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Vážení priatelia, 

Nezisková organizácia  VIATICUS sa venuje svojej činnosti už päť rokov. Rok 2020 bol pre 

činnosť organizácie výnimočný – nie aktivitami, ale tým, ako sa zúročili všetky aktivity 

predchádzajúcich rokov.  

V  roku 2020 epidémia COVID 19 priniesla tému zomierania a smrti do každodenného života 

celej krajiny.  Aktivity predchádzajúcich rokov ocenili všetci, ktorí tieto informácie Portál  

www.zomieranie.sk  mal v roku 2020 celkom viac ako  128 000 návštev, čo znamená, že sa 

stal základným informačným zdrojom pre tých, ktorí hľadajú  informácie o tejto téme. Všetky 

vynaložené finančné aj ľudské zdroje mali veľký zmysel. 

Napriek tomu, že všetkých celý rok zamestnávali najmä informácie o epidémii, podaril sa 

nám malý úspech. Vďaka intenzívnej komunikácii so zástupcami parlamentných strán sa do 

programového vyhlásenia novej vlády, ktorá vznikla na jar 2020, dostala téma zavedenia 

„medicínskej vôle – vopred vyslovených prianí“ do právneho poriadku v SR, Aj keď sa rezort 

zdravotníctva venoval najmä epidémii, veríme, že do konca volebného obdobia sa potrebné 

zákonné zmeny podarí prijať. Na podporu tejto témy bol vytvorený a verejnosti sprístupnený 

nový informačný portál www.vopredvyslovenepriania.sk. Portál sa postupne dostáva do 

povedomia, jeho cieľom bude najmä podporovať tému v čase, keď sa táto témy bude 

v spoločnosti viac riešiť a diskutovať. 

Napriek zložitému roku  2020 sa predsa len našli podporovatelia – spoločnosti aj fyzických 

osoby, ktoré prispeli našej organizácii v rámci možnosti darovať 2 % dane. Toto bol v roku 

2020 jediný zdroj príjmov pre organizáciu. 

Priatelia,  

vážime si vašu doterajšiu podporu a priazeň. Táto náročná doba ukázala veľký zmysel našej 

práce, budeme v nej pokračovať. 

      Ďakujeme! 

 

         

                                                                                   

                                                                                              Jana Červenáková    

            Riaditeľka NO VIATICUS 

http://www.zomieranie.sk/
http://www.vopredvyslovenepriania.sk/
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1. ÚVOD 

 

Nezisková organizácia VIATICUS n.o. so sídlom: Miletičova 559/21, 821 08 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 Krausová, člen 

 

Výkonný riaditeľ:  Ing. Jana Červenáková 

 

Revízor:    Ing. Eleonóra Janíková, MSc.  
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2. PREHĽAD ČINNOSTÍ USKUTOČNENÝCH ORGANIZÁCIOU ZA ROK 2020 

 
Činnosť NO VIATICUS bola v predchádzajúcich rokoch venovaná naplneniu základného 

poslania, ktoré bolo dôvodom na vznik organizáciu – vytvorenie záchytného bodu pre 

všetkých, ktorí sú konfrontovaní so zložitými otázkami súvisiacimi so zomieraním a smrťou. 

Túto základnú misiu považujeme za splnenú.  

 

V ťažkom roku 2020, ktorý ovládla epidémia COVID 19, bol neoceniteľnou pomocou pre 

celú spoločnosť portál www.zomieranie.sk ako rozhodujúci zdroj informácii pre verejnosť. Za 

obsah portálu poďakovali jeho návštevníci mnohými mailami a správami. Prehľad 

návštevnosti portálu www.zomieranie.sk podľa jednotlivých mesiacov je pripojený v prílohe 

č.1 tohto materiálu. 

 

Situácia v roku 2020 obmedzila všetky ďalšie aktivity NO VIATICUS  

 

1.         Projekt „Before I Die“ 

. 

Tento projekt žiaľ v roku 2020 nebolo možné realizovať, vzhľadom na nepriaznivú 

epidemiologickú situáciu s COVID-19. Hlavným prínosom tohto projektu je zastavenie sa pri 

stene želaní a zamyslenie sa. Počas pandémie, a s ňou spojeným zákazom stretávania sa 

a vychádzania, by bola realizácia takejto steny v rozpore s nariadeniami hygienikov. 

