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Nadácia Leukémie 
 

 

KKTTOO  SSMMEE  AA  ČČOO  JJEE  NNAAŠŠÍMM  PPOOSSLLAANNÍMM??    

NADÁCIA LEUKÉMIE JE VEREJNOPROSPEŠNÁ, NEZISKOVÁ 

ORGANIZÁCIA S CELOSLOVENSKOU PÔSOBNOSŤOU, KTORÁ PODÁVA 

POMOCNÚ RUKU ĽUĎOM CHORÝM NA LEUKÉMIU A INÉ 

ONKOHEMATOLOGICKÉ CHOROBY.   

Každým rokom stúpa počet detí aj dospelých   s hematologickými a inými malignitami,  

útlmami krvotvorby, ktorým nádej na zdravý i plnohodnotný život prináša iba 

úspešná  transplantácia krvotvorných buniek. Liečenie týchto pacientov na úrovni súčasných 

poznatkov v dnešnej finančnej situácii nášho zdravotníctva je nesmierne náročné. Štátom 

vyčlenené peniaze nestačia v plnom  rozsahu kryť nákladnú liečbu. Intenzívna chemoterapia, 

transplantácia kostnej drene či periférnych krvotvorných buniek sú veľmi drahé. 

Zdravotné poisťovne síce  preplácajú náklady na lieky a špeciálne materiály spotrebované 

pri transplantácii, ale veľkým problémom zostáva napríklad zakúpenie moderných 

prístrojov, zabezpečenie ich nákladnej prevádzky a opravy, zavádzanie špeciálnych 

laboratórnych postupov, ktoré sú nevyhnutné pre  úspešnú liečbu, ako aj modernizácia 

liečebného a lôžkového úseku nemocníc. Aby sa zvýšila  nádej na vyliečenie ťažko chorých, 

niekoľko lekárov z Kliniky hematológie a transfúziológie v Bratislave založilo v roku 1994 

Nadáciu Leukémie.   

Nadácia vidí svoje poslanie v boji so zákernou leukémiou na 

viacerých bojových poliach:   
 

➢ finančne podporuje liečebnú starostlivosť o ľudí s týmto ochorením, v mnohých 

prípadoch len čiastočne hradenú zdravotnými poisťovňami - zabezpečuje 

modernizáciu prístrojového a technického vybavenia v záujme 

zlepšenia diagnostiky a liečby leukémií na Klinike hematológie a transfuziológie, 

LFUK, SZU Univerzitnej Nemocnici v Bratislava, kde je aj sídlo nadácie   

➢ finančne podporuje program transplantácií krvotvorných buniek, a tým 

prináša pacientom nádej na zdravý i plnohodnotný život  

➢ pravdepodobnosť, že vhodným darcom krvotvorných buniek (v prípade 

nutnosti transplantácie) bude blízky príbuzný pacienta je však len 25 %, 

v prípade nezhody je potrebné hľadať pre pacienta nepríbuzného darcu 

medzi zdravými dobrovoľníkmi. Nadácia Leukémie preto spolupracuje s 

Národným registrom  darcov kostnej drene Slovenskej republiky   

Nadácia Leukémie pôsobí na Klinike hematológie a transfúziológie v 

Univerzitnej nemocnici v Bratislave, ktorá ako jediná v Slovenskej  republike 

má akreditáciu na nepríbuzenskú transplantáciu periférnych krvotvorných buniek 

a kostnej drene. Súčasťou kliniky je laboratórno-diagnostické oddelenie, oddelenie 

špeciálnej transfúziológie a klinické oddelenie – k d e  pacienti z celého Slovenska hľadajú 

pomoc.   

Transplantácie krvotvorných buniek sa začali vykonávať v roku 1989.   

Prvá nepríbuzenská transplantácia kostnej drene na Slovensku sa uskutočnila v 



roku 1999 na KHaT UN od dobrovoľného darcu z Českého národného registra darcov 

drene v Plzni.   

 

V roku 2010 sa prvý raz uskutočnila nepríbuzenská transplantácia kmeňových 

krvotvorných buniek od darcu zo slovenského Národného registra DKD pre pacienta 

s leukémiou. Do konca roka 2018 bolo vykonaných 376 príbuzenských transplantácií 

(od zhodného darcu - súrodenca pacienta), 2 syngénne transplantácie (od 

jednovaječného dvojčaťa), 271 nepríbuzenských transplantácií (od zhodného darcu - 

dobrovoľníka z registra darcov kostnej drene) a 440 autológnych transplantácií 

(transplantácia vlastnej kostnej drene pacienta, resp. vlastných krvotvorných buniek).   

 

NÁRODNÝ REGISTER DARCOV KOSTNEJ DRENE SR   

V roku 1994 bol na Slovensku založený Národný register darcov kostnej drene 

SR, v súčasnosti fungujúci ako Občianske združenie na podporu Národného registra 
DKD. NRDKD SR vytvára vlastnú databázu dobrovoľných darcov kostnej drene. 

Komunikuje s národnými registrami DKD iných krajín v prípade, že nenájde vhodného 

darcu v našej republike a dovyšetruje potenciálnych darcov pre konkrétnych pacientov, 
zároveň organizuje dovoz štepu zo zahraničia. Obe organizácie úzko spolupracujú spojené 

rovnakým poslaním – napomáhať pri liečebnom procese pacientom, ktorým život ohrozuje 

leukémia. Nadácia Leukémie má na starosti finančnú výpomoc pri zabezpečení liečby 
a transplantácie a hradí každoročné povinné poplatky - členské do EBMT (European 

society for blood and marrow transplantation).   

 

NADÁCIA LEUKÉMIE SA PRI LIEČBE PACIENTOV 

ANGAŽUJE  PREDOVŠETKÝM FINANČNE:   

Hradí nákup, prevádzku a údržbu prístrojového i technického vybavenia KHaT 

UNB, ktoré nemocnica nie je schopná pokryť z vlastných finančných zdrojov.   

