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Príhovor

Milé	priateľky	a	milí	priatelia	neziskovej	organizácie,	

Viktória Rusňáková
riaditeľka Všetci pre rodinu, n.o.

Máme	za	sebou	rok	2020,	ktorý	bol	pre	nás	
všetkých	 neobyčajným	 a	 nevšedným,	 a	
všetci	sme	museli	vyjsť	z	našich	komfort-
ných	zón,	aby	sme	mohli	prinášať	podpor-
nú	 službu	 rodinám	 v	 našej	 starostlivosti.	
Celkovo	bol	pandemický	čas	aj	 časom	no-
vých	 výziev,	 možností,	 získavania	 nových	
poznatkov	a	skúseností,	no	 i	 skúšok	a	vy-
trvalosti	udržať	si	aj	v	ťažkých	časoch	líniu	
a smer,	ktorý	sme	si	na	začiatku	stanovili,	
aby	si	každá	rodina	mohla	udržať	bývanie.	

Celý	tím	vo	Všetci	pre	 rodinu	si	uvedomu-
je	svoju	zodpovednosť	a	poslanie.	O	to	viac	
sa	snaží	priniesť	tento	nový	spôsob	podpo-
ry	 samostatného	 bývania	 našim	 rodinám	
a	zvyšovať	povedomie	o	prístupe	Housing	
First.	

Počas	neľahkého	roka,	ktorý	nás	naučil	viac	
pracovať	z	domu,	sme	sa	aj	napriek	obme-
dzeniam	snažili	ostať	v	kontakte	s	rodina-

mi	a	 ľuďmi,	 ktorým	poskytujeme	podporu.	
Aj	v	tomto	neľahkom	čase	náš	odborný	tím	
v  spolupráci	 so	 Spolkom	 medikov	 mesta	
Košice	 poskytoval	 terénnu	 sociálno-zdra-
votnú	 starostlivosť	 v	 niektorých	 útulkoch	
pre	ľudí	bez	domova.	

Veríme,	že	nasledujúci	rok	bude	menej	pan-
demický,	 rovnako	 úspešný	 a	 plný	 nových	
možností	 a	 výziev,	 ktoré	 náš	 odborný	 tím	
bude	 spolu	 s	 našimi	 rodinami	 zdolávať,	
a	 tak	 upevňovať	 Housing	 First	 v	 našom	
programe	 podpora	 v	 samostatnom	 býva-
ní.	 Zároveň	 chceme	 zvyšovať	 povedomie	
širšej	 verejnosti	 a	 tým	prekonávať	 bariéry	
a stigmatizáciu	vylúčených	komunít.	

Sme	presvedčení,	že	bývanie	nie	je	len	zák-
ladná	ľudská	potreba,	ale	aj	právo,	a	spolu	
s	Nadáciou	DEDO	sa	snažíme,	aby	sa	toto	
právo	na	Slovensku	naplnilo	pre	ľudí,	ktorí	
sú	dnes	vylúčení	z	bývania.
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Identifikačné údaje Poslanie / misia

Všetci pre rodinu je nezisková orga-
nizácia, ktorá pôsobí v meste Koši-
ce a jeho okolí. Poslaním neziskovej 
organizácie je s využitím prístupu 
Housing First zabývať rodiny s deť-
mi so skúsenosťou bezdomovectva 
v štandardnom bývaní, podporovať 
rodiny v samostatnom bývaní a tým 
vytvárať priestor, aby si dokázali 
bývanie dlhodobo udržať a stať sa 
súčasťou komunity, v ktorej žijú. 

Po svojom ročnom pôsobení sa nám 
spolu s Nadáciou DEDO podarilo za-
bývať 5 rodín a s podporou Mesta 
Košice na prelome rokov 2020/2021 
pripraviť zabývanie ďalších 10 rodín. 

Všetci pre rodinu, n.o.
Hemerkova	28,	040	23	Košice
Tel.	č.:	+421		55	728	97	02	
mobil:	+421	910	622	575
E-mail:	info@vsetciprerodinu.sk 
www.vsetciprerodinu.sk

IČO:	52577341
DIČ:	2121119682

Bankové	spojenie:	Tatra	banka,	a.s.
IBAN:	SK	12	1100	0000	0029	4507	6070
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Organizačná štruktúraVedenie organizácie

SPRÁVNA RADA 
RNDr.	Jozef	Ondáš,	PhD,	MBA
Ing.	Jolana	Šuleková
Radoslav	Dráb

SPRÁVNA RADA 
JUDr.	Alena	Vachnová,	PhD
Ing.	Jolana	Šuleková
RNDr.Jozef	Ondáš,	PhD,	MBA

DOZORNÁ RADA 
RNDr.	Eva	Majerčínová
RNDr.	Mária	Ondášová
Ing.	Elena	Telepková

DOZORNÁ RADA 
RNDr.	Eva	Majerčínová
RNDr.	Mária	Ondášová
Ing.	Elena	Telepková

RIADITEĽKA 
JUDr.	Alena	Vachnová

RIADITEĽKA 
PhDr.	Viktória	Rusňáková

Zmena – august 2020 »

ŠTATUTÁR A KOORDINÁTOR TÍMU

ZDRAVOTNÍK

VIKTÓRIA RUSŇÁKOVÁ

EXTERNÁ KONZULTANTKA

SOCIÁLNY PRACOVNÍK

SIEŤ ODBORNÍKOV PEER PRACOVNÍK

PRÁVNY PORADCA

PORADCA PRE 
ZAMESTNÁVANIE

BARBORA BÍROVÁ

ZUZANA SANCHÉZ

ADIKTOLÓG

MARCELA GRANCOVÁ

KATARÍNA MIČKOVÁ

PSYCHIATER

PSYCHOLÓG

V PLÁNE
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Správa o činnosti 
za rok 2020

