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IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE 

 

Piaristická nadácia 

Prostredná 1/42 

900 21 Svätý Jur 

telefón: +421 910 180 793 

email: info@piaristickanadacia.sk 

IČO: 53013611 

DIČ: 2121405220 

Bankové spojenie: Fio banka, a.s. 

IBAN: SK85 8330 0000 0021 0181 8716 

 

web: www.piaristickanadacia.sk 

 

 

 

 

 

ĽUDIA V NADÁCII 

 

V roku 2020 nedošlo od založenia k žiadnym organizačným zmenám v nadácii. 

 

SPRÁVNA RADA NADÁCIE 

PaedDr. Juraj Ďurnek, SchP (predseda) 

Juraj Gendiar, SchP 

Mgr. Marek Kotras, SchP 

 

REVÍZOR NADÁCIE 

Stanislav Bujdák, SchP 

 

SPRÁVCA NADÁCIE 

Mgr. Ľuboš Kováč 

 

 

 

 

mailto:info@piaristickanadacia.sk
http://www.piaristickanadacia.sk/
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O NADÁCII 

 

Piaristická nadácia vznikla 21. apríla 2020 zápisom do registra nadácií pod číslom 

203/Na – 2020/1227. Bola založená Rehoľou piaristov na Slovensku podpisom nadačnej 

listiny dňa 26.02.2020. Rok vzniku bol rokom celkovo náročným pre spoločnosť a preto 

aj samotný rozbeh činností nadácie pozastavili opatrenia v súvislosti s bojom proti 

Covid-19. Nadácia využila toto obdobie na budovanie organizačnej štruktúry 

a nastavenia procesov fungovania. 

 

 

POSLANIE NADÁCIE 

 

Poslaním nadácie je finančná a materiálno-technická podpora vzdelávacích inštitúcií na 

Slovensku, poskytovanie grantov a štipendií študentom a pedagógom, ale taktiež 

podpora obnova a podpora cirkevných kultúrnych pamiatok. 

Svoje poslanie nadácia realizuje najmä prostredníctvom činností: 

a) v zabezpečovaní a zhromažďovaní finančných prostriedkov na účte nadácie 

a nefinančných prostriedkov, vrátane propagácie činnosti nadácie, 

b) vo finančnej a materiálno-technickej podpore vzdelávacích inštitúcií, najmä 

piaristických škôl na Slovensku, 

c) vo finančnej a materiálno-technickej podpore cirkevných kultúrnych pamiatok, 

d) v poskytovaní finančných prostriedkov prostredníctvom grantových programov 

nadácie mimovládnym neziskovým organizáciám, cirkevným organizáciám, 

iným združeniam poskytujúcim verejnoprospešné služby, organizáciám 

súkromného sektora a fyzickým osobám, na základe programovej stratégie 

schválenej správnou radou nadácie, 

e) vo finančnej podpore, v organizovaní a v realizácii kultúrnych, vzdelávacích, 

spoločenských programov a podujatí, 

f) v poskytovaní grantov a štipendií študentom a pedagógom, najmä piaristických 

škôl. 

g) v aktívnej spolupráci pri rôznych projektoch a programoch s nadáciami 

s príbuzným účelom a zameraním, ako aj s ďalšími osobami, organizáciami 

a spoločnosťami podporujúcimi ciele nadácie v Európe a vo svete, 

h) v podpore informačnej a publikačnej činnosti, ktorá súvisí s napĺňaním 

verejnoprospešného účelu nadácie podľa bodu 1 tohto článku, vrátane 

vydávania periodickej a neperiodickej tlače a iných tlačovín zameraných na 

propagáciu tohto účelu, 

i) v správe majetku nadácie, vrátane tvorby a správy nadačných fondov. 
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PREHĽAD PRÍJMOV 

 

Príjmy nadácie 2020 CELKOVO 13 740, 33€ 

základné imanie 6 640,00 € 

cez fundraisingovú platformu 

DARUJME.sk a Ľudia ľuďom 
2 952,55 € 

z toho nadačné fondy 2 932,55 € 

priamo na účet nadácie 4 147,78 € 

z toho nadačné fondy 4 147,55 € 

 

Darcovia, ktorí prispeli viac ako 331 € 

Kmotorka A. Kondelová S.  Jenisová M.  

 

Spoločnosti, ktoré prispeli viac ako 331 € 

Rehoľa piaristov na Slovensku 

 

Úprimne a zo srdca ĎAKUJEME všetkým,  

ktorí svojim darom podporili našu nadáciu v roku 2020. 