Vďaka Nadácii Leukémie a predovšetkým vďaka ľuďom, ktorí ju podporili finančne, boli 

od roku 1995 do roku 2018 zakúpené prístroje a technické vybavenie v hodnote 

približne 400 000 €:   

- kryokonzervačné zariadenie na zmrazovanie krvotvorných buniek – 33 000 €    

- Bedside monitor – 83 000 €, 2 kusy   

- nádoba na kvapalný dusík – 2 830 €    

- vodný kúpeľ do laboratória – 2 230 €   

- desať infúznych púmp – každá po 2 000 €   

- defibrilátor na resuscitáciu pacienta so zástavou srdca – 5 730 €   

- klimatizačné zariadenie na hematológiu – 4 600 €   

- počítačové vybavenie pre liečbu a administratívu – 4 900 €   

- nosidlá s podvozkom pre pacientov – 1 730 €   

- vozík na materiál – 370 €   

- odsávačka na odsávanie zahlienených dýchacích ciest – 1 870 €   

- 12 infúznych púmp – každá po 670 €    

- elektrický sporák – 700 €   

- televízor – 370 €   

- SFW – 2 000 € , UPD – 770 €    
- ultrazvukový inhalátor – 670 €  - digitálne tlakomery – 9 ks za 970 €   



- obedáre – 330 €   

- hamiltonová a elektronická pipeta – 800 €    

- prenosný chladiaci box na prepravu krvotvorných buniek zo zahraničných registrov – 100 €   

- hydragel kity – 966 €   

- vyšetrovacie lôžko so zdvíhacou konštrukciou na ambulanciu – 266 €   

- kreslo pre pacientov počas odberu krvi – 600 €   

- monoklonové protilátky – 600 €   

- elektrický zdroj na elektrofotézu – 566 €    

- Spectra apheresis systém – separátor krvných elementov – 23 600 €   

- konziliárny oftalmoskop – 670 €   

- tlakomery – 100 €   

- trepanobioptické ihly a ihly na biopsiu kostnej drene v sume 900 €   

- zariadenie na monitorovanie chladiarenských a mraziarenských zariadení za – 6 693 €   

- laboratórne počítadlo Labcounter s príslušenstvom – 1 481 €   

- nábytok do laboratórií – 1 130 €   

- paplóny, vankúše – 370 €    

- celokovové ihly – 1 070 €   

- diagnostický (anti-HCV) set – 2 400 €    

- zriadenie telef. ústredne, ISDN linka na oddelenie, optický kábel – 2 700 €    

- zriadenie rozvodu kábl. televízie na lôž. oddelenie – 1 400 €   

- zavedenie dorozumievacieho zariadenia sestra – pacient na lôžkové oddelenie – 3 870€   

- multifunkčné zariadenie Di2011 a kontrolér k nemu – 2 260 €   

- bedrové aspiračné ihly – 600 €   

- spektrofotometer na meranie koncentrácie DNA – 7 400 €   

- chladnička a mraznička na skladovanie diagnostík – 466 €   

- centrifúga na izoláciu DNA – 7 666 €    

- miešačka do DNA laboratória – 466 €   

- termocykler s programovým vybavením – 7 300 €   

- elektroforetický systém a elektrický zdroj na elektrofotézu – 1 600 €   

- hrebene pre elektrofor. systém – 100 €   

- 2 mrazničky pre potreby hematologického oddelenia – 1 600 €   

- multifunkčné zariadenie s faxom – 600 € - MCS + separátor krvných 

elementov v hodnote 71  400 €   

- počítačový program pre Národný register DKD – 10 900 €   
- klimatizácia pre oddelenie HLA – 5300 €   - zariadenie sestra - dorozumievacie zariadenie 

sestra -pacient – 15 600 €   

- diagnostický set - roztoky- 930 €   

- analyt. a dokument. softvér Gene tools pre NRDKD – 1 160 €   

- kontajnery na uskladnenie krvných elementov – 11 700 €   

- dávkovače liekov a perfusor, 3 ks – 2 998 €    

- dvojkrídlové dvere – 1 646 €   

- slúchadlá k hovorovému dorozumievaciemu zariadeniu v počte 5 ks – 300 €    

- vozík na rozvoz stravy po oddelení – 265 €   

- tlačiareň – 82 €   

- tlačiareň na kódy – 444 €   

- upgrade systému kapsľovej endoskopie + 10 zobrazovacích kapsúl, 



softvér – 13 800 €  - dávkovače liekov – kvapkový senzor s 

príslušenstvom, 2 ks za 578 €   

- laserový snímač kódov pre krvnú banku – 131 €   

- rotana, gymnastické lopty, steper – 68 € - osobné váhy – 15 ks za 263 €   

- notebook s tlačiarňou – 540 €    

- mikroskop Nikon – 8 345 €   

- testovacie prúžky do glukomera – 350 €   

- špičky do separátora krvných buniek – 101 €   

- dorozumievacie zariadenie sestra - pacient - 837 €   

- informačné tabuľky, polepy – 675 €    

- vertikálne žalúzie – 484 €   

- Tablet - 1100 €   

- PC zostavy v počte 6 ks - 2 635 €   

- Alkeran injekcie – 197 € - nákup tonera – 258 €   

- Thermal board – dataprojektor – 58 €   

- 10zvodový pacientsky kábel na EKG - 217 € - chladnička na lieky - 219 €   

- adaptér pre fotoaparát - 88 €   

- laserová tlačiareň na ambulanciu - 165 €   

- fotoaparát pre archiváciu snímok vzoriek – 389 €   

- slúchadlá - 120 €   

- otáčacia stolička do ambulancie - 109 €   

- kúpelňová sanita, zrkadlá a váhy, stoličky - 167 €   

- bezpečnostné drevené dvere - 2 786 €   

- ochranné PVC platne -  4 368 €   

- policový regál s prídavnými regálmi - 368  €  - 2 invalidné vozíky a 1 toaletné kreslo -  513 

€.   

