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I. Úvod 

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

Štatutárnym zástupcom je Mgr. Marek Navrátil, riaditeľ. 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.  

Výročná správa hodnotí vývoj organizácie za obdobie roku 2013, poskytuje obraz o stave 

organizácie ku koncu roku 2013 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. 

V období od júna do októbra 2013 naša organizácia realizovala projekt podporený 

organizáciou CBA Lučenec prostredníctvom Centra pre filantropiu. 

Cieľom projektu „Chceme vedieť viac“ bolo naučiť cieľovú skupinu komunikovať 

prijateľným spôsobom, naučiť ich odstraňovať bariéry v komunikácii, zamerať sa a podporiť 

ich pozitívne správanie. Projekt taktiež kládol dôraz na utváranie pozitívnej identity rómskych 

detí a formovanie vzťahu k svojmu etniku. Cieľom projektu bolo odstránenie pocitu 

menejcennosti, zlepšenie komunikačných a sociálnych zručností, posilnenie pozitívnej 

sebahodnoty cieľovej skupiny, upevnenie kultúrneho povedomia a prevenčné aktivity. Naším 

cieľom bolo tiež viesť deti ku kultúrnemu pluralizmu, rasovej, etnickej a náboženskej 

tolerancii a empatickému nazeraniu na odlišný svet. 

Cieľovú skupinu zúčastňujúcu sa aktivít tvorili rómske deti vo veku osem až štrnásť rokov, 

ktoré vyrastajú v sociálne znevýhodnenom prostredí, v ťažkých životných situáciách, bez 

stabilného rodinného zázemia, ktorých rodičia bývajú v rôznych zariadeniach sociálnych 

služieb a ubytovniach. .Aktivít sa celkovo zúčastnilo 43 detí. 

Prvá aktivita bola zameraná na rozvoj otvorenej komunikácie, komunikačných zručností, 

schopnosti odstraňovať bariéry v komunikácii, schopnosť vyjadrovať city, zvládať stres. 

Aktivita bola smerovaná aj na rozvoj medziľudských vzťahov, sociálnych zručností, 

prosociálneho správania a etiky. Deti sme učili niesť zodpovednosť za svoje prejavy 

a konanie a potláčať agresivitu a prejavy neakceptovateľného správania. Pri tejto aktivite sme 

použili rôzne metódy práce. Jednalo sa predovšetkým o skupinové vyučovanie spojené so 

situačnými hrami a dramatizáciou. Využívali sme metódu brainstormingu, psychologické hry 

a tiež sme zapájali deti do vyjasňovania vlastných postojov a názorov formou diskusie. 
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Druhá aktivita mala za cieľ rozvíjať u detí kultúrnu identitu, upevniť ich kultúrne a národné 

povedomie a viesť ich k empatickému nazeraniu na odlišný svet. Formovať a utvárať 

pozitívnu identitu rómskych detí k svojmu národu sme sa snažili predovšetkým prednáškami 

na témy história a kultúra Rómov. Jednalo sa o skupinové vyučovanie, v ktorom sa preberali 

témy: O rómskej pravlasti, Putovanie po Európe, Reformy za čias Márie Terézie, Postavenie 

Rómov v Uhorsku a prvej československej republike, Poraimos – Rómsky holokaust, Situácia 

Rómov v ČSSR a Obdobie po roku 1989. Kultúrna oblasť bola rozdelená do troch väčších 

celkov, a to konkrétne: Zvyky a obyčaje Rómov, Rodina a rómske spoločenstvo, Potreba 

udržania tradičného spoločenstva. Samozrejme, že tieto prednášky boli prispôsobené veku 

a mentálnym schopnostiam cieľovej skupiny.  

Poslednou aktivitou bola návšteva Múzea kultúry Rómov na Slovensku dňa 01.10.2013, ktorá 

bola podmienená aktívnou účasťou a pravidelnou dochádzkou detí na predchádzajúce 

aktivity. Deťom sa Múzeum rómskej kultúry páčilo, pracovníci múzea si pre deti pripravili aj 

tvorivé dielne, kde si deti mohli samé odskúšať remeslá, ktorými sa živili Rómovia 

v minulosti.  

Zvládnutie komunikačných a sociálnych zručností, kooperácia a zvýšenie pozitívnej 

sebahodnoty napomôže cieľovej skupine lepšie sa začleňovať do spoločnosti a stať sa jej 

aktívnym členom. Nezanedbateľným faktom je aj zmysluplné a aktívne trávenie voľného času 

detí vyrastajúcich v sociálne znevýhodnenom prostredí.  

 

V dňoch 29.7.2013 do 10.08.2013 organizácia zorganizovala rekreačno-výchovný pobyt pri 

mori v Chorvátsku pre sociálne odkázané osoby, v prímorskom stredisku Gradač. Pobytu sa 

zúčastnilo 23 osôb, ktorí si z času tráveného pri mori odniesli pekné spomienky. Prepravu do 

Chorvátska a späť zabezpečil autodopravca p. Mikuláš Dora. 