Nezisková	 organizácia	 Všetci	 pre	 rodinu,	
n.o.	 (ďalej	 „VpR“)	 bola	 založená	 Nadáciou	
DEDO	v	lete	2019.	VpR	má	za	sebou	prvý	rok	
svojho	pôsobenia	v	systéme	poskytovate-
ľov	sociálnych	služieb	v	programe	Podpora	
samostatného	 bývania	 (od	 1.1.2020	 regis-
trovaná	 služba	 Košickým	 samosprávnym	
krajom)	a	počas	roka	2020	sme	rozbehli	aj	
podporu	 v	 teréne.	 V	 podpore	 bývania	 za-
bezpečuje	VpR	služby	a	starostlivosť	rodi-
nám	so	skúsenosťou	bezdomovectva	pro-
stredníctvom	 multidispciplinárneho	 tímu,	
ktorý	 je	 tvorený	 sociálnymi	 pracovníkmi,	
právničkou	 a	 zdravotníčkou.	 Jeho	 cieľom	
je	 podporovať	 rodiny	 pri	 zabývaní	 rodín	

v  štandardnom	nájomnom	bývaní	 a	 dlho-
dobo	ich	sprevádzať,	aby	si	získané	bývanie	
udržali.	 S	 využitím	 prístupu	 Housing	 First	
tak	 prostredníctvom	 sociálneho	 nájom-
ného	 bývania	 zabezpečovaného	 Nadáciou	
DEDO,	 s	 odborným	 sprevádzaním	 posky-
tovaným	VPR,	ukončujeme	bezdomovectvo	
rodín.	 Počas	 roka	 2020	 sme	 poskytovali	
poradenstvo	a	podporu	v	bývaní	5	rodinám	
(17	osôb,	z	toho	10	detí).		V	našej	širšej	sieti	
VpR	sú	aj	 rodiny,	ktorým	poskytujeme	po-
radenstvo	s	cieľom	stabilizovať	ich	životnú	
situáciu	a	získať,	udržať	si	bývanie	(16	ľudí	
a niekoľko	jednotlivcov).

Službu	v	teréne	sme	začali	rozvíjať	začiat-
kom	minulého	roka	2020,	vzhľadom	na	po-
stup	pandémie	a	akútnu	potrebu	poskytovať	
terénnu	 zdravotno-sociálnu	 starostlivosť	
ľuďom	 vo	 vylúčených	 komunitách	 alebo	
priamo	na	ulici.	Spolu	so	Spolkom	medikov	
mesta	Košice,	s	podporou	Nadácie	DEDO	a	
tímom	VPR	sme	strávili	viac	ako	400	dob-
rovoľníckych	hodín	v	teréne.	Zúčastnili	sme	
sa	15	výjazdov	do	útulkov	a	nocľahární,	kde	
sme	 ošetrili	 alebo	 poskytli	 zdravotno-so-
ciálne	 poradenstvo	 viac	 ako	 1000	 ľuďom.	
Terénna	 zdravotno-sociálna	 starostlivosť	
je	novým	typom	starostlivosti,	ktorý	aktu-
álna	legislatíva	nepozná.	Jej	cieľom	je	však	
reagovať	 na	 prekážky	 a	 bariéry,	 ktorým	
ľudia	 bez	 domova	 čelia	 a	 ktoré	 spôsobujú	
nedostupnosť	 zdravotnej	 a	 sociálnej	 sta-
rostlivosti.	Naším	cieľom	je,	aj	v	spolupráci	
s	našimi	partnermi,	najmä	OZ	Equita	z	Bra-
tislavy,	na	tieto	potreby	a	bariéry	reagovať	
v	dvoch	najväčších	slovenských	mestách	a	
dosiahnuť	 nielen	 zdostupnenie	 potrebnej	
starostlivosti	pre	ľudí	bez	domova	tam,	kde	
žijú,	ale	tiež	prostredníctvom	advokačných	
aktivít	hľadať	spôsoby	na	jej	presadenie	ako	
nového	 typu	 starostlivosti	 reagujúcej	 na	
potreby	 ľudí	bez	domova.	Okrem	poskyto-
vania	 zdravotného	 a	 sociálneho	 poraden-
stva	či	ošetrenia,	sme	minimálne	5	najzra-
niteľnejších	seniorov	bez	domova,	ktorí	žijú	

v	nocľahárňach	alebo	v	iných	nepriaznivých	
podmienkach,	 napojili	 na	 sieť	 sociálnych	
pobytových	služieb,	a	týmto	spôsobom	im	
zabezpečili	stabilné	bývanie	alebo	potreb-
nú	opateru.	

Spolu	s	Nadáciou	DEDO	a	 inými	organizá-
ciami	s	rovnakými	hodnotami	a	prístupom	
v	meste	Košice,	na	podnet	 rozvojovej	ma-
nažérky	 Nadácie	 DEDO,	 Aleny	 Vachnovej,	
sme	sa	podieľali	na	založení	skupiny,	ktorá	
sa	počas	pandémie	COVID-19	snažila	zjed-
notiť	 a	 vytvoriť	 sieť	 organizácií	 na	 pomoc	
ľuďom	bez	domova,	prepojiť	 ich	navzájom,	
aby	 si	 vymieňali	 informácie	 a	 zdroje	 pri	
riešení	dennodenných	aktivít	 súvisiacich	s	
pandémiou,	ako	aj	s	nedostatkami	a	potre-
bami	chodu	jednotlivých	zariadení.	Spolu	s	
Mestom	Košice	sme	diskutovali	o	vytvorení	
a	potrebe	karanténneho	zariadenia	v	mes-
te,	ako	aj	s	VÚC,	ktoré	svoje	karanténne	za-
riadenie	 umiestnil	 v	 Oáze-Bernátovciach.	
Keďže	 sme	mali	možnosť	 byť	 ako	 jednot-
livci	 súčasťou	 Intervenčného	 tímu	MZ	 SR,	
ktorý	 zohrával	 kľúčovú	 úlohu	 pri	 riešení	
krízových	 situácií	 a	 dopadov	pandémie	na	
veľkokapacitné	pobytové	zariadenia,	vede-
li	 sme	 podobné	 situácie	 priamo	 riešiť	 aj	 v	
útulkoch,	 resp.	 vo	 vylúčených	 komunitách	
(testovanie,	zónovanie,	riešenie	zdravotné-
ho	stavu	pri	pozitívnom	testovaní	či	sieťo-
vanie	s	lekármi).

Zúčastnili sme sa s Nadáciou DEDO  
mapovania bytovej núdze v meste 
Košice, ktoré prebehlo v mesiaci no-
vember v útulkoch a zariadeniach  
núdzového bývania v meste Košice 
a  Oáze- Bernátovciach. Z týchto ro-
dín sme spolu s predstaviteľmi mesta, 
Nadáciou DEDO vyžrebovali 10 rodín, 
ktorým bolo poskytnuté bývanie v 
projekte Housing First. 
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Komunikačné aktivity 
a fundraising

Komunikácia	aktivít	neziskovej	organizácie	
Všetci	pre	rodinu	bola	v	uplynulom	roku	re-
alizovaná	 prostredníctvom	 Nadácie	 DEDO	
ako	 neoddeliteľná	 súčasť	 poskytovaných	
podporných	služieb	odborného	tímu	-	Bý-
vanie	 s	 podporou,	 aj	 v	 realizovanom	 pro-
jekte	Housing	first.	Využívala	tak	všetky	do-
stupné	komunikačné	kanály	Nadácie	DEDO.	
V	druhom	polroku	2020	bola	načrtnutá	sa-
mostatná	webová	stránka,	 ktorej	 cieľovou	

skupinou	sú	prevažne	klienti	siete	Nadácie	
DEDO,	 čím	 nezisková	 organizácia	 začala	
postupne	budovať	vlastnú	značku	a	vizuál-
nu	identitu.	