- Infusomat – infúzna pumpa 4ks – 11 866,61 €   

- pulzoximeter 2ks – 110 €    

- antidekubitárny matrac s kompresorom – 78 €   

- centrifúga – 70,06 €   

- rotoped 3ks- 287 €   

- diagnostické svietidlá 20 ks – 67,05 €   

- toaletný vozík na kolieskach - 114, 00 €   

- tlačiareň HP laser jet 2ks– 163,4 €   

- pohovky 4ks - 396 €   

- batéria 2ks – 98 €   

- lampa 24ks – 311,76 €   

- chladnička 2ks– 378,99 €   

- termosky 10 ks 175,47 €   

- chirurgický drez 1 214,74 €   

- Samsung LED TV 9ks 1933,47 €   

- infúzna pumpa s príslušenstvom – 3764,40 €   

- opravu klimatizačnej jednotky v transplantačnom centre a izbe lekárov - 5082,4 €   

- vyšetrovacie lôžko  umiestnené ambulantnu úseku - 237 €   



- antidekubitárny matrac pre zvýšenie pohodlia pacientov na lôžkovom 

oddelení - 526,20 €  - germicídny žiarič - 535€   

- pulzoximeter, 2ks + tlakomer 5ks - 420 €    

- chladnička pre pacientov na lôžkovom oddelení, 2 ks - 574, 80 €     

- tlačiareň, 4 ks - 330,5 €   

- počítače 3ks - 1297,84  €    

- router - 121,62 €   

- držiaky na dezinfekčné prostriedky 30ks - 174,60 €   

- a dávkovacie pumpičky na dezinfekčné roztoky 30ks - 29,16 €    

- siete proti hmyzu - 464,56€   

- 2ks kancelárske kreslo - 183,2€   

- 2ks televízor na izby pacientov - 378€    

- sterilné návleky na sondu 4 balenia -1108,46 €  

 

Nadácia Leukémie financuje rekonštrukciu a stavebné úpravy na KHaT.   

Priestory na KHaT v UNB, určené pre pacientov s onkohematologickými chorobami boli v  

nevhodnom technickom stave, preto nadácia v súlade so svojím štatútom z vlastných  

zdrojov dlhodobo financuje rozsiahle stavebné úpravy. Na náklady nadácie bola do  

konca roka 2018 prestavaná, vymaľovaná a zariadená kancelárskym a laboratórnym  

nábytkom laboratórna, transfúziologická a klinická časť v sume takmer 300 000 €.  

Bližšie informácie o prestavbe v jednotlivých rokoch je možné získať vo výročných správach  

za predchádzajúce roky.  V priebehu rokov pôsobila Nadácia Leukémie v dvoch 

zdravotníckych zariadeniach.  Na pôvodnom pôsobisku na Partizánskej ulici v Bratislave 

nadácia hradila náročnú  prestavbu transplantačnej jednotky v hodnote približne 50 tisíc 

€.   

Následne v roku 2018 Nadácia Leukémie financovala rekonštrukciu oddelenia v hodnote 

5 500 eur – maľovanie, rozdelenie hygienických zariadení, rozdelenie dvojlôžkových izieb 

na jednolôžkové.   

  



Finančné hospodárenie nadácie v roku 

2018 

 

Výnosy nadácie   

 

Pre napĺňanie poslania Nadácie Leukémie je potrebná nielen profesionalita a 

presvedčenie  lekárov i zdravotníckeho personálu, ale aj priazeň jednotlivcov, organizácií 

i firiem v našej  krajine. Financie potrebné k realizácii všetkých programov získava nadácia 

z niekoľkých zdrojov:    

➢ finančné  príspevky od fyzických osôb a organizácií   

➢ úroky z majetku nadácie 

➢ 2% príspevky z podielu zaplatenej dane   

Každá fyzická i právnická osoba mohla venovať 2% z odvedenej dane na verejnoprospešné 

účely, v  prospech určitej nadácie, občianskeho  združenia,  neinvestičného fondu atď. Desiatky 

občanov a  organizácií z celej našej krajiny nám týmto spôsobom prejavili dôveru, 

vďaka čomu sme  obdržali v roku 2018 krásnu sumu z 2 % - 9355,38 €. Ďakujeme všetkým 

darcom.   

Našimi podporovateľmi a darcami v uplynulom roku bolo množstvo občanov, ktorí 

prispeli na nadačný účet prostredníctvom bankových prevodov, alebo poštových zloženiek. 

Všetkým menovaným i nemenovaným ľuďom, ktorí venovali finančný príspevok na 

potrebnú a zmysluplnú činnosť, úprimne ďakujeme. Rovnako vyslovujeme poďakovanie i 

všetkým sponzorom, venujúcim nám financie, alebo vecné dary formou darovacej zmluvy.   

Finančné čiastky v hodnote 331 € a viac obdržala Nadácia Leukémie v roku 2018 od týchto 

darcov:    

➢ Matyšák    431,68 € 

➢ Olejárová Elene  1000,00 € 

➢ Mistrík Martin    500,00 € 

➢ Heppy trans s.r.o  500,00 € 

➢ Pfizer Lux Sarl SK  2500,00 € 

➢ Pierre Fabre Medicament s.r.o  3000,00 € 

➢ Abbvie s.r.o    2000,00 € 

 

 

Aj vďaka týmto prispievateľom dosiahli výnosy nadácie v roku 
2018 sumu 19922,06 €.    
  



