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I. Úvod 

 

ISTOTA n.o. vznikla 6.5.2005 registráciou na Krajskom úrade v Banskej Bystrici. 

Štatutárnym zástupcom je Margaréta Žigová, riaditeľka. Organizácia sa riadi 

Štatútom n.o. 

 

Medzi hlavné ciele organizácie patrí pomoc deťom a rodinám v krízových 

a náročných životných situáciách a pomoc zdravotne postihnutým občanom. Tieto 

ciele organizácia zabezpečuje poskytovaním sociálnych služieb, služieb v oblasti 

sociálno-právnej ochrany, realizáciou vzdelávacích aktivít v rôznych oblastiach so 

zameraním na zvýšenie životných šancí cieľových skupín.  

 

V roku 2010 prešla organizácia dôlež itými organizač nými zmenami a tiež  boli 

rozšírené  č innosti organizácie. Uvedenými zmenami bol zabezpeč ený rozvoj 

organizácie.    

 

Výročná správa hodnotí vývoj organizácie za obdobie roku 2011, poskytuje 

obraz o stave organizácie ku koncu roku 2011 a stanovuje ciele pre nasledujúce 

obdobie.   

Finančná správa poskytuje informácie o hospodárení organizácie,  finančných 

zdrojoch, prijatých daroch a použití finančných prostriedkov. 

 

 

II. Správa o činnosti 

Činnosť organizácie prebiehala v súlade s cieľmi a poslaním, na ktoré bola 

organizácia založená a tiež v súlade s účelom na ktorý boli poskytnuté účelovo 

viazané prostriedky. 

Na prelome rokov 2010/2011 a 2011/2012 organizácia realizovala zimný detský 

tábor, kde sa odborní pracovníci a dobrovoľ níci organizácie venovali deť om 

z detského domova a krízové strediska. Súč asť ou tábora boli zimné športy, 

tvorivé aktivity a rôzne záujmové č innosti a oslávenie príchodu nového roku.  
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Naši pracovníci sa pravidelne stretávajú so zdravotne postihnutými a osamelými 

obč anmi na tvorivých popoludniach a snaž ia sa ich zaradiť  do spoloč enských 

udalostí a poskytujú poradenstvo v rôznych oblastiach.  

 

V nadväznosti na tieto aktivity sme v mesiacoch jún – september 2011 realizovali 

projekt podporený Nadáciou Orange s názvom Bez bariér na ceste za 

zamestnaním zameraný na zvýšenie šancí uplatnenia sa zdravotne postihnutých na 

trhu práce a v spoloč nosti a to realizáciou kurzov PC, anglického jazyka 

a komunikač ných zruč ností. V rámci projektu prebiehali  kurzy PC, kurz 

anglického jazyka a kurz komunikač ných zruč ností, bol zakúpený jeden 

notebook pre potreby cieľ ovej skupiny, ktorý cieľ ová skupina využ íva aj po 

ukonč ení projektových aktivít.  

 

V decembri sme realizovali ďalší projekt podporený Nadáciou Orange v 

programe Darujte Vianoce s názvom Krásne Vianoce pre sociálne 

znevýhodnených. Projekt bol urč ený zdravotne postihnutým obč anom, starším 

osamelým ľ udom a sociálne znevýhodneným ľ uďom v našom okolí, ktorí sa 

stretli na tvorivých popoludniach s vianoč nou atmosférou a na záver sa zúč astnili 

vianoč nej kapustnice. Ako vianoč ný darč ek dostali nákupné poukáž ky.  

 

Naši dobrovoľ níci tiež  pracujú s deť mi a mládež ou zo sociálne 

znevýhodneného prostredia a organizujú pre ne prílež itostné kultúrno-

spoloč enské akcie v spolupráci s partnerskými organizáciami.  

 

Všetky aktivity našej organizácie sa zameriavajú na sociálnu oblasť, najmä na 

pomoc ohrozeným, zneužívaným a sociálne znevýhodneným deťom a matkám 

s deťmi a tiež zdravotne postihnutým občanom. 

Pri poskytovaní služieb, realizácií aktivít a projektov spolupracujeme 

s organizáciami podobného zamerania.  

 

Aj v roku 2011 sa naša organizácia uchádza o finančné prostriedky z rôznych 

grantov - Nadácia SPP, Nadácia Orange, Nadácia VUB, Sociálna implementačná 

agentúra, Fond sociálneho rozvoja a iné. 
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Počas celého roku aktívne pôsobia traja dobrovoľníci, ktorí odpracovali v roku 

2011 cca 1500 hodín formou poskytovania pomoci cieľovým skupinám, 

vypracovávaním žiadostí o granty  a tiež administratívnymi prácami.  