V	roku	2021	má	Všetci	pre	rodinu,	n.o.	v	plá-
ne	vypracovať	stratégiu	a	plán	komunikácie	
v	nadväznosti	na	činnosť	Nadácie	DEDO,	s	
cieľom	 postupne	 vytvoriť	 aj	 vlastné,	 pod-
porné	komunikačné	kanály.

Domov je 
spokojnosť



14 15Všetci pre rodinu, n.o. | Výročná správa 2020 Všetci pre rodinu, n.o. | Výročná správa 2020

NÁZOV PROJEKTU Poskytovateľ Suma dotácie 
/grantu

Grant Nadácie DEDO- Rozvoj 
multidisciplinárneho tímu Nadácia DEDO 15 300 EUR

Zdravotno-sociálna pomoc ľuďom bez 
domova v Košiciach Mesto Košice 5 000 EUR

Príspevok na poskytovanie sociálnej 
služby Podpora samostatného bývania 
(1 pracovné miesto)

Košický samosprávny 
kraj 12 845,07  EUR

Zdravotno-sociálna pomoc pre ľudí bez 
domova v Košiciach Nadácia EPH 4 500 EUR

Zdravotno-sociálna pomoc ľuďom bez 
domova v Košiciach KSK 3 000 EUR

Dotácia na “mimoriadne odmeny“ pre 
zamestnancov v prvej línii boja proti 
Covid-19

MPSVaR SR 1 544,00 EUR

Sprevádzame, podporujeme, bývate 
(v partnerstve s Nadáciou DEDO) 
07/2020 – 12/2021

ACF - Slovakia 
(Nadácia EKOPOLIS) 27 025,70 EUR

Partneri:

Partnerstvá,  
realizované projekty 
a získané zdroje
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Ciele na rok 2021Advokácia

Všetci	pre	rodinu	realizuje	advokačné	aktivity	v	spolupráci	a	v	koordiná-
cii	s	Nadáciou	DEDO.	Sú	zamerané	na	zdostupnenie	bývania	a	odbornej	
podpory	v	bývaní	s	cieľom	udržania	bývania,	zdostupnenie	zdravotnej	
starostlivosti,	 sociálnej	 starostlivosti,	 pracovných	 príležitostí	 a	 za-
mestnania	a	ďalších	služieb	reagujúcich	na	potreby	ľudí	bez	domova.	
Na	 advokačných	 aktivitách	 intenzívne	 spolupracuje	 aj	 s	 ďalšími	 or-
ganizáciami	skupiny	Nadácie	DEDO	a	viacerými	partnerskými	organi-
záciami	venujúcimi	sa	ľuďom	v	bytovej	núdzi,	a	to	v	Košiciach	a	na	
Slovensku.			

Cieľom	VpR	bude	poskytovať	podporu	zabývaným	rodinám	a	rozširovať	
jej	poskytovanie	ďalším	minimálne	15	rodinám,	aby	si	bývanie	udržali	čo	
najdlhšie,	samozrejme	pri	rešpektovaní	troch	základných	pravidiel	HF.	
VpR	bude	rozvíjať,	uplatňovať	a	advokovať	dôležitosť	bývania	pre	ľudí	

v	bytovej	núdzi.	

V	 nasledujúcom	 roku	 plánujeme	 rozšíriť	 náš	 multidisciplinárny	
tím	o	ďalších	členov,	sociálnych	pracovníkov	a	psychológa,	peer	
pracovníka,	ktorí	sa	spolu	s	terajším	tímom	zamerajú	na	podporu	
rodín	s	využitím	prístupu	Housing	First	na	Slovensku.	

Náš tím v roku 2020

Viktória Rusňáková
štatutár	/	zdravotník

Zuzana Sanchéz
sociálny	pracovník

Katarína Mičková
sociálny	pracovník

Marcela Grancová 
právnička

Barbora Bírová 
externá	konzultantka
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Finančná správa
Všetci	pre	rodinu,	n.o.	v	roku	2020	hospodárila	s	finančnými	prostriedkami	získanými	z	
grantov	a	dotácií	od	právnických	osôb	a	príspevku	na	poskytovanie	sociálnej	služby	od	
Košického	samosprávneho	kraja.

Prijaté	granty 46	825,70	Eur

Prijaté	dotácie 9	544	Eur

Prijatý	príspevok	na	poskytovanie	sociálnej	služby 1	2845,07	Eur

SPOLU 69 214,77 EUR

PRIJATÉ GRANTY

Grant	ACF-	Sprevádzame,	podporujeme,	bývate 27	025,70	Eur

Grant	Nadácie	EPH 4	500	Eur

Grant	Nadácia	DEDO 15	300	Eur

Prevádzka	organizácie 3	623,06	Eur

Podpora	samostatného	bývania 58	756,28	Eur

Terénna	zdravotno-sociálna	starostlivosť 14	255,11	Eur

SPOLU 76 634,45 EUR

PRIJATÉ DOTÁCIE

Dotácia	Mesto	Košice 5	000	Eur

Dotácia	Košický	samosprávny	kraj 3	000	Eur

Dotácia	MPSVaR	SR-	mimoriadne	odmeny	COVID 1	544	Eur

PRIJATÉ PRÍSPEVKY

Príspevok	Košického	samosprávneho	kraja	na	poskytovanie	
sociálnej	služby	

12	845,07	Eur

PREHĽAD PRÍJMOV PODĽA ZDROJOV  
A ICH PÔVODU: 

CELKOVÉ VÝDAVKY (NÁKLADY) V ČLENENÍ PODĽA 
JEDNOTLIVÝCH DRUHOV ČINNOSTÍ

Výdavky	organizácie	boli	v	prevažnej	časti	
tvorené	mzdovými	 nákladmi	 na	personál-
ne	 zabezpečenie	 registrovanej	 sociálnej	
služby	„Podpora	samostatného	bývania“	a	
terénnej	zdravotno-sociálnej	starostlivos-
ti,	ktorá	reagovala	na	pandémiu	COVID-19.	
Ďalšie	výdavky	organizácie	tvorili	prevažne	
náklady	 spojené	 s	 prenájmom	 priestorov,	
telekomunikačnými	 službami	 a	 nákupmi	
materiálu	 a	 vybavenia	 súvisiaceho	 s	 po-

skytovaním	 terénnej	 zdravotno-sociálnej	
starostlivosti.	