Štruktúra výnosov je nasledovná:    

➢ príspevky od právnických osôb 8000  € 

➢ príspevky z podielu zaplatenej dane 9355,38 € 

➢ príspevky od fyzických osôb 2566,68 €   
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Náklady nadácie   
 

Celková výška výdavkov za rok 2018 bola 18983,18 €   

 

 
 
Celkové výdavky nadácie za rok 2018:   

Špecifikácia     Suma 

Náklady na činnosť nadácie   13 730,75 

Náklady na správu nadácie   5 252,43 

Spolu      18 983,18 

 
Náklady na činnosť nadácie   

Nadácia sa v roku 2018 v súlade so svojím štatútom venovala predovšetkým 

finančnému  zabezpečeniu prevádzky liečebného úseku Kliniky hematológie a 

transfuziológie, ktoré slovenské  zdravotníctvo vzhľadom na nepriaznivú finančnú situáciu 

nie je schopné zabezpečiť v dostatočnej  miere.   

Nadácia sponzorovala rekonštrukciu oddelenia (maľovanie, prestavba), nakúpila prístroje, 

zariadenie a spotrebný materiál pre  prevádzku klinického oddelenia, laboratórno-

diagnostického oddelenia a oddelenia špeciálnej transfúziológie.   

V roku 2018 Nadácia finančne podporila rekonštrukciu lôžkového oddelenia v sume 

5500 €.    

 

Nadácia Leukémie dlhodobo hradí aj účty za telefónne linky (sekretariát, lôžkové  

oddelenie a primár), používané lekármi a zdravotným personálom pri vykonávaní ich  

činnosti. Pacienti na transplantačnom centre a JIS majú možnosť spestriť si náročnú liečbu,  

zväčša bez možnosti kontaktu s okolitým svetom, aj sledovaním televízie a to na  

darovaných LCD televízoroch. Príjem TV signálu hradí tiež nadácia. Pre zvýšenie komfortu  

pacientov Nadácia leukémie hradí WIFI pripojenie. Tieto sumy spolu predstavujú ročné  

náklady v sume 1910,23 €.  Nadácia Leukémie  v roku 2018 zamestnávala aj jednu 

Náklady Nadácie

Náklady na správu Náklady na činnosť



pracovníčku na pozícii data manažér za účelom  spravovania internetovej stránky nadácie 

(hrubá mesačná mzda 143 € mesačne, na dohodu). Bankové poplatky činili 187,23 eur. 

 

Náklady na účel/činnosť nadácie: 

Špecifikácia    Suma 

Drobný majetok do 1 700 €  498,60 

Réžijny materiál   290,25 

Zdravotnícky materiál   518,42 

DIGI TV    302,40 

T-com     1 247,83 

Hrubé mzdy zamestnanci  1 793,75 

Zákonné soc. poistenie zamestnanci 631,20 

Poplatky    19,90 

Dary     7 273,35 

Bankové poplatky a iné   187,23 

Odpisy     967,82 

Spolu     13 730,75 

 

V obchodnom vestníku bola zverejnená presná špecifikácia prijatého podielu zaplatenej  

dane z príjmov (2% z daní). Finančné prostriedky získané z prijatého podielu  

zaplatenej dane z prijmov (2 %)  získaných v roku 2017 bola použitá v roku 2018 na :    

 

 

➢ Rekonštrukcia lôžkového oddelenia Kliniky hematológie a transfuziológie (maľovanie, 

rozširovanie dverí, osadenie dverí) v sume  5545,83 eur 

➢ Oprava klimatizačnej jednotky na transplantačnom centre Kliniky hematológie a 

transfuziológie v sume 3654  eur  

➢ Nákup ochranných sieťok proti hmyzu na okná pacientskych izieb na oddelení 

Kliniky hematológie a transfuziológie v sume 464,56 eur 

➢ Sterilné návleky SNT na USG sondu pre bezpečnejšie zavádzanie centrálnych 

venóznych katétrov a dezinfekcia pri zavádzaní v sume 554,23 eur  

➢ Nákup dezinfekčného materiálu v sume 461,92  

➢ Nákup kartotéky do ambulancie v sume 168,36 eur 

 

Náklady na správu nadácie 
  
Na správu Nadácie Leukémie sa v roku 2018 použili finančné prostriedky v hodnote  

5252,43 €. Sú tu zahrnuté poplatky účtovnej firme za ekonomickú agendu v sume 1341,36€. 

Nadácia formou hlavného polovičného úväzku zamestnáva správkyňu nadácie. Výška  odmeny 

správkyne za výkon jej funkcie bola hrubá mesačná mzda 240 €.   

Do nákladov na správu nadácie sa zarátava hrubá mzda správcu v sume 2880,71€,  

sociálne a zdravotné odvody činili 1013,94 € a zákonné  sociálne náklady v sume 16,42 €.  

 

 

Nadácia nedisponuje žiadnym nadačným fondom vykonávajúcim určitú činnosť.   

  



Ciele Nadácie Leukémie na rok 2019   

 

 

Klinika hematológie a transfuziológie ( KHaT ) LFUK,SZU a UNB je národným centrom 

pre  transplantácie kostnej drene, národným centrom dobrovoľných darcov kostnej drene, 

členom  medzinárodných registrov darcov kostnej drene a národným hemofilickým centrom. 

Zo zamerania  KHaT vyplýva verejnoprospešný účel Nadácie Leukémie, ktorý je aj jej 

cieľom pre rok 2019.  Medzi konkrétne ciele, ktoré by sme v roku 2019 chceli splniť 

patrí:   

1. Podpora modernizácie prístrojového a technického vybavenia kliniky, jeho 

kvalifikovanej  obsluhy a údržby v záujme diagnostiky a liečby (nákup EKG 

prístroja za účelom  presnejšieho zavádzania periférne inzertovaného centrálneho 

venózneho katétra).   

2. Zlepšenie podmienok pre pacientov na lôžkovom oddelení  

3. Podpora programu transplantácie krvotvorných buniek (registračné poplatky do 

medzinárodných  registrov, osveta pre pacientov a verejnosť so zameraním na 

zmodernizovanie internetovej stránky  a vstup na sociálne siete).   

