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Nezisková organizácia VIATICUS
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1. ÚVOD
Nezisková organizácia VIATICUS n.o. so sídlom: Prokopova 15, 851 01 Bratislava, IČO:
50307843, bola založená dňa 19.4.2016 a registráciu získala dňa 21.4.2016 na základe
rozhodnutia Okresného úradu v Bratislave, registrácia: OVVS-46443/488/2016-NO, zápisom do
registra neziskových organizácii poskytujúcich všeobecne prospešné služby, podľa
ustanovenia § 9 ods. 1 zákona č. 213/1997 Z . z. o neziskových organizáciách
poskytujúcich všeobecne prospešné služby v platnom znení (ďalej len „Zákon“).
Nezisková organizácia VIATICUS n.o ( NO VIATICUS) poskytuje nasledovné druhy
všeobecne prospešných služieb:
a) tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt
a to najmä:
 formovanie spoločenského prostredia a názorov spoločnosti,
 služby organizovania osvetových a vedomostných podujatí, stretnutí,
prezentácií, školení, seminárov,
b) služby v oblasti výskumu, vývoja, vedecko-technických služieb a informačných
služieb so zameraním na informačné služby, a to najmä:
 poskytovanie informácií a konzultácii,
 analýzy, rozbory, prieskumy, spracovanie a realizácia projektov,
 iniciovanie návrhov zmien v legislatívnych normách,
 informačné
služby
poskytované
prostredníctvom
internetu,
informačných kampaní a drobných tlačovín.
Hlavným cieľom NO VIATICUS je zmeniť postoje spoločnosti k problematike zomierania
a smrti a to najmä:





zmeniť ľahostajný postoj spoločnosti k téme zomierania a smrti
zbaviť tému zomierania a smrti zbytočných predsudkov
naučiť ľudí, aby znova akceptovali a pochopili zomieranie a smrť ako súčasť života
poskytnúť tým, ktorí sú s témou zomierania a smrti priamo konfrontovaní, všetky
dostupné a potrebné informácie
 pomôcť tým, ktorých odchod sa blíži , aby sa naň pripravili najlepšie ako to je možné
 poskytnúť tým, ktorí zostali, pomoc, aby sa čo najskôr vyrovnali s odchodom blízkeho
a zmenami, ktoré tento odchod do ich života priniesol.
Orgánmi NO VIATICUS sú:
Správna rada:

MUDr. Ján Gajdoš, predseda
Ing. Lucia Kondáš, člen
JUDr. Lucia Krausova, člen
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Výkonný riaditeľ:

Ing. Jana Červenáková

Revízor:

Ing. Eleonóra Janíková, MSc.

2. PREHĽAD ČINNOSTÍ USKUTOČNENÝCH ORGANIZÁCIOU ZA ROK 2018
Počas roka 2018 boli realizované nasledovné projekty:
1.

Pokračovanie budovania portálu www.zomieranie.sk
Projekt „Smrť a virtuálne prostredie“ – ako dôstojne ukončiť život zomrelého vo
virtuálnom svete

V rámci realizácie sa tieto dva projekty v praxi prelínali.
Pre rok 2018 boli v rámci budovania portálu www.zomieranie.sk“ rozvíjané tieto aktivity:
- Dobudovanie informačnej časti „Sprievodca starostlivosťou “ – v spolupráci
s odborníkmi boli doplnené oblasti starostlivosti o dekubity a chronické rany
- V rámci informačnej časti „Sprievodca starostlivosťou“
bola doplnená časť
„Špecifická starostlivosť“, ktorá nie je v súčasnosti sfinalizovaná. Nadviazali sme
spoluprácu s NO Centrum Memory a ďalšími subjektmi poskytujúcimi túto špecifickú
starostlivosť, finalizáciu tejto časti predpokladáme do konca I. štvrťroka 2019
- „Smrť a virtuálne prostredie“ – bol zmapovaný rozsah problémov vo virtuálnom
priestore, ktoré úmrtie spôsobuje a do časti „Rady a informácie“ boli doplnené všetky
v súčasnosti platné riešenia a dostupné informácie, ako postupovať pri ukončení
existencie zomrelého vo virtuálnom priestore. Informácie boli získané od dotknutých
subjektov v rámci virtuálneho priestoru ( napr. internetové hazardné hry, zálohové
konta u poskytovateľov služieb – ŽSR..)
Prehľad návštevnosti portálu www.zomieranie.sk podľa jednotlivých mesiacov je pripojený
v prílohe č.1 tohto materiálu.
2.

