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Správa nezávislého audítora 

Orgánom občianskeho združenia The Duke of Edinburgh's International Award Slovensko, o.z.: 

Náš názor 
Podľa nášho názoru vyjadruje účtovná závierka objektívne vo všetkých významných súvislostiach 
finančnú situáciu združenia The Duke of Edinburgh's International Award Slovensko, o.z. (ďalej len 
„Združenie”) k 31. decembru 2021 a výsledok hospodárenia Združenia za rok, ktorý sa 
k uvedenému dátumu skončil, v súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o účtovníctve“). 

Čo sme auditovali 

Účtovná závierka Združenie obsahuje tieto súčasti: 

• súvahu k 31. decembru 2021, 
• výkaz ziskov a strát za rok, ktorý sa k uvedenému dátumu skončil a 
• poznámky k účtovnej závierke, ktoré obsahujú významné účtovné zásady a účtovné metódy 

a ďalšie vysvetľujúce informácie. 

Východisko pre náš názor 
Náš audit sme uskutočnili v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi. Naša 
zodpovednosť vyplývajúca z týchto štandardov je ďalej opísaná v časti našej správy Zodpovednosť 
audítora za audit účtovnej závierky. 

Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, sú dostatočným a vhodným 
východiskom pre náš názor. 

Nezávislosť 

Od Združenia sme nezávislí v zmysle Medzinárodného etického kódexu pre účtovných odborníkov 
(vrátane Medzinárodných štandardov nezávislosti), ktorý vydala Rada pre medzinárodné etické 
štandardy účtovníkov (ďalej „Kódex IESBA“), ako aj v zmysle ustanovení zákona č. 423/2015 
o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení 
neskorších predpisov (ďalej „Zákon o štatutárnom audite“) týkajúcich sa etiky, ktoré sa vzťahujú na 
náš audit účtovnej závierky v Slovenskej republike. Splnili sme aj ostatné povinnosti týkajúce sa 
etiky, ktoré na nás kladie Zákon o štatutárnom audite a Kódex IESBA. 

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku 
Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie a objektívnu prezentáciu tejto účtovnej závierky 
v súlade so Zákonom o účtovníctve a za internú kontrolu, ktorú štatutárny orgán považuje za 
potrebnú pre zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už 
v dôsledku podvodu alebo chyby. 
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Pri zostavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za posúdenie toho, či je 
Združenie schopné nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za zverejnenie prípadných okolností 
súvisiacich s pokračovaním Združenia v činnosti, ako aj za zostavenie účtovnej závierky za 
použitia predpokladu pokračovania v činnosti v dohľadnej dobe, ibaže by štatutárny orgán buď mal 
zámer Združenie zlikvidovať alebo ukončiť jeho činnosť, alebo tak bude musieť urobiť, pretože 
realisticky inú možnosť nemá. 

Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky 
Naším cieľom je získať primerané uistenie o tom, či účtovná závierka ako celok neobsahuje 
významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu audítora, ktorá 
bude obsahovať náš názor. Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou 
toho, že audit vykonaný podľa Medzinárodných audítorských štandardov vždy odhalí významné 
nesprávnosti, ak také existujú. Nesprávnosti môžu vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby a za 
významné sa považujú vtedy, ak by sa dalo odôvodnene očakávať, že jednotlivo alebo v úhrne by 
mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov, uskutočnené na základe účtovnej závierky. 

Počas celého priebehu auditu uplatňujeme odborný úsudok a zachovávame profesionálny 
skepticizmus ako súčasť auditu podľa Medzinárodných audítorských štandardov. Okrem toho: 

• Identifikujeme a posudzujeme riziká výskytu významných nesprávností v účtovnej závierke, či 
už v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutočňujeme audítorské postupy, ktoré 
reagujú na tieto riziká, a získavame audítorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na to, 
aby tvorili východisko pre náš názor. Riziko neodhalenia významnej nesprávnosti, ktorá je 
výsledkom podvodu, je vyššie než v prípade nesprávnosti spôsobenej chybou, pretože podvod 
môže znamenať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné opomenutie, nepravdivé vyhlásenie alebo 
obídenie internej kontroly. 

• Oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnúť 
audítorské postupy, ktoré sú za daných okolností vhodné, ale nie za účelom vyjadrenia názoru 
na efektívnosť interných kontrol Združenia. 

• Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť účtovných 
odhadov a s nimi súvisiacich zverejnených informácií zo strany štatutárneho orgánu. 

• Vyhodnocujeme, či štatutárny orgán v účtovníctve vhodne používa predpoklad nepretržitého 
pokračovania v činnosti a na základe získaných audítorských dôkazov aj to, či existuje 
významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by mohli významne 
spochybniť schopnosť Združenia nepretržite pokračovať v činnosti. Ak dospejeme k záveru, že 
takáto významná neistota existuje, sme povinní upozorniť v našej správe audítora na súvisiace 
informácie uvedené v účtovnej závierke alebo, ak sú tieto informácie nedostatočné, sme 
povinní modifikovať náš názor. Naše závery vychádzajú z audítorských dôkazov získaných do 
dátumu vydania správy audítora. Budúce udalosti alebo okolnosti však môžu spôsobiť, že 
Združenie prestane pokračovať v nepretržitej činnosti. 

• Hodnotíme celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky, vrátane informácií v nej 
uvedených, ako aj to, či účtovná závierka zachytáva uskutočnené transakcie a udalosti 
spôsobom, ktorý vedie k ich vernému zobrazeniu. 



