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O INDÍCII 

Indícia je nezisková organizácia, ktorá sa venuje vzdelávaniu a inšpirovaniu učiteľov a manažérov 

slovenských škôl. Naším cieľom je poskytnúť im priestor na zdieľanie skúseností, stretávanie sa 

a vytváranie kontaktov, ukázať im príklady dobrej praxe, vzdelávať ich a poskytovať im motiváciu 

a inšpiráciu. 

 

Názov:   Indícia, n. o. 

Sídlo:   Karloveská 32, 841 04 Bratislava 

IČO:    457 362 86 

DIČ:    2023310520 

Registračné číslo:  OVVS-19001/348/2011-NO 

Dátum vzniku:  12.7.2011 

Telefón:  02 642 829 74 

E-mail:   indicia@indicia.sk 

 

 

VZNIK INDÍCIE 

Indícia vznikla 12. júla 2011 ako nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby v 

oblasti tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt 

- organizovanie konferencií, seminárov, kurzov, školení, stretnutí, prezentácií, osvetových 

podujatí s cieľom zvýšenia vedomostnej úrovne a otvorene komunikovať so širšou 

verejnosťou, 

- organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí, 

- organizovanie súťaží, výstav, festivalov a výmenných pobytov; 

a ďalšie služby v oblasti výskumu, vývoja, vedecko-technických služieb a informačných služieb so 

zameraním na informačné služby 

- analýzy, rozbory, prieskumy, 

- tvorba a realizácia projektov, 

- poskytovanie informácií prostredníctvom internetu a drobných tlačovín. 

 

 

NAŠA VÍZIA 

Našim snom je krajina s kvalitným výchovno-vzdelávacím systémom, ktorý účinne pripravuje 

mladých ľudí na uplatnenie sa v reálnom živote, poskytuje im pestré zážitky a podnety na vlastné 

objavovanie sveta. Krajina, v ktorej žiaci, študenti aj učitelia chodia do školy radi. Výchovno-

vzdelávací proces v nej výrazne prekonáva tradičný formálny prístup, rešpektuje súčasné trendy a 

potreby detí a zameriava sa predovšetkým na to, aby žiaci porozumeli učivu. Poznávací proces je pri 

tom chápaný ako proces konštruovania poznatkových štruktúr u jednotlivých žiakov. 

 

 

NAŠE POSLANIE 

Poslaním organizácie je vytvárať príležitosti na vzájomnú komunikáciu učiteľov a manažérov škôl s 

cieľom diskutovať, zdieľať skúsenosti, navzájom sa povzbudiť, vzdelávať a motivovať. Organizácia 

chce zároveň neformálnym spôsobom šíriť inšpiratívne myšlienky, príklady dobrej praxe a otvorene 

komunikovať s rodičmi, odbornou a širšou verejnosťou a prispieť tak k väčšiemu pochopeniu novo 

vynárajúcich sa potrieb žiakov a práce učiteľov a manažérov škôl. 
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NAŠI ĽUDIA 

Správna rada 

Peter Halák, predseda správnej rady 

Rastislava Haláková, členka správnej rady 

Juraj Suchánek, člen správnej rady 

 

Revízor 

Martin Vagaský 

 

Tím Indície 

Martin Kuruc, riaditeľ 

Viera Maríková, projektová koordinátorka 

Zuzana Tegzová, koordinátorka pre komunikáciu a fundraising 

 

 

NAŠA ČINNOSŤ  

Naša činnosť sa opiera o tri piliere. 

 

Kvalita vzdelávania 

Prostredníctvom našich aktivít chceme zvyšovať kvalitu školstva a vzdelávania. Chceme dosiahnuť 

vytvorenie živého, adaptabilného vzdelávacieho systému, ktorý je v súlade so životom mladých 

mimo tried, ako aj s ich budúcou schopnosťou zamestnať sa. Podporujeme inovatívne prístupy k 

vzdelávaniu a chceme ich prinášať všetkým učiteľom, ktorí o ne majú záujem. 

 

Inšpirácia a sieťovanie 

Chceme vytvárať príležitosti na stretávanie učiteľov a manažérov škôl, prepájanie aktivít, zdieľanie 

skúseností a vzájomné vzdelávanie. Našim cieľom je vytvárať platformy, ktoré im umožnia 

porovnávať a vymieňať si skúsenosti a tým sa navzájom inšpirovať a podporovať pri zavádzaní 

inovatívnych prístupov na svoje školy. 