S	cieľom	udržať	a	rozvíjať	multidisciplinár-
ny	 odborný	 tím	 a	 rozsah	 jeho	 služieb	 po-
skytovaný	klientom	aj	počas	pandémie	CO-
VID-19	 financovala	 nezisková	 organizácia	
aj	mzdové	náklady	niektorých	členov	tímu,	
ktoré	 neboli	 zabezpečené	 financovaním	 z	
grantov,	dotácií	a	príspevkov.	

EKONOMICKY OPRÁVNENÉ NÁKLADY 

Ekonomicky	oprávnené	náklady	sociálnej	služby	Podpora	samostatného	bývania	v	zmys-
le	§	57	zákona	č.	448/2008	Z.z.	o	sociálnych	službách	v	platnom	znení	sú	uvedené	v	ta-
buľke.	Klientom	je	sociálna	služba	poskytovaná	bezodplatne.
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PoznámkyEON	v	(EUR)	na	hodinu	poskytnutej	služby	podpora	samostatného	bývania 15,85	EUR

EON	na	jedného	klienta	za	mesiac	v	2020
29,57	
EUR

ĎALŠIE SKUTOČNOSTI

• Nezisková	organizácia	bola	založená	v	
roku	 2019	 Nadáciou	 DEDO.	 Zakladateľ	
poskytol	 neziskovej	 organizácii	 vklad	
500	Eur.	

• Nezisková	organizácia	Všetci	pre	 rodi-
nu,	 n.o.	 nebola	v	 roku	 2020	 prijímate-
ľom	2%	zo	zaplatenej	dane	z	príjmov.

• V	 roku	 2020	 nedošlo	 k	 zmene	 štatútu	
neziskovej	organizácie.

• Organizácia	neprodukuje	žiadne	plynné	
exhaláty.	Organizácia	svojou	činnosťou	
neprodukuje	nebezpečné	odpady.

• Členovia	 správnej	 a	dozornej	 rady	ne-
poberali	 odmeny	 za	 výkon	 funkcie	 v	
roku	 2020	 ani	 si	 neuplatnili	 náhrady	
vznikajúce	z	výkonu	ich	funkcie.

• Nezisková	 organizácia	 nevyvíja	 žiad-
nu	činnosť	v	oblasti	výskumu	a	vývoja	
a	nemá	organizačnú	zložku	v	zahraničí.	
Jej	 činnosť	 nemá	 vplyv	 na	 zamestna-
nosť	ani	na	životné	prostredie	v	danom	
regióne.

• Nezisková	 organizácia	 nemá	 podiel	 v	
žiadnych	organizáciách.

• Finančné	nástroje	 (§	20	ods.	 5	 zákona	
o	 účtovníctve)	 -	 Spoločnosť	 nepouží-
va	 finančné	 nástroje	 (napr.	 prevodi-
teľné	 cenné	 papiere,	 finančné	 rozdie-
lové	 zmluvy,	 deriváty)	 podľa	 zákona	
č.566/2001	 Z.z.	 o	 cenných	 papieroch	
v	 znení	 neskorších	 predpisov	 –	 preto	
nemá	povinnosť	uviesť	špecifické	infor-
mácie	o	metódach	riadenia	rizík.

• Cenné	 papiere	 obchodované	 na	 regu-
lovanom	trhu	(§	20	ods.	6	a	7	zákona	o	
účtovníctve)	 -	 Spoločnosť	 neemitova-
la	 cenné	 papiere	 (akcie),	 ktoré	 by	 boli	
prijaté	 na	 obchodovanie	 na	 regulova-
nom	trhu	 (napr.	Burza	 cenných	papie-
rov	Bratislava).	Preto	spoločnosť	nemá	
povinnosť	 vo	 výročnej	 správe	 uvádzať	
štruktúrované	 informácie	 podľa	 §	 20	
ods.	6	a	7	zákona	o	účtovníctve,	naprí-
klad	–	vyhlásenie	o	správe	a	riadení.

• Po	 zostavení	 účtovnej	 závierky	 za	 rok	
2020	do	zostavenia	Výročnej	správy	za	
rok	 2020	 nenastali	 žiadne	 významné	
udalosti,	ktoré	by	mali	vplyv	na	činnosť	
účtovnej	jednotky.

od                        do

Obchodné meno:

Poznámky k účtovnej závierke za obdobie
01.01.2020

Hemerkova 1318/28,040 23,Košice - mestská časť Sídlisko KVP

Všetci pre rodinu, n.o.

Sídlo:

Právna forma:

Dátum vzniku:
Hlavný predmet
 podnikania:
Štaturárny orgán:

Nezisk.org.poskyt.všeob.prosp.služby

07.08.2019
85590 Ostatné vzdelávanie i. n.

PhDr. Viktória Rusňáková
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Čl. I - (2)
Informácie o obchodnom mene, sídle, právnej forme a možno uviesť aj iné vhodné údaje o účtovnej 
jednotke, v ktorej je účtovná jednotka neobmedzene ručiacim spoločníkom.

'Zakladateľ PO: NADÁCIA DeDo
Hemerkova 1318/28
040 23 Košice
Dátum vzniku ÚJ: 07.08.2019
IČO ÚJ: 525 773 41
 
Štatutárny orgán: PhDr. Viktória Rusňáková- riaditeľ n.o.
Správna rada
Predseda správnej rady: JUDr. Alena Vachnová, PhD
Členovia správnej rady: Ing. Jolana Šuleková, RNDr.Jozef Ondáš, PhD, MBA
Dozorná rada
Členovia dozornej rady: Ing. Eva Majerčínová, RNDr. Mária Ondášová, Ing. Elena Telepková'
                  Priemerný prepočítaný počet zamestnancov účtovnej jednotky počas účtovného obdobia, počet 
zamestnancov účtovnej jednotky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho počet vedúcich 
zamestnancov, ktorými sa rozumejú členovia štatutárneho orgánu účtovnej jednotky a vedúci zamestnanci 
v priamej pôsobnosti štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu. 