3 

So štatutárnym orgánom komunikujeme okrem iných záležitostí plánovaný rozsah a časový 
harmonogram auditu a významné zistenia z auditu, vrátane významných nedostatkov v interných 
kontrolách, ktoré identifikujeme počas nášho auditu. 

PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o. Ing. Peter Havalda, FCCA 
Licencia SKAU č. 161 Licencia UDVA č. 1071 

24. júna 2022
Bratislava, Slovenská republika
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Čl. I 

Všeobecné údaje 

(1)   Názov a sídlo záujmového združenia 

The Duke of Edinburgh´s International Award Slovensko, o.z.  
Mlynské Nivy 7816/16 
821 09 Bratislava – Staré Mesto 

 
The Duke of Edinburgh´s International Award Slovensko, o.z. (ďalej len “DOFE SK” alebo “združenie”) bolo 
založené 26. marca 2015 s podporou predstaviteľov The Duke of Edinburgh´s International Award Czech 
republic Foundation, o.p.s. Združenie je zapísané v registri organizácií podľa § 21 ods. 2 Zákona č.540/2001  Z. z. 
na Štatistickom úrade Slovenskej republiky pod číslom spisu VVS/1-900/90-45834 pod identifikačným číslom 
42 418 232.  

 

(2)   Členovia orgánov združenia 

Snem DOFE SK 
Branislav Kleskeň  
Marián Zachar  
Jiří Zrůst  
 
Správna rada DOFE SK  
Predseda: Pavel Trenka (od 21.3.2019) 
Michal Liday (od 23.8.2017)  
Ivan Peschl (od 1.4.2018) 

 
 

Riaditeľ DOFE SK 
Marián Zachar (od 26.3.2015 do 31.12.2021) 
Miloš Ondrášik (od 1.1.2022) 
 
Dozorná rada DOFE SK  
Predseda: Peter Irikovský (od 21.3.2019) 
Branislav Kleskeň (od 21.3.2019) 
Peter Čerešník  (od 21.3.2019 členstvo ukončené 
vzdaním sa členstva 23.3.2021) 
Jiří Zrůst  (od 1.4.2018) 
Miroslava Rychtarechová (od 25.3.2021) 
Andrej Juris (od 21.3.2019, členstvo ukončené 
vzdaním sa členstva dňa 09.07.2020) 

 

(3) Opis činnosti združenia 

Cieľom združenia je podpora a rozvoj činností v oblasti vzdelávania, výskumných služieb /aktivít, výchovy, 
telesnej kultúry, dobrovoľníctva, spoločenskej zodpovednosti, zamestnanosti a ďalších aktivít, ktoré sú v súlade 
s cieľom združenia. 
 
Oblasti činnosti združenia: 
• Realizácia motivačného a vzdelávacieho programu pre mladých ľudí, známeho ako „Medzinárodná cena 

vojvodu z Edinburghu“.  
• Vzdelávanie ďalších osôb a to najmä tých, ktorí na dobrovoľnej báze podporujú program „Medzinárodná 

cena vojvodu z Edinburghu“, vzdelávanie ďalších osôb vedúce k vlastnému osobnému a osobnostnému 
rozvoju a zodpovednosti za svoju komunitu. 

• Organizácia vzdelávacích programov, informačná činnosť o medzinárodných vzdelávacích príležitostiach 
a semináre pre mládež a dospelých. 

• Poskytovanie poradenských, projektových a konzultačných služieb, výskumné aktivity, publikačná 
a mediálna činnosť súvisiaca s cieľmi organizácie. 

• Organizácia seminárov, školení, kurzov, besied, prezentácií, kultúrnych, spoločenských a športových 
podujatí, v Slovenskej republike ako aj na medzinárodnej úrovni, a akýchkoľvek iných podujatí 
pomáhajúcich napĺňaniu cieľov združenia. 

• Podpora dobrovoľníckej činnosti smerujúcej k dosahovaniu ostatných cieľov združenia. 
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• Získavanie finančných zdrojov a majetku na podporu cieľov združenia 
• Ďalšie činnosti v rozsahu Stavov v súlade s cieľmi združenia.  

 
Združenie nevykonáva podnikateľskú činnosť. 

 

(4) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov 

Počet zamestnancov a  dobrovoľníkov Bežné  účtovné obdobie
Bezprostredne 

predchádzajúce účtovné 
obdobie

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov, z toho: 10,00 11,00

počet vedúcich zamestnancov 1,00 1,00

Počet dobrovoľníkov vys laných účtovnou jednotkou 0,00 0,00

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

11,00 9,00

 
Na programoch DOFE SK v Miestnych centrách k 31.12.2021 spolupracovalo 1345 dobrovoľníkov. 
V bezprostredne prechádzajúcom období 1040 dobrovoľníkov.  

 

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

  Združenie nie je zriaďovateľom inej účtovnej jednotky. 

 

Čl. II 

Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach 

 

(1) Všeobecné účtovné zásady  

1. Účtovná závierka DOFE SK k 31. decembru 2021 je zostavená ako riadna účtovná závierka 
podľa § 17 Zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a Opatrenia 
MF SR č. MF/17616/2013-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní 
a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky, termíny a miesto ukladania 
individuálnej účtovnej závierky a výročnej správy pre účtovné jednotky účtujúce v sústave podvojného 
účtovníctva, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účely podnikania v znení neskorších predpisov za 
účtovné obdobie od 1. januára 2021 do 31. decembra 2021. Účtovná závierka bola zostavená za 
predpokladu nepretržitého pokračovania činnosti združenia. Pozostáva zo Súvahy, Výkazu ziskov a strát 
a Poznámok k účtovnej závierke. 