 

Príklady dobrej praxe 

Naším cieľom je vytvorenie kvalitného vzdelávacieho systému, ktorí podporuje ako učiteľov tak aj 

žiakov. Chceme učiteľom a manažérom škôl prinášať príklady, kde takýto systém už funguje, aby 

sme im poskytli návody, ako ho zaviesť na svoju školu a povzbudiť ich v odhodlaní urobiť zmenu. 

 

 

A) PREHĽAD ČINNOSTÍ VYKONÁVANÝCH V KALENDÁRNOM ROKU S UVEDENÍM 

VZŤAHU K ÚČELU ZALOŽENIA NEZISKOVEJ ORGANIZÁCIE  

Všetky naše aktivity boli zamerané na dosiahnutie stanovených cieľov. Zamerali sme sa v nich 

predovšetkým na sieťovanie, poskytovanie priestoru na diskusiu a prinášanie noviniek 

a inšpiratívnych myšlienok. 

 

Roadshow Moderný učiteľ 2011 

Roadshow Moderný učiteľ vytvára priestor pre učiteľov, kde sa môžu prezentovať a rozprávať o tom, 

ako má dnes vyzerať škola, ktorá pripravuje žiakov na život v 21. storočí. Každoročne sa koná na 

jeseň v šiestich slovenských mestách (Žilina, Košice, Prešov, Zvolen, Nitra a Bratislava).  

Roadshow Moderný učiteľ 2011 sa konala v dňoch 17. – 25. októbra a bola zameraná na budovanie 

kvalitnej školy. Predstavili sme na nej nový portál na autoevaluáciu škôl – www.skola21.sk, Martin  
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Kríž, námestník ŠPÚ vystúpil s novinkami v oblasti štátnych vzdelávacích programov, Roman 

Baranovič, generálny riaditeľ ÚIPŠ sa s učiteľmi rozprával o debyrokratizácii školstva a nechýbala ani 

séria ukážok príkladov dobrej praxe od učiteľov, novinky v oblasti IT akadémií, Live@edu, či ukážky 

Khan academy. Celkovo sa jej zúčastnilo 917 učiteľov. 

 

Kluby Moderných učiteľov 

Kluby Moderných učiteľov sú neformálne združenia učiteľov rôznych stupňov a škôl. Stretávajú sa v 

nich inovatívni učitelia, ktorí aj vo svojom voľnom čase majú záujem vzdelávať sa a získavať nové 

poznatky a vymieňať si navzájom skúsenosti. Momentálne máme 51 Klubov Moderných učiteľov 

roztrúsených po celom Slovensku. Každý klub má svojho koordinátora, ktorý dvakrát ročne chodí na 

víkendové stretnutie, kde je informovaný o všetkých novinkách a akciách, ktoré pre učiteľov naša 

organizácia.  

V roku 2011 sa uskutočnilo stretnutie vedúcich Klubov Moderných učiteľov počas víkendu 23. – 25. 

septembra na Starých Horách. Zúčastnilo sa ho 27 vedúcich.  

 

Konferencia Moderný učiteľ v materskej škole 

Prvým podujatím, ktoré sme pre učiteľov materských škôl pripravili, bola Konferencia Moderný 

učiteľ v materskej škole, ktorá sa konala 8. decembra 2011 v Bratislave. Jej cieľom bolo otvoriť 

témy týkajúce sa fungovania materských škôl, ich financovania a budovania vzťahov s komunitou. 

Venovali sme sa taktiež debyrokratizácii v materských školách a novinkám v tvorbe školských 

vzdelávacích programoch. Priestor dostali aj samotní učitelia, ktorí sa podelili o svoje skúsenosti a 

príklady dobrej praxe. Zúčastnilo sa jej 120 učiteliek prevažne z bratislavského kraja. 

 

6. Veľká súťaž Moderných učiteľov 

Cieľom súťaže je podporiť zavádzanie inovatívnych vyučovacích metód na slovenských školách a 

využívanie informačných a komunikačných technológií pri výučbe. Projektové vyučovanie patrí 

medzi vzdelávacie metódy, ktoré podporujú u žiakov riešenie komplexných problémov. Podporuje 

individuálnu aktivitu, rozvíja tvorivosť, vzájomnú komunikáciu, zodpovednosť a schopnosť riešiť 

problémy z viacerých oblastí. Partnerom súťaže je spoločnosť Microsoft Slovakia. 

