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Vážení	priatelia	Medzinárodnej	ceny	vojvodu	z	Edinburghu,	
	
Začiatkom	roku	2015	sa	malá	skupinka	ľudí	zo	vzdelávania	z	biznisu,	verejného	a	neziskového	sektora	rozhodla	
založiť	Národnú	kanceláriu	programu	Medzinárodná	cena	vojvodu	z	Edinburghu	(skrátene	DofE)	na	Slovensku	
a	pomôcť	mladým	ľuďom	vo	veku	14	až	24	rokov	na	Slovensku	uspieť	v	živote.	Mnohí	z	týchto	ľudí	program	
poznali	z	rôznych	kontextov	z	prostredia	zážitkového	vzdelávania,	z	hľadania	nových	zamestnancov	alebo	aj	
z	počutia	o	tom,	že	DofE	vo	Veľkej	Británii	pomáha	mladým	ľuďom	učiť	sa	rôznym	prospešným	návykom	a	
pomáha	im	tak	sa	dostať	na	najlepšie	svetové	univerzity.		
	
Celý	tím	DofE	na	Slovensku	verí,	že	každý	mladý	človek	má	potenciál	uspieť	a	Národnú	kanceláriu	na	Slovensku	
rozbehli	s	tým,	že	chceli	priniesť	pre	čo	najviac	mladých	ľudí	overenú	príležitosť	na	dobré	vzdelanie,	ktorá	vie	čo	
najpravdepodobnejšie	mladým	pomôcť	objaviť	a	naplniť	ich	potenciál.	Okrem	toho	majú	dlhodobú	ašpiráciu	
stať	sa	rozvojovou	príležitosťou	č.	1	pre	mladých	ľudí	na	Slovensku	a	krátkodobo	sa	stať	celosvetovým	
benchmarkom	pre	rozvoj	nových	Národných	kancelárií	programu	DofE	vo	svete.	V	praxi	to	znamená	dostať	sa	v	
školskom	roku	2017/2018	na	úroveň	rozšírenia	programu,	kde	sa	priemer	všetkých	krajín	nachádza	po	27	
rokoch	fungovania.		
	
Mal	som	to	šťastie	a	privilégium	byť	na	samom	začiatku	cesty	tohto	tímu	a	už	dnes	som	hrdý	na	to,	že	po	viac	
ako	roku	fungovania	Národnej	kancelárie	na	Slovensku	postupnými	krokmi	smerujeme	k	dosiahnutiu	oboch	
našich	ambícii.		
	
Po	celom	svete	sa	do	DofE,	od	jeho	založenia	Princom	Philipom	v	roku	1956,	zapojili	milióny	mladých	ľudí.	Na	
Slovensku	program	fungoval	od	roku	2007	na	British	International	School	v	Bratislave	a	od	2014	na	Cambridge	
International	School.	Po	získaní	predbežnej	licencie	koncom	júna	2015	Slovenská	Národná	kancelária	s	
pomocou	The	Duke	of	Edinburgh’s	International	Award	Foundation	v	Londýne	pilotne	testujú	program	od	júna	
2015	do	júna	2016	v	10	organizáciách	v	Bratislavskom	kraji.	Spolu	s	existujúcimi	organizáciami	teda	program	
funguje	na	12	(plán	10-12)	organizáciách	a	je	zapojených	celkovo	179	(plán	120)	mladých	ľudí.		
	
V	roku	2016	náš	ešte	čaká	mnoho	výziev	vrátane	vyhodnotenia	pilotného	ročníka,	rozšírenia	DofE	do	70	
organizácií		po	celom	Slovensku,	v	ktorých	sa	zapojí	cca	1	150	mladých	ľudí.	Predtým	nás,	ale	čaká	vytvorenie	
najmä	dostatočnej	finančnej	podpory,	bez	ktorej	by	program	nemohol	fungovať	a	taktiež	rozšírenie	tímu	DofE,	
ktorý	sa	bude	sústrediť	na	rast	programu	vo	všetkých	krajoch.		
	
