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Výročná správa za rok 
2021 

 
Občianske združenie Ženské kruhy pôsobí na Slovensku už desať rokov. Sme organizácia, ktorá vytvára 

priestor ženám, aby hovorili o svojich skúsenostiach a aktívne presadzuje zmenu zdravotného systému tak, 

aby zodpovedal odborným štandardom a napĺňal práva a potreby žien. 
 

Rok 2021 sa naďalej niesol v znamení pandémie COVID-19, čo prinieslo ďalšie zhoršenie v oblasti práv žien 

pri pôrodoch. Snahy obmedziť reprodukčné práva žien na Slovensku boli v tomto roku tiež veľmi 

intenzívne. 
 

Advokačné aktivity 
 

 
Oddeľovanie detí od matiek po pôrode 

 

Publikovali sme niekoľko svedectiev a blogov na Denníku N, v ktorých sme upozornili na škodlivú prax 

oddeľovania novorodencov od matiek, ktoré mali v čase pôrodu pozitívny test na ochorenie COVID- 19. 

Následne sme napísali na Ministerstvo zdravotníctva otvorený list, ku ktorému sa podpisom pripojilo 834 

ľudí. Na náš podnet sa na Ministerstvo zdravotníctva SR obrátili aj individuálni ľudia s výzvou Dieťa patrí k 

mame. 
 

Veríme, že aj táto iniciatíva prispela k tomu, že Ministerstvo zdravotníctva SR v ďalších pandemických 

usmerneniach zreflektovalo špecifické postavenie detského pacienta. 
 

Sprevádzajúca osoba pri pôrode a sprievod detského pacienta 
 

V roku 2021 sme sa naďalej veľmi intenzívne venovali témam dôležitosti sprevádzajúcej osoby pri pôrode a 

právam detského pacienta na sprievod počas hospitalizácie a lekárskych vyšetreniach. 
 

Poskytovali sme najmä individuálne poradenstvo ženám, ktoré sa obrátili na Ženské kruhy. Na 

dôležitosť sprevádzajúcej osoby pri pôrode sme upozornili aj v reportáži RTVS. 
 

Pôrod-Práva-Pandémia 
 

Spoločne s občianskym združením Občan, demokracia a 

zodpovednosť sme vydali publikáciu Pôrod-Práva-Pandémia, 

ktorá je výsledkom monitorovania situácie v slovenských 

pôrodniciach počas prvej vlny pandémie. Prostredníctvom 

kampane na sociálnych sieťach sme informovali verejnosť o 

hlavných zisteniach a opätovne sme sa zamerali na osvetovú 

činnosť o dobrej praxi pri pôrode počas pandémie aj 

prostredníctvom vyjadrení v médiách. Vydanie publikácie Ženské 

kruhy podporili finančným príspevkom 1 200 EUR. 

https://dennikn.sk/blog/2273735/porod-v-case-korony-zrazu-vsetci-zmizli/
https://dennikn.sk/blog/2285953/porodna-starostlivost-v-case-pandemie-ma-vazne-nedostatky/
https://zenskekruhy.sk/zeny-pisu-ministerstvu-zdravotnictva-dieta-patri-k-mame/
https://zenskekruhy.sk/zeny-pisu-ministerstvu-zdravotnictva-dieta-patri-k-mame/
https://zenskekruhy.sk/rtvs-pravidla-pre-sprevadzajuce-osoby-pri-porode-su-nejednotne/
https://zenskekruhy.sk/ako-vznikala-publikacia-porod-prava-pandemia/
https://zenskekruhy.sk/reportaz-o-porusovani-prav-zien-pri-porodoch-pocas-pandemie/


Upozornili sme na zavádzajúce informácie o Baby-friendly 

iniciatíve na weboch nemocníc 

Na základe monitoringu webových stránok nemocníc občianske 

združenia Ženské kruhy a MAMILA zistili, že 23 nemocníc na svojich 

webových stránkach uvádza nepravdivú informáciu, že majú plaketu 

BFH, prípadne zavádzajú, že postupujú v súlade so štandardmi BFHI. 