 

III. Predpokladaný vývoj a vízie pre nasledujúce obdobie 

V nasledujúcom období organizácia plánuje naďalej pokračovať v aktivitách 

a plnení cieľov, ktoré si stanovila. Naďalej bude sledovať výzvy na predkladanie 

projektov a uchádzať sa o finančné prostriedky z grantov. Plánujeme 

spolupracovať  s organizáciami podobného zamerania a podieľ ať  sa na 

realizácii rôznych projektov. V nadchádzajúcom roku organizácia plánuje podľa 

finančných možností zriadenie chráneného pracoviska a tiež plánuje zamerať sa 

na realizáciu detských táborov pre deti z detských domov, krízových stredísk 

a zariadení sociálnych služieb.  

 

IV. Finančná správa 

V roku 2011 organizácia mala nasledovné príjmy:  

Zdroj Účel Suma 

Príjmy z poskytovania 

služieb  

Zimný tábor 1000,- € 

Granty a projekty Nadácia Orange 2240,- € 

SPOLU:  3240,- € 

 

Okrem finančných príjmov mala organizácia nefinančné príjmy - vecné dary od 

sponzorov - hračky, oblečenie, obuv - v hodnote cca 300 €. Tieto organizácia 

použila ako darčeky pre deti z Detského domova „Margarétka“ a Zariadenia 

núdzového bývania.  

 

Všetky príjmy organizácie boli použité na činnosť organizácie,  v súlade s cieľmi 

a poslaním organizácie a v súlade s účelom, na ktorý boli poskytnuté.  

 

K 31.12.2011 organizácia neeviduje záväzky ani pohľ adávky.  

 

Súvaha 



ISTOTA n.o. – Výročná správa 2011                                              Strana 5 z 9 

 

Strana aktív 
č .r.  Bež né úč tovné obdobie 

Predch. 

obdobie 

  Brutto  Korekcia Netto Netto 

a b 1 2 3 4 

A. NEOBEŽNÝ MAJETOK  SPOLU          r. 002 + r. 009 + r. 021 001     

1. Dlhodobý nehmotný majetok                        r. 003 až  r. 008 002     

Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej č innosti                                               

012-(072+091AÚ) 
003     

Softvér                                                     013 - (073+091AÚ) 004     

Oceniteľ né 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     

2. 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 hnuteľ né veci a súbory hnuteľ ných vecí                

022 - (082 + 092AÚ) 
013     

Dopravné prostriedky                                023 - (083 + 092AÚ) 014     

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

Základné stádo a ť až né 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     

3 

. 
Dlhodobý finanč ný majetok                   r. 022 až  r. 028 021     

Podielové cenné papiere a podiely v obchodných 

spoloč nostiach v ovládanej osobe              (061- 096 AÚ) 
022     

Podielové cenné papiere a podiely v obchodných 

spoloč nostiach s  podstatným vplyvom      (062 - 096 AÚ) 
023     

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

Pôž ič ky podnikom v skupine a ostatné pôž ič ky (066 + 067) - 

096 AÚ 
025     

Ostatný dlhodobý finanč ný majetok                (069 - 096 AÚ)   026     

Obstaranie dlhodobého finanč ného majetku (043 - 096 AÚ) 027     

Poskytnuté preddavky na dlhodobý finanč ný majetok (053 - 

096 AÚ) 
028     

Kontrolné č íslo                                            r. 001 až  r. 028 991     
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Strana aktív č .r.  
Bež né úč tovné obdobie     

Brutto  Korekcia Netto   

a b 1 2 3   

B. OBEŽNÝ MAJETOK  SPOLU  r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051  029 1 878  1 878 2 081 

1. Zásoby                                                      r. 031 až  r. 036 030     

Materiál                                                        (112 + 119) - 191 031     

Nedokonč ená 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     

2. Dlhodobé pohľ adávky                              r. 038 až  r. 041 037     

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

Ostatné pohľ adávky                                   (315 AÚ  -  391AÚ) 039     

Pohľ adávky voč i úč astníkom združ ení      (358AÚ - 391AÚ) 040     

Iné pohľ adávky     ( 335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 

391AÚ 
041     

3. Krátkodobé pohľ adávky                          r. 043 až  r. 050 042     

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

Ostatné pohľ adávky                                   (315 AÚ  -  391 AÚ) 044     

Zúč tovanie so Sociálnou poisť ovň ou a zdravotnými 

poisť ovň ami                                                                 (336 ) 
045  x   