4. Podpora vzdelávania ( podpora ďalšieho vzdelávania ošetrovateľského a 

lekárskeho personálu).   

5. Zlepšenie pracovného vybavenia pre lekárov, sestry a iný ošetrovateľský 

personál (nákup  počítačov, tlačiarní).   

 

Zmeny v Nadačnej listine 

   

V roku 2018 nenastali v Nadačnej listine zmeny. Aktuálny stav je platný od 1.novembra 

2015.     

Predseda správnej rady: MUDr. Ladislav Sopko, PhD.    

Doc. MUDr. Martin Mistrík, PhD.   

Členovia správnej rady: Mgr. Zuzana Baculová   

Karin Venglárová   

 

Dozorná rada:                         MUDr. Marcela Skraková   

MUDr. Denisa Jankovičová, PhD.   

MUDr. Antónia Hatalová, PhD.   

 

Správca:     MUDr. Iveta Simančíková  
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č.r. 
Bezprostredne 

predchádzajúce 
účtovné obdobie

Brutto Korekcia Netto Netto

b 1 2 3 4

001

Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008 002

Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 
012-(072+091AÚ) 003

Softvér  013 - (073+091AÚ) 004

Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ) 005

Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 
+ 091 AÚ) 006

Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku      (041-093) 007

Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok  
(051- 095AÚ) 008

Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020 009

Pozemky  (031) 010 x

Umelecké diela a zbierky  (032) 011 x

Stavby  021 - (081 + 092AÚ) 012

Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 
022 - (082 + 092AÚ) 013

Dopravné prostriedky  023 - (083 + 092AÚ) 014

Pestovateľské celky trvalých porastov    025 - (085 + 092AÚ) 015

Základné stádo a ťažné zvieratá  026 - (086 + 092AÚ) 016

Drobný dlhodobý hmotný majetok  028 - (088 + 092AÚ) 017

Ostatný dlhodobý hmotný majetok  029 - (089 +092AÚ) 018

Obstaranie dlhodobého hmotného majetku  (042 - 094) 019

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

Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028 021

Podielové cenné papiere a podiely v obchodných 
spoločnostiach v ovládanej osobe              (061- 096 AÚ) 022

Podielové cenné papiere a podiely v obchodných 
spoločnostiach s  podstatným vplyvom      (062 - 096 AÚ) 023

Dlhové cenné papiere držané do splatnosti    (065 - 096 AÚ) 024

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

Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)  026

Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ) 027

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

Strana aktív
Bežné účtovné obdobie

a

A. NEOBEŽNÝ MAJETOK  SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021

1.

2.

3 .
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Bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie

Brutto Korekcia Netto Netto
b 1 2 3 4

029

Zásoby r. 031 až r. 036 030

Materiál  (112 + 119) - 191 031

Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121
+122)-(192+193) 032

Výrobky  (123  - 194) 033

Zvieratá  (124 - 195) 034

Tovar  (132 + 139) - 196 035
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby  (314 AÚ - 
391 AÚ) 036

Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041 037

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

Ostatné pohľadávky (315 AÚ  -  391AÚ) 039

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

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

Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050 042

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

Ostatné pohľadávky (315 AÚ  -  391 AÚ) 044

Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami                                                               
(336 ) 045 x

Daňové pohľadávky (341 až 345) 046 x

Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu 
a rozpočtom územnej samosprávy       (346+ 348) 047 x

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

Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ) 049

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

Finančné účty r. 052 až r. 056 051

Pokladnica  (211 + 213) 052 x

Bankové účty (221 AÚ + 261) 053 x

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

Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) 
- 291AÚ 055

Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ) 056

057
Náklady budúcich období  (381) 058

Príjmy budúcich období  (385) 059

060

a

Strana aktív č.r. 
Bežné účtovné obdobie 

1.

MAJETOK  SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057

B. OBEŽNÝ MAJETOK  SPOLU  r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051 
1.

2.

3.

4.

C. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE  SPOLU r. 058 a r. 059
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č.r. Bežné účtovné 
obdobie

Bezprostredne 
predchádzajúce účtovné 

obdobie
b 5 6

061

062
063
064
065
066
067
068
069
070
071

3. 072

4.
073

074
075
076
077
078
079
080
081
082
083
084
085
086
087
088
089

090

091

092

093

094
095
096
097
098
099
100
101
102
103
104

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov 
(+; - 428)

Strana pasív

a
A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU  SPOLU 
r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073
1. Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067

Základné imanie  (411)
Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu  (412)
Fond reprodukcie  (413)
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov  (414)
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)

2. Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071
Rezervný fond  (421)
Fondy tvorené zo zisku  (423)
Ostatné fondy  (427)

Výsledok hospodárenia  za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 
068 + r. 072 + r. 074 + r. 101) 

B.CUDZIE ZDROJE SPOLU  r. 075 + r. 079 + r. 087 +  r. 097
1. Rezervy r. 076 až r. 078

Rezervy zákonné  (451AÚ)
Ostatné rezervy  (459AÚ)
Krátkodobé rezervy  (323 + 451AÚ + 459AÚ)

Spojovací účet pri združení (396)

2. Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086
Záväzky zo sociálneho  fondu  (472)
Vydané dlhopisy  (473)
Záväzky z nájmu  (474 AÚ)
Dlhodobé prijaté preddavky  (475)
Dlhodobé nevyfakturované dodávky  (476)
Dlhodobé zmenky na úhradu  (478)
Ostatné dlhodobé záväzky  (373 AÚ + 479 AÚ)

Ostatné záväzky  (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)
4. Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100

Dlhodobé bankové úvery  (461AÚ)
Bežné bankové úvery  ( 231+ 232 + 461AÚ)
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)

3. Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096
Záväzky z obchodného styku  (321 až 326) okrem 323
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami                                                               
(336)
Daňové záväzky (341 až 345)
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a 
rozpočtom územnej samosprávy                          (346+348)
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov 
(367)
Záväzky voči účastníkom združení (368)

C. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE  SPOLU r. 102 a r. 103
1. Výdavky budúcich období  (383)

Výnosy budúcich období  (384)
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU  r.061+ r.074 + r.101
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Hlavná 
nezdaňovaná Zdaňovaná Spolu

a b c 1 2 3 4

501 Spotreba materiálu 01

502 Spotreba energie 02

504 Predaný tovar 03

511 Opravy a udržiavanie 04

512 Cestovné 05

513 Náklady na reprezentáciu 06

518 Ostatné služby 07

521 Mzdové náklady 08

524 Zákonné sociálne poistenie a zdravotné 
poistenie 09

525 Ostatné sociálne poistenie 10

527 Zákonné sociálne náklady 11

528 Ostatné sociálne náklady 12

531 Daň z motorových vozidiel 13

532 Daň z nehnuteľností 14

538 Ostatné dane a poplatky 15

541 Zmluvné pokuty a penále 16

542 Ostatné pokuty a penále 17

543 Odpísanie pohľadávky 18

544 Úroky 19

545 Kurzové straty 20

546 Dary 21

547 Osobitné náklady 22

548 Manká a škody 23

549 Iné ostatné náklady 24

551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a 
dlhodobého hmotného majetku 25

552
Zostatková cena predaného dlhodobého 
nehmotného majetku a dlhodobého 
hmotného majetku  

26

553 Predané cenné papiere 27

554 Predaný materiál 28

555 Náklady na krátkodobý finančný majetok 29

556 Tvorba fondov 30

557 Náklady na precenenie cenných papierov 31

558 Tvorba a zúčtovanie opravných položiek 32

561 Poskytnuté príspevky organizačným 
zložkám 33

562 Poskytnuté príspevky iným účtovným 
jednotkám 34

563 Poskytnuté príspevky fyzickým osobám 35

565 Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej 
dane 36

567 Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky 37

38

Číslo 
účtu Náklady Číslo 

riadku 

Činnosť Bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie

Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
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Hlavná 
nezdaňovaná Zdaňovaná Spolu

a b c 1 2 3 4
601 Tržby za vlastné výrobky 39
602 Tržby z predaja služieb 40
604 Tržby za predaný tovar 41

611 Zmena stavu zásob nedokončenej výroby 42

612 Zmena stavu zásob polotovarov 43
613 Zmena stavu zásob výrobkov 44
614 Zmena stavu zásob zvierat 45
621 Aktivácia materiálu a tovaru 46
622 Aktivácia vnútroorganizačných služieb 47

623 Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku 48

624 Aktivácia dlhodobého hmotného majetku 49

641 Zmluvné pokuty a penále 50
642 Ostatné pokuty a penále 51
643 Platby za odpísané pohľadávky 52
644 Úroky 53
645 Kurzové zisky 54
646 Prijaté dary 55
647 Osobitné výnosy 56
648 Zákonné  poplatky 57
649 Iné ostatné výnosy 58

651 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného 
majetku a dlhodobého hmotného majetku 59

652 Výnosy z dlhodobého finančného majetku 60

653 Tržby z predaja cenných papierov a 
podielov 61

654 Tržby z predaja materiálu 62

655 Výnosy z krátkodobého finančného 
majetku 63

656 Výnosy z použitia fondu 64
657 Výnosy z precenenia cenných papierov 65
658 Výnosy z nájmu majetku 66

661 Prijaté príspevky od organizačných zložiek 67

662 Prijaté príspevky od iných organizácií 68
663 Prijaté príspevky od fyzických osôb 69
664 Prijaté členské príspevky 70
665 Príspevky z podielu zaplatenej dane 71
667 Prijaté príspevky z verejných zbierok 72
691 Dotácie 73

74

591 Daň z príjmov 76
595 Dodatočné odvody dane z príjmov 77

Účtová trieda 6 spolu           r. 39 až r. 73
Výsledok hospodárenia pred zdanením 75

r. 74 - r. 38

Výsledok hospodárenia po zdanení 78(r. 75 - (r. 76 + r. 77) ) (+/-)  

Číslo 
účtu Výnosy Číslo 

riadku 

Činnosť Bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie
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   Účtovná závierka 
 Nadácia Leukémie  k 31. decembru 2018 

    

Poznámky Úč  NUJ 3 - 01                                                                                       IČO  3 0 8 4 5 2 7 1 

 

 

1 
 

I. 
VŠEOBECNÉ ÚDAJE 

 
 

 Názov a sídlo účtovnej jednotky:    Nadácia Leukémie 

 NsP. sv. Cyrila a Metoda 
 Antolská 11 
 851 07  Bratislava 

 
Dátum vzniku:      20.08.1997 
 
Identifikačné číslo nadácie:      30845271 
DIČ:       2021547506 

 

  
1. Informácie o orgánoch účtovnej jednotky 

 
Správca Nadácie:  MUDr. Iveta Simančíková 

  
2. Hlavné úlohy a cieľová pôsobnosť občianskeho Nadácie Leukémie: 

 
• Podpora komplexnej liečebnej starostlivosti o chorých so všetkými typmi leukémií a s ostatnými 

onkohematologickými ochoreniami 

• Podpora programu transplantácií krvotvorných buniek u chorých s onkohematologickými a hematologickými 
ochoreniami 

• Podpora vzdelávania v odbornej oblasti 

• Podpora medzinárodných kontaktov 

 
3. Priemerný počet zamestnancov  

 
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov Nadácii v roku 2018 bol 1  (v roku 2017 bol taktiež 1). Ku dňu zostavenia 
účtovnej závierky za rok 2018 bol počet zamestnancov 2. 