Správu z tohto monitoringu sme medializovali a informovali sme aj 

dotknuté inštitúcie. Podarilo sa nám dosiahnuť, že bezprostredne po 

zverejnení správy vykonalo nápravu 14 nemocníc a nepravdivé alebo 

zavádzajúce informácie zo svojich webových stránok odstránili. Na 

základe zaslania monitorovacej správy sa nám podarilo aktívne zapojiť 

aj samosprávne kraje, ktoré na základe našej výzvy vykonali dozor a 

požiadali dotknuté nemocnice o nápravu. 

 
 
 

 

Snahy obmedzovať prístup žien k bezpečnej interrupcii 
 

Aj v roku 2021 sme čelili viacerým návrhom na obmedzenie prístupu k bezpečným interrupciám. 

Upozorňovali sme na škodlivosť týchto návrhov a venovali sme veľa energie a úsilia tomu, aby tieto návrhy 

neprešli v parlamente. Počas októbra 2021 sme na sociálnych sieťach prinášali príbehy žien, ktoré zdieľali 

svoje skúsenosti s interrupciou alebo spontánnym potratom. Tieto aktivity vyústili do myšlienky vytvoriť 

knihu príbehov NAHLAS, ktorú vydáme v roku 2022. 
 

Naďalej sme pokračovali v publikovaní článkov v podobe blogov, v ktorých sme sa snažili prispieť 

hľadiskami, ktoré sú často vo verejnej diskusii opomínané: 
 

• Ťaženie poslanca Čepčeka proti ženám 
• Už v najbližších dňoch hrozí Slovensku poľská    cesta 

 

https://zenskekruhy.sk/na-webove-stranky-nemocnic-sa-neda-spolahnut/
https://zenskekruhy.sk/nemocnice-pouzivaju-bfh-certifikaty-neopravnene/
https://blog.sme.sk/zenskekruhy/spolocnost/baby-friendly-preco-9-nemocnic-nevykonalo-napravu
https://blog.sme.sk/zenskekruhy/spolocnost/tazenie-poslanca-cepceka-proti-zenam


Podporili sme zdravotnícky personál pôrodníckeho oddelenia nemocnice v Piešťanoch 
 

Vo februári sa na Ženské kruhy obrátili zamestnanci pôrodnice v Piešťanoch s informáciou, že pôrodnici 

hrozí v priebehu nadchádzajúcich dní zatvorenie. Na podnet zdravotníckeho personálu sme napísali 

Otvorený list, ktorý bol adresovaný ministrovi zdravotníctva, a ktorý svojim podpisom podporilo 1 197 

ľudí. Vedenie nemocnice po verejnom tlaku prehodnotilo svoje rozhodnutie. 

 
 
 

Mediálne výstupy a 
kampane 

Podcasty 
 

Druhá séria Podcastu Ženských kruhov mala 6 epizód. Venovali sme sa pôrodnej starostlivosti počas 

pandémie, práci pôrodnej asistentky, nezákonnej sterilizácii rómskych žien ale tiež ich skúsenostiam s 

pôrodnou starostlivosťou či dobrej praxi v rámci zdravotných systémov s dobrými výsledkami. Viaceré 

podcasty vznikli s finančnou podporou Slovensko-českého ženského fondu. 

 
 
 
 
 

https://dennikn.sk/blog/2264498/chod-porodnice-v-piestanoch-je-ohrozeny/
https://zenskekruhy.sk/category/podcasty/


Kampaň o dôležitosti duševného zdravia 
 

Trauma z pôrodu patrí medzi témy, ktorým sa venujeme dlhodobo. V posledných rokoch rezonuje aj v 

médiách, k čomu prispievame aj svojou činnosťou. V roku 2021 sme otvorili online podpornú skupinu 

určenú na bezpečné zdieľanie skúseností žien s pôrodom a posilnenie kompetencií pri zvládaní traumy. O 

téme traumy sme hovorili aj v médiách, napríklad v Ranných novinách TV JOJ alebo v podcaste Ľudskosť 

denníka SME. Informačná kampaň prebiehala aj na sociálnych sieťach združenia. 
 

Blogy 
 

Blogy Denníka N a SME pre našu organizáciu predstavujú jeden z komunikačných kanálov, 
prostredníctvom ktorého môžeme šíriť informácie aj mimo okruh našich podporovateliek a 
podporovateľov. To sme využili aj pri našich advokačných aktivitách a blog Denníka N sme využili 
aj pri získavaní podpory pre otvorené listy. 