Ďakujeme	všetkým	zapojeným	Vedúcim	programu	a	mentorom,	ktorí	pomáhajú	mladým	ľuďom	nastaviť	si	
ciele,	v	dobrých	aj	ťažkých	časoch	vytrvať	a	dosiahnuť	na	ich	sny.	Ďakujeme	všetkým	Školiteľom	a	Hodnotiteľom	
Dobrodružných	expedícii,	ktorí	mladým	pomáhajú	zorganizovať	si	expedície	a	zažiť	tak	pocit	zodpovednosti	za	
samého	seba,	schopnosť	práce	v	tíme	a	pocit	samostatnosti.	Ďakujeme	tiež	riaditeľom	Miestnych	centier,	ktorí	
podporujú	dobrovoľníkov	vo	svojich	organizáciách	vďaka	ktorým	vôbec	DofE	v	ich	organizáciách	funguje.	A	na	
záver	ďakujeme	najmä	všetkým	partnerom	a	podporovateľom,	ktorí	svojou	pomocou	umožňujú	fungovanie	
Národnej	kancelárii	na	Slovensku,	ktorá	podporuje	Miestne	centrá,	dobrovoľníkov	a	samotných	účastníkov.		
	
Veríme,	že	s	podporou	Vás	všetkých	sa	nám	podarí	naplniť	spoločné	ambície	a	DofE	sa	stane	na	Slovensku	
nielen	rozvojový	program	č.	1,	ale	že	jedného	dňa	budú	mať	všetci	mladí	ľudia	u	nás	možnosť	zapojiť	sa	do	
DofE.		
	
Ďakujeme!	
	
	
		 	 	 	 	 	 	 Marián	Zachar	
		 	 	 	 Riaditeľ	The	Duke	of	Edinburgh’s	International	Award	Slovensko,	o.z.	
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IČO 4 2 4 1 8 2 3 2 / 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 4 2 4 1 8 2 3 2 / 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  20 624,79  20 624,79

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

 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

4. aFinančné účty r. 052 až r. 056 051  20 624,79  20 624,79

 aPokladnica (211 + 213) 052  722,00 x  722,00

 aBankové účty (221 AÚ + 261) 053  19 902,79 x  19 902,79

 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  296,20  296,20

1. aNáklady budúcich období (381) 058  296,20  296,20

 aPríjmy budúcich období (385) 059

Majetok spolu r. 001 + r. 029 + r. 057  060  20 920,99  20 920,99
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IČO 4 2 4 1 8 2 3 2 / 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  17 317,93

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  17 317,93

B.  Cudzie zdroje spolu r. 075 + r.079 + r. 087 + r. 097 074  3 603,06

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  94,08

 94,08Záväzky 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  3 508,98

 180,00Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323 088

 1 875,62Záväzky voči zamestnancom (331+333) 089

 1 175,71Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami 
(336)

 090

 277,65Daňové 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

 20 920,99Vlastné 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 4 2 4 1 8 2 3 2 / SID

 

Náklady

1 2 3 4

Spolu
Činnosť 

 
 

cba

Číslo 
riadku

Číslo 
účtu

Hlavná 
nezdaňovaná

Zdaňovaná
Bezprostredne 

predchádzajúce 
Účtovné obdobie

 1 602,54 1 602,54501 01Spotreba materiálu

502 02Spotreba energie

504 03Predaný tovar

511 04Opravy a udržiavanie

 3 832,74 3 832,74512 05Cestovné

513 06Náklady na reprezentáciu

 11 169,59 11 169,59518 07Ostatné služby

 18 224,15 18 224,15521 08Mzdové náklady

 6 123,49 6 123,49524 09Zákonné sociálne poistenie a zdravotné 
poistenie

525 010Ostatné sociálne poistenie

 514,72 514,72527 011Zákonné sociálne náklady

528 012Ostatné sociálne náklady

531 013Daň z motorových vozidiel

532 014Daň z nehnuteľností

 22,80 22,80538 015Ostatné dane a poplatky

541 016Zmluvné pokuty a penále

542 017Ostatné pokuty a penále

543 018Odpísanie pohľadávky

544 019Úroky

545 020Kurzové straty

546 021Dary

 100,90 100,90547 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

 14,96 14,96563 035Poskytnuté príspevky fyzickým osobám

565 036Poskytnuté príspevky z podielu 
zaplatenej dane

567 037Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky

  41 605,89 41 605,89038Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
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Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2 - 01) IČO 4 2 4 1 8 2 3 2 / 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