V roku 2011 sa súťaže zúčastnilo 56 učiteľov. 
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B) ROČNÁ ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA A ZHODNOTENIE ZÁKLADNÝCH ÚDAJOV V NEJ 

OBSIAHNUTÝCH 

Súvaha  

k 31.12.2011 

Aktíva 31.12.2010 31. 12. 2011 

  Brutto Korekcia Netto 

Neobežný majetok spolu 0    

 - dlhodobý hmotný majetok     

      Samostatné hnuteľné veci a súbory 

hnuteľných vecí 

    

 - dlhodobý finančný majetok     

      Cenné papiere     

Obežný majetok 0 1 204  1 204 

- Zásoby     

     Tovar     

- Krátkodobé pohľadávky  200  200 

Pohľadávky z obchodného styku  200  200 

 - Finančné účty  1 004  1 004 

     Pokladnica  255  255 

     Bankové účty  749  749 

Časové rozlíšenie 0 83  83 

-náklady budúcich období  83  83 

- príjmy budúcich období     

AKTÍVA CELKOM 0 1 287  1 287 

 

Pasíva 31. 12. 

2010 

31. 12. 2011 

Vlastné zdroje krytia majetku spolu 0 -2 894 

 - imanie a peňažné fondy  99 

     Základné imanie  99 

 - nevysporiadaný výsledok 

hospodárenia minulých rokov 

  

 - výsledok hospodárenia za účtovné 

obdobie 

 -2 993 

Cudzie zdroje spolu 0 4 181 

- rezervy  934 

Krátkodobé rezervy  934 

- dlhodobé záväzky  13 

Záväzky zo sociálneho fondu  13 

 - krátkodobé záväzky  3 234 

     Záväzky z obchodného styku  1 849 

Záväzky voči zamestnancom  861 

Zúčtovanie so SP a ZP  392 

Daňové záväzky  132 

Časové rozlíšenie spolu 0  

 - výdavky budúcich období   

 - výnosy budúcich období   

PASÍVA CELKOM 0 1287 
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Nezisková organizácia Indícia je zriadená v súlade so zákonom č. 213/1997 Z.z. o neziskových 

organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov. Na 

Obvodnom úrade v Bratislave bola nezisková organizácia registrovaná dňa 12. Júla 2011 pod č. 

OVVS-19001/348/2011-NO. 

Nezisková organizácia vedie podvojné účtovníctvo v súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z. Zb. o 

účtovníctve v platnom znení. Organizácia vedie podvojné účtovníctvo podľa Opatrenia MF SR č. 

24342/2007-74 v platnom znení, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej 

osnovy pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené za účelom podnikania. 

Účtovná závierka neziskovej spoločnosti k 31. decembru 2011 je zostavená ako riadna účtovná 

závierka podľa §17 ods. 6 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, a to 

za účtovné obdobie od 12. júla 2011 do 31. decembra 2011. V predchádzajúcom období nezisková 

organizácia neexistovala. 

Priemerný počet zamestnancov v roku 2011 bol 1 zamestnanec, zamestnaný na základe pracovnej 

zmluvy, prácu v neziskovej organizácii vykonávajú prevažne dobrovoľníci, pracovníci na základe 

obchodno-právneho vzťahu a pracovníci na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo 

pracovného pomeru. 

 

Účtovná jednotka nevedie žiadne údaje na podsúvahových účtoch. Nevlastní prenajatý majetok, 

nemá majetok v úschove, odpísané pohľadávky ani iné ďalšie položky, ktoré sa vedú na 

podsúvahových účtoch.  

 

Účtovná jednotka nie je si vedomá žiadnych budúcich možných peňažných záväzkov ani budúcich 

možných nepeňažných záväzkov, ktoré sa nevykazujú v súvahe. Taktiež nemá iné významné položky 

ostatných finančných práv ani finančných povinností, ktoré sa nesledujú v účtovníctve a neuvádzajú 

sa v súvahe. V správe ani vo vlastníctve nemá žiadne nehnuteľné kultúrne pamiatky. 