Pokračovanie práce na legislatívnej zmene „Vopred vyslovené priania“

Po komunikácii s množstvom dotknutých subjektov sme začali komunikáciu tejto témy s
Ministerstvom zdravotníctva SR. Problematika Vopred vyslovených prianí by bolo vhodné
riešiť v Zákone o dlhodobej starostlivosti, ktorý pripravuje Ministerstvo zdravotníctva SR.
Vzhľadom na zdĺhavosť prípravy a náročnosť legislatívneho procesu budeme hľadať aj
alternatívne legislatívne riešenia.
3.

Pokračovanie vzdelávania pre lekárov, zdravotné sestry a pracovníkov sociálnych
zariadení

NO VIATICUS získala vo februári 2018 akreditáciu Ministerstva zdravotníctva SR na
vzdelávací program „Tréning komunikačných zručností zdravotníckeho pracovníka – sociálna
interakcia v zdravotníctve“, ktorý je určený zdravotníckym pracovníkom, ktorí sú v kontakte
s ťažko chorými a zomierajúcimi pacientmi.
Napriek opakovaným ponukám toho vzdelávania zdravotníckym zariadeniam a aj ponuke
otvorených kurzov, nepodarilo sa v roku 2018 kvôli nezáujmu alebo nedostatočnému záujmu
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realizovať ani jeden vzdelávací cyklus. Dôvody, interpretované zdravotníckymi zariadeniami
sú :
- nedostatok personálnych kapacít na zabezpečenie chodu zdravotníckych zariadení
a nemožnosť uvoľniť väčšiu skupinu personálu na takéto vzdelávanie
- nedostatok finančných prostriedkov obecne a teda aj na vzdelávanie, ktoré v krízovej
finančnej situácii nie je prioritou.
Napriek tejto situácii v zdravotníckych zariadeniach sa podarilo realizovať prvé obdobné
vzdelávanie v sociálnom zariadení. Vzdelávanie je zároveň pilotným projektom pre
pripravované aktivity v tejto oblasti v roku 2019. Vzhľadom k tomu, že aj zariadenia
sociálnych služieb bojujú s rovnakými problémami ako zdravotnícke zariadenia ( personálna
nedostatočnosť, finančné problémy), hľadáme partnera pre dlhodobú spoluprácu a podporu
tohto projektu.
4.

Informačná brožúrka pre základné školy: ...aj smrť je normálna. Vieme o nej
hovoriť s deťmi?
V septembri 2018 sa podarilo úspešne ukončiť tento neukončený projekt z roku 2017.
Brožúry „...aj smrť je normálna. Vieme o nej hovoriť s deťmi? “ boli doručené na všetky na
základné školy na Slovensku v celkovom počte ( počet škôl je 1 022 , každej škole boli
zaslané dve brožúry s informačným listom). Keďže sa pre ukončenie tohto projektu
nepodarilo získať žiadnu externú podporu, náklady na tlač a distribúciu boli hradené
z prostriedkov získaných NO VIATICUS z príspevkov získaných z 2 % dane.
V roku 2018 sa nepodarilo realizovať plánovaný projekt vypracovanie brožúry pre učiteľov
stredných škôl – smrť v dôsledku samovraždy. Projekt mal nadväzovať na realizovaný
informačný projekt pre základné školy. Problematika smrti v dôsledku samovrážd
v tínedžerskom veku je rovnako ako zomieranie ignorovanou skutočnosťou, aj keď týchto
prípadov neustále pribúda Projekt bol predložený v rámci niekoľkých grantových výziev
s požiadavkami na spolufinancovanie. Vzhľadom k tomu, že projekt mal byť realizovaný
s partnermi a bol finančne nákladný, po zamietnutí žiadostí o grant, sa projekt v roku 2018
nerealizoval.
Jeden zo základných cieľov NO VIATICUS stanovených pri vzniku organizácie , okrem
riešenia vecných identifikovaných problémov, bola všeobecná osveta spoločnosti v rámci
témy zomierania a smrti. Aj keď rozhodujúcim informačným zdrojom je portál
www.zomieranie.sk, znalosť o portáli a osvetu v rámci tejto témy, zabezpečujú aj všetky
ďalšie aktivity realizované v mediálnom priestore zástupcami NO VIATICUS. Prehľad
návštevnosti portálu a mediálnych výstupov v roku 2018 je pripojený v prílohe č.1 tohto
materiálu
3. ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA ZA ROK 2018
V súlade s § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení, NO VIATICUS
účtuje v sústave podvojného účtovníctva.
Účtovná závierka je výsledným produktom účtovnej uzávierky. Účtovná uzávierka
predstavuje sústavu výstupných informácií z bežného účtovníctva. Na základe účtovnej
závierky NO VIATICUS zostavila Výkaz ziskov a strát a Súvahu. Tieto doklady sú v prípade
potreby podkladom na vyhotovenie daňového priznania k dani z príjmov. Účtovná závierka
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bola zostavená dňa 1.3.2019. Účtovná závierka s prílohami bude zverejnená v Registri
účtovných závierok v súlade s platnými právnymi predpismi. Úplné znenie účtovnej závierky
k 31.12.2017 s prílohami je pripojené v prílohe č.2.