 

 

PREHĽAD VÝDAVKOV 

Výdavky nadácie v roku 2020 tvorili len výdavky na správu kampaní 

prostredníctvom portálu Darujme.sk v celkovej sume 116,34 €. 

 

Nadácia v roku 2020 neposkytla žiadnu mzdu ani odmenu. 

Správcovi nadácie ani inému členovi orgánov nadácie nebola priznaná 

a vyplatená žiadna odmena za výkon funkcie za rok 2020. 

 

 

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA 

Nadácii vznikol kladný hospodársky výsledok v hodnote 576,85 €, čo tvorili 

výnosy za správu nadačných fondov. 
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NADAČNÉ FONDY SPRAVOVANÉ PIARISTICKOU NADÁCIOU 

V roku 2020 boli v nadácii založené nadačné fondy: 

 

Nadačný fond novej piaristickej školy pri Piaristickej nadácii 
Fond bol založený v roku 2020 rozhodnutím Správnej rady Piaristickej nadácie za 

účelom podpory rozvoja piaristických škôl a grantovej podpory žiakov, študentov 

i zamestnancov týchto škôl. 

Celkový príjem fondu v roku 2020 tvoril 530 €. Z nadačného fondu v roku 2020 neboli 

čerpané finančné prostriedky. Po odrátaní administračných poplatkov je zostatok 

fondu k 31.12.2020 530,00 €. 

 

Nadačný fond Domus Sancti Georgy pri Piaristickej nadácii 
Fond bol založený v roku 2020 rozhodnutím Správnej rady Piaristickej nadácie za 

účelom podpory rozvoja a obnovy národnej kultúrnej pamiatky Kláštora piaristov vo 

Svätom Jure. 

Celkový príjem fondu v roku 2020 tvoril 40,00 €. Z nadačného fondu v roku 2020 neboli 

čerpané finančné prostriedky. Po odrátaní administračných poplatkov je zostatok 

fondu k 31.12.2020 39,22€. 

 

Fond speváckeho zboru Piarissimo pri Piaristickej nadácii 
Fond bol založený v roku 2020 zmluvou o zriadení nadačného fondu za účelom 

podpory rozvoja a ochrany duchovných a kultúrnych hodnôt spojených s činnosťou a 

aktivitami speváckeho zboru Piarissimo, ktorý pôsobí pri Piaristickom gymnáziu Jozefa 

Braneckého v Trenčíne. 

Celkový príjem fondu v roku 2020 tvoril 30,00 €. Z nadačného fondu v roku 2020 neboli 

čerpané finančné prostriedky. Po odrátaní administračných poplatkov je zostatok 

fondu k 31.12.2020 27,00€. 

 

Nadačný fond PIARÁK pri Piaristickej nadácii 
Fond bol založený v roku 2020 zmluvou o zriadení nadačného fondu za účelom 

podpory rozvoja a ochrany duchovných a kultúrnych hodnôt; rozvoja vedy, vzdelania a 

telovýchovy. Poslaním fondu je zhromažďovanie finančných prostriedkov za účelom 

následnej podpory rozvoja Piaristického gymnázia Jozefa Braneckého v Trenčíne a 

individuálnej grantovej podpory žiakov, študentov i zamestnancov tejto školy. 

Celkový príjem fondu v roku 2020 tvoril 2035,10 €.  Z nadačného fondu v roku 2020 

neboli čerpané finančné prostriedky. Po odrátaní administračných poplatkov je 

zostatok fondu k 31.12.2020 1831,59 €.
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Nadačný fond PIARKO pri Piaristickej nadácii 
Fond bol založený v roku 2020 zmluvou o zriadení nadačného fondu za účelom 

podpory rozvoja a ochrany duchovných a kultúrnych hodnôt; rozvoja vedy, vzdelania a 

telovýchovy. Poslaním fondu je zhromažďovanie finančných prostriedkov za účelom 

následnej podpory rozvoja Piaristickej spojenej školy sv. Jozefa Kalazanského v 

Nitre a individuálnej grantovej podpory žiakov, študentov i zamestnancov tejto školy. 

Celkový príjem fondu v roku 2020 tvoril 3 335 €. Z nadačného fondu v roku 2020 neboli 

čerpané finančné prostriedky. Po odrátaní administračných poplatkov je zostatok 

fondu k 31.12.2020 3 001,50€. 

 

Nadačný fond HANÁK pri Piaristickej nadácii 
Fond bol založený v roku 2020 zmluvou o zriadení nadačného fondu za účelom 

podpory rozvoja a ochrany duchovných a kultúrnych hodnôt; rozvoja vedy, vzdelania a 

telovýchovy. Poslaním fondu je zhromažďovanie finančných prostriedkov za účelom 

následnej podpory rozvoja Piaristickej spojenej školy Františka Hanáka v 

Prievidzi a individuálnej grantovej podpory žiakov, študentov i zamestnancov tejto 

školy. 