 1,09 1,09645 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

656 064Výnosy z použitia fondu

657 065Výnosy z precenenia cenných papierov

658 066Výnosy z nájmu majetku

661 067Prijaté príspevky od organizačných 
zložiek

 48 500,00 48 500,00662 068Prijaté príspevky od iných organizácií

 10 422,73 10 422,73663 069Prijaté príspevky od fyzických osôb

664 070Prijaté členské príspevky

665 071Príspevky z podielu zaplatenej dane

667 072Prijaté príspevky z verejných zbierok

691 073Dotácie

  58 923,82 58 923,82074Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73

  17 317,93 17 317,93075Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 
74 - r. 38

591 076Daň z príjmov

595 077Dodatočné odvody dane z príjmov

  17 317,93 17 317,93078Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 
- (r.76 + r.77)) (+/-)
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Poznámky (Úč  NUJ 3 – 01) IČO  4 2 4 1 8 2 3 2 /SID     
 

Čl. I 
Všeobecné údaje 

(1) Združenie vzniklo s podporou predstaviteľov Národnej kancelárie DofE v Českej republike a bude sa usilovať o získanie 
samostatnej oficiálnej licencie pre Národnú kanceláriu DofE od Nadácie Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu. 
Dátum vzniku občianskeho združenia The Duke of Edinburgh´s International Award Slovensko, o.z.: 26.3.2015 
(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. 

1. Snem 
a. Branislav Kleskeň 
b. Jiří Zrůst 
c. Marián Zachar 

2. Správna Rada 
a. Branislav Kleskeň (predseda) 
b. Pavel Trenka 
c. Jiří Zrůst 

3. Riaditeľ (štatutárny orgán) 
a. Marián Zachar 

 
(3)  Občianske združenie The Duke of Edinburgh‘s International Award Slovensko, o.z. vzniklo ako dobrovoľné združenie, ktoré 
vychádza z presvedčenia, že každý mladý človek má potenciál uspieť, že príležitosti na dobré vzdelanie mu môžu pomôcť naplniť 
vlastný potenciál a zároveň, že kombinácia zvýšenia motivácie a očakávaní spolu s vyváženým vzdelávaním a spoločenským 
uznaním môže život na Slovensku dlhodobo zlepšiť. 
Chceme motivovať všetky skupiny mladých ľudí vo veku 14 – 24 rokov na sebe komplexne pracovať. Sprostredkovaním 
overeného vzdelávacieho programu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (skrátane DofE) chceme mať trvalý dopad na 
mladých ľudí a ich praktické zručnosti, spoločenskú zodpovednosť a šancu uspieť v živote .  
 
 
(4) počet zamestnancov a dobrovoľníkov 
 

 
Bežné  účtovné obdobie 

Bezprostredne 
predchádzajúce účtovné 

obdobie 
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov 2  
z toho  počet vedúcich zamestnancov 1  

Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou  0  
Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku 
činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia 2  
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Čl. II 
Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach 

(1) Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu, že účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti (going 
concern). 
 (2) Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli účtovnou jednotkou konzistentne aplikované.  
(3) Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov v členení na 
k) pohľadávky, 

Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou; postúpené pohľadávky a pohľadávky 
nadobudnuté vkladom do základného imania sa oceňujú obstarávacou cenou vrátane nákladov súvisiacich 
s obstaraním. Toto ocenenie sa znižuje o pochybné a nevymožiteľné pohľadávky. 

 
l) krátkodobý finančný majetok, 

Finančné účty tvorí ceniny, zostatky na bankových účtoch a oceňujú sa menovitou hodnotou. Zníženie ich 
hodnoty sa vyjadruje opravnou položkou.  
 

m) časové rozlíšenie na strane aktív, 
Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady 
vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím. 