S projektom budeme pokračovať v priaznivej epidemiologickej situácií.  

   

2. Pokračovanie práce na legislatívnej zmene  „Vopred vyslovené priania“ 

 

V roku 2019 bol vypracovaný podklad pre realizáciu projektu „Vopred vyslovené priania“ 

a a stanovený harmonogram realizácie tejto aktivity v  roku 2020. Podarilo sa nám zrealizovať 

webový portál www.vopredvyslovenepriania.sk. Jeho obsahom sú informácie o samotných 

vopred vyslovených prianiach (medicínska vôľa), ako sa jednotlivé krajiny s touto témou 

vysporiadavajú, aký je stav na Slovensku, spísali sme potrebné kroky, ktoré je nutné 

realizovať a nakoniec sme sa opreli o stanoviská odborníkov (lekár Branislav Maček, teológ 

Ondrej prostredník a p. Jana Pitková z Kolobehu života). Názor verejnosti sme zverejnili 

v prieskume našej organizácie z roku 2019. Vzhľadom na situáciu s COVID-19, a zaťaženosť 

rezortu zdravotníctva, nebolo v roku 2020 možné presadzovať legislatívne zmeny v tomto 

projekte 

 

3.        Doplňovanie a rozširovanie  webu www.zomieranie.sk 

 

V roku 2020 bol portál rozšírený o ďalšie články a rozhovory.  

 

4.  Šírenie osvety cez médiá 

 

V roku 2020 sme dostali viacero pozvánok na účasť na konferenciách a seminároch. Viaceré 

museli organizátori, vzhľadom na nepriaznivú situáciu s COVID 19, zrušiť.  

Televízia TA3 v relácií TAK TAKTO?! počas pandémie sa venovala viacerým témam, ktoré 

táto situácia vyvolala. Téme „O zomieraní sa bojíme hovoriť“ sa redaktorka relácie venovala 

v rozhovore s riaditeľkou organizácie Janou Červenákovou. 

Šíreniu osvety v tejto téme sa venuje  blog janacervenakova.blog.sme.sme, ktorý sa ukázal 

byť medzi čitateľmi veľmi populárny.  

http://www.zomieranie.sk/
http://www.zomieranie.sk/
http://www.vopredvyslovenepriania.sk/
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V novembri sa Jana Červenáková zúčastnila 4. celosvetovej pacientskej konferencií AOPP, 

ktorá prebehla online s prednáškou na tému „Medicínska vôľa pacienta“. 

 

 

3. ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA ZA ROK 2020  

  

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 

bola zostavená dňa 21.6.2021 Účtovná závierka s prílohami bude zverejnená v Registri 

účtovných závierok v súlade s platnými právnymi predpismi. Úplné znenie účtovnej závierky 

k 31.12.2020 s prílohami je pripojené v prílohe č.2. 

 

3.1. ZHONOTENIE ZÁKLADNÝCH ÚDAJOV  

 

Za rok 2020 boli výnosy NO VIATICUS celkom len 5 214 ,- Eur. Všetky príjmy boli 

nedaňové a boli tvorené darmi fyzických vo výške 1 249,-Eur a príspevkami z podielu 

zaplatenej dane v celkovej výške  3 965 ,-Eur. 

 

V roku 2020 pôsobila organizácia v mimoriadne úspornom nákladovom režime a celkové 

náklady NO VIATICUS boli 5 787,-Eur. Najväčšie položky boli náklady na vytvorenie 

portálu www.vopredvyslovenepriania.sk vo výške 1500,-Eur a dar pre Asociáciu na ochranu 

práv pacientov vo výške 1 500,-Eur. Zostávajúce náklady boli na  poplatky za registrované 

domény a prevádzku webových stránok vo výške 693,-Eur a drobné náklady na prevádzku v 

celkovej v celkovej výške  2 094,- Eur ( nájomné, poštovné, notárske poplatky, bankové 

poplatky) V roku 2020 neboli žiadne náklady na personálne zabezpečenie činnosti NO 

VIATICUS, všetky aktivity NO VIATICUS boli zabezpečované  dobrovoľnícky. 

