväzkov pod a zostatkovej doby splatnosti v členení pod a položiek súvahy  
 1. do jedného roka vrátane:  

 2. od jedného roka do piatich rokov vrátane, 

 3. viac ako päť rokov, 
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 

256 869 

Krátkodobé záväzky spolu 256 869 

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 256 869 

 

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

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

g) preh ad o významných položkách časového rozlíšenia výdavkov budúcich období. 

(15) Preh ad 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: 3342,02EUR 

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 
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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 573,76 5106,02 2337,66 3342,02 

dlhodobého  majetku  
obstaraného z 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 pod a doby splatnosti  

 1. do jedného roka vrátane, 

 2. od jedného roka do piatich rokov vrátane, 

     3. viac ako päť rokov. 
 

Čl. IV 

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

(1)Preh ad tržieb za vlastné výkony a tovar s uvedením ich opisu a vyčíslením hodnoty tržieb pod a jednotlivých hlavných 
druhov výrobkov,  služieb hlavnej činnosti a podnikate skej činnosti účtovnej jednotky. 
Tržby z predaja vl. Výrobkov 116 EUR – predaj osvetovej literatúry 

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

 (3) Preh ad  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) Preh ad o účele a výške použitia podielu zaplatenej dane za bežné účtovné obdobie. 
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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 259,69 403,13 

Osobité náklady - služby 336  

Osobitné náklady – org.dobrovo níckej čin a i. 1176 1104 

Osobité náklady – podpora zdravia 1089,32 722,67 

Osobité náklady – udské práva 1479,11 107,86 

Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia 2337,66 

 

(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 poh adávky 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 pod a 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 spo ahlivo 
oceniť. 
(3) Opis významných položiek ostatných finančných povinností, ktoré sa nesledujú v účtovníctve a neuvádzajú sa v súvahe; pri 
každej položke sa uvádza jej opis, výška a údaj, či sa týka spriaznených osôb, a to 

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 dodávate ských alebo 
odberate ských zmlúv, 
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d) povinnosť z leasingových, nájomných, servisných, poistných, koncesionárskych, licenčných zmlúv a podobných zmlúv, 

e) iné povinnosti.  

(4) Preh ad nehnute ných 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. 
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