  
4. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky 

 
 Účtovná závierka Nadácie k 31. decembru 2018 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona NR SR 

č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, za účtovné obdobie od 1. januára 2018 do 31. decembra 2018. 
 

II. 

INFORMÁCIE O ÚČTOVNÝCH ZÁSADÁCH A ÚČTOVNÝCH METÓDACH 

 
Nadácia v roku 2018 postupovala podľa týchto zásad: 
 

(a) Východiská pre zostavenie účtovnej závierky 

 

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania Spoločnosti (going concern). 
 
Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli účtovnou jednotkou aplikované v súlade s opatrením Ministerstva 
financií SR  zo  14. novembra 2007 č. MF/24342/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania 
a účtovej osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania. 
 

(b) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov v členení na 

 

1. dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou 
2. dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou 
3. dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom 
4. dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou 
5. dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou 
6. dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom 
7. dlhodobý finančný majetok 

8. zásoby obstarané kúpou 
9. zásoby vytvorené vlastnou činnosťou 
10. zásoby obstarané iným spôsobom 
11. pohľadávky 
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12. krátkodobý finančný majetok 
13. časové rozlíšenie na strane aktív súvahy 
14. záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov 
15. časové rozlíšenie na strane pasív súvahy 
16. deriváty 
17. majetok a záväzky zabezpečené derivátmi 

18. prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci 
19. majetok obstaraný v privatizácii alebo kúpou cez Fond národného majetku Slovenskej republiky 

 

Dlhodobý majetok  nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahrňuje cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním 
(clo, prepravu, montáž, poistné a pod.). Súčasťou obstarávacej ceny od 1. januára 2003 nie sú úroky z cudzích zdrojov ani 
realizované kurzové rozdiely, ktoré vznikli do momentu uvedenia dlhodobého majetku do používania (do 31. decembra 2002 
boli). 

 
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného 

priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uvedení dlhodobého majetku 
do používania. Drobný dlhodobý nehmotný majetok, ktorého obstarávacia cena (resp. vlastné náklady) je 1 660 EUR, od 1. marca 
2009 2 400 EUR, a nižšia, sa odpisuje jednorazovo pri uvedení do používania. 
 
Dlhodobý nehmotný majetok, ktorý bol uvedený do používania najneskôr do 28. februára 2009 v ocenení rovnom alebo nižšom 
ako 2 400 EUR, sa považuje za dlhodobý nehmotný majetok a pokračuje sa v jeho odpisovaní. 
 
Odpisy dlhodobého hmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného 

priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uvedení dlhodobého majetku do 
používania. Drobný dlhodobý hmotný majetok, ktorého obstarávacia cena (resp. vlastné náklady) je 996 EUR, od 1. marca 2009 
1 700 EUR, a nižšia, sa odpisuje jednorazovo pri uvedení do používania. Pozemky sa neodpisujú. 
 
Dlhodobý hmotný majetok vrátane technického zhodnotenia, ktorý bol uvedený do používania najneskôr do 28. februára 2009 v 
ocenení rovnom alebo nižšom ako 1 700 EUR, sa považuje za dlhodobý hmotný majetok a pokračuje sa v jeho odpisovaní. 
 
(c) Peňažné prostriedky a ceniny 

Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou.  
 

(d) Náklady budúcich období a príjmy budúcich období 

Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a 
časovej súvislosti s účtovným obdobím. 

 

(e) Rezervy 

Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou. Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku. 

 

(f) Záväzky 

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.  

 
(g) Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období 

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

 
(h) Cudzia mena 

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.  
 
Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene (okrem prijatých a poskytnutých preddavkov) sa ku dňu, ku ktorému sa 
zostavuje účtovná závierka, prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným 

Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, a účtujú 
sa s vplyvom na výsledok hospodárenia.  
 
Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene sa prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným 
a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia 
účtovného prípadu. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa na menu euro už neprepočítavajú.  
 

(i) Výnosy 

Tržby za vlastné výkony a tovar neobsahujú daň z pridanej hodnoty. Sú tiež znížené o zľavy a zrážky (rabaty, bonusy, 
skontá, dobropisy a pod.) bez ohľadu na to, či zákazník mal vopred na zľavu nárok, alebo či ide o dodatočne uznanú zľavu. 
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III. 

INFORMÁCIE, KTORÉ DOPĹŇAJÚ A VYSVETĽUJÚ ÚDAJE V SÚVAHE 

 
1. Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok 

 

  Nadácia neeviduje ku dňu zostavenia účtovnej závierky žiadny dlhodobý nehmotný majetok. 
 
  Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku za bežné účtovné obdobie od 1.1.2018 do 31.12.2018 a za bezprostredne     
predchádzajúce obdobie od 1.1.2017 do 31.12.2017 je uvedený v nasledujúcej tabuľke: 

 
 
 

v EUR 31.12.2017 Prírastky Úbytky Presuny 31.12.2018

Stroje, prístroje a zariadenia 10 726,32 3 500,00 14 226,32

Drobný DHM/stroje,prístorje 1 033,00 1 033,00

Stavby 0,00

Pozemky 0,00

Obstarávacia cena spolu 11 759,32 3 500,00 0,00 15 259,32

Stroje, prístroje a zariadenia 7 903,14 967,82 8 870,96

Drobný DHM/stroje,prístorje 1 033,00 1 033,00

Stavby 0,00

Pozemky 0,00

Oprávky spolu 8 936,14 967,82 0,00 0,00 9 903,96

Stroje, prístroje a zariadenia 2 823,18 2 532,18 5 355,36

Drobný DHM/stroje,prístorje 0,00 0,00 0,00

Stavby 0,00 0,00 0,00

Pozemky 0,00 0,00 0,00

Zostatková cena spolu 2 823,18 2 532,18 0,00 0,00 5 355,36
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2. Zásoby 

 
Nadácia neeviduje žiadne položky zásob. 