Názov položky Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce
             účtovné obdobie

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov

Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému
sa zostavuje účtovná závierka, z toho:

Počet vedúcich zamestnancov

4

7

1

0

0

0

Čl. I - (6)

Tabuľka 1: Informácie k Čl. I odst. 6 o počte zamestnancov

Čl. II
Informácie o prijatých postupoch 

       Informácia, či je účtovná závierka zostavená za splnenia predpokladu, že účtovná jednotka bude nepretržite
pokračovať vo svojej činnosti. Ak tento predpoklad nie je splnený, uvádza sa informácia o nesplnení predpokladu
nepretržitého pokračovania vo svojej činnosti a k tomu zodpovedajúci spôsob účtovania podľa § 7 ods. 4 zákona.

(1)

Účtovná závierka je zostavená za splnenia predpokladu, žd účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej
činnosti.
               Informácia o aplikácií účtovných zásad a účtovných metód, ktoré sú dôležité na posúdenie majetku, 
záväzkov, finančnej situácie a výsledku hospodárenia. Informácia o zmenách účtovných zásad a zmenách 
účtovných metód, a to s uvedením dôvodu ich uplatnenia a ich vplyvu na hodnotu majetku, záväzkov, 
vlastného imania a výsledku hospodárenia účtovnej jednotky. Ak v dôsledku zmeny účtovných zásad 
a účtovných metód nie sú hodnoty za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie v jednotlivých 
súčastiach účtovnej závierky porovnateľné, uvádza sa vysvetlenie o neporovnateľných hodnotách. 

Čl.II - (2)

'Účtovná jednotka nezmenila účtovné metódy, zásady oproti predchádzajúcemu účtovnému
obdobiu. 
Vznik organizácie je 8/2019.
Účtovné zásady a všeobecné účtovné metódy boli účtovnou jednotkou konzistentne
aplikované v súlade s platnými právnymi predpismi upravujúcimi oblasť účtovníctva.'
               Informácia o charaktere a účele transakcií, ktoré sa neuvádzajú v súvahe, pričom sa uvádza finančný vplyv 
týchto transakcií na účtovnú jednotku, ak sú riziká alebo prínosy vyplývajúce z týchto transakcií významné 
a ak uvedenie týchto rizík alebo prínosov je potrebné na účely posúdenia finančnej situácie účtovnej 
jednotky.

Čl.II - (3)

Nemá náplň
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               Spôsob a určenie ocenenia majetku a záväzkov vrátane určenia rozhodujúcich účtovných odhadov 
       a predpokladov, pričom sa zohľadňuje zásada významnosti. Uvádza sa najmä 
a) obstarávacia cena, vlastné náklady, menovitá hodnota, reálna hodnota, hodnota zistená metódou 
vlastného imania, aktivovanie úrokov tvoriacich súčasť ocenenia majetku a záväzkov, 
b) určenie odhadu zníženia hodnoty majetku a tvorba opravnej položky k majetku, 
c) určenie ocenenia záväzkov, stanovenie odhadu ocenenia rezerv, 
d) určenie ocenenia finančných nástrojov alebo majetku, ktorý nie je finančným nástrojom pri oceňovaní reálnou
hodnotou, a to: 
     1. určenie ocenenia reálnou hodnotou, pričom sa uvádza aplikácia reálnej hodnoty podľa zákona; pri kvalifikovanom
         odhade sa uvádza stanovenie významných predpokladov slúžiacich ako základ modelov a postupov ocenenia, 
     2. pre každú kategóriu finančných nástrojov alebo majetku, ktorý nie je finančným nástrojom sa uvádza reálna hodnota
         a údaj o tom, v akej sume sa zmeny reálnej hodnoty zahrnuli do výkazu ziskov a strát a v akej sume sa zahrnuli do
         vlastného imania ako oceňovacie rozdiely, 
     3. pre každý druh derivátových finančných nástrojov informácie o rozsahu a podstate týchto nástrojov vrátane hlavných
         podmienok a okolností, ktoré môžu ovplyvniť sumu, časový priebeh a mieru istoty budúcich peňažných tokov, 
e) určenie ocenenia finančných nástrojov pri oceňovaní obstarávacou cenou alebo vlastnými nákladmi, a to: 
     1. pre každý druh derivátových finančných nástrojov sa uvádza reálna hodnota týchto finančných nástrojov, ak sa
         môže spoľahlivo určiť ako trhová cena a informácia o rozsahu a charaktere týchto nástrojov, 
     2. pri dlhodobom finančnom majetku, ktorý sa vykazuje vo vyššej hodnote ako je jeho reálna hodnota, sa uvádza 
          2a. účtovná hodnota a reálna hodnota za jednotlivé položky majetku alebo skupiny týchto jednotlivých položiek
               majetku, 
          2b. dôvod pre nezníženie účtovnej hodnoty vrátane povahy dôkazov pre predpoklad, že sa účtovná hodnota
                opätovne dosiahne, 
f) tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok, pričom sa uvádza doba odpisovania, sadzby odpisov a odpisové
metódy pre účtovné odpisy, 
g) informácia o poskytnutých dotáciách a pri dotáciách na obstaranie majetku sa uvedú zložky majetku a ich ocenenie.

Čl.II - (4)

'h) zásoby obstarané kúpou: nemá náplň
i) zásoby vytvorené vlastnou činnosťou: nemá náplň
j) zásoby obstarané iným spôsobom: nemá náplň
k) pohľadávky: menovitou hodnotou
l) krátkodobý finančný majetok: menovitou hodnotou
m) časové rozlíšenie na strane aktív: nemá náplň
n) záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov: menovitou hodnotou
o) časové rozlíšenie na strane pasív: nemá náplň
p) deriváty: nemá náplň
r) majetok a záväzky zabezpečené derivátmi: nemá náplň
s) prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe finančného prenájmu: nemá
náplň'
                V poznámkach sa uvádza informácia o oprave významných chýb minulých účtovných období účtovaných v
bežnom účtovnom období s uvedením sumy vplyvu na nerozdelený zisk minulých rokov alebo na neuhradenú stratu
minulých rokov. Účtovná jednotka môže uviesť aj informácie o oprave nevýznamných chýb minulých účtovných období
účtovaných v bežnom účtovnom období s uvedením sumy vplyvu na výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia.