 

Výkaz ziskov a strát 

k 31.12.2011 

 

Hlavná nezdaňovaná činnosť - náklady 2010 2011 

Spotreba materiálu  790 

Cestovné  1 048 

Náklady na reprezentáciu  118 

Ostatné služby  22 145 

Mzdové náklady  6 710 

Zákonné SP a ZP  1 534 

Zákonné sociálne náklady  165 

Ostatné dane a poplatky  128 

Ostatné pokuty a penále   

Iné ostatné náklady  19 

Náklady na precenenie CP   

Poskytnuté príspevky iným ÚJ   

Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej 

dane 

  

Hlavná nezdaňovaná činnosť spolu  32 657 

Podnikateľská zdaňovaná spolu  0 

Náklady celkom  32 657 
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Hlavná nezdaňovaná činnosť - výnosy 2010 2011 

Tržby z predaja služieb  28 664 

Úroky   

Prijaté príspevky od iných organizácií  1 000 

Prijaté príspevky od fyzických osôb   

Príspevky z podielu zaplatenej dane   

Hlavná nezdaňovaná činnosť spolu  29 664 

Podnikateľská zdaňovaná  0 

Podnikateľská zdaňovaná spolu  0 

Výnosy celkom  29 664 

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA  - 2993 

 

 

Vlastné imanie 

Vlastné imanie účtovnej jednotky je tvorené základným imaním vo výške 100 € a výsledok 

hospodárenia za bežné účtovné obdobie: 

 

Zložka vlastného imania Stav 

k 1.1.2011 

Prírastky Úbytky 

a presuny 

Stav 

k 31.12.2011 

Základné imanie  0 0 0 100 

Výsledok hospodárenia 

bežného účtovného obdobia 

0 0 0 -2 993,43 

SPOLU 0 0 0 -2 893,43 

 

Organizácia dosiahla záporný výsledok hospodárenia vo výške -2 993,43. 

 

Sociálny fond 

Sociálny fond Bežné  účtovné obdobie 

Stav k prvému dňu účtovného 

obdobia 0 

Tvorba na ťarchu nákladov 20,73 

Tvorba zo zisku 0 

Čerpanie 7,90 

Stav k poslednému dňu 

účtovného obdobia 12,83 
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Záväzky 

Druh záväzkov Stav k  31.12.2011 

Záväzky po lehote splatnosti 0 

Záväzky do lehoty splatnosti so 

zostatkovou dobou splatnosti 

do jedného  roka 

3 233,64 

Krátkodobé záväzky spolu 3 233,64 

Záväzky so zostatkovou dobou 

splatnosti od  jedného  do 

piatich  rokov  vrátane 

0 

Záväzky so zostatkovou dobou 

splatnosti viac ako päť rokov 

0 

Dlhodobé záväzky spolu 0 

Krátkodobé a dlhodobé 

záväzky spolu 

3 233,64 

 

 

Počas účtovného obdobia nenastali žiadne zmeny účtovných zásad a účtovných metód. Dlhodobý 

majetok sa oceňuje obstarávacou cenou. Pri obstaraní sa určí predpokladaná doba používania 

majetku a na základe nej aj doba odpisovania. Finančný majetok, pohľadávky a záväzky sa oceňujú 

menovitou hodnotou. Odpisový plán dlhodobého majetku vychádza z predpokladanej doby 

používania majetku. Použili sa rovnomerné odpisy. Na obstaranie majetku nebola účtovnej jednotke 

poskytnutá žiadna dotácia zo štátneho rozpočtu ani miestnych rozpočtov. Zásoby organizácia 

neobstarávala. Pohľadávky, záväzky a časové rozlíšenie boli ocenené menovitou hodnotou. 

 

 

C) VÝROK AUDÍTORA K ROČNEJ ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE, AK JU AUDÍTOR OVEROVAL 

Účtovná jednotka nemala povinnosť overovať účtovnú závierku audítorom. 