 

Masmediálne výstupy 
 

V čoraz väčšej miere sme oslovované ako expertky v oblasti aktivizmu za práva žien pri pôrode aj 
samotnými médiami. 

 
Poskytli sme vyjadrenie k rôznym témam: reportáž o zákaze sprevádzajúcej osoby pri pôrode 
počas pandémie a viacero mediálnych výstupov k ohrozeniu reprodukčných práv žien, 
porušovaniu práv žien pri pôrodoch, monitoringu BFHI, popôrodnej traume. Výstupy zahŕňajú 
média na Slovensku (RTVS, TV Markíza, SME, Denník N, Nový čas, Slovac Spectator) a zahraničné 
média (Byline Times, A2larm). 

 
 

  

https://zenskekruhy.sk/rozhovor-o-traume-z-porodu/
https://zenskekruhy.sk/podcast-ludskost-porod-a-mentalne-zdravie/
https://zenskekruhy.sk/category/o-nas/medialne-vystupy/page/3/
https://zenskekruhy.sk/reportaz-pritomnost-sprevadzajucej-osoby-pri-porode-pocas-covid-19/
https://zenskekruhy.sk/reportaz-pritomnost-sprevadzajucej-osoby-pri-porode-pocas-covid-19/
https://zenskekruhy.sk/reportaz-pritomnost-sprevadzajucej-osoby-pri-porode-pocas-covid-19/
https://zenskekruhy.sk/oddelenie-predcasne-narodenych-deti-od-rodicov-vyvolalo-vlnu-nevole/


Komunitné aktivity  a 
workshopy 

 
 

  Vytvárame bezpečný priestor na zdieľanie 
 

Už niekoľko rokov môžu ženy prostredníctvom Ženských kruhov zdieľať svoje skúsenosti so systémom 

zdravotnej starostlivosti v súvislosti s reprodukčným zdravím. Svedectvá uverejňujeme predovšetkým na 

našej webovej stránke a bezpečný priestor na zdieľanie skúseností sa nám podarilo vytvoriť aj na 

sociálnych sieťach. Vnímame, že pre ženy je mimoriadne dôležitá možnosť otvorene hovoriť a pomenovať 

to, čím si prešli a ako sa cítili. 
 

Pomoc konkrétnym ženám 
 

Prostredníctvom sociálnych médií a e-mailu sa na nás každoročne obracia množstvo žien so žiadosťou o 

konkrétne informácie ohľadom pôrodu, ktoré by im mohli pomôcť pri výbere nemocnice a okolností pôrodu. 

Odpovede na otázky, ktoré sú všeobecnejšieho charakteru, zverejňujeme prostredníctvom sociálnych 

médií, keďže môžu pomôcť viacerým ženám. 
 

V roku 2021 sme poskytli individuálne poradenstvo a konzultácie 203 ženám, ktoré sa obrátili na Ženské 

kruhy. Pomáhali sme im s písaním sťažností, s postupom pri vyžiadaní zdravotnej dokumentácie alebo sme 

poskytli informácie o sprevádzajúcej osobe, dobrej praxi pri pôrode a podobne. 
 

Príprava osvetových materiálov o práci pôrodnej asistentky 

Vďaka finančnej podpore Veľvyslanectva Spolkovej republiky Nemecko v Bratislave sme v roku 2021 mohli 

pracovať na príprave série videí, podcastov a rozhovorov o pôrodnej asistencii. Cieľom týchto materiálov 

bolo zvýšiť povedomie o náplni práce a dôležitosti pôrodnej asistencie pri starostlivosti v tehotenstve, pri 

pôrode a v šestonedelí. Materiály boli zverejnené na webovej stránke www.zenskekruhy.sk a šírené 

prostredníctvom sociálnych sietí v nasledujúcom roku 2022. 

Poznaj svoje práva 
 

Dôležitou súčasťou našej činnosti sú aj osvetové 

aktivity zamerané na posilnenie žien a zvýšenie 

povedomia o právach žien a detí pri pôrode. V 

rámci týchto aktivít sme v roku 2021 vytvorili 

webovú stránku zameranú špeciálne na tento účel. 

V spolupráci s kanceláriou Verejného ochrancu 

práv sme pripravili videorozhovory, zorganizovali 

sme webinár na tému Sprevádzajúca osoba pri 

pôrode a sprievod detského pacienta. Tieto 

aktivity boli realizované s finančnou podporou 

Nadácie Volkswagen Slovensko. 