3.1. ZHONOTENIE ZÁKLADNÝCH ÚDAJOV
Za rok 2018 boli výnosy NO VIATICUS celkom 40 914,- Eur. Všetky príjmy boli nedaňové a
boli tvorené darmi fyzických a právnických osôb vo výške 20 174,- Eur, poskytnutím služieb
súvisiacich s predmetom činnosti NO VIATICUS v celkovej výške 6 871,- Eur a príspevkami
z podielu zaplatenej dane, z ktorého bolo v roku 2018 využitých 13 869,-Eur a 3 500,- bolo
presunutých do roka 2019, keďže celkom bol príspevok 17 369,-Eur.
Za rok 2018 boli náklady NO VIATICUS celkom 44 251,- Eur. Rozhodujúcu časť nákladov
predstavovali náklady na externé služby v celkovej výške 27 992,-Eur – ide najmä o náklady
na priestory, tlač materiálov, externé služby pri realizácii projektov NO VIATICUS, čo
predstavuje , 63,26 ˇcelkových nákladov organizácie. Ďalšou rozhodujúcou skupinou
nákladov boli náklady na personálne zabezpečenie činnosti NO VIATICUS celkom 15 377,Eur, t.j. 34,75 %. NO VIATICUS k 31.12.2018 prepočítane 0,8 zamestnancov
a spolupracovala v priebehu roka s 13 dobrovoľníkmi.
Výsledok hospodárenia za rok 2018 bola strata v celkovej výške 3 337,- Eur. Tento rozdiel
medzi príjmami a výdavkami v bežnom roku bol krytý z finančnej rezervy vytvorenej v roku
2016.
3.2. STAV A POHYB MAJETKU A ZÁVÄZKOV
Stav aktív k 31.12.2018 predstavuje sumu 8 901,- Eur.
Prehľad majetku:
K 31.12.2018 NO VIATICUS nevlastní žiadny neobežný majetok
K 31.12.2018 NO VIATICUS vlastní obežný majetok v celkovej výške 8 901,- Eur
Zdroje krytia majetku:
a) vlastné zdroje krytia majetku:
4 836,- Eur
b) cudzie zdroje krytia majetku:
565,- Eur
 dlhodobé záväzky
61,- Eur
 krátkodobé záväzky
504,- Eur
c) časové rozlíšenie – VBO
3 500,- Eur
(nevyčerpaný príspevok z podielu zaplatenej dane v roku 2018)
4. VÝROK AUDÍTORA K ROČNEJ ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE
Vzhľadom na skutočnosť, že NO VIATICUS nemala v roku 2018 žiadne dotácie zo štátneho
rozpočtu, z rozpočtu štátneho fondu alebo z rozpočtu obce a príjmy NO VIATICUS za rok
2018 neboli vyššie ako 165 969 eur, audit v súlade s § 33 ods. 3 Zákona vykonaný nebol.
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5. ZMENY V ORGANIZÁCII
Správna rada NO VIATICUS sa v priebehu roka 2018 neuzniesla na žiadnych zmenách
v štatúte a nedošlo ani k žiadnym zmenám v zložení orgánov neziskovej organizácie.
6. CIELE A ZÁMERY NO VIATICUS NA ROK 2019
V nadväznosti na doterajšie aktivity NO VIATICUS v roku 2019 navrhujeme pokračovať
v projektoch, ktoré predstavujú trvalú aktivitu organizácie alebo sa ich nepodarilo ukončiť
v priebehu roka 2018. Súčasne navrhujeme pre rok 2019 nové projekty podrobne popísané
ďalej.
Pokračujúce aktivity NO VIATICUS ako trvalé.
1. pokračujúca spoločenská osveta v téme starostlivosti o ťažko chorých a zomierajúcich
– články, blogy, verejné vystúpenia
2. sledovanie stavu legislatívnej prípravy Zákona o dlhodobej starostlivosti a podpora
témy vopred vyslovené priania
3. pokračovanie dobudovania portálu www.zomieranie.sk o problematiku špecifickej
starostlivosti ( do 31.3.2019)
4. pokračovanie projektu „Smrť a virtuálne prostredie“ – doriešením problematiky vo
vzťahu k subjektom, kde sa nepodarilo získať akceptovateľné riešenie
5. vzdelávanie
zdravotníckych pracovníkov – komunikácia s ťažko chorými
a zomierajúcimi pacientmi a ich príbuznými. Projektu budeme naďalej propagovať
a realizovať v zdravotníckych zariadeniach.
Pre rok 2019 navrhujeme ako nové projekty:
1. Prieskum postojov spoločnosti II.
Prieskum nadväzuje na obdobný prieskum realizovaný N.O VIATICUS v roku 2016.
Cieľom tohto prieskumu je zistiť názorový posun u obyvateľov SR na problematiku
umierania a smrti a porovnať ich s výsledkami prieskumu z roku 2016.Tento
opakovaný prieskum môže byť súčasne aj akýmsi hodnotením dopadu aktivít NO
VIATICUS na dianie v spoločnosti v tejto oblasti. Verejná prezentácia záverov
prieskumu bude urobená v porovnaní na výsledky z roku 2016. Bude súčasne
doplnená analýzou dostupných štatistických dát za roky 2016, 2017 prípadne 2018 o
tom, ako sa vyvíjala aj skutočnosť v praxi, kde sa ľudia v posledných momentoch
svojho života v nachádzali a kde dochádzalo k úmrtiam.
2. Projekt Before I die .../ Skôr, ako zomriem, chcem...
Projekt nadväzuje na celosvetovú iniciatívu, ktorá je viac ako v 75 krajinách sveta.
Cieľom projektu je podnietiť v dnešnej uponáhľanej dobe ľudí k premýšľaniu
o podstate života. Zastavenie sa a zamyslenie nad skutočnými hodnotami života, môže
byť súčasne jedna z ciest ako prispieť k odtabuizovaniu problematiky zomierania
a smrti, a znova sa naučiť prijať smrť ako súčasť života.Jednotlivé inštalácie stien
„Before I die...Skôr ako zomriem“ budú umiestnené v mestách na Slovensku, kde sa
podarí získať podporu samospráv alebo lokálneho partnera v rámci verejných
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inštitúcii alebo súkromného sektora. Tento projekt považujeme za dlhodobý,
podmienky pre zotrvanie jednotlivých inštalácii budú individuálne a budú závisieť od
lokálnych podmienok a partnerov.