 

 

D) PREHĽAD O PEŇAŽNÝCH PRÍJMOCH A VÝDAVKOCH 

Príjmy k 31.12.2011  

Príjmy z majetku  0,00 

Príjmy z darov a príspevkov  1 000,00 

Príjmy z príspevkov z podielu zaplatenej dane  0,00 

Príjmy z dotácií  0,00 

Príjmy z poskytovania služieb  28 663,87 

Príjmy z úrokov  0,44 

Príjmy celkom    29 664,31 € 
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Výdavky k 31.12.2011           

Výdavky na materiál 790,03   

Výdavky na cestovné 1 048,51            

Výdavky na reprezentáciu 117,72           

Výdavky na služby                   22 145,01 

Výdavky na mzdy                    6 709,94 

Výdavky na zákonné soc. a zdrav. poistenie       1 534,36 

Výdavky na zákonné sociálne náklady 164,51 

Ostatné výdavky  147,60   

Výdavky celkom  32 657,68 € 

  

  

Rozdiel príjmov a výdavkov         - 2 993,37 € 

Daň z príjmov             0,06 € 

 

 

E) PREHĽAD ROZSAHU PRÍJMOV (VÝNOSOV) V ČLENENÍ PODĽA ZDROJOV 

 

Vklady zakladateľov  100,00  

Príjmy z vlastnej činnosti  28 663,87  

Príjmy z podnikateľskej činnosti  0,00  

Pôžičky, úvery a úroky  0,44  

Dary od fyzických a právnických osôb  1000,00  

Príjmy z príspevkov z podielu zaplatenej dane 0,00  

Dotácie z verejných rozpočtov  0,00  

Spolu   29 764,31 € 

 

 

F) STAV A POHYB MAJETKU A ZÁVÄZKOV NEZISKOVEJ ORGANIZÁCIE 

Dlhodobý hmotný majetok má účtovná jednotka v zostatkovej hodnote 0 €. Dlhodobý hmotný 

majetok nie je poistený. Zásoby eviduje účtovná jednotka v hodnote 0 €. Pohľadávky eviduje 

účtovná jednotka v hodnote 200 €. Pohľadávky nie sú zabezpečené záložným právom. Krátkodobý 

finančný majetok je tvorený zostatkom bankového účtu v hodnote 748,92 € a zostatkom pokladne 

36,90 € a ceninami v hodnote 217,80 €. Prechodné účty aktív (náklady budúcich období) eviduje 

účtovná jednotka ku koncu roku v hodnote 83,53 €. 

Účtovná jednotka nie je si vedomá žiadnych budúcich možných peňažných záväzkov ani budúcich 

možných nepeňažných záväzkov, ktoré sa nevykazujú v súvahe. Taktiež nemá iné významné položky 

ostatných finančných práv ani finančných povinností, ktoré sa nesledujú v účtovníctve a neuvádzajú 

sa v súvahe. V správe ani vo vlastníctve nemá žiadne nehnuteľné kultúrne pamiatky. 

 

Po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka nenastali žiadne významné skutočnosti, ktoré by 

mali významný vplyv na hodnotu majetku, záväzkov, vlastného imania alebo výsledku hospodárenia 

účtovnej jednotky ku dňu zostavenia účtovnej závierky. 
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G) ZMENY A NOVÉ ZLOŽENIE ORGÁNOV NEZISKOVEJ ORGANIZÁCIE, KU KTORÝM 

DOŠLO V PRIEBEHU ROKA 

V priebehu roka 2010 nedošlo ku žiadnym zmenám v zložení orgánov neziskovej organizácie. 

K zmenám prišlo v kalendárnom roku 2012 pričom do platnosti vstúpili od 1.3.2012. Novou 

riaditeľkou Indície sa stala Ing. Dana Palacková, PhD. a Mgr. Martin Kuruc sa stal členom správnej 

rady. Ing. Juraj Suchánek bol z postu člena správnej rady odvolaný. 

 

 

H) ĎALŠIE ÚDAJE URČENÉ SPRÁVNOU RADOU 

Správna rada nerozhodla o žiadnych ďalších doplňujúcich údajoch. 
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POZNÁMKY K ÚCTOVNEJ ZÁVIERKE ZOSTAVENEJ K 31.12. 2011 

 

A. Informácie o účtovnej jednotke 

Obchodné meno a sídlo spoločnosti 

Indícia, n.o. 

Sídlo: Karloveská 32, 841 04 Bratislava 

IČO: 45 736 286 

DIČ: 2023310520 

Dátum založenia: 1. 7. 2011 

Dátum vzniku: 12. 7. 2011 

Druh všeobecne prospešných služieb neziskovej organizácie:  

Tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt. 