2. Účtovníctvo je vedené v sústave podvojného účtovníctva.  
3. Porovnateľné údaje: Niektoré údaje za predošlé účtovné obdobie boli pozmenené pre ich lepšiu 

porovnateľnosť s údajmi uvedenými v bežnom účtovnom období. Zmena v prezentácií porovnateľných 
údajov nemala dopad na celkovú výšku aktív, vlastného imania a výsledku hospodárenia 
v predchádzajúcom období. 

4. Účtovníctvo združenie vedie na základe dodržania časovej a vecnej súvislosti nákladov a výnosov. Za 
základ sa berú všetky náklady a výnosy, ktoré sa vzťahujú na účtovné obdobie bez ohľadu na dátum ich 
platenia.  
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5. Na ťarchu účtu 562 – Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám účtuje združenie poskytnuté 
príspevky súvzťažne s účtom 325 – Ostatné záväzky.  

6. Na ťarchu účtu 565 – Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane účtuje združenie v prospech účtu 
325 – Ostatné záväzky.  

7. V prospech účtu 602 – Tržby z predaja služieb sa účtujú tržby za vlastné výkony na základe účtovných 
dokladov, so súvzťažným zápisom na ťarchu účtov účtovej skupiny 31 – Pohľadávky alebo účtu 211 – 
Pokladnica. 

8. Na účte 662 – Príspevky od právnických osôb sa účtujú prijaté finančné príspevky od právnických osôb  
ako dar so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 221 – Bankové účty.  

9. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka sa zostatková nespotrebovaná časť daru, ktorá je 
účelovo viazaná a ktorá bude použitá v nasledujúcich obdobiach, účtuje na ťarchu účtu 662 – Prijaté 
príspevky od právnických osôb a v prospech účtu 384 – Výnosy budúcich období. V nasledujúcich 
účtovných obdobiach sa suma použitého daru účtuje na ťarchu účtu 384 – Výnosy budúcich období a v 
prospech účtu 662 – Prijaté príspevky od právnických osôb vo vecnej a časovej súvislosti s využitím 
prostriedkov.  

10. V prospech účtu 663 – Prijaté príspevky od fyzických osôb sa účtujú prijaté finančné príspevky so 
súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 221 – Bankové účty alebo na ťarchu účtu 211 – Pokladnica. Prijaté 
príspevky od fyzických osôb, ktoré neboli použité v bežnom účtovnom období a sú účelovo viazané, sa 
ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, účtujú v prospech účtu 384 – Výnosy budúcich období 
a na ťarchu účtu 663 – Príspevky od fyzických osôb.  

11. V prospech účtu 664 – Prijaté členské príspevky sa účtujú prijaté členské príspevky alebo nárok na 
príspevky so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 221 – Bankové účty alebo 211 – Pokladnica alebo na 
ťarchu účtu 315 – Ostatné pohľadávky. Prijaté príspevky, ktoré neboli použité v bežnom účtovnom 
období a sú účelovo viazané, sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, účtujú v prospech 
účtu 384 – Výnosy budúcich období a na ťarchu účtu 664 – Prijaté členské príspevky. Ak sa na členských 
príspevkoch podieľa organizačná zložka účtuje sa jej podiel na ťarchu tohto účtu alebo sa nárok podielu 
účtuje v účtovej triede 3 – Zúčtovacie vzťahy.  

12. Združenie je príjemcom podielu zaplatenej dane. Na účte 665 – Príspevky z podielu zaplatenej dane 
príspevok od právnických osôb a fyzických osôb sa účtuje podľa § 50 Zákona č. 595/2003 so súvzťažným 
zápisom na ťarchu účtu 221 – Bankové účty. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka sa 
zostatok príspevku zaplatenej dane za účtovné obdobie, ktorý bude spotrebovaný v nasledujúcom 
účtovnom období, účtuje v prospech účtu 384 – Výnosy budúcich období a na ťarchu účtu 665.  

13. V prospech účtu 691 – Dotácie sa účtuje aj poskytnutie príspevku podľa osobitných predpisov so 
súvzťažným zápisom na účte 346 – Dotácie a ostatné zúčtovanie so štátnym rozpočtom, okrem priznania 
štátnych  dotácií na obstaranie dlhodobého majetku, ktoré sa účtuje v prospech účtu 384 – Výnosy 
budúcich období. V prospech účtu 346 – Dotácie a ostatné zúčtovanie so štátnym rozpočtom sa účtuje 
príjem štátnych dotácií alebo prijatie štátnych dotácií formou preddavku  so súvzťažným zápisom na 
ťarchu účtu 221 – Bankové účty. V prospech účtu 346 – Dotácie a ostatné zúčtovanie so štátnym 
rozpočtom sa účtujú vratky príspevkov, dotácií a odvody vyplývajúce zo zúčtovania finančných vzťahov 
so štátnym rozpočtom so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 691 – Dotácie alebo 384 – Výnosy budúcich 
období podľa toho, v ktorom roku bola štátna dotácia poskytnutá alebo na aký účel bola štátna dotácia 
poskytnutá. 