  

Výsledok hospodárenia za rok 2020 bola strata v celkovej výške 527,- 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 31.12.2020  predstavuje sumu 3 879,- Eur. 

 

Prehľad majetku: 

K 31.12.2019 NO VIATICUS nevlastní žiadny neobežný majetok 

 

K 31.12.2019 NO VIATICUS vlastní obežný majetok v celkovej výške 2 257,- Eur 

 

 

Zdroje krytia majetku:  

a) vlastné zdroje krytia majetku:   3 818,- Eur 

http://www.vopredvyslovenepriania.sk/
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b) cudzie zdroje krytia majetku:          61,- Eur 

• dlhodobé záväzky                       61,- Eur 

 

4. VÝROK AUDÍTORA K ROČNEJ ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE 

 

Vzhľadom na skutočnosť, že NO VIATICUS nemala v roku 2020 žiadne dotácie zo štátneho 

rozpočtu, z rozpočtu štátneho fondu alebo z rozpočtu obce a príjmy NO VIATICUS za rok 

2020 neboli vyššie ako 165 969 eur, audit v súlade s § 33 ods. 3 Zákona vykonaný nebol. 

 

5. ZMENY V ORGANIZÁCII 

 

V roku 2020 nedošlo k žiadnym zmenám v zložení orgánov neziskovej organizácie.NO 

VIATICUS, došlo k zmene sídla spoločnosti, tieto zmeny boli riadne zaregistrované na 

príslušnom štátnom orgáne, 

 

6. CIELE A ZÁMERY NO VIATICUS NA ROK 2021 

 
V nadväznosti na doterajšie aktivity NO VIATICUS v roku 2021 navrhujeme pokračovať 

v projektoch, ktoré predstavujú trvalú aktivitu organizácie.  

V roku 2021 nenavrhujeme nové projekty, kvôli nedostatku financií a pandémií valcujúcej 

svet. Navrhujeme pokračovať v projektoch, ktoré majú najväčší vplyv na verejnosť - šírenie 

osvety k téme zomierania cez portál www.zomieranie.sk. O nadpriemernej čitateľnosti svedčí 

aj graf uvedený v prílohe č.1. 

.  

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 podpory a rozvoja portálu www.zomieranie.sk  

4. pokračovanie v propagácii a podpore portálu www.vopredvyslovenepriania.sk  

5. podpora projektu „Before I die...“ pokiaľ to bude možné. 

 

 

http://www.zomieranie.sk/
http://www.zomieranie.sk/
http://www.vopredvyslovenepriania.sk/


 

Príloha č.1 

Prehľad návštevnosti portálu www.zomieranie.sk v roku 2020 

rok mesiac návštevy nových návštev užívatelia 

2020 1 10 469 75,13% 8 452 

2020 2 9 471 76,24% 7 826 

2020 3 8 731 77,23% 7 249 

2020 4 8 391 76,24% 6 875 

2020 5 11 994 76,45% 9 870 

2020 6 11 933 76,11% 9 522 

2020 7 10 760 76,89% 8 909 

2020 8 10 959 77,87% 9 126 

2020 9 10 553 77,20% 8 697 

2020 10 12 630 77,62% 10 515 

2020 11 13 318 76,28% 10 874 

2020 12 9 183 76,08% 7 556 

 

     

2020 priemer/mes  10 699 76,61% 8 789 

 celkom 128 392   
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č.r. 
Bezprostredne 

predchádzajúce 
účtovné obdobie

Brutto Korekcia Netto Netto

b 1 2 3 4

001

Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008 002

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

Softvér  013 - (073+091AÚ) 004

Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ) 005

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

Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku      (041-093) 007

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

Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020 009

Pozemky  (031) 010 x

Umelecké diela a zbierky  (032) 011 x

Stavby  021 - (081 + 092AÚ) 012

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

Dopravné prostriedky  023 - (083 + 092AÚ) 014

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

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

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

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

Obstaranie dlhodobého hmotného majetku  (042 - 094) 019

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

Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028 021

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

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

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

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

Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)  026

Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ) 027

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

Strana aktív
Bežné účtovné obdobie

a

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

1.