Celkový príjem fondu v roku 2020 tvoril 1 110 €. Z nadačného fondu v roku 2020 neboli 

čerpané finančné prostriedky. Po odrátaní administračných poplatkov je zostatok 

fondu k 31.12.2020 999 €. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Správu spracoval dňa 19.04.2021:         Mgr. Ľuboš Kováč 

                správca nadácie 
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PRÍLOHA 

Účtovná závierka a poznámky 

2020 

 

 

 

 

 

 

 

 



IČO 5 3 0 1 3 6 1 1 / SIDSúvaha (Úč NUJ 1 - 01)

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

 
aNehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 

012 - (072 + 091 AÚ)

003

 
aSoftvér 013 - (073 + 091 AÚ)

004

 
aOceniteľné práva 014 - (074 + 091 AÚ)

005

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

AÚ)

006

 
aObstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041 - 093)

007

 
aPoskytnuté 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

 
aSamostatné 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

 
aPoskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095 AÚ)

020

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

 
aPodielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v 

ovládanej osobe (061-096 AÚ)

022

 
aPodielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s 

podstatným vplyvom (062-096 AÚ)

023

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

024

 
aPôžičky 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

 
aPoskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)

028
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IČO 5 3 0 1 3 6 1 1 / SIDSúvaha (Úč NUJ 1 - 01)

Strana aktív

4

Netto

321

NettoBrutto

ba

 

č.r. Bežné účtovné obdobie

predchádzajúce

Bezprostredne

Korekcia 

účtovné

obdobie

 

 

 

 

 

B. aObežný majetok spolu r. 030 + r. 037 + r. 042 + r. 051 029  13 645,16  13 645,16  6 640,00

1. aZásoby r. 031 až r. 036 030

 
aMateriál (112+119) - 191

031

 
a

a 

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

193)

032

 
aVýrobky (123 - 194)

033

 
aZvieratá (124 - 195)

034

 
aTovar (132+139) - 196

035

 
aPoskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)

036

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

 
aPohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ

038

 
aOstatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)

039

 
aPohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391 AÚ)

040

 
a

a 

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

3. aKrátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050 042  0,00  0,00  0,00  6 640,00

 
aPohľadávky z obchodného styku ((311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ)

043

 
aOstatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)

044

 
a

a 

Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami 

(336)

045 x

 
aDaňové pohľadávky (341 až 345)

046 x

 
a

a 

Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a 

rozpočtom územnej samosprávy (346 + 348)

047 x

 
aPohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391 AÚ)

048

 
aSpojovací účet pri združení (396 - 391 AÚ)

049

 
aIné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378 AÚ) - 391 AÚ

050  0,00  0,00  0,00  6 640,00

4. aFinančné účty r. 052 až r. 056 051  13 645,16  13 645,16

 
aPokladnica (211 + 213)

052 x

 
aBankové účty (221 AÚ + 261)

053  13 645,16 x  13 645,16

 
a

a 

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

 
a

a 

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

AÚ

055

 
aObstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291 AÚ)

056

C. aČasové rozlíšenie spolu  r. 058 až r. 059 057

1. aNáklady budúcich období (381) 058

 
aPríjmy budúcich období (385)

059

Majetok spolu r. 001 + r. 029 + r. 057  060  13 645,16  13 645,16  6 640,00

3Strana :



IČO 5 3 0 1 3 6 1 1 / SIDSúvaha (Úč NUJ 1 - 01)

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  13 645,16  6 640,00

1.  Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067 062  13 068,31  6 640,00

 6 640,00  6 640,00Základné imanie (411) 063

 6 428,31Peňažné 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  576,85

B.  Cudzie zdroje spolu r. 075 + r.079 + r. 087 + r. 097 074

1.  Rezervy r. 076 až r. 078 075

Rezervy zákonné (451 AÚ) 076

Ostatné rezervy (459 AÚ) 077

Krátkodobé rezervy  (323 + 451 AÚ + 459 AÚ) 078

2.  Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086 079

Záväzky 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

Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323 088

Záväzky voči zamestnancom (331+333) 089

Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami 

(336)
 090

Daňové 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

Výdavky budúcich období (383) 102

Výnosy budúcich období (384) 103

 6 640,00 13 645,16Vlastné zdroje a cudzie zdroje spolu r. 061 + r. 074 + r. 101  104
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Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2 - 01) IČO 5 3 0 1 3 6 1 1 / SID