Čl.II - (5)

Nemá náplň
Čl. III

Informácie, ktoré vysvetľujú a doplňujú položky súvahy

       K aktívam sa v poznámkach pri zohľadnení zásady významnosti uvádzajú doplňujúce a vysvetľujúce informácie o 
 
a) dlhodobom majetku, a to: 
     1. prehľad o pohybe dlhodobého majetku podľa zložiek dlhodobého majetku v nadväznosti na členenie položiek
         súvahy; uvádza sa ocenenie majetku na začiatku účtovného obdobia, jeho prírastky, úbytky a presuny počas
         účtovného obdobia a ocenenie na konci účtovného obdobia, 
     2. prehľad oprávok a opravných položiek podľa zložiek dlhodobého majetku v nadväznosti na členenie položiek
         súvahy; uvádza sa hodnota oprávok a opravných položiek na začiatku účtovného obdobia, ich prírastky, úbytky a
         presuny počas účtovného obdobia a hodnota na konci účtovného obdobia, 
     3. prehľad o čistej (netto) hodnote dlhodobého majetku na začiatku účtovného obdobia a na konci účtovného obdobia,

(1)

Dlhodobý majetok organizácia neeviduje.
             úroky aktivované ako súčasť ocenenia (obstarávacia cena, vlastné náklady) počas účtovného obdobiaČl.III - 4.
Nemá náplň

Nemá náplň

               majetku, ktorým je goodwill, a to dôvod jeho vzniku, spôsob výpočtu a prehodnotenie opodstatnenosti 
jeho výšky a odpisu jeho hodnoty,
Čl.III - d)
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              výskumnej a vývojovej činnosti za účtovné obdobie, a to v členení na 
   1. náklady na výskum vynaložené v účtovnom období, 
   2. neaktivované náklady na vývoj vynaložené v účtovnom období, 
   3. aktivované náklady na vývoj vynaložené v účtovnom období,
Nemá náplň

Čl.III - e)

Nemá náplň

Čl.III - f)             štruktúre dlhodobého finančného majetku a jeho umiestnení v členení v nadväznosti na položky súvahy, ak
prostredníctvom tohto umiestnenia vykonáva v inej účtovnej jednotke rozhodujúci vplyv, spoločný rozhodujúci vplyv,
podstatný vplyv; uvádza sa aj obchodné meno, sídlo, podiel na základnom imaní a podiel na iných zložkách vlastného
imania, výška vlastného imania a výsledok hospodárenia tejto inej účtovnej jednotky,

Nemá náplň
              dlhodobom finančnom majetku podľa písmena a),okrem prehľadu oprávok,Čl.III - g)

Nemá náplň

             podielových certifikátoch, konvertibilných dlhopisoch, warantoch, opciách alebo podobných cenných 
papieroch, pričom sa uvádza ich počet a rozsah práv, ktoré predstavujú, 
Čl.III - l)

Názov položky V lehote splatnosti Po lehote splatnosti

0 0 0

a b c d

Pohľadávka voči dcérskej účtovnej jednotke a
materskej účtovnej jednotke

Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného
celku

Pohľadávky z obchodného styku

0 0 0

0 0 0

Pohľadávky spolu
Tabuľka 19: Informácie k Čl. III odst.1 písm. q) o vekovej štruktúre pohľadávok

Dlhodobé pohľadávky

Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
Iné pohľadávky
Dlhodobé pohľadávky spolu

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0 0 0
Pohľadávka voči dcérskej účtovnej jednotke a
materskej účtovnej jednotke

Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného
celku

Pohľadávky z obchodného styku

0 0 0

0 0 0

Krátkodobé pohľadávky

Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
Sociálne poistenie

Krátkodobé pohľadávky spolu

4000
0

41885

0
0

0

4000
0

41885

Daňové pohľadávky a dotácie 0 0 0
Iné pohľadávky 37885 0 37885

              hodnote pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti, Čl.III - q)

Nemá náplň
             výpočte odloženej daňovej pohľadávky,Čl.III - s)

Názov položky

293 140Pokladnica, ceniny
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky 16614 170

Tabuľka 21: Informácie k Čl. III odst.1 písm t) o krátkodobom finančnom majetku

Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky
termínované 0 0

Peniaze na ceste 0 0
Spolu 16907 310

             zložkách krátkodobého finančného majetku,Čl.III - t)

Nemá náplň

              ocenení krátkodobého finančného majetku ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka reálnou hodnotou
alebo metódou vlastného imania a vplyve takého ocenenia na výsledok hospodárenia a na výšku vlastného imania, 
Čl.III - u)

Nemá náplň
               významných položkách účtov časového rozlíšenia.Čl.III - y)
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Nemá náplň

                      K pasívam súvahy sa uvádzajú doplňujúce a vysvetľujúce informácie o 
a) vlastnom imaní, a to: 
1. opis základného imania najmä počet akcií, ich menovitá hodnota, práva spojené s jednotlivými druhmi akcií, splatené
    základné imanie, 
2. počet a menovitá hodnota akcií upísaných počas účtovného obdobia a iný titul zmeny vlastného imania počas
    účtovného obdobia, 
3. rozdelenie účtovného zisku alebo vysporiadanie účtovnej straty vykázanej v predchádzajúcom účtovnom období, 
4. prehľad o sumách, ktoré neboli účtované ako náklad alebo výnos, ale priamo na účty vlastného imania, najmä zmeny
    reálnej hodnoty majetku, zmeny hodnoty majetku pri použití metódy vlastnéhoimania 
5. zisk na akciu alebo podiel na základnom imaní, 
6. navrhnuté rozdelenie účtovného zisku alebo vysporiadania účtovnej straty, 

Čl.III - (2) - a)

Tabuľka 24: Informácie k Čl. III odst. 2 písm. a) o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty

Názov položky
Bezprostredne

predchádzajúce účtovné
obdobie

Účtovný zisk 0
Rozdelenie účtovného zisku Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu 0
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov 0
Prídel do socialného fondu 186
Prídel na zvýšenie základného imania 0
Úhrada straty minulých období 0
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov 1177
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom 0
Iné 0
Spolu 1363

Názov položky
Bezprostredne

predchádzajúce účtovné
obdobie

Účtovná strata 1177
Vysporiadanie účtovnej straty Bežné účtovné obdobie
Zo zákonného rezervného fondu 0
Zo štatutárnych a ostatných fondov 0

0
0

Z nerozdeleného zisku minulých období

1177Prevod do neuhradenej straty minulých rokov
0

Úhrada straty spoločníkmi

1177
Iné
Spolu

Názov položky

0 0

Záväzky po lehote splatnosti

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka
vrátane

0 0

Tabuľka 26: Informácie k Čl. III odst. 2 písm. c) a d) o záväzkoch

Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Krátkodobé záväzky spolu
0 0