14. Príspevky, ktoré ku koncu účtovného obdobia neboli účelovo viazané, sú zaúčtované vo výnosoch 
účtovného obdobia na báze akruálneho princípu, t.j. kedy boli príspevky zazmluvnené alebo prijaté 

15. Peňažné údaje v účtovnej závierke sú uvedené v eurách na dve desatinné miesta, pokiaľ nie je určené 
inak. 
 

 
(2) Zmeny účtovných zásad a zmeny účtovných metód, chyby minulých účtovných období 

  Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli združením konzistentne aplikované.  
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(3) Oprava významných chýb minulých období 

Ak združenie zistí v bežnom účtovnom období významnú chybu týkajúcu sa minulých účtovných období, opraví 
túto chybu na účtoch Nerozdelený zisk minulých rokov a Neuhradená strata minulých rokov, t.j. bez vplyvu na 
výsledok hospodárenia v bežnom účtovnom období.  
V bežnom účtovnom období združenie neúčtovalo opravu významných chýb minulých období.  
Opravy nevýznamných chýb minulých účtovných období sa účtujú v bežnom účtovnom období na príslušný 
nákladový alebo výnosový účet. V roku 2021 združenie účtovalo o oprave nevýznamných chýb minulých období 
na príslušných nákladových účtoch s celkovým negatívnym vplyvom na výsledok hospodárenia vo výške 
8 785,15 Eur. 

(4) Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov 

a) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou 

Združenie neobstaralo dlhodobý nehmotný majetok kúpou, ani nevedie takýto majetok v evidencii. 

b) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou 

Združenie neobstaralo dlhodobý nehmotný majetok vlastnou činnosťou ani neviedlo takýto majetok v evidencii. 

c) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom 

Združenie neobstaralo dlhodobý nehmotný majetok iným spôsobom ani neviedlo takýto majetok v evidencii. 

d) dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou 

Združenie neobstaralo dlhodobý hmotný majetok kúpou ani nevedie takýto majetok v evidencii. 

e) dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou 

Združenie neobstaralo dlhodobý hmotný majetok vlastnou činnosťou ani neviedlo takýto majetok v evidencii. 

f) dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom 

 Dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom sa oceňuje reálnou hodnotou. 

g) dlhodobý finančný majetok 

Združenie neobstaralo dlhodobý finančný majetok ani nevedie takýto majetok v evidencii. 

h) zásoby obstarané kúpou 

Zásoby združenia sú ocenené obstarávacími cenami, ktorých súčasťou je cena obstarania a náklady súvisiace 
s obstaraním. Náklady súvisiace s obstaraním predstavovali prepravné, clo, balné, a pod. Zásoby obstarané 
kúpou sa účtujú spôsobom B. Zásoby určené na priamu spotrebu (napr. kancelárske potreby, pohonné hmoty, 
ochranné pomôcky) sa účtujú priamo do spotreby. 

i) zásoby vytvorené vlastnou činnosťou 

Združenie nevytváralo zásoby vlastnou činnosťou. 

j) zásoby obstarané iným spôsobom 

Združenie neobstaralo zásoby iným spôsobom. 

k) pohľadávky 

Pohľadávky sa pri ich vzniku oceňujú ich menovitou hodnotou. Opravná položka sa vytvára k pochybným a 
nedobytným pohľadávkam, kde existuje riziko nevymožiteľnosti pohľadávok.  

l) krátkodobý finančný majetok 

Peňažné prostriedky a ceniny sú ocenené v ich menovitej hodnote, pričom riziko zmeny hodnoty tohto majetku 
je zanedbateľne nízke.  
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m) časové rozlíšenie na strane aktív 

Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa oceňujú ich menovitou výškou, pričom 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. 

Rezerva je záväzok predstavujúci existujúcu povinnosť združenia, ktorá vznikla z minulých udalostí a je 
pravdepodobné, že v budúcnosti zníži jej ekonomické úžitky. Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým 
vymedzením alebo výškou a oceňujú sa odhadom v sume potrebnej na splnenie existujúcej povinnosti ku dňu, 
ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. 

Tvorba rezervy sa účtuje na vecne príslušný nákladový alebo majetkový účet, ku ktorému záväzok prislúcha. 
Použitie rezervy sa účtuje na ťarchu vecne príslušného účtu rezerv so súvzťažným zápisom v prospech vecne 
príslušného účtu záväzkov. Rozpustenie nepotrebnej rezervy alebo jej časti sa účtuje opačným účtovným 
zápisom ako sa účtovala tvorba rezervy. Združenie vytvára rezervy na nevyčerpané dovolenky zamestnancov 
vrátane sociálneho zabezpečenia a na audit účtovnej závierky. 

Združenie neúčtovalo v roku 2021 ani v predchádzajúcich obdobiach o dlhopisoch, pôžičkách a úveroch. 

o) časové rozlíšenie na strane pasív 

Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa oceňujú ich menovitou výškou, pričom sa vykazujú vo 
výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.  

Nepoužité dary a príspevky v roku 2021 sú ku koncu roka zaúčtované vo výnosoch budúcich období, tak ako je 
detailne opísané vyššie.  

p) deriváty 

Združenie neeviduje deriváty. 

r) majetok a záväzky zabezpečené derivátmi 

Združenie neeviduje majetok a záväzky zabezpečené derivátmi. 
 

(5) Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku 

Združenie vlastní osobný automobil Škoda Octavia, ktorý dostala do daru dňa 16.3.2018. Automobil bol zaradený 
do I. odpisovej skupiny, typ odpisu rovnomerný. Odpisový plán zobrazuje nasledujúca tabuľka. 