 Organizovanie konferencií, seminárov, kurzov, školení, stretnutí, prezentácií, 

osvetových podujatí s cieľom zvýšenia vedomostnej úrovne a otvorene 

komunikovať so širokou verejnosťou, 

 organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí, 

 organizovanie súťaží, výstav, festivalov a výmenných pobytov 

Priemerný počet zamestnancov v roku 2011 bol 1 zamestnanec, zamestnaný na základe 

pracovnej zmluvy, prácu v neziskovej organizácii  vykonávajú prevažne dobrovoľníci, pracovníci na 

základe obchodno-právneho vzťahu a pracovníci na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo 

pracovného pomeru. 

Účtovná jednotka vznikla v roku 2011, za predchádzajúce obdobie účtovná závierka nebola 

schvaľovaná.  

Ďalšie informácie: 

Nezisková organizácia Indícia je zriadená v súlade so zákonom č. 213/1997 Z.z. 

o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších 

predpisov. Na Obvodnom úrade v Bratislave bola nezisková organizácia registrovaná dňa 12. Júla 

2011 pod č. OVVS-19001/348/2011-NO. 

Priemerný počet zamestnancov 

 Bežné  účtovné obdobie 

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov 1 

z toho  počet vedúcich zamestnancov 0 

Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou  0 

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

0 
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Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky  

Účtovná závierka neziskovej spoločnosti k 31. Decembru 2011 je zostavená ako riadna účtovná 
závierka podľa §17 ods. 6 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, a to 
za účtovné obdobie od 12.júla 2011 do 31.decembra 2011.  

Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie 

V predchádzajúcom období nezisková organizácia neexistovala. 

B.  Informácie o členoch orgánov 

 

Správna rada: Ing. Peter Halák 

Mgr. Rastislava Haláková 

Ing. Juraj Suchánek 

Riaditeľ:   Mgr. Martin Kuruc, PhD. 

Revízor:   Mgr. Martin Vagaský  

 
 

E. Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach 
 

 Nezisková organizácia vedie podvojné účtovníctvo v súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z. Zb. 

o účtovníctve v platnom znení. Organizácia vedie podvojné účtovníctvo podľa Opatrenia MF SR č. 

24342/2007-74 v platnom znení, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej 

osnovy pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené za účelom podnikania.  

 Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti.  

 Počas účtovného obdobia nenastali žiadne zmeny účtovných zásad a účtovných metód. 

 Dlhodobý majetok sa oceňuje obstarávacou cenou. Pri obstaraní sa určí predpokladaná doba 

používania majetku a na základe nej aj doba odpisovania. Finančný majetok, pohľadávky a záväzky 

sa oceňujú menovitou hodnotou. 

 Odpisový plán dlhodobého majetku vychádza z predpokladanej doby používania majetku. 

Použili sa rovnomerné odpisy.  

Na obstaranie majetku nebola účtovnej jednotke poskytnutá žiadna dotácia zo štátneho 

rozpočtu ani miestnych rozpočtov. 

Zásoby organizácia neobstarávala.  

Pohľadávky, záväzky a časové rozlíšenie boli ocenené menovitou hodnotou. 

 

F. Informácie o údajoch na strane aktív súvahy 

 
a) Dlhodobý hmotný majetok 

Dlhodobý hmotný majetok má účtovná jednotka v zostatkovej hodnote 0 tis. €. V nasledovných 

tabuľkách je prehľad o pohybe dlhodobého majetku, oprávok a zostatkovej hodnoty. 

Dlhodobý hmotný majetok nie je poistený.  
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b) Zásoby 

Zásoby eviduje účtovná jednotka v hodnote 0 €.  

c) Pohľadávky 

 Stav na konci 

bežného účtovného obdobia 

Pohľadávky do lehoty splatnosti  

Pohľadávky po lehote splatnosti 200 

Pohľadávky spolu 200 

 

d) Peňažné prostriedky a ceniny 

Krátkodobý finančný majetok 
Stav na konci bežného 

účtovného obdobia 

Pokladnica 
36,90 

Ceniny 
217,80 

Bežné bankové účty 
748,92 

Spolu 
1 003,62 

    

e) Časové rozlíšenie 

Položky nákladov budúcich období 
(381) z dôvodu Prírastky Úbytky 

Stav na konci 
bežného 

účtovného 
obdobia 

Časového rozlíšenia prijatých faktúry 83,53 0 83,53 

 

 

G. Informácie o údajoch na strane pasív súvahy 

 

a) Vlastné imanie 

Vlastné imanie účtovnej jednotky je tvorené základným imaním vo výške 100 € a výsledok 

hospodárenia za bežné účtovné obdobie: 