3. Vzdelávanie zamestnancov v zariadeniach sociálnych služieb
Cieľ projektu je zlepšenie úrovne komunikácie opatrovateľov a pracovníkov zariadení
sociálnych služieb s klientmi a ich rodinnými príslušníkmi, získanie komunikačných techník
na zvládanie záťažovej komunikácie, tréning riešenia konfliktov na príkladoch. Program je
určený pracovníkom v zariadeniach sociálnych služieb, ktorí sú v priamom styku s klientom
a rodinnými príslušníkmi. Vzdelávanie bude pripravené a ponúknuté zariadeniam sociálnych
služieb prostredníctvom ASPSS a bude určené výkonným zamestnancom.
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Príloha č.1
Prehľad návštevnosti portálu www.zomieranie.sk
rok
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018

mesiac
január
február
marec
apríl
máj
jún
júl
august
september
október
november
december

návštevy
4 623
4 597
5 002
5 084
5 021
4 790
4 879
6 028
5 797
4 873
5 436
5 355

nových návštev
76,94%
78,56%
69,69%
76,57%
78,27%
77,27%
76,94%
77,59%
78,80%
78,80%
78,84%
78,15%

užívatelia
3 799
3 866
4 087
4 188
4 206
3 998
4 033
5 019
4 903
4 124
4 571
4 481