Druh dlhodobého hmotného 
majetku 

Predpokladaná doba 
používania v rokoch  Metóda odpisovania Ročná odpisová sadzba v % 

Osobný automobil 4 lineárna 25 

 
(6) Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku 

Opravné položky sa tvoria na základe zásady opatrnosti, ak je opodstatnené predpokladať, že došlo k zníženiu 
hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve. Opravná položka sa účtuje v sume opodstatneného 
predpokladu zníženia hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve. 
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Čl. III 

Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe 

 

(1) Údaje o dlhodobom nehmotnom majetku a dlhodobom hmotnom majetku za bežné účtovné obdobie 

Združenie neúčtovalo o dlhodobom nehmotnom majetku. Prehľad dlhodobého hmotného majetku je uvedený 
na strane 13 Poznámok. Dlhodobý hmotný majetok účtovnej jednotky tvorí osobný automobil. 

 

(2) Prehľad dlhodobého majetku, na ktorý je zriadené záložné právo a dlhodobého majetku, pri ktorom má 
účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať 

Združenie nemá zriadené žiadne záložné právo na dlhodobý majetok a ani nemá obmedzené právo nakladať 
s dlhodobým majetkom. 

 

(3) Údaje o spôsobe a výške poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 

Združenie nemá poistený dlhodobý majetok. 
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Dlhodobý hmotný majetok Pozemky
Umelecké 

diela 
a zbierky

Stavby

Samostatné 
hnuteľné veci 

a súbory 
hnuteľných 

vecí

Dopravné 
prostriedky

Pestovateľské 
celky trvalých 

porastov

Základné 
stádo a ťažné 

zvieratá

Drobný 
a ostatný 
dlhodobý 
hmotný 
majetok

Obstaranie 
dlhodobého 
hmotného 
majetku

Poskytnuté 
preddavky na 

dlhodobý 
hmotný 
majetok

Spolu

Prvotné ocenenie - s tav na  
začiatku bežného účtovného 
obdobia

0,00 0,00 0,00 0,00 11 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 500,00

prírastky  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

úbytky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

presuny 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Stav na  konci  bežného 
účtovného obdobia

0,00 0,00 0,00 0,00 11 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 500,00

Oprávky – s tav na  začiatku 
bežného účtovného obdobia

0,00 0,00 0,00 0,00 8 156,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 156,00

prírastky  0,00 0,00 0,00 0,00 2 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 880,00

úbytky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Stav na  konci  bežného 
účtovného obdobia

0,00 0,00 0,00 0,00 11 036,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 036,00

Opravné položky – s tav na  
začiatku bežného účtovného 
obdobia

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

prírastky  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

úbytky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Stav na  konci  bežného 
účtovného obdobia

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Stav na  začiatku bežného 
účtovného obdobia

0,00 0,00 0,00 0,00 3 344,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 344,00

Stav na  konci  bežného 
účtovného obdobia

0,00 0,00 0,00 0,00 464,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 464,00

Zostatková hodnota
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(4) Údaje o štruktúre dlhodobého finančného majetku za bežné účtovné obdobie 

Združenie nemá v evidencii dlhodobý finančný majetok. 

 

(5) Prehľad o významných položkách krátkodobého finančného majetku 
  

 
 

(6) Informácia o výške tvorby, zníženia a zúčtovania opravných položiek k dlhodobému finančnému majetku  
opis dôvodu ich tvorby, zníženia a zúčtovania 

Združenie neúčtovalo o opravných položkách k dlhodobému finančnému majetku.  

 

(7) Prehľad  opravných položiek k zásobám  

Združenie neúčtovalo o opravných položkách k zásobám. 

 

(8) Opis významných pohľadávok v nadväznosti na položky súvahy  

Hlavná nezdaňovaná 
činnosť

Zdaňovaná činnosť

Pohľadávky z obchodného s tyku 1 876,00 0,00

Paypal l  pohľadávky – členské príspevky 62 833,60 0,00

Iné pohľadávky 921,00 0,00

Pohľadávky spolu 65 630,60 0,00

Druh pohľadávok

Pohľadávky

 
 

(9) Prehľad  opravných položiek k pohľadávkam 

Združenie neúčtovalo o opravných položkách k pohľadávkam. 

 

 

 

bežného účtovného 
obdobia

bezprostredne 
predchádzajúceho 

účtovného obdobia

0,00 0,00

0,00 463,00

90 562,63 73 755,42

0,00 0,00

0,00 0,00

90 562,63 74 218,42

Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako 1 rok

Peniaze na ceste

Spolu

Stav na konci

Krátkodobý finančný majetok

Pokladnica

Ceniny

Bežné bankové účty
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(10) Prehľad pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti 

 
 

(11) Prehľad významných položiek časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období 

 
 

bežného účtovného 
obdobia

bezprostredne 
predchádzajúceho 

účtovného obdobia

Pohľadávky do lehoty splatnosti 64 660,60 39 408,68

Pohľadávky po lehote splatnosti 970,00 0,00

Pohľadávky spolu 65 630,60 39 408,68

Pohľadávky

Stav na konci

Náklady budúcich období krátkodobé, z toho: 2 051,89 1 023,68

Povinné zmluvné poistenie a Havarijné poistenie vozidla 261,01 284,00

Poistenie podnikateľov 393,81 395,26

Software licencie (Dropbox, CRM, Antivir softvér, Elektronické 
podpisy)