 

https://zenskekruhy.sk/category/svedectva/
https://zenskekruhy.sk/v-com-spociva-praca-porodnej-asistentky/
https://zenskekruhy.sk/praca-porodnej-asistentky-v-nemecku/
https://zenskekruhy.sk/praca-porodnej-asistentky-v-komunitach/
http://www.zenskekruhy.sk/
https://spolusmevbezpeci.sk/poznaj-svoje-prava/
https://zenskekruhy.sk/ombudsmanka-preco-sme-sa-rozhodli-venovat-porodom/
https://zenskekruhy.sk/webinar-sprevadzajuca-osoba-pri-porode/


 
 

Komunikačné kanály 

Stránka Ženské kruhy 

Webová stránka Ženských kruhov zostáva naďalej dôležitým komunikačným kanálom, prostredníctvom 

ktorého zverejňujeme články, stanoviská, tlačové správy alebo príbehy a svedectvá samotných žien. 
 

V sekcii Ženské elipsy sa pokúšame vypustiť z výpovedí hnev, smútok, frustráciu. Nenecháme však prázdne 

miesto. Na niektoré absurdné situácie, s ktorými sa stretávame pri našej práci, je jedinou protiváhou 

humor. Ten síce nezahojí rany, ani nevráti čas, ale odľahčí a ukáže realitu, s ktorou sa stretávajú ženy v 

pôrodniciach v jej nahej absurdite. 
 

V roku 2021 sme publikovali na webovej stránke www.zenskekruhy.sk menej autorského obsahu ako 
počas minulých rokov. Jedným z dôvodov je aj presun na blogovacie platformy Denníka N a SME. Naša 
stránka zaznamenala v roku 2021 viac než 86 000 zobrazení, čo predstavuje oproti roku 2020 pokles. 

 
Už dlhodobo patria k najčítanejším článkom na našom webe články o spontánnom potrate. V roku 2021 
najväčšie publikum pritiahli práve svedectvá žien a pôrodné príbehy, články o ochrane hrádze pri pôrode 
či ambulantnom pôrode. 

 

Čo sa týka vstupných kanálov, cez ktoré prichádza publikum, najväčší podiel v roku 2021 tvorili priame 
vstupy, následne vyhľadávanie cez google alebo iné internetové vyhľadávače, ďalej sociálne siete a 
nasledujú vstupy z iných webových stránok, ktoré referujú na obsah publikovaný na www.zenskekruhy.sk. 
 

Facebook 
 

Facebooková stránka Ženských kruhov presiahla v roku 2021 hranicu 11 000 sledovaní. Pokračujeme teda v 
stabilnom trende rastu. Aj naďalej sa nám darí udržiavať veľmi vysokú mieru interakcií s publikom stránky 
a pomerne dobrú úroveň vecnej a neagresívnej diskusie. Pri niektorých citlivých témach je moderovanie 
diskusií náročné na čas a vklad administrátoriek. Dobrú skúsenosť máme s pravidlami diskusie a vo 
všeobecnosti sa nám aj vďaka pravidlám podarilo udržať výsokú úroveň diskusie. Tvoríme tak bezpečný 
priestor, v rámci ktorého sú ženy ochotné zdieľať svoje individuálne skúsenosti a názory bez obáv, že budú 
za ne zosmiešňované alebo napádané. 

 

Vzhľadom k tomu, že máme nulovú toleranciu k akýmkoľvek prejavom nenávisti či násilia bez ohľadu na to, 
do ktorého názorového tábora sa zaraďujú diskutujúci, prebiehajú pod našimi statusmi živé diskusie bez 
toho, aby končili osočovaním a osobnými útokmi. 

 

Instagram 

 
Ženy vo veku 25-35 rokov čoraz viac preferujú Instagram oproti iným sociálnym sieťam. Na konci roka 2021 

sme mali približne 3500 sledovateliek. Ide teda o menšiu komunitu v porovnaní s Facebookom. Ide však o 

veľmi angažovanú komunitu, čo sa prejavilo najmä pri crowdfundingovej kampani na knihu NAHLAS. 

http://www.zenskekruhy.sk/
http://www.zenskekruhy.sk/


 

 

Dobrovoľnícka práca 
 

Dobrovoľnícka práca naďalej tvorí podstatný vklad do činnosti združenia. Občianske združenie Ženské 

kruhy dosiahlo pozoruhodné výsledky len vďaka dobrovoľníckej práci našich členiek, podporovateliek a 

podporovateľov. 
 