Ing. Peter Halák   100€  

Zložka vlastného imania Stav na začiatku 

bežného účtovného 

obdobia 

Prírastky Úbytky 

a presuny 

Stav na konci 

bežného 

účtovného 

obdobia 

Základné imanie  0 0 0 100 

Výsledok hospodárenia bežného účtovného 0 0 0 -2 993,43 
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obdobia 

SPOLU 0 0 0 2 893,43 

 

Organizácia dosiahla nulový výsledok hospodárenia.  

b) Sociálny fond 

Sociálny fond Bežné  účtovné obdobie 

Stav k prvému dňu účtovného 
obdobia 0 

Tvorba na ťarchu nákladov 20,73 

Tvorba zo zisku 0 

Čerpanie 7,90 

Stav k poslednému dňu účtovného 
obdobia 12,83 

 

c) Záväzky 

Druh záväzkov 

Stav na konci 

bežného účtovného obdobia 

Záväzky po lehote splatnosti  0 

Záväzky do lehoty splatnosti so 
zostatkovou dobou splatnosti do 
jedného  roka 3 233,64 

Krátkodobé záväzky spolu 3 233,64 

Záväzky so zostatkovou dobou 
splatnosti od  jedného  do piatich  rokov  
vrátane   0 

Záväzky so zostatkovou dobou 
splatnosti viac ako päť rokov   0 

Dlhodobé záväzky spolu  0 

Krátkodobé a dlhodobé záväzky 
spolu 3 233,64 

 

d) Rezervy 

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 

 934,11   934,11 

Jednotlivé druhy 
dlhodobých zákonných 
rezerv 

     

Zákonné rezervy 
spolu 

 934,11   934,11 

Jednotlivé druhy 
krátkodobých 
ostatných rezerv 

     

Jednotlivé druhy 
dlhodobých ostatných 
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rezerv 

Ostatné rezervy 
spolu 

     

Rezervy spolu  934,11   934,11 

 

H. Informácie o výnosoch 

Štruktúra výnosov bola v účtovnom období nasledovná:  

 Bežné účtovné obdobie 

Tržby za poskytnuté služby 28 663,87 

Výnosy z úrokov 0,44 

Prijaté príspevky od iných organizácií-granty 1 000 

SPOLU: 29 664,31 

 

I. Informácie o nákladoch 

 Štruktúra nákladov bola v účtovnom období nasledovná: 

 Bežné účtovné obdobie 

Spotreba materiálu 790,03 

Náklady na reprezentáciu 117,72 

Ostatné služby 22 145,01 

Mzdové náklady, soc. a zdrav. poistenie 8 408,81 

Ostatné dane a poplatky 128,38 

Iné ostatné náklady 19,22 

Cestovné náklady 1048,51 

SPOLU  32 657,68 

 

J. Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch 

 

 Účtovná jednotka nevedie žiadne údaje na podsúvahových účtoch. Nevlastní prenajatý 

majetok, nemá majetok v úschove, odpísané pohľadávky ani iné ďalšie položky, ktoré sa vedú na 

podsúvahových účtoch. 

 

K. Informácie o  iných aktívach a iných pasívach 

 

 Účtovná jednotka nie je si vedomá žiadnych budúcich možných peňažných záväzkov 

ani budúcich možných nepeňažných záväzkov, ktoré sa nevykazujú v súvahe. Taktiež nemá iné 

významné položky ostatných finančných práv ani finančných povinností, ktoré sa nesledujú 

v účtovníctve a neuvádzajú sa v súvahe.  
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 V správe ani vo vlastníctve nemá žiadne nehnuteľné kultúrne pamiatky. 

 

L. Skutočnosti, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka 

  

 Po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka nenastali žiadne významné skutočnosti, 

ktoré by mali významný vplyv na hodnotu majetku, záväzkov, vlastného imania alebo výsledku 

hospodárenia účtovnej jednotky ku dňu zostavenia účtovnej závierky. 

  

M.  Prehľad peňažných tokov 

 

Účtovná jednotka nezostavila prehľad peňažných tokov. 
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Indícia, n.o. 

Karloveská 32  

841 04 Bratislava 

 

tel.:+421 2 642 829 74 

mobil: +421 948 895 170 

e-mail: indicia@indicia.sk 

www.indicia.sk 