Prehľad mediálny výstupov v roku 2018 – printové média
Umiestnenie
Lekárske listy
Zem a vek
Lekar.sk
Zdravotnícke noviny
Pravda
Pravda
Sociálna prevencia

Dátum
február
február
apríl
august
august
október

Názov článku
Rozhovor
Zomieranie nemá byť tabu
Ošetrovanie v domácom prostredí
Rozhovor
Ako ďalej - zamyslenie
Každá smrť znamená koniec života, ktorý sme
poznali
november Môžeme tomu ujsť

Prehľad mediálnych výstupov TV a rozhlas
Vysielanie
RTVS- Silná zostava
RTVS- ranné noviny
Rádio Devín

Dátum
október
november
november

Poznámky (Úč NUJ 3 – 01)

IČO 5

0

3

0

7

8

4

3

/SID

Čl. I
Všeobecné údaje
(1) Zakladatelia NO Viaticus sú:
MUDr. Ján Gajdoš, Ing. Lucia Kondáš, Ing. Jana Červenáková
(2) Orgánmi NO VIATICUS sú:
Správna rada v zložení: MUDr. Ján Gajdoš- predseda
Ing. Lucia Kondáš- člen
JUDr. Lucia Krausová- člen
Riaditeľ:

Ing. Jana Červenáková

Revízor:

Ing. Eleonóra Janíková, MSc.