Dobrovoľnícka práca mala rôzny charakter. Často šlo o expertnú prácu, pri ktorej sú kladené vysoké nároky 

na kvalitu (napríklad právne služby). V iných prípadoch šlo o prácu, ktorá nebola náročná na skúsenosti a 

zručnosti, zato však bola náročná na čas. Vďaka dobrovoľníckej práci máme vytvorený mediálny archív a 

databázu odborných článkov. 
 

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

občianskemu združeniu Ženské kruhy. 

 
 

       Fundraising 

Dary od jednotlivcov a jednotlivkýň predstavujú 

spolu s príjmom z podielu dane jeden z 

najvýznamnejších príjmov občianskeho združenia. V 

roku 2021 sme sa zamerali na získavanie 

pravidelných darov, ktoré považujeme za 

mimoriadne dôležitý a relatívne stabilný zdroj 

príjmov. Na konci roka sme prvý krát získali finančné 

zdroje pomocou crowdfundingu cez platformu 

Donio, a to vo výške 10 250 eur, ktoré sú určené na 

tvorbu a vydanie knihy NAHLAS. 

Získavanie dostatočných finančných zdrojov je 

jednou 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 granty. 

 

 



Vynosy a náklady 

V roku 2021 malo občianske združenie viaceré druhy príjmov – peňažných prostriedkov, s ktorými mohlo 

nakladať na napĺňanie svojich cieľov. Príjem z tzv. 2% (podiel na dani z príjmov) predstavoval takmer 

6 000 EUR, čo je pokles približne o 900 EUR oproti predchádzajúcemu obdobiu. Vzhľadom na charakter 

tohto príjmu je však veľmi ťažké analyzovať, čo prispelo k tomuto poklesu. Dary určené na podporu 

činnosti združenia od individuálnych darcov presiahli sumu 10 000 a získali sme aj jednorázový dar výške 3 

000 EUR od Kataríny Runy. Na vydanie knihy NAHLAS sme prostredníctvom crowdfundingovej kampane 

vyzbierali 10 250 EUR. Vydanie knihy sa uskutoční v roku 2022. 

 
Medzi našich donorov patrili Slovensko-český Ženský fond (3 000 EUR), Nadácia Volkswagen Slovakia (2 

500 EUR), Veľvyslanectvo Spolkovej republiky Nemecko Bratislava (2 288 EUR). Dary sme dostali aj od 

firiem IMP Kontakt (230 EUR) a SAPMIX (200 EUR). Prijali sme štvrtú časť finančných prostriedkov z grantu 

v rámci programu Building a Social Base, ktorý vyhlásila The Open Society Initiative for Europe (OSIFE) – v 

prepočte približne 4 000 EUR. 

 
 
 

 
 
 

Všetkým našim darkyniam, darcom a donorom sa chceme veľmi pekne poďakovať. Iba vďaka vašej 

podpore sme mohli zrealizovať aktivity, ktoré sú predmetom tejto výročnej správy. 
 

Členské príspevky priniesli 200 EUR a výnosy z činnosti a predaja brožúrky Bonding – matkina náruč po 

pôrode boli vo výške 86 EUR. 
 

Náklady občianskeho združenia dosiahli v roku 2021 viac ako 35 100 EUR. Ako nezisková organizácia 

nedosahujeme zisk, ten bol teda vo výške 0 EUR. Všetky prostriedky, ktoré neboli minuté v roku 2021, sme 

presunuli do roku 2022. Celková suma alokovaná na použitie do ďalších období (predovšetkým na rok 

2022) presiahla 16 500 EUR. Ide najmä o prostriedky určené na realizáciu projektov: podpora kontaktu 

koža na kožu, pokračovanie vo výskumných aktivitách a šírenie povedomia o dodržiavaní ľudských 

práv žien pri pôrode, vydanie knihy NAHLAS. 