 

Náklady

1 2 3 4

Spolu

Činnosť 

 

 

cba

Číslo 

riadku

Číslo 

účtu
Hlavná 

nezdaňovaná

Zdaňovaná

Bezprostredne 

predchádzajúce 

Účtovné obdobie

501 01Spotreba materiálu

502 02Spotreba energie

504 03Predaný tovar

511 04Opravy a udržiavanie

512 05Cestovné

513 06Náklady na reprezentáciu

 115,17 115,17518 07Ostatné služby

521 08Mzdové náklady

524 09Zákonné sociálne poistenie a zdravotné 

poistenie

525 010Ostatné sociálne poistenie

527 011Zákonné sociálne náklady

528 012Ostatné sociálne náklady

531 013Daň z motorových vozidiel

532 014Daň z nehnuteľností

538 015Ostatné dane a poplatky

541 016Zmluvné pokuty a penále

542 017Ostatné pokuty a penále

543 018Odpísanie pohľadávky

544 019Úroky

545 020Kurzové straty

546 021Dary

547 022Osobitné náklady

548 023Manká a škody

549 024Iné ostatné náklady

551 025Odpisy dlhodobého nehmotného majetku 

a dlhodobého hmotného majetku

552 026Zostatková cena predaného dlhodobého 

nehmotného majetku a dlhodobého 

hmotného majetku

553 027Predané cenné papiere

554 028Predaný materiál

555 029Náklady na krátkodobý finančný majetok

556 030Tvorba fondov

557 031Náklady na precenenie cenných papierov

558 032Tvorba a zúčtovanie opravných položiek

561 033Poskytnuté príspevky organizačným 

zložkám

562 034Poskytnuté príspevky iným účtovným 

jednotkám

563 035Poskytnuté príspevky fyzickým osobám

565 036Poskytnuté príspevky z podielu 

zaplatenej dane

567 037Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky

  115,17 115,17038Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
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Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2 - 01) IČO 5 3 0 1 3 6 1 1 / SID

 

Výnosy

1 2 3 4

Spolu

Činnosť 

 

 

cba

Číslo 

riadku

Číslo 

účtu
Hlavná 

nezdaňovaná

Zdaňovaná

Bezprostredne 

predchádzajúce 

Účtovné obdobie

601 039Tržby za vlastné výrobky

602 040Tržby z predaja služieb

604 041Tržby za predaný tovar

611 042Zmena stavu zásob nedokončenej výroby

612 043Zmena stavu zásob polotovarov

613 044Zmena stavu zásob výrobkov

614 045Zmena stavu zásob zvierat

621 046Aktivácia materiálu a tovaru

622 047Aktivácia vnútroorganizačných služieb

623 048Aktivácia dlhodobého nehmotného 

majetku

624 049Aktivácia dlhodobého hmotného majetku

641 050Zmluvné pokuty a penále

642 051Ostatné pokuty a penále

643 052Platby za odpísané pohľadávky

644 053Úroky

645 054Kurzové zisky

646 055Prijaté dary

647 056Osobitné výnosy

648 057Zákonné poplatky

649 058Iné ostatné výnosy

651 059Tržby z predaja dlhodobého nehmotného 

majetku a dlhodobého hmotného majetku

652 060Výnosy z dlhodobého finančného majetku

653 061Tržby z predaja cenných papierov a 

podielov

654 062Tržby z predaja materiálu

655 063Výnosy z krátkodobého finančného 

majetku

 651,79 651,79656 064Výnosy z použitia fondu

657 065Výnosy z precenenia cenných papierov

658 066Výnosy z nájmu majetku

661 067Prijaté príspevky od organizačných 

zložiek

 0,23 0,23662 068Prijaté príspevky od iných organizácií

 40,00 40,00663 069Prijaté príspevky od fyzických osôb

664 070Prijaté členské príspevky

665 071Príspevky z podielu zaplatenej dane

667 072Prijaté príspevky z verejných zbierok

691 073Dotácie

  692,02 692,02074Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73

  576,85 576,85075Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 

74 - r. 38

591 076Daň z príjmov

595 077Dodatočné odvody dane z príjmov

  576,85 576,85078Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 

- (r.76 + r.77)) (+/-)
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IČO 5 3 0 1 3 6 1 1 /SIDPoznámky (Úč NUJ 3-01)

Čl. I Všeobecné údaje

Čl. I (1) (3) (5) Základné údaje

Čl. I (5) Informácia o organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky

Verejnoprospešným účelom nadácie je:
a) rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt;
b) rozvoj vedy, vzdelania a telovýchovy;
c) realizácia a ochrana ľudských práv a iných humanitných cieľov;
d) ochrana práv detí a mládeže;
e) ochrana zdravia;
f) ochrana a tvorba životného prostredia;
g) plnenie individuálne určenej humanitnej pomoci pre jednotlivca alebo skupinu osôb, ktoré sa
ocitli v ohrození života alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou.