507,17 248,42

Nájomné kancelárskych priestorov, parkovanie 868,80 96,00

Ostatné 21,10 0,00

Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho: 97 255,00 49 245,00

Členské príspevky 96 255,00 49 245,00

Grant 1 000,00 0,00

Spolu 99 306,89 50 268,68

Opis položky časového rozlíšenia Bežné účtovné obdobie 
Bezprostredne 

predchádzajúce účtovné 
obdobie
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(12) Opis a výška zmien vlastných zdrojov krytia neobežného majetku a obežného majetku  

 

 
 

 

 

 

 

Prírastky Úbytky Presuny

(+) (-) (+, -)

Základné imanie, z toho: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Rezervný fond 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Fondy tvorené zo zi sku 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ostatné fondy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nevysporiadaný výs ledok hospodárenia  minulých rokov 139 357,01 0,00 0,00 -8 733,61 130 623,40

Výs ledok hospodárenia  za  účtovné obdobie -8 733,61 113 561,85 0,00 8 733,61 113 561,85

Spolu 130 623,40 113 561,85 0,00 0,00 244 185,25

Fondy zo zisku

Stav na začiatku bežného 
účtovného obdobia

Stav na konci 
bežného účtovného 

obdobia

Imanie a fondy
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(13) Informácia o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty vykázanej v minulých účtovných 
obdobiach. 
 

 
 

(14) Opis a výška cudzích zdrojov 
 

a) údaje o jednotlivých druhoch rezerv 

Bežné účtovné obdobie

Druh rezervy

Stav na začiatku 
bežného 

účtovného 
obdobia

Tvorba rezerv Použitie rezerv
Zrušenie alebo 
zníženie rezerv

Stav na konci 
bežného 

účtovného 
obdobia

Jednotl ivé druhy krátkodobých 
zákonných rezerv

7 697,18 7 628,10 7 697,18 0,00 7 628,10

Jednotl ivé druhy dlhodobých 
zákonných rezerv

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zákonné rezervy spolu 7 697,18 7 628,10 7 697,18 0,00 7 628,10

Jednotl ivé druhy krátkodobých 
ostatných rezerv

1,20 421,20 1,20 0,00 421,20

Jednotl ivé druhy dlhodobých 
ostatných rezerv

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ostatné rezervy spolu 1,20 421,20 1,20 0,00 421,20

Rezervy spolu 7 698,38 8 049,30 7 698,38 0,00 8 049,30
 

Združenie očakáva použitie rezerv v nasledujúcom účtovnom období. 

 

Názov položky

Účtovná strata

Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov

Bezprostredne predchádzajúce účtovné 
obdobie

Vysporiadanie účtovnej straty

-8 733,61

-8 733,61
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Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Druh rezervy

Stav na začiatku 
bežného 

účtovného 
obdobia

Tvorba rezerv Použitie rezerv
Zrušenie alebo 
zníženie rezerv

Stav na konci 
bežného 

účtovného 
obdobia

Jednotl ivé druhy krátkodobých 
zákonných rezerv

3 609,37 7 697,18 3 609,37 0,00 7 697,18

Jednotl ivé druhy dlhodobých 
zákonných rezerv

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zákonné rezervy spolu 3 609,37 7 697,18 3 609,37 0,00 7 697,18

Jednotl ivé druhy krátkodobých 
ostatných rezerv

1,20 1,20 1,20 0,00 1,20

Jednotl ivé druhy dlhodobých 
ostatných rezerv

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ostatné rezervy spolu 1,20 1,20 1,20 0,00 1,20

Rezervy spolu 3 610,57 7 698,38 3 610,57 0,00 7 698,38
 

 

b) údaje o významných položkách na účtoch 325 -  Ostatné záväzky a 379 – Iné záväzky 
 

Začiatočný stav Prírastky Úbytky
Konečný 
zostatok

0,00 199,69 199,69 0,00

0,00 1 100,00 1 100,00 0,00

0,00 600,00 600,00 0,00

Iné záväzky 0,00 1 178,19 1 178,19 0,00

Významné položky ostatných a iných záväzkov

Dofe š tipendium 

Zmluva o dielo

Príspevok podľa  zmluvy o dobrovoľnickej činnosti

 
 
 

c) prehľad  o výške záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti 

 

 
 

bežného 
účtovného obdobia

bezprostredne 
predchádzajúceho 

účtovného 
obdobia

2 190,57 3 442,80

75,00 0,00

2 265,57 3 442,80

Stav na konci

Záväzky

Záväzky do lehoty splatnosti

Záväzky po lehote splatnosti

Záväzky spolu
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bežného 
účtovného obdobia

bezprostredne 
predchádzajúceho 

účtovného 
obdobia

1 214,70 1 457,27

75,00 0,00

1 289,70 1 457,27

975,87 1 985,53

0,00 0,00

975,87 1 985,53

2 265,57 3 442,80

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti  od  jedného  do piatich  rokov  
vrátane 

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti  viac ako päť rokov 

Dlhodobé záväzky spolu

Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu

Druh záväzkov

Záväzky do lehoty splatnosti  so zostatkovou dobou splatnosti  do jedného 
roka

Záväzky po lehote splatnosti  do jedného roka

Krátkodobé záväzky spolu

Stav na konci
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d) prehľad o výške záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti v členení podľa položiek súvahy  

 

 

 
 
 

do jedného roka 
vrátane

od jedného roka do 
piatich rokov 

vrátane

viac ako päť 
rokov

do jedného roka 
vrátane

od jedného roka 
do piatich rokov 

vrátane
viac ako päť rokov

Záväzky z obchodného s tyku 1 101,00 0,00 0,00 1 421,12 0,00 0,00

Záväzky voči  zamestnancom 95,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Daňové záväzky 93,02 0,00 0,00 36,15 0,00 0,00
Krátkodobé záväzky spolu 1 289,70 0,00 0,00 1 457,27 0,00 0,00