 

Z uvedených cieľov a realizovaných aktivít je zrejmé, že naša organizácia sa naďalej 

zameriava na sociálnu oblasť a to predovšetkým na pomoc sociálne znevýhodneným 

skupinám obyvateľov. Formy pomoci sú rôzne – poskytovanie sociálneho poradenstva, 

organizovanie mimoškolských aktivít, rôznych iných voľnočasových aktivít, realizovaním 

projektov a pod.  

 

Finančné prostriedky sa snažíme získavať z rôznych grantov, ako napríklad FSR, SIA, 

Nadácia Orange, Nadácia VÚB, Nadácia SPP, Centrum pre filantropiu, a pod. 

Pri vypracúvaní žiadostí o granty, písaní projektov, administratívnych prácach a pri realizácii 

aktivít našej organizácii pomáhajú aj dobrovoľníci z radov občanov. 

 

III. Predpokladaný vývoj a vízie pre nasledujúce obdobie 

Našou víziou do budúcnosti je naďalej realizovať aktivity, ktoré budú napĺňať naše hlavné 

ciele, ktorými sú pomoc deťom a rodinám v krízových a náročných životných situáciách 

a pomoc zdravotne postihnutým občanom. Ciele budeme plniť poskytovanými sociálnymi 

službami, službami v oblasti sociálno-právnej ochrany, realizáciou vzdelávacích aktivít 

v rôznych oblastiach so zameraním na zvýšenie životných šancí cieľových skupín. 
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O finančné prostriedky sa budeme naďalej uchádzať z grantov a tiež budeme ďalej sledovať 

výzvy a predkladať projekty. Pri realizácii projektov máme záujem o spoluprácu s inými 

organizáciami, ktoré majú podobné zameranie ako naša. Počas prázdnin by sme, podľa 

finančných možností, chceli uskutočniť pobyt detí v táboroch. Jednalo by sa o deti z detských 

domovov, krízových stredísk a zariadení sociálnych služieb ako útulok apod.  

 

IV. Finančná správa 

V roku 2013 organizácia mala nasledovné príjmy:  

Zdroj Účel Suma 

Príjmy z poskytovania služieb Rekreačno-výchovný pobyt 4635,- € 

Príjmy z poskytovania služieb Letný tábor   594,- € 

Granty a projekty  Centrum pre filantropiu   750,- € 

SPOLU:  5979,- € 

 

Organizácia získala aj nefinančné príjmy od sponzorov v hodnote približne 100,- €. Jednalo sa 

o hračky, ošatenie a obuv. Uvedené dary boli poskytnuté deťom z DeD Margarétka v Lučenci.  

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 31.12.2013 organizácia neeviduje záväzky ani pohľadávky.  

Súvaha 

Strana aktív 
č.r.  Bežné účtovné 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 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     

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 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     
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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 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 č.r.  
Bežné účtovné obdobie     

Brutto  Korekcia Netto   

a b 1 2 3   

B. OBEŽNÝ MAJETOK  SPOLU  r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051  029 2023,66  2023,66 2274,50 

1. 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     

2. 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     

3. 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     

4. Finančné účty                                             r. 052 až r. 056 051 2023,66 
 

2023,66 2274,50 

Pokladnica                                                         (211 + 213) 052     95,69 x     95,69     47,04 

Bankové účty                                                (221 AÚ + 261) 053 1927,97 x 1927,97 2227,46 

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

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

Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ) 056     

C. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE  SPOLU                     r. 058 a r. 059 057      6,35      6,35  

1. Náklady budúcich období                                              (381) 058      6,35      6,35  

Príjmy budúcich období                                                 (385) 059     

MAJETOK  SPOLU                                  r. 001 + r. 029 + r. 057 060  2030,01  2030,01 2274,50 
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Strana pasív č.r.  
Bežné účtovné 

obdobie 

Bezprostredne 

predchádzajúce 

účtovné obdobie 

a b 5 6 

A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU  SPOLU                                     r. 

062+ r. 068 + r. 072 + r. 073 
061 1218,81 2085,06 

1. Imanie a peňažné fondy                                  r. 063 až r. 067 062   

Základné imanie                                                               (411) 063   

Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu  (412) 064   

Fond reprodukcie                                                              (413) 065   

Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov  (414) 066   

Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415) 067   

2. Fondy tvorené zo zisku                                       r. 069 až r. 071 068   

Rezervný fond                                                                   (421)  069   

Fondy tvorené zo zisku                                                    (423) 070   

Ostatné fondy                                                                    (427) 071   

3. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov                                                                   

(+; - 428) 
072 2085,06 1478,47 

4. Výsledok hospodárenia  za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + 

r. 074 + r. 101)  
073 -866,25 606,59 

B.CUDZIE ZDROJE SPOLU  r. 075 + r. 079 + r. 087 +  r. 097 074 811,20 139,44 

1. Rezervy                           r. 076 až r. 078  075   

Rezervy zákonné                                                         (451AÚ)  076   