 

V roku 2021 sme na čiastočný úväzok naďalej zamestnávali dve pracovníčky. Celkové náklady na 

zamestnankyne predstavovali v roku 2021 viac ako 14 700 EUR. Splnili sme tak cieľ, ktorý sme si dali a 

zvýšili sme pracovný úväzok. Veľmi rady by sme pokračovali v tomto trende a tiež prijali ďalšiu pracovnú 

silu. 
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účtovníctva:

zodpovednej za vedenie

Podpisový záznam osoby

účtovnej závierky:

zodpovednej za zostavenie

Podpisový záznam osobyZostavené dňa: Podpisový záznam

štatutárneho orgánu alebo

člena štatutárneho 

orgánu  účtovnej 

jednotky:
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IČO 4 2 2 8 6 9 0 5 / SID

Strana aktív

4

Netto

321

NettoBrutto

ba

 

č.r. Bežné účtovné obdobie

predchádzajúce

Bezprostredne

Korekcia 

účtovné

obdobie

 

 

 

 

 

A. aNeobežný majetok spolu r. 002 + r. 009 + r. 021 001

1. aDlhodobý nehmotný majetok r. 003 až 008 002

 
a

a 

Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 

012 - (072 + 091 AÚ)

003

 
aSoftvér 013 - (073 + 091 AÚ)

004

 
aOceniteľné práva 014 - (074 + 091 AÚ)

005

 
a

a 

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

AÚ)

006

 
aObstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041 - 093)

007

 
a

a 

Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051 - 095 

AÚ)

008

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

 
aPozemky (031)

010 x

 
aUmelecké diela a zbierky (032)

011 x

 
aStavby 021 - (081 - 092 AÚ)

012

 
a

a 

Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 

022 - (082 + 092 AÚ)

013

 
aDopravné prostriedky 023 - (083 + 092 AÚ)

014

 
aPestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092 AÚ)

015

 
aZákladné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092 AÚ)

016

 
aDrobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092 AÚ)

017

 
aOstatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 + 092 AÚ)

018

 
aObstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)

019

 
a

a 

Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095 AÚ)
020

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

 
a

a 

Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v 

ovládanej osobe (061-096 AÚ)

022

 
a

a 

Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s 

podstatným vplyvom (062-096 AÚ)

023

 
aDlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)

024

 
a

a 

Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ
025

 
aOstatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)

026

 
aObstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)

027

 
a

a 

Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)
028



IČO 4 2 2 8 6 9 0 5 / SID

Strana aktív

4

Netto

321

NettoBrutto

ba

 

č.r. Bežné účtovné obdobie

predchádzajúce

Bezprostredne

Korekcia 

účtovné

obdobie

 

 

 

 

 

B. Obežný majetok spolu r. 030 + r. 037 + r. 042 + r. 051 029  19 816,29  19 816,29  13 348,72

1. Zásoby r. 031 až r. 036 030  1 118,00  1 118,00  388,00

 Materiál (112+119) - 191
031

 Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122) - (192 + 

193)

032

 Výrobky (123 - 194)
033  1 118,00  1 118,00  388,00

 Zvieratá (124 - 195)
034

 Tovar (132+139) - 196
035

 Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)
036

2. Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041 037

 Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ
038

 Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)
039

 Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391 AÚ)
040

 Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378 AÚ) - (391 AÚ)
041

3. Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050 042  4 226,41

 Pohľadávky z obchodného styku ((311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ)
043

 Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)
044  4 226,41

 Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami 

(336)

045 x

 Daňové pohľadávky (341 až 345)
046 x

 Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a 

rozpočtom územnej samosprávy (346 + 348)

047 x

 Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391 AÚ)
048

 Spojovací účet pri združení (396 - 391 AÚ)
049

 Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378 AÚ) - 391 AÚ
050

4. Finančné účty r. 052 až r. 056 051  18 698,29  18 698,29  8 734,31

 Pokladnica (211 + 213)
052  529,73 x  529,73  309,72

 Bankové účty (221 AÚ + 261)
053  18 168,56 x  18 168,56  8 424,59

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

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

AÚ

055

 Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291 AÚ)
056

C. Časové rozlíšenie spolu  r. 058 až r. 059 057  180,09  180,09  1 300,00

1. Náklady budúcich období (381) 058  180,09  180,09  1 300,00

 Príjmy budúcich období (385)
059

Majetok spolu r. 001 + r. 029 + r. 057  060  19 996,38  19 996,38  14 648,72



IČO 4 2 2 8 6 9 0 5 / SID

Strana pasív

b 5a 6

 

č.r. 