(3) Cieľom činnosti NO VIATICUS je zmeniť postoje spoločnosti k problematike smrti a zomierania.
(4) V bežnom účtovnom období má NO VIATICUS prepočítaný počet zamestnancov:0,8
z toho počet vedúcich zamestnancov účtovnej jednotky: 0,1
počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávajú činnosť pre účtovnú jednotku je: 13
(5) Účtovná jednotka nemá v svojej pôsobnosti zriadené žiadne organizačné jednotky.
(6) Údaje podľa odseku 4 a čl. III a IV sa uvádzajú v textovej podobe a tabuľkovej podobe.
Čl. II
Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach
(1) Účtovná závierka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti.
(2) Zmeny účtovných zásad a zmeny účtovných metód s uvedením dôvodu týchto zmien a vyčíslením ich vplyvu na finančnú
hodnotu majetku, záväzkov, základného imania a výsledku hospodárenia účtovnej jednotky.
Žiadne zmeny účtovných zásad neboli vykonané.
(3) Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov v členení na
a) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou,
b) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou,
c) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom,
d) dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou,
e) dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou,
f) dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom,
g) dlhodobý finančný majetok,
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h) zásoby obstarané kúpou,
i) zásoby vytvorené vlastnou činnosťou,
j) zásoby obstarané iným spôsobom,
k) pohľadávky,
l) krátkodobý finančný majetok,
m) časové rozlíšenie na strane aktív,
n) záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov,
o) časové rozlíšenie na strane pasív,
p) deriváty,
r) majetok a záväzky zabezpečené derivátmi.
Účtovná jednotka nevlastní žiadny takýto majetok a nemá takéto záväzky.
(4) Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného
majetku, pričom sa uvádza doba odpisovania, použité sadzby odpisov a odpisové metódy pri určení odpisov.
Účtovná jednotka nevlastní žiadny takýto majetok
(5) Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku. Uvádza sa, či účtovná jednotka uplatňuje opravné položky a rezervy.
Účtovná jednotka neuplatňuje opravné položky a rezervy
Čl. III
Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe
(1) Údaje o dlhodobom nehmotnom majetku a dlhodobom hmotnom majetku za bežné účtovné obdobie
Účtovná jednotka nevlastní takýto majetok
(2) Prehľad dlhodobého majetku, na ktorý je zriadené záložné právo a dlhodobého majetku, pri ktorom má účtovná jednotka
obmedzené právo s ním nakladať.
Účtovná jednotka neuplatňuje opravné položky a rezervy
(3) Údaje o spôsobe a výške poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku.
Účtovná jednotka nemá takýto majetok
(4) Údaje o štruktúre dlhodobého finančného majetku za bežné účtovné obdobie a jeho umiestnenie v členení podľa položiek
súvahy a o zmenách, ktoré sa uskutočnili v priebehu bežného účtovného obdobia v jednotlivých položkách dlhodobého
finančného majetku.
Účtovná jednotka nemá takýto majetok
(5) Prehľad opravných položiek k zásobám, pričom sa uvádza ich stav na začiatku bežného účtovného obdobia, tvorba,
zníženie alebo zúčtovanie opravných položiek počas bežného účtovného obdobia a stav na konci bežného účtovného obdobia,
ako aj dôvod tvorby, zníženia alebo zúčtovania opravných položiek k zásobám.
Účtovná jednotka nemá takýto majetok
(6) Opis významných pohľadávok v nadväznosti na položky súvahy a v členení na pohľadávky za hlavnú nezdaňovanú
činnosť, zdaňovanú činnosť a podnikateľskú činnosť.
Účtovná jednotka nemá takéto položky
(7) Prehľad významných položiek časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období.
Na účte náklady budúcich období je vykázaná pomerná časť nákladov na registráciu domén www.viaticus.sk
a www.zomierane.sk rok 2019 vo výške 47,-Eur
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(8) Opis a výška zmien vlastných zdrojov krytia neobežného majetku a obežného majetku podľa položiek súvahy za bežné
účtovné obdobie,:
Vlastné zdroje krytia majetku sa znížili započítaním straty za rok 2017 vo výške - 11 011,-Eur s výsledkom hospodárenia za
rok 2016 vo výške + 19 217,-Eur. Ďalší vplyv na zníženie vlastných zdrojov mala strata z činnosti neziskovej organizácie
vykázanej v roku 2018 vo výške – 3 337,-Eur.
(9) Informácia o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty vykázanej v minulých účtovných obdobiach.
Strata za rok 2017 vo výške - 11 011,-Eur bola započítaná s výsledkom hospodárenia za rok 2016 vo výške + 19 217,-Eur.
Rozdiel bol ponechaný na účte nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.
(10) Opis a výška cudzích zdrojov, a to
Účtovná jednotka k 31.12.2018 ako cudzie zdroje vykázala len krátkodobé záväzky z titulu neuhradenej faktúry vo
výške504,-Eur a bezvýznamný zostatok Sociálneho fondu
(11) Prehľad o významných položkách výnosov budúcich období:
Výnosy budúcich vykázala účtovná jednotka vo výške 3 500,-Eur, ide o časť príjmov získaných z podielu zaplatenej dane
z príjmu za rok 2017 poukázané na účet účtovnej jednotky v roku 2018.
(12) Údaje o majetku prenajatom formou finančného prenájmu,
Účtovná jednotka nemá takýto majetok
Čl. IV
Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje vo výkaze ziskov a strát
(1) Prehľad tržieb za vlastné výkony a tovar s uvedením ich opisu a vyčíslením hodnoty tržieb podľa jednotlivých hlavných
druhov výrobkov, služieb hlavnej činnosti a podnikateľskej činnosti účtovnej jednotky.
Účtovná jednotka v roku 2018 vykázala výnosy za predané služby v rámci nezdaňovanej činnosti v celkovej výške 6 871,Eur.
(2) Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek prijatých darov, osobitných výnosov, zákonných poplatkov a iných
ostatných výnosov.
Účtovná jednotka v bežnom účtovnom období získala 20 174,-Eur formou darov, sponzorských príspevkov od právnických
a fyzických osôb
(3) Prehľad dotácií a grantov, ktoré účtovná jednotka prijala v priebehu bežného účtovného obdobia.
Účtovná jednotka nemá takéto výnosy
(4) Opis a suma významných položiek finančných výnosov; uvádza sa aj celková suma kurzových ziskov, pričom osobitne sa
uvádza hodnota kurzových ziskov účtovaná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.
Účtovná jednotka nemá takéto výnosy
(5) Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek nákladov, nákladov na ostatné služby, osobitných nákladov a iných
ostatných nákladov.
Významnou nákladovou položkou v bežnom účtovnom období boli náklady na externe poskytnuté služby vo výške 27 992,Eur a zamestnancov účtovnej jednotky v celkovej výške 15 378,-Eur
(6) Prehľad o účele a výške použitia podielu zaplatenej dane za bežné účtovné obdobie.
Účtovná jednotka v bežnom účtovnom období získala celkom 17 369,-Eur z podielu zaplatenej dane. V bežnom účtovnom
období použila čiastku 13 869,-Eur, čiastka vo výške 3 500,-Eur bola preúčtovaná na účet výnosy budúcich období a bude
využitá v roku 2019.
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Podiel zaplatenej dane v celkovej výške 13 869,-Eur bol v roku 2018 využitý na realizáciu nasledovných projektov :
a) Vypracovanie a distribúcia brožúr “..aj smrť je normálna. Vieme o nej hovoriť s deťmi?“