Ostatné rezervy                                                            (459AÚ)  077   

Krátkodobé rezervy                         (323 + 451AÚ + 459AÚ) 078   

2. Dlhodobé záväzky                                             r. 080 až r. 086 079   

Záväzky zo sociálneho  fondu                                        (472) 080   

Vydané dlhopisy                                                               (473) 081   

Záväzky z nájmu                                                         (474 AÚ)  082   

Dlhodobé prijaté preddavky                                           (475) 083   

Dlhodobé nevyfakturované dodávky                             (476) 084   

Dlhodobé zmenky na úhradu                                        (478) 085   

Ostatné dlhodobé záväzky                      (373 AÚ + 479 AÚ)  086   

3. Krátkodobé záväzky                                         r. 088 až r. 096 087 811,20 139,44 

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

Záväzky voči zamestnancom                               (331+ 333) 089 480,03 111,78 

Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami                                                                   

(336) 
090 291,60     1,44 

Daňové záväzky                                                   (341 až 345)  091 39,57   26,22 

Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej 

samosprávy                          (346+348) 
092   

Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov                                                                          

(367) 
093   

Záväzky voči účastníkom združení                                (368) 094   

Spojovací účet pri združení                                             (396) 095   

Ostatné záväzky            (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)  096   

4. Bankové výpomoci a pôžičky                         r. 098 až r. 100 097  50,00 

Dlhodobé bankové úvery                                           (461AÚ)  098   

Bežné bankové úvery                           ( 231+ 232 + 461AÚ)  099   

Prijaté krátkodobé finančné výpomoci               (241+ 249) 100  50,00 

C. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE  SPOLU                             r. 102 a r. 103 101   

1. Výdavky budúcich období                                               (383) 102   

Výnosy budúcich období                                                (384) 103   

VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU  r.061+ r.074 + r.101 104 6200,13 2274,50 
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Výkaz ziskov a strát 

Čísl

o 

účt

u 

Náklady 
Číslo 

riadku  

Činnosť 
Predchádz. 

obdobie Hlavná 

nezdaňovaná 

Podnikateľská 

zdaňovaná 
Spolu 

a b c 1 2 3 4 

501 Spotreba materiálu 01 210,20  210,20 350,06 

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 5241,91  5241,91 2109,11 

521 Mzdové náklady 08  857,15   857,15 2080,00 

524 Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie 09 301,69  301,69    21,71 

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 12,00  12,00 10,00 

541 Zmluvné pokuty a penále 16 
 

 
 

 

542 Ostatné pokuty a penále 17 60,00  60,00  

543 Odpísanie pohľadávky 18     

544 Úroky 19     

545 Kurzové straty 20     

546 Dary 21 105,00  105,00  

547 Osobitné náklady 22     

548 Manká a škody 23     

549 Iné ostatné náklady 24 57,50  57,50 60,00 

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     

559 
Tvorba a zúčtovanie zákonných opravných 

položiek  
33     

561 Poskytnuté príspevky organizačným zložkám 34     

562 Poskytnuté príspevky iným účt.jednotkám 35     

563 Poskytnuté príspevky fyzickým osobám 36     

567 Poskytnuté príspevky z ver. zbierky 37     

Účtová trieda 5 spolu                     r. 01 až r. 37 38 6845,45  6845,45 4630,88 
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Číslo 

účtu 
Výnosy 

Číslo 

riadku  

Činnosť 
Predch. 

bdobie Hlavná 

nezdaňovaná 

Podnikateľská 

zdaňovaná 
Spolu 

a b c 1 2 3 4 

601 Tržby za vlastné výrobky 39    512,00 

602 Tržby z predaja služieb 40 5229,00 
 

5229,00    2000,00 

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 0,20  0,20 0,55 

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 68 750,00  750,00 2725,00 

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 5979,20  5979,20 5237,55 

Výsledok hospodárenia pred zdanením 
75 

-866,25  -866,25 606,67 

r. 74 - r. 38 0  0  

591 Daň z príjmov 76 0  0    0,08 

595 Dodatočné odvody dane z príjmov 77 0  0  

Výsledok hospodárenia po zdanení  
78 -866,25  -866,25 606,59 

(r. 75 - (r. 76 + r. 77) ) (+/-)                      
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V. Zasadnutia správnej rady 

Zasadnutia správnej rady sa v roku 2013 konali dvakrát. Na zasadnutí konanom dňa 

04.03.2013 došlo k voľbe nového riaditeľa n.o. a tiež sa schválili zmeny zapisovaných 

skutočností v registri n.o. Zasadnutie uskutočnené v decembri 2013 malo za cieľ zhodnotiť 

rok 2013 a následne sa stanovili všeobecné ciele do budúceho roka. 

 

V Lučenci 20.03.2014 

 

               v. r. 

      Mgr. Marek Navrátil 

          riaditeľ n.o. 
 

 