 

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne

obdobie

predchádzajúce účtovné

 

A.  Vlastné zdroje krytia majetku spolu 

r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 073

061

1.  Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067 062

Základné imanie (411) 063

Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412) 064

Fond reprodukcie (413) 065

Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414) 066

Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415) 067

2.  Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071 068

Rezervný fond (421) 069

Fondy tvorené zo zisku (423) 070

Ostatné fondy (427) 071

3.  Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov 

(+;- 428)

072

4.  Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r.060 - (r.062 + r.068 

+ r.072 + r.074 + r.101)

073

B.  Cudzie zdroje spolu r. 075 + r.079 + r. 087 + r. 097 074  3 454,86  2 360,80

1.  Rezervy r. 076 až r. 078 075  1 806,54  735,95

Rezervy zákonné (451 AÚ) 076

Ostatné rezervy (459 AÚ) 077

 1 806,54  735,95Krátkodobé rezervy  (323 + 451 AÚ + 459 AÚ) 078

2.  Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086 079  106,47  57,82

 106,47  57,82Záväzky zo sociálneho fondu (472) 080

Vydané dlhopisy (473) 081

Záväzky z nájmu (474 AÚ) 082

Dlhodobé prijaté preddavky (475) 083

Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476) 084

Dlhodobé zmenky na úhradu (478) 085

Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ) 086

3.  Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096 087  1 541,85  1 567,03

 455,06  459,62Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323 088

 682,85  615,66Záväzky voči zamestnancom (331+333) 089

 383,12  468,12Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami 

(336)
 090

 20,82  23,63Daňové záväzky (341 až 345) 091

Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a 

rozpočtom územnej samosprávy  (346 + 348)
 092

Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov 

(367)
 093

Záväzky voči účastníkom združení (368) 094

Spojovací účet pri združení (396) 095

Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ) 096

4.  Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100 097

Dlhodobé bankové úvery (461 AÚ) 098

Bežné bankové úvery (231 + 232 + 461 AÚ) 099

Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241 + 249) 100

C.  Časové rozlíšenie spolu r. 102 až r. 103 101  16 541,52  12 287,92

Výdavky budúcich období (383) 102

 16 541,52  12 287,92Výnosy budúcich období (384) 103

 14 648,72 19 996,38Vlastné zdroje a cudzie zdroje spolu r. 061 + r. 074 + r. 101  104



 

 Výsledovka Úč. NUJ 2 - 01

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

31.12.2021k

(v eurách)

rokrokmesiacZa bežné účtovné 

obdobie od 1 2

mesiac

do0 1 2 0 2 1 2 0 2 1

Za bezprostredne 

predchádzajúce 

účtovné obdobie od
2 0 2 0 2 0 2 01 2

rokmesiac

0 1

rokmesiac

do

Daňové identifikačné číslo

2 0 2 3 3 5 2 8 0 4

x -

- mimoriadna

Účtovná závierka:

riadna

IČO

/

SID

4 2 2 8 6 9 0 5

Kód SK NACE

. .9 4 9 9 2

 

Ž e n s k é  k r u h y
Názov účtovnej jednotky

N a  h l i n á c h  1 7
Ulica a číslo
Sídlo účtovnej jednotky

 

 

9 1 7 0 1

PSČ

T R N A V A

Názov obce

Smerové číslo telefónu Číslo telefónu Číslo faxu

 

 

E-mailová adresa

 

účtovnej závierky:

zodpovednej za zostavenie

Podpisový záznam osoby  Zostavené dňa:

člena štatutárneho 

orgánu  účtovnej 

jednotky:

štatutárneho orgánu alebo

Podpisový záznam

účtovníctva:

zodpovednej za vedenie

Podpisový záznam osoby

MF SR 2012



IČO 4 2 2 8 6 9 0 5 / SID

Číslo 

účtu

a

Náklady

b

 

 
 