2 287,-Eur

b) Správa, prevádzka a vývoj portálu www.zomieranie.sk“

6 817,-Eur

c) Príprava projektu „Before I die..“

565,-,-Eur

d) Konzultácie a právne poradenstvo pri riešení problematiky dlhodobej starostlivosti a
problematiky zavedenia inštitútu „Vopred vyslovené priania“ do právneho poriadku v SR

4 200,-Eur

(7) Opis a suma významných položiek finančných nákladov; uvádza sa aj celková suma kurzových strát, pričom osobitne sa
uvádza hodnota kurzových strát účtovaná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.
Účtovná jednotka nemá takéto náklady
(8) Účtovná jednotka nemá v bežnom účtovnom období povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom.
Čl. V
Opis údajov na podsúvahových účtoch
Významné položky prenajatého majetku, majetku prijatého do úschovy, odpísané pohľadávky a prípadné ďalšie položky.
Účtovná jednotka nemá žiadne podsúvahové účty.
Čl. VI
Ďalšie informácie
Účtovná jednotka nemá žiadne aktíva a pasíva nezachytené v štandardnom účtovnom výkaze.

Tabuľky s doplňujúcimi informáciami k odstavcom s obsahovou náplňou.
Tabuľka k čl. I ods. 4 o počte zamestnancov a dobrovoľníkov

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov

0,8

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie
2,6

z toho počet vedúcich zamestnancov

0,1

0,8

13

11

Bežné účtovné obdobie

Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou
Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku
činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia
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Tabuľka k čl. III ods. 8 o zmenách vlastných zdrojov krytia neobežného majetku a obežného majetku
Stav na začiatku bežného
účtovného obdobia

Prírastky
(+)

Úbytky
(-)

Presuny
(+, -)

Stav na konci bežného
účtovného obdobia

Imanie a fondy
Základné imanie
z toho:
nadačné imanie v nadácii
vklady zakladateľov
prioritný majetok
Fondy tvorené podľa
osobitného predpisu
Fond reprodukcie
Oceňovacie rozdiely z prec.
majetku a záväzkov
Oceňovacie rozdiely z prec.
kapitálových účastín
Fondy zo zisku
Rezervný fond
Fondy tvorené zo zisku
Ostatné fondy
Nevysporiadaný výsledok
hospodárenia minulých rokov
Výsledok hospodárenia za
účtovné obdobie
Spolu

19 217

19217

-11 044

8 173

-3 337

- 3 337

-14 381

4 836
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Tabuľka k čl. III ods. 9 o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty
Názov položky

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovný zisk
Rozdelenie účtovného zisku
Prídel do základného imania
Prídel do fondu tvoreného podľa osobitného predpisu
Prídel do fondu reprodukcie
Prídel do rezervného fondu
Prídel do fondu tvoreného zo zisku
Prídel do ostatných fondov
Úhrada straty minulých období
Prevod do sociálneho fondu
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov
Iné
Účtovná strata

-11 044

Vysporiadanie účtovnej straty
Zo základného imania
Z rezervného fondu
Z fondu tvoreného zo zisku
Z ostatných fondov
Z nerozdeleného zisku minulých rokov
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov

-11 044

Iné
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Tabuľka k čl. III ods. 10
Stav na konci
Druh záväzkov

bezprostredne predchádzajúceho
účtovného obdobia

bežného účtovného obdobia

Záväzky po lehote splatnosti
Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou
splatnosti do jedného roka
Krátkodobé záväzky spolu
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do
piatich rokov vrátane
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť
rokov
Dlhodobé záväzky spolu
Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu

504

2975

504

2975

61

54

565

3029

Tabuľka k čl. III ods. 10 o vývoji sociálneho fondu
Sociálny fond

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Bežné účtovné obdobie

Stav k prvému dňu účtovného obdobia

54

11

Tvorba na ťarchu nákladov

7

43

61

54

Tvorba zo zisku
Čerpanie
Stav k poslednému dňu účtovného obdobia
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