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

Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Záväzky pri ich prevzatí sa oceňujú obstarávacou 
cenou. Ak sa pri inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky 
v účtovníctve a v účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení. 
 

o) časové rozlíšenie na strane pasív, 
Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie 
zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím. 
 
Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu prepočítavajú na menu 
euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou 
bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu (ďalej ako referenčný kurz). 
 
Na ocenenie prírastku cudzej meny nakúpenej za euro sa použije kurz, za ktorý bola táto cudzia mena nakúpená. 
 

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

(1)Prehľad významných položiek časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období. 
     Významnú položku nákladov budúcich období tvorí poistenie zodpovednosti za škodu – Generali v sume 296,20€ 
 
(2) Opis a výška zmien vlastných zdrojov krytia neobežného majetku a  obežného majetku podľa položiek súvahy za bežné 
účtovné obdobie, a to  

 
Stav na začiatku 

bežného účtovného 
obdobia 

Prírastky 
(+) 

Úbytky 
(-) 

Presuny 
(+, -) 

Stav na konci 
bežného účtovného 

obdobia 
Imanie a fondy 

Základné imanie      
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z toho:  
nadačné imanie 
v nadácii 

     

vklady zakladateľov      

prioritný majetok      
Fondy tvorené podľa 
osobitného predpisu 

     

Fond reprodukcie      

Oceňovacie rozdiely 
z precenenia majetku 
a záväzkov 

     

Oceňovacie rozdiely 
z precenenia 
kapitálových účastín 

     

Fondy zo zisku 

Rezervný fond      

Fondy tvorené zo 
zisku 

     

Ostatné fondy      

Nevysporiadaný 
výsledok 
hospodárenia 
minulých rokov 

     

Výsledok 
hospodárenia za 
účtovné obdobie 

 17317,93   17317,93 

Spolu  17317,93   17317,93 
(3) Informácia o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty vykázanej v minulých účtovných obdobiach. 

Názov položky Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 

Účtovný zisk  
Rozdelenie účtovného zisku 
Prídel do základného imania  
Prídel do fondu tvoreného podľa osobitného predpisu  
Prídel do fondu reprodukcie  
Prídel do rezervného fondu  
Prídel do fondu tvoreného zo zisku  
Prídel do ostatných fondov  
Úhrada straty minulých období  
Prevod do sociálneho fondu   
Prevod  do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov  
Iné   
Účtovná strata  
Vysporiadanie účtovnej straty 
Zo základného imania  
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Z rezervného fondu  
Z fondu tvoreného zo zisku  
Z ostatných fondov  
Z nerozdeleného zisku minulých rokov  
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov  
Iné   

 
(4) Opis a výška cudzích zdrojov, a to 
a) prehľad  o výške záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti, 

Druh záväzkov 
Stav na konci 

bežného účtovného obdobia bezprostredne predchádzajúceho 
účtovného obdobia 

Záväzky po lehote splatnosti 0  
Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou 
splatnosti do jedného  roka 3508,98  

Krátkodobé záväzky spolu 3508,98  
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od  
jedného  do piatich  rokov  vrátane  94,08  
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako 
päť rokov    

Dlhodobé záväzky spolu 94,08  

Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu 3603,06  

 
 
b) prehľad o záväzkoch zo sociálneho fondu;  

Sociálny fond Bežné  účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce 
účtovné  obdobie 

Stav k prvému dňu účtovného obdobia 0  

Tvorba na ťarchu nákladov 94,08  
Tvorba zo zisku 0  
Čerpanie 0  

Stav k poslednému dňu účtovného obdobia 94,08  

 
 