3845 0

3845 0

Dlhodobé záväzky spolu

0 0

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov

                     výške záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti, 
                     štruktúre záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti v členení v nadväznosti na položky súvahy; uvádza sa
    hodnota záväzkov so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov, 

Čl.III - (2) - c)
Čl.III - (2) - d)

Nemá náplň

                       hodnote záväzku zabezpečenom záložným právom alebo zabezpečenom inou formou zabezpečenia, 
    a to s uvedením formy zabezpečenia,
Čl.III - (2) - e)
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Názov položky

0 0Začiatočný stav socialného fondu
186 0

Tabuľka 28: Informácie k Čl. III odst. 2 písm. g) o záväzkoch zo sociálneho fondu

Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

0 0
0 0

186 0
0 0

Tvorba socialného fondu na ťarchu nákladov
Tvorba socialného fondu zo zisku
Ostatná forma sociálného fondu
Tvorba sociálného fondu spolu
Čerpanie sociálného fondu
Konečný zostatok sociálného fondu 186 0

                      záväzkoch zo sociálneho fondu, s uvedením stavu na začiatku bežného účtovného obdobia, tvorbe a
     čerpaní sociálneho fondu počas bežného účtovného obdobia a stavu na konci účtovného obdobia, 
Čl.III - (2) - g)

Nemá náplň
                     významných položkách časového rozlíšenia výdavkov budúcich období a výnosov budúcich období, Čl.III - (2) - j)

Typ výrobku, tovaru alebo služby

15300 0Grant Nadcia DEDO
27026 0

Tabuľka 37: Informácie k Čl. IV odst. 1 písm. a) o sume tržieb 

Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

12845 0
4500 0
9544 0

Grant ACF
Príspevok - soc. služba KSK
Grant EPH
Ostatné dotácie

Suma výnosov

Čl. IV
Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú položky výkazu ziskov a strát 

      K položkám výnosov a nákladov sa v poznámkach uvádzajú doplňujúce a vysvetľujúce informácie o 
    sume tržieb za vlastné výkony a tovar s uvedením ich opisu a hodnoty tržieb podľa jednotlivých typov výrobkov a
    služieb účtovnej jednotky, 

0 0

(1)
a)

Osobné náklady

41343 0Mzdové náklady
1245 0

Tabuľka 41: Informácie k Čl. IV odst. 1 písm. e) o celkovej sume osobných nákladov

Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

10371 0
4116 0

0 0

Ostatné osobné nákl. na záv.činn.
Sociálne poistné
Zdravotné poistné
Iné

Suma osobných nákladov

                       celkovej sume osobných nákladov, a to v členení na mzdy, ostatné náklady na závislú činnosť,
     sociálne poistenie, zdravotné poistenie, sociálne zabezpečenie, 
Čl. IV - (1) - e)

Typ služieb

5121 0Nájomné
286 0

Tabuľka 43: Informácie k Č. IV odst. 1 písm. g) o sume významných položiek nákladov za poskytnuté služby

Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

1015 0
0 0

Právne služby
Ostatné

Suma na nákup služieb

Poznámky Úč NÚJ 3 - 01 2DIČ 1 2 1 1 1 9 6 8 2 str.75IČO 2 5 7 7 3 4 1

Nemá náplň

                 Pri výnosoch a nákladoch sa uvádza výška a charakter jednotlivých položiek výnosov a nákladov, ktoré majú
      výnimočný rozsah alebo výskyt. 
Čl. IV - (2)

Nemá náplň

Čl. V
Informácie o iných aktívach a iných pasívach

     K iným aktívam a iným pasívam sa uvádzajú tieto informácie: 
    opis a hodnota podmieneného majetku, ktorým sa rozumie možný majetok, ktorý vznikol v dôsledku minulých udalostí
    a ktorého existencia alebo vlastníctvo závisí od toho, či nastane alebo nenastane jedna alebo viac neistých udalostí v
    budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej jednotky; týmito majetkom sú napríklad práva zo servisných zmlúv,
    poistných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv, 

(1)
a)

Nemá náplň

                     opis a hodnota podmienených záväzkov vyplývajúcich napríklad zo súdnych rozhodnutí, z poskytnutých
    záruk, zo všeobecne záväzných právnych predpisov, z ručenia podľa jednotlivých druhov ručenia; 
takýmito podmienenými záväzkami sú 
1. možná povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti a ktorej existencia závisí od toho, či nastane alebo
    nenastane jedna alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej jednotky, alebo 
2. povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti, ale ktorá sa nevykazuje v súvahe, pretože nie je
    pravdepodobné, že na splnenie tejto povinnosti bude potrebný úbytok ekonomických úžitkov,  alebo výška tejto
    povinnosti sa nedá spoľahlivo oceniť. 

Čl. V - (1) - b)

Nemá náplň

                V poznámkach sa uvádzajú významné položky ostatných finančných povinností, ktoré sa nevykazujú v
       účtovných výkazoch; pri každej položke sa uvádza jej popis, výška a údaj, či sa netýka spriaznených osôb, napríklad
       zákonná povinnosť alebo zmluvná povinnosť odobrať určité množstvo produktu, uskutočniť investície a veľké opravy. 

Čl. V - (2)

Nemá náplň

                Ku skutočnostiam sledovaným na podsúvahových účtoch sa v poznámkach uvádzajú informácie o významných
       položkách prenajatého majetku, majetku prijatého do úschovy, o pohľadávkach a záväzkoch z opcií, odpísaných
       pohľadávkach a podobne. 