Záväzky zo sociá lneho fondu 0,00 975,87 0,00 0,00 1 985,53 0,00

Dlhodobé záväzky spolu 0,00 975,87 0,00 0,00 1 985,53 0,00

zostatková doba splatnosti 
Bežné účtovné obdobie bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Druh záväzkov
zostatková doba splatnosti 
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e) prehľad o záväzkoch zo sociálneho fondu 

 
 

f) prehľad o bankových úveroch, pôžičkách a návratných finančných výpomociach  

Združenie neúčtovalo o bankových úveroch, pôžičkách ani o návratných finančných výpomociach.  
 

g) prehľad o významných položkách časového rozlíšenia výdavkov budúcich období 

Združenie neúčtovalo o výdavkoch budúcich období. 
 

  

(15) Prehľad o významných položkách výnosov budúcich období   

 
 

 

(16) Údaje o majetku prenajatom formou finančného prenájmu,  

Združenie nemalo v účtovnom období majetok prenajatý formou finančného prenájmu. 
 
 

Čl. IV 

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

 

(1)   Prehľad tržieb za vlastné výkony a tovar  

Hlavná činnosť Podnikateľská činnosť

14 500,00 0,00

14 500,00 0,00

Prehľad tržieb za vlastné výkony a tovar

Tržby za  poskytnuté s lužby

Spolu  
Združenie nevykonávalo v účtovnom období podnikateľskú činnosť.  

Bežné  účtovné 
obdobie

Bezprostredne 
predchádzajúce 

účtovné  obdobie

1 985,53 2 166,57

884,06 955,96

0,00 0,00

1 893,72 1 137,00

975,87 1 985,53Stav k poslednému dňu účtovného obdobia

Sociálny fond

Stav k prvému dňu účtovného obdobia

Tvorba na ťarchu nákladov

Tvorba zo zisku

Čerpanie

Položky výnosov budúcich období 
z dôvodu

Stav na konci 
bezprostredne 

predchádzajúceho 
účtovného obdobia

Prírastky Úbytky
Stav na konci 

bežného účtovného 
obdobia

bezodplatne nadobudnutého 
dlhodobého majetku

3 344,00 0,00 2 880,00 464,00

grantu 21 131,20 0,00 21 131,20 0,00

charitatívna reklama 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00

podielu zaplatenej dane 0,00 17 124,44 17 124,44 0,00

Spolu 25 475,20 18 124,44 42 135,64 1 464,00
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(2)   Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek prijatých darov, osobitných výnosov, zákonných poplatkov 
a iných ostatných výnosov.  
 

Významné položky prijatých darov, osobitných výnosov, zákonných 
poplatkov a iných ostatných výnosov 

Bežné účtovné 
obdobie  

Bezprostredne 
predchádzajúce účtovné 

obdobie 

Prijaté dary 2 880,00 2 880,00 

 Prijaté dary - odpisy darovaného automobilu 2 880,00 2 880,00 

Osobité výnosy 0,00 0,00 

Prijaté poistné plnenia 0,00 0,00 

Spolu 2 880,00 2 880,00 
 

(3)   Prehľad dotácií a grantov cl. IV 
 

Prijaté príspevky, dotácie a granty Bežné účtovné 
obdobie  

Bezprostredne 
predchádzajúce účtovné 

obdobie 

Prijaté príspevky od iných organizácií 192 060,69 167 694,58 

z toho:  

Grant Karpatská nadácia 7 550,00 12 597,84 

Grant The Duke of Edinburgh’s International Award Foundation  24 710,69 18 796,74 

Partnership Swiss Re Management AG, organizačná zložka 17 000,00 15 000,00 

Prijatý príspevok ČSOB nadácia 10 000,00 10 000,00 

Prijatý príspevok EGPP, a.s.  10 000,00 0,00 

Prijatý príspevok Nadácia Slovenskej sporiteľne 10 000,00 10 000,00 

Prijatý príspevok Nadácia SPP 15 000,00 0,00 

Prijatý príspevok Nadácia Tatra banky 10 000,00 12 000,00 

Prijatý príspevok Nadácia Tesco 15 000,00 20 000,00 

Prijatý príspevok Nadácia VÚB 0,00 10 000,00 

Prijatý príspevok Towercom, a. s. 25 000,00 25 000,00 

Prijatý príspevok Wood & Company, a.s. 20 000,00 0,00 

Prijatý príspevok Západoslovenská energetika, a.s. 10 000,00 0,00 

Prijaté príspevky od fyzických osôb 67 159,00 72 602,28 

Prijaté členské príspevky 161 895,00 88 615,00 

Príspevky z podielu zaplatenej dane 17 124,44 12 561,72 

Dotácie 20 000,00 0,00 

Spolu 458 239,13 341 473,58 
  

(4)  Opis a suma významných položiek finančných výnosov 

Združenie neeviduje významné položky finančných výnosov, ani kurzových ziskov.  
 