Daň ové pohľ adávky                                             (341 až  345)  046  x   

Pohľ adávky z dôvodu finanč ných vzť ahov k štátnemu 

rozpoč tu a rozpoč tom územnej samosprávy       (346+ 348) 
047  x   

Pohľ adávky voč i úč astníkom združ ení         (358 AÚ - 391AÚ) 048     

Spojovací úč et pri združ ení                              (396 - 391AÚ) 049     

Iné pohľ adávky     (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 

391AÚ 
050     

4. Finanč né úč ty                                             r. 052 až  r. 056 051 1 878 
 

1 878 2 081 

Pokladnica                                                         (211 + 213) 052 27 x 27 2 023 

Bankové úč ty                                                (221 AÚ + 261) 053 1 852 x 1 852 57 

Bankové úč ty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok  (221 AÚ) 054     

Krátkodobý finanč ný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 

291AÚ 
055     

Obstaranie krátkodobého finanč ného majetku (259 - 291AÚ) 056     

C. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE  SPOLU                     r. 058 a r. 059 057     

1. Náklady budúcich období                                              (381) 058     

Príjmy budúcich období                                                 (385) 059     

MAJETOK  SPOLU                                  r. 001 + r. 029 + r. 057 060 1 878  1 878 2 081 

Kontrolné č íslo                                                 r. 029 až  r. 060 992 7 514  7 514 8 323 

 

 

 

 

Výkaz ziskov a strát 

Čís

lo 

úč t

u 

Náklady 
Číslo 

riadku  

Činnosť  
Predchád

z. 

obdobie 

Hlavná 

nezdaňovan

á 

Podnikateľ ská 

zdaňovaná 
Spolu 
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a b c 1 2 3 4 

501 Spotreba materiálu 01 1 664  1 664  

502 Spotreba energie 02     

504 Predaný tovar 03     

511 Opravy a udrž iavanie 04     

512 Cestovné 05 53  53  

513 Náklady na reprezentáciu 06 0  0  

518 Ostatné služ by 07 735  735  

521 Mzdové náklady 08 1 166  1 166  

524 
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné 

poistenie 
09 12  12  

525 Ostatné sociálne poistenie  10     

527 Zákonné sociálne náklady 11     

528 Ostatné sociálne náklady 12     

531 Daň  z motorových vozidiel 13     

532 Daň  z nehnuteľ ností 14     

538 Ostatné dane a poplatky 15 3  3  

541 Zmluvné pokuty a penále 16 
 

 
 

 

542 Ostatné pokuty a penále 17 66  66  

543 Odpísanie pohľ adávky 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 48  48  

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 finanč ný majetok 29     

556 Tvorba fondov 30     

557 Náklady na precenenie cenných papierov 31     

558 Tvorba a zúč tovanie opravných polož iek 32     

559 
Tvorba a zúč tovanie zákonných opravných 

polož iek  
33     

561 
Poskytnuté príspevky organizač ným 

zlož kám 
34     

562 Poskytnuté príspevky iným úč t.jednotkám 35     

563 Poskytnuté príspevky fyzickým osobám 36     

567 Poskytnuté príspevky z ver. zbierky 37     

Úč tová trieda 5 spolu                     r. 01 až  r. 37 38 3 747  3 747  

Kontrolné č íslo                           r. 01 až  r. 38 994 7 494  7 494  

 

 

 

 

Číslo Výnosy Číslo Činnosť 
Predch. 

bdobie 
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účtu riadku  Hlavná 

nezdaňovaná 

Podnikateľská 

zdaňovaná 
Spolu 

a b c 1 2 3 4 

601 Tržby za vlastné výrobky 39     

602 Tržby z predaja služieb 40 1000 
 

1000 
 

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 2240  2240  

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     

Účtová trieda 6 spolu           r. 39 až r. 73  74 3240  3240  

Výsledok hospodárenia pred zdanením 
75 

-507  -507  

r. 74 - r. 38 0  0  

591 Daň z príjmov 76 0  0  

595 Dodatočné odvody dane z príjmov 77 0  0  

Výsledok hospodárenia po zdanení  
78 

-507  -507  

(r. 75 - (r. 76 + r. 77) ) (+/-)                      0  0  

Kontrolné číslo                           r. 39 až r. 78 995 0  0  
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V. Zasadnutia správnej rady 

V roku 2011 zasadala správna rada celkom dva krát. Na zasadnutiach boli podané 

informácie a činnosti organizácie a stanovené ciele pre ďalšie obdobie.  

 

V Lučenci 27.4.2012 

 

      Margaréta Žigová 

        riaditeľka n.o. 

 

 

 