Čl. V - (3)

Nemá náplň

Čl. VI
Udalosti, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka 

Uvádzajú sa informácie o charaktere a finančnom vplyve významných udalostí, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa
zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky a ktoré nie sú zohľadnené v súvahe alebo vo  výkaze
ziskov a strát, napríklad informácie o 
 
     poklese alebo zvýšení trhovej ceny finančného majetku ako dôsledku udalostí, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa
     zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky, s uvedením dôvodu týchto zmien, 
a)

Nemá náplň

                dôvodoch pre zmenu výšky rezerv a opravných položiek, ktoré nastali v dôsledku udalostí po dni, ku 
    ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky,
Čl. VI - b)

Nemá náplň
zmene spoločníkov účtovnej jednotky, Čl. VI - c)

Nemá náplň
prijatí rozhodnutia o predaji účtovnej jednotky alebo jej časti,Čl. VI - d)

Nemá náplň
zmenách významných položiek dlhodobého finančného majetku,Čl. VI - e)

Nemá náplň
začatí alebo ukončení činnosti časti účtovnej jednotky, napríklad odštepného závodu, organizačnej zložky,
prevádzkarne, 

Čl. VI - f)

Nemá náplň
vydaných dlhopisoch a iných cenných papieroch,Čl. VI - g)

Nemá náplň
zlúčení, splynutí, rozdelení a zmene právnej formy účtovnej jednotky,Čl. VI - h)

Nemá náplň
mimoriadnych udalostiach, ak majú vplyv na hospodárenie účtovnej jednotky, napríklad o živelnej pohrome,Čl. VI - i)
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Nemá náplň
získaní alebo odobratí licencií alebo iných povolení významných pre činnosť účtovnej jednotky a podobne.Čl. VI - j)

Nemá náplň

Čl. VII

     Informácie o transakciách medzi vykazujúcou účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami sa uvádzajú z dôvodu
     potreby užívateľov účtovnej závierky porozumieť vplyvu týchto transakcií na účtovnú závierku, a to: 
    zoznam transakcií, ktoré sa uskutočnili medzi vykazujúcou účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami, pričom sa
    uvádza napríklad kúpa alebo predaj zásob, kúpa alebo predaj nehnuteľností a iného majetku, nákup alebo predaj 
    služieb, lízing, výskum a vývoj, licencie, financovanie, vrátane pôžičiek a vkladov do vlastného imania, poskytnutie
    záruk a garancií, podmienený majetok, podmienené záväzky a ostatné finančné povinnosti podľa článku V, úhrada
    záväzkov v mene príslušnej účtovnej jednotky alebo príslušnou účtovnou jednotkou a to bez ohľadu, či za to bola
    alebo nebola účtovaná cena, 

(1)
 
a)

Nemá náplň

                        charakteristika transakcie, ktorou je suma, výška zostatku ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná
    závierka, jeho zabezpečenie, opravná položka k pochybným pohľadávkam, odúčtovanie pochybných pohľadávok 
    do nákladov, 

Čl. VII - (1) - b)

Nemá náplň

                  Informácie podľa odseku 2 písm. a) sa neuvádzajú vtedy, ak by takéto informácie umožnili identifikáciu
     finančnej situácie konkrétneho člena štatutárneho orgánu, dozorného orgánu alebo iného orgánu účtovnej jednotky. 
Čl. VII - (3)

Nemá náplň

Čl. VIII

                                                                                    Ostatné informácie 
 
 
     V poznámkach sa uvádza informácia o udelení výlučného práva alebo osobitného práva, ktorým sa udelilo právo
     poskytovať služby vo verejnom záujme, pričom sa uvádza náhrada za túto činnosť v akejkoľvek forme, a ak sa
     zároveň vykonávajú aj iné činnosti, uvádzajú sa aj informácie o 
     všetkých formách prijatej náhrady, 

(1)
 
 
a)

Náklady a výnosy sa účtojú podľa časovej a vecnej súvislosti
účtovných zásadách použitých pri prideľovaní nákladov a výnosov, Čl. VIII - (1) - b)

Nemá náplň

                  V poznámkach účtovnej jednotky, na ktorú sa vzťahuje § 23d ods. 6 zákona, ktorej činnosť je zaradená do
    kategórie priemyselnej výroby podľa osobitného predpisu23) a ktorej čistý obrat za bezprostredne predchádzajúce
    účtovné obdobie bol väčší ako 250 000 000 eur, sa uvedú aj informácie o 
    zložení a výške základného imania pripadajúceho na orgány verejnej moci a iné osoby, v ktorých má orgán verejnej
    moci väčšinový podiel na hlasovacích právach s uvedením druhu akcie, opisu práv a povinností s nimi spojených pre
    každý druh akcií a ich percentuálny podiel na celkovom základnom imaní alebo hodnote a percentuálnej výške
    podielov na základnom imaní a s nimi spojených hlasovacích právach, 

Čl. VIII - (2)
 
 
a)

Nemá náplň

                        cenných papieroch vo vlastníctve orgánov verejnej moci a iných osôb, v ktorých má orgán verejnej moci
väčšinový podiel na hlasovacích právach,s ktorými je spojené právo na výmenu za akcie,napríklad konvertibilné dlhopisy, 
Čl. VIII - (2) - b)

Nemá náplň
výške dotácií a návratných finančných výpomocí, Čl. VIII - (2) - c)

Nemá náplň

                        prijatých úveroch, poskytnutých prečerpaniach úverov, prijatých kapitálových príspevkoch s uvedením
    úrokových  sadzieb a o podmienkach poskytnutia úveru a zárukách poskytnutých účtovnou jednotkou, 
Čl. VIII - (2) - d)

                         zárukách poskytnutých orgánom verejnej moci a zárukách poskytnutých inou účtovnou jednotkou, v ktorej
    má orgán verejnej moci väčšinový podiel na hlasovacích právach,   podmienkach ich poskytnutia a nákladoch na ich
    získanie, 
Nemá náplň

Čl. VIII - (2) - e)

Nemá náplň
vyplatených dividendách a výške nerozdeleného zisku, Čl. VIII - (2) - f)

Nemá náplň

                        iných formách prijatej štátnej pomoci, najmä odpustenie súm, ktoré účtovná jednotka dlhuje štátu alebo
    inému subjektu verejnej správy. 
Čl. VIII - (2) - g)

Poznámky Úč NÚJ 3 - 01 2DIČ 1 2 1 1 1 9 6 8 2 str.95IČO 2 5 7 7 3 4 1

Nemá náplň

                  V poznámkach účtovnej jednotky, na ktorú sa vzťahuje § 23d ods. 6 zákona, sa uvedú aj informácie o
     finančných vzťahoch medzi orgánom verejnej moci a účtovnou jednotkou a to o: 
     náhradách strát z hospodárskej činnosti účtovnej jednotky, 

Čl. VIII - (3)
 
a)

Nemá náplň
peňažných vkladoch a nepeňažných vkladoch, Čl. VIII - (3) - b)

Nemá náplň
finančných výhodách, ktorými sú napríklad nevymáhanie pohľadávky voči účtovnej jednotke, Čl. VIII - (3) - d)

Nemá náplň
vzdaní sa dividend alebo podielov na zisku, Čl. VIII - (3) - e)

Nemá náplň
poskytnutých náhradách za finančné povinnosti uložené orgánom verejnej moci. Čl. VIII - (3) - f)
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