(5)   Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek nákladov, nákladov na ostatné služby, osobitných 
nákladov a iných ostatných nákladov   
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Opis významných nákladov, nákladov na ostatné služby, osobitné 
náklady a iné ostatné náklady 

Bežné účtovné 
obdobie 

Bezprostredne 
predchádzajúce účtovné 

obdobie 

Spotreba materiálu, z toho: 9 667,84 5 930,29 

Kancelárske potreby 1 106,67 1 682,86 

Odznaky a krabičky na ceremónie 2 186,55 1 364,56 

Ostatný materiál na ceremónie 1 252,82 483,70 

PHM a ostatný materiál súvisiacich s automobilom 1 327,45 780,16 

Spotreba drobného hmotného majetku 1 248,00 660,00 

Spotreba materiálu počas školení 2 546,35 959,01 

Služby, z toho: 102 782,90 78 691,94 

Servis vozidla 113,54 883,85 

Cestovné 811,66 1 369,33 

Nájomné priestorov 10 511,30 12 421,16 

Tlačiarenské služby 323,84 63,61 

DOFE GB Online Record book licencia 11 709,10 7 117,13 

IT služby 7 037,86 4 164,16 

Účtovné služby 4 016,34 3 467,13 

Telekomunikačné služby 2 585,29 1 670,23 

Realizácia školení 2 854,34 8 895,06 

Služby súvisiace s ceremóniami 9 614,20 13 008,46 

Služby kontraktorov 26 476,93 16 109,68 

Ostatné služby 26 728,50 9 522,14 

Osobné náklady 239 263,08 257 681,87 

Mzdové náklady 174 004,59 186 103,38 

Zákonné sociálne a zdravotné poistenie 60 169,84 64 779,51 

Zákonné sociálne náklady 5 088,65 6 798,98 

Dane a poplatky 264,46 461,91 

Ostatné náklady, z toho 4 975,22 3 856,24 

Osobité náklady 1 194,95 902,95 

Zmluvné pokuty 0,00 48,00 

Ostatné pokuty a penále 26,90 0,00 

Iné ostatné náklady 3 753,37 2 905,29 

Odpisy, predaný majetok a opravné položky, z toho 2 880,00 2 880,00 

Odpisy 2 880,00 2 880,00 

Poskytnuté príspevky, z toho: 2 223,78 3 584,94 

Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám 1 968,78 1 079,94 

Poskytnuté príspevky fyzickým osobám 255,00 2 505,00 
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(6) Prehľad o účele a výške použitia podielu zaplatenej dane za bežné účtovné obdobie  

 

 

Účel použitia podielu zaplatenej dane 

Použitá suma 
z bezprostredne 

predchádzajúceho 
účtovného obdobia 

Použitá suma bežného 
účtovného obdobia 

podpora vzdelávania - náklady na školenia 0,00 2 377,00 

podpora vzdelávania - organizácia ceremónií 0,00 6 649,00 

podpora vzdelávania - členstvo v RMS 0,00 1 045,00 

podpora vzdelávania - tvorba videí pre propagáciu programu 0,00 4 000,00 

prevádzkové náklady - prenájom priestorov 0,00 3 053,44 

Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia 0,00 

 

(7)  Opis a suma významných položiek finančných nákladov 

Združenie neúčtovalo o významných položkách finančných nákladov. 

 

(8)  V účtovnej jednotke, ktorá má povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom 

   

Jednotlivé druhy nákladov  Bežné účtovné obdobie  
Bezprostredne 

predchádzajúce účtovné 
obdobie 

 
overenie účtovnej závierky 1,20 1,20  

uisťovacie audítorské služby okrem overenia účtovnej závierky 0,00 0,00  

súvisiace audítorské služby 0,00 0,00  

daňové poradenstvo 0,00 0,00  

ostatné neaudítorské služby 0,00 0,00  

Spolu 1,20 1,20  
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Čl. V 

Opis údajov na podsúvahových účtoch 

 

Významné položky prenajatého majetku, majetku prijatého do úschovy,  odpísané pohľadávky a prípadné ďalšie 
položky. 

 

Združenie neeviduje žiadny prenajatý majetok, majetok prijatý do úschovy, odpísané pohľadávky a ani iné 
podsúvahové položky. 

Čl. VI 

Ďalšie informácie 

(1)  Opis a hodnota iných aktív 

 Združenie nevlastní takýto majetok. 

 

(2)  Opis a hodnota iných pasív  

 Združeniu neeviduje iné pasíva. 

 

(3)  Opis významných položiek ostatných finančných povinností 

 Žiadne takéto položky združenie neeviduje. 

 

(4)  Prehľad nehnuteľných kultúrnych pamiatok, ktoré sú v správe alebo vo vlastníctve účtovnej jednotky. 

 Združenie nemá v správe žiadne kultúrne pamiatky. 

 

(5)  Informácie o významných skutočnostiach, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná 
závierka a dňom jej zostavenia. 

Po konci roka 2021 došlo k eskalácii politického napätia v regióne, ktoré vyústilo do vojnového konfliktu medzi 
Ruskou federáciou a Ukrajinou a výrazne zasiahlo celosvetové dianie, negatívne ovplyvnilo ceny komodít a 
finančné trhy. Situácia zostáva naďalej veľmi nestabilná a možno očakávať vplyv uvalených sankcií, obmedzenie 
aktivít spoločností pôsobiacich v danom regióne, ako aj dôsledky na celkové ekonomické prostredie. Rozsah 
dôsledkov týchto udalostí na združenie však v danom momente nie je možné úplne predvídať. 

Združeniu nie sú známe žiadne iné skutočnosti, ktoré vznikli po dni, ku ktorému je zostavená účtovná závierka, 
ktoré by významnejším spôsobom menili výsledky účtovnej závierky za rok 2021, resp. by významnejším 
spôsobom ovplyvnili činnosť združenia v nasledujúcich účtovných obdobiach. 

 