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

 
(1) Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek prijatých darov, osobitných výnosov, zákonných poplatkov a iných ostatných 
výnosov.  
Prijaté príspevky (dary) od iných organizácií – 48 500,-€ 
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Prijaté príspevky (dary) od fyzických osôb – 10422,73€ 
 
 (2) Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek nákladov, nákladov na ostatné služby, osobitných nákladov a iných ostatných 
nákladov.  
Spotreba materiálu – 1602,54€ 
Cestovné – 3832,74€ 
Ostatné služby – 11169,59€ 
Z toho: 

 - nájomné – 1802€ 
                   – účtovné služby – 2314€ 

                   - Ostatné služby – catering - 2065,08€ 

 - služby spojené s pracovnými cestami - 1760,77€ 
 - ostatné – 3227,74€ 
  

Mzdové náklady – 18224,15€ 

Zákonné sociálne a zdravotné poistenie – 6123,49€ 

Zákonné sociálne náklady – 514,72€ 

Ostatné dane a poplatky – 22,80€ 

Poistenie zodpovednosti – 100,90€ 

 

  
Čl. VI 

Ďalšie informácie 
 

 Medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia nenastali žiadne významné skutočnosti 
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Report for the Executive board of DOFE SK for 2015

PLAN 2015 YTD Q4 2015
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The Duke of Edinburgh’s  
International Award Slovensko, o.z.   IČO: 42418232  
Hviezdoslavovo námestie 20  DIČ: 2120049734  
811 02 Bratislava         T +421 917 860 777  
Slovakia           www.dofe.sk 
 

1 
 

  Výňatok zo zápisu zasadnutia Správnej a Dozornej rady The Duke 
of Edinburgh’s International Award Slovensko, o.z. 

 
The Duke of Edinburgh’s International Award Slovensko, o.z. (ďalej len DOFE SK) 
Sídlo: Hviezdoslavovo námestie 20, 811 02 Bratislava - Staré Mesto 
IČO: 42418232, DIČ: 2120049734 
Zapísané: v registri občianskych združení, vedenom Ministerstvom vnútra SR, spisová značka: 
VVS/1-900/90-45834, zo dňa 26.3.2015 
Dátum a čas: 25.5.2016, 16:30 (ďalej len zasadnutie)  
Miesto: Luxorka (2. poschodie), Štúrova 3, Bratislava 
Členovia Správnej rady   Členovia Dozornej rady 
Branislav Kleskeň – prítomný,  Peter Irikovský – prítomný, 
Jiří Zrůst – prítomný,    Peter Čerešník – prítomný, 
Pavel Trenka – neprítomný,   Ivan Peschl – prítomný, 
       Michal Liday – neprítomný. 
Správna aj Dozorná rada sú na základe prítomných členov uznášaniaschopné.  
Ostatní prítomní 
Tím DOFE SK: Marián Zachar, Miloš Ondrášik a Jana Balážová. 
 

1. Na zasadnutí Správnej a Dozornej rady DOFE SK dňa 25.5.2016 bola prerokovaná účtovná 
závierka DOFE SK za rok 2015. 

2. Dozorná rada na základe článku VIII, bodu 5, písm. c) Stanov DOFE SK jednohlasne 
odporúča Správnej rade schváliť účtovnú závierku organizácie za rok 2015.   

3. Správna rada na základe článku VII, bodu 5, písm. c) Stanov DOFE SK jednohlasne 
schvaľuje účtovnú závierku organizácie za rok 2015.  

Dolu podpísaní členovia Správnej a Dozornej rady potvrdzujú svojím podpisom správnosť 
Výňatku zo zápisu zasadnutia a zaznamenaného schválenia účtovnej závierky.  
 

Dňa 25.5.2016 v Bratislave 
 
 
..................................................................  .................................................................. 
Branislav Kleskeň, Predseda Správnej rady  Peter Irikovský, Predseda Dozornej rady 
 
 
..................................................................   .................................................................. 
Jiří Zrůst, člen Správnej rady    Peter Čerešník, člen Dozornej rady 
 
 
        .................................................................. 
        Ivan Peschl, člen Dozornej rady 

Strana 15