 
 

3. Finančné účty 

 
Ako finančné účty sú vykázané peniaze v pokladnici a účty v bankách, ktorými môže Nadácia voľne disponovať:  
 

 
4. Pohľadávky 

 
Nadácia neeviduje žiadne položky pohľadávok.  

 
5. Časové rozlíšenie 

 
        Nadácia  eviduje v položke časového rozlíšenia sumu nevýznamného charakteru.  

 
 
 
 
 
 

Finančný majetok Stav k 31.12.2018 EUR Stav k 31.12.2017 EUR

Peniaze 200,01 200,01

Účty v bankách 17 065,90 12 935,56
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6. Vlastné zdroje krytia obežného a neobežného majetku 

 

 K 31.12.2018 K 31.12.2017 

Základné imanie 6 638,78 6 638,78 

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov 9 338,97 28 019,71 

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 938,88 -18 680,74 

 
 

Nadácia vykázala  k 31. 12. 2018 zisk vo výške 938,88  EUR. Tento zisk bude preúčtovaný na účet 428 – Nevysporiadaný 
výsledok hospodárenia minulých rokov. 

 

 
7. Rezervy 

 
 Informácie o rezervách sú uvedené v nasledujúcom prehľade: 

 

     

stav stav

k 31. 12. 2017 tvorba použitie zrušenie k 31. 12. 2018

EUR EUR EUR EUR EUR

ostatné rezervy

ostatné 762,00 582,00 762,00 0,00 582,00

ostatné rezervy spolu 762,00 582,00 762,00 0,00 582,00

zákonné rezervy

mzdy za dovolenku, vrátane 

sociálneho zabezpečenia
105,11 0,00 105,11

iné -

0,00 105,11 0,00 0,00 105,11

rezervy, ktorých tvorba, použitie 

a zrušenie sa účtuje ako náklad 

alebo výnos

762,00 687,11 762,00 0,00 687,11

 
 

8. Záväzky 

 
Štruktúra záväzkov je uvedená v nasledujúcom prehľade: 
 

k 31. 12. 2018 k 31. 12. 2017

EUR EUR

záväzky po lehote splatnosti

záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka 4 479,58 766,02

spolu krátkodobé záväzky 4 479,58 766,02

záväzky so zostatkovou dobou splatnosti 1 až 5 rokov 553,55 537,13

záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako 5 rokov 0,00 0,00

spolu dlhodobé záväzky 553,55 537,13
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9. Sociálny fond 

     
Tvorba a čerpanie sociálneho fondu v priebehu účtovného obdobia sú znázornené v nasledujúcej tabuľke: 

 

 31. 12. 2018  31. 12. 2017

EUR EUR

stav k 1. januáru 537,13 522,79

tvorba na ťarchu nákladov 16,42 14,34

tvorba zo zisku

čerpanie

stav k 31. decembru 553,55 537,13

 
10. Časové rozlíšenie 

 
V priebehu účtovného obdobia nevznikli operácie, ktoré by zakladali povinnosť časového rozlíšenia. 

 

 

IV. 
 

INFORMÁCIE, KTORÉ DOPĹŇAJÚ A VYSVETĽUJÚ ÚDAJE VO VÝKAZE ZISKOV 

A STRÁT  
 
1. Prijaté príspevky a ostatné výnosy 

 
2018 2017

EUR EUR

Iné výnosy nepodliehajúce zdaneniu 10 566,68 14 895,00

Príspevky z podielu zaplatenej dane 9 355,38 11 355,62

Iné ostatné výnosy

Úroky (zdanené) 4,94

Spolu 19 922,06 26 255,56

 

 
2. Informácie o nákladoch  

 
2018 2017

EUR EUR

Materiál, Energie,Tovar 1 307,27 10 480,65

Služby 2 891,59 3 099,67

Iné (Mzdy, kurz. Straty,...) 7 510,97 8 660,88

Poskytnuté dary 7 273,35 20 319,17

Daň z príjmu/zrážková 0,00 2 375,93

Spolu 18 983,18 42 560,37

 
 

Náklady sa rozdeľujú na strediská, a to náklady na správu nadácie a náklady na účel: 
 

2018 2017

EUR EUR

Náklady na správu nadácie 5 252,43 6 837,16

Náklady na účel 13 730,75 38 099,14

Spolu 18 983,18 44 936,30
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Účtovnej jednotke v roku 2018 nevznikla  povinnosť auditu.  

2018 2017

EUR EUR

Overenie účtovnej závierky 0 0

Iné uisťovacie služby 0 0

Daňové poradenstvo/zostavenie závierky 340 340

Iné súvisiace služby 0 0

Spolu 340 340

 

 

V. 

INFORMÁCIE O DANIACH Z PRÍJMOV 
 

Zrážková daň z úrokov z vkladov na bankových účtoch je vysporiadaná a účtovaná na účte 591 – Daň z príjmov.  

 

VI. 

INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA PODSÚVAHOVÝCH  ÚČTOCH 
 

Nadácia nevedie na podsúvahových účtoch žiadne údaje. 

 

VII. 

INFORMÁCIE O INÝCH AKTÍVACH A INÝCH PASÍVACH 

 
Nadácia nemá záväzky z poskytnutých záruk a ručení, ani voči spriazneným osobám. Takisto nemá povinnosti také, ktoré 
sa nevykazujú v súvahe, ani voči spriazneným osobám. 

 

VIII. 

INFORMÁCIE O SKUTOČNOSTIACH, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU 

SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA, DO DŇA ZOSTAVENIA ÚČTOVNEJ 

ZÁVIERKY 
 

Po 31. decembri 2018 nenastali udalosti, ktoré nie sú zohľadnené v súvahe alebo vo výkaze ziskov a strát.
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