 Číslo 

riadku

c

Činnosť

Hlavná 

nezdaňovaná

1

Zdaňovaná

2

Spolu

3

Bezprostredne 

predchádzajúce 

účtovné obdobie

4

501 Spotreba materiálu 01  811,83  811,83  198,46

502 Spotreba energie 02

504 Predaný tovar 03

511 Opravy a udržiavanie 04

512 Cestovné  05  764,20  764,20  323,96

513 Náklady na reprezentáciu 06

518 Ostatné služby 07  4 028,43  4 028,43  4 846,84

521 Mzdové náklady 08  10 286,85  10 286,85  7 782,06

524 Zákonné sociálne poistenie a zdravotné 

poistenie
 09  3 620,59  3 620,59  2 739,22

525 Ostatné sociálne poistenie 10

527 Zákonné sociálne náklady 11  48,65  48,65  37,30

528 Ostatné sociálne náklady 12

531 Daň z motorových vozidiel 13

532 Daň z nehnuteľností 14

538 Ostatné dane a poplatky 15  6,00  6,00  3,50

541 Zmluvné pokuty a penále 16

542 Ostatné pokuty a penále 17

543 Odpísanie pohľadávky 18

544 Úroky  19

545 Kurzové straty 20  8,38  8,38  449,34

546 Dary  21  448,00  448,00  40,00

547 Osobitné náklady 22  13 002,52  13 002,52  8 675,03

548 Manká a škody 23

549 Iné ostatné náklady 24  145,30  145,30  139,60

551 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku 

a dlhodobého hmotného majetku
 25

552 Zostatková cena predaného dlhodobého 

nehmotného majetku a dlhodobého 

hmotného majetku

 26

553 Predané cenné papiere 27

554 Predaný materiál 28

555 Náklady na krátkodobý finančný majetok 29

556 Tvorba fondov 30

557 Náklady na precenenie cenných papierov 31

558 Tvorba a zúčtovanie opravných položiek 32

561 Poskytnuté príspevky organizačným 

zložkám
 33

562 Poskytnuté príspevky iným účtovným 

jednotkám
 34  1 200,00  1 200,00

563 Poskytnuté príspevky fyzickým osobám 35

565 Poskytnuté príspevky z podielu 

zaplatenej dane
 36

567 Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky 37

 25 235,31 34 370,75 34 370,75Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37 38 



IČO 4 2 2 8 6 9 0 5 / SID

Číslo 

účtu

a

Výnosy

b

 

 
 

 Číslo 

riadku

c

Činnosť

Hlavná 

nezdaňovaná

1

Zdaňovaná

2

Spolu

3

Bezprostredne 

predchádzajúce 

účtovné obdobie

4

601 Tržby za vlastné výrobky 39  86,00  86,00  98,80

602 Tržby z predaja služieb 40

604 Tržby za predaný tovar 41

611 Zmena stavu zásob nedokončenej výroby 42

612 Zmena stavu zásob polotovarov 43

613 Zmena stavu zásob výrobkov 44  1 178,00  1 178,00 -46,00

614 Zmena stavu zásob zvierat 45

621 Aktivácia materiálu a tovaru 46

622 Aktivácia vnútroorganizačných služieb 47

623 Aktivácia dlhodobého nehmotného 

majetku
 48

624 Aktivácia dlhodobého hmotného majetku 49

641 Zmluvné pokuty a penále 50

642 Ostatné pokuty a penále 51

643 Platby za odpísané pohľadávky 52

644 Úroky  53

645 Kurzové zisky 54  86,41  86,41  446,36

646 Prijaté dary 55

647 Osobitné výnosy 56

648 Zákonné poplatky 57

649 Iné ostatné výnosy 58

651 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného 

majetku a dlhodobého hmotného majetku
 59

652 Výnosy z dlhodobého finančného majetku 60

653 Tržby z predaja cenných papierov a 

podielov
 61

654 Tržby z predaja materiálu 62

655 Výnosy z krátkodobého finančného 

majetku
 63

656 Výnosy z použitia fondu 64

657 Výnosy z precenenia cenných papierov 65

658 Výnosy z nájmu majetku 66

661 Prijaté príspevky od organizačných 

zložiek
 67

662 Prijaté príspevky od iných organizácií 68  18 052,46  18 052,46  8 027,22

663 Prijaté príspevky od fyzických osôb 69  9 824,16  9 824,16  10 278,01

664 Prijaté členské príspevky 70  200,00  200,00  170,00

665 Príspevky z podielu zaplatenej dane 71  4 943,72  4 943,72  6 260,92

667 Prijaté príspevky z verejných zbierok 72

691 Dotácie  73

 25 235,31 34 370,75 34 370,75Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73 74 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - 

r. 38

75 

591 Daň z príjmov 76

595 Dodatočné odvody dane z príjmov 77

Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - 

(r.76 + r.77)) (+/-)

78 