Čl. I (1) Meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, ktorá je zakladateľom alebo zriaďovateľom účtovnej jednotky, dátum založenia alebo zriadenia
účtovnej jednotky

Rehoľa piaristov na Slovensku

Meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, ktorá je zakladateľom alebo zriaďovateľom účtovnej jednotky:

Dátum založenia alebo zriadenia účtovnej jednotky:

21.04.2020

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

Čl. I (2) Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov
účtovnej jednotky

Čl. I (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

Názov orgánu (meno a priezvisko...) Druh orgánu spoločnosti

Juraj Ďurnek Správna rada

Marek Kotras Správna rada

Juraj Gendiar Správna rada

Ľuboš Kováč Správca nadácie

Stanislav Bujdák Revízor nadácie

Účtovná jednotka v účtovnom roku 2020 nezamestnávala zamestnancov ani nevyužívala služby dobrovoľníkov.

Čl. I (4) Priemerný počet zamestnancov, počet dobrovoľníkov

Čl. I (4) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov, a z toho počet vedúcich zamestnancov účtovnej jednotky za bežné účtovné obdobie a za bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie. Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou a počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas bežného
účtovného obdobia a bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia

Názov položky Bežné účtovné obdobie
Bezprostredne

predchádzajúce účtovné
obdobie

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov

- z toho počet vedúcich zamestnancov

Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou

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

Čl. II Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

Vytvorené v programe OMEGA - podvojné účtovníctvo a legislatíva bez starostí.  © KROS a.s., www.kros.sk/omega
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IČO 5 3 0 1 3 6 1 1 /SIDPoznámky (Úč NUJ 3-01)

Čl. II (1) Nepretržité pokračovanie účtovnej jednotky

Áno

Nie

Čl. II (1) Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti:

Čl. II (3) Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov

Čl. II (3) Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov

Popis položky Ocenenie majetku a záväzkov Poznámka k oceneniu

Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou

Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou

Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom

Dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou

Dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou

Dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom

Dlhodobý finančný majetok

Zásoby obstarané kúpou

Zásoby obstarané vlastnou činnosťou

Zásoby obstarané iným spôsobom

Pohľadávky menovitá hodnota

Krátkodobý finančný majetok menovitá hodnota

Časové rozlíšenie na strane aktív

Záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov menovitá hodnota

Časové rozlíšenie na strane pasív

Deriváty

Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi

Čl. III Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe

Čl. III (12) Vlastné zdroje krytia neobežného a obežného majetku

Čl. III (12) a), b) Vlastné zdroje krytia neobežného a obežného majetku podľa položiek súvahy
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IČO 5 3 0 1 3 6 1 1 /SIDPoznámky (Úč NUJ 3-01)

Opis položky
Riadok
súvahy

Stav na začiatku
bežného účtovného

obdobia

Prírastky
 (+)

Úbytky
 (-)

Presuny
 (+,-)

Stav na konci bežného
účtovného obdobia

Imanie a fondy

Základné imanie, z toho: 063

- nadačné imanie v nadácii 063 6 640 6 640

- vklady zakladateľov

- prioritný majetok

Fondy tvorené podľa osobitného predpisu 064 6 428 6 428

Fond reprodukcie 065

Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov 066

Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín 067

Fondy zo zisku

Rezervný fond 069

Fondy tvorené zo zisku 070

Ostatné fondy 071

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov 072

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 073 577 577

Spolu 13 645 13 645

Čl. IV Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje vo výkaze ziskov a strát

Čl. IV (2) Prijaté dary, osobitné výnosy, zákonné poplatky a iné výnosy

Čl. IV (2) Prijaté dary, osobitné výnosy, zákonné poplatky a iné výnosy

Položka výnosov Hodnota BO Hodnota PO

Prijaté príspevky od iných organizácií 20

Prijaté príspevky od fyzických osôb 20

Výnosy z použitia fondu 652

Čl. IV (5) Významné položky nákladov - náklady na ostatné služby, osobitné a iné ostatné
náklady

Čl. IV (5) Významné položky nákladov -  náklady na ostatné služby, osobitné a iné ostatné náklady

Významná položka nákladov Hodnota BO Hodnota PO

Ostatné služby (sprostredkovateľský poplatok) 115
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