2.

3 .

Strana 2

IČO SIDSúvaha (Úč NUJ 1-01)



Bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie

Brutto Korekcia Netto Netto
b 1 2 3 4

029

Zásoby r. 031 až r. 036 030

Materiál  (112 + 119) - 191 031

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

Výrobky  (123  - 194) 033

Zvieratá  (124 - 195) 034

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

Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041 037

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

Ostatné pohľadávky (315 AÚ  -  391AÚ) 039

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

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

Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050 042

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

Ostatné pohľadávky (315 AÚ  -  391 AÚ) 044

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

Daňové pohľadávky (341 až 345) 046 x

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

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

Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ) 049

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

Finančné účty r. 052 až r. 056 051

Pokladnica  (211 + 213) 052 x

Bankové účty (221 AÚ + 261) 053 x

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

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

Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ) 056

057
Náklady budúcich období  (381) 058

Príjmy budúcich období  (385) 059

060

a

Strana aktív č.r. 
Bežné účtovné obdobie 

1.

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

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

2.

3.

4.

C. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE  SPOLU r. 058 a r. 059
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IČO SIDSúvaha (Úč NUJ 1-01)



č.r. Bežné účtovné 
obdobie

Bezprostredne 
predchádzajúce účtovné 

obdobie
b 5 6

061

062
063
064
065
066
067
068
069
070
071

3. 072

4.
073

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

090

091

092

093

094
095
096
097
098
099
100
101
102
103
104

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov 
(+; - 428)

Strana pasív

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

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

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

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

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

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

Spojovací účet pri združení (396)

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

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

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

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

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

Výnosy budúcich období  (384)
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU  r.061+ r.074 + r.101
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SIDIČOSúvaha (Úč NUJ 1-01)



Hlavná 
nezdaňovaná Zdaňovaná Spolu

a b c 1 2 3 4

501 Spotreba materiálu 01

502 Spotreba energie 02

504 Predaný tovar 03

511 Opravy a udržiavanie 04

512 Cestovné 05

513 Náklady na reprezentáciu 06

518 Ostatné služby 07

521 Mzdové náklady 08

524 Zákonné sociálne poistenie a zdravotné 
poistenie 09

525 Ostatné sociálne poistenie 10

527 Zákonné sociálne náklady 11

528 Ostatné sociálne náklady 12

531 Daň z motorových vozidiel 13

532 Daň z nehnuteľností 14

538 Ostatné dane a poplatky 15

541 Zmluvné pokuty a penále 16

542 Ostatné pokuty a penále 17

543 Odpísanie pohľadávky 18

544 Úroky 19

545 Kurzové straty 20

546 Dary 21

547 Osobitné náklady 22

548 Manká a škody 23

549 Iné ostatné náklady 24

551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a 
dlhodobého hmotného majetku 25

552
Zostatková cena predaného dlhodobého 
nehmotného majetku a dlhodobého 
hmotného majetku  

26

553 Predané cenné papiere 27

554 Predaný materiál 28

555 Náklady na krátkodobý finančný majetok 29

556 Tvorba fondov 30

557 Náklady na precenenie cenných papierov 31

558 Tvorba a zúčtovanie opravných položiek 32

561 Poskytnuté príspevky organizačným 
zložkám 33

562 Poskytnuté príspevky iným účtovným 
jednotkám 34

563 Poskytnuté príspevky fyzickým osobám 35

565 Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej 
dane 36

567 Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky 37

38

Číslo 
účtu Náklady Číslo 

riadku 

Činnosť Bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie

Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
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IČO   SID/Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01)



Hlavná 
nezdaňovaná Zdaňovaná Spolu

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

611 Zmena stavu zásob nedokončenej výroby 42

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

623 Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku 48

624 Aktivácia dlhodobého hmotného majetku 49

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

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

652 Výnosy z dlhodobého finančného majetku 60

653 Tržby z predaja cenných papierov a 
podielov 61

654 Tržby z predaja materiálu 62

655 Výnosy z krátkodobého finančného 
majetku 63

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

661 Prijaté príspevky od organizačných zložiek 67

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

74

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

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

r. 74 - r. 38

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

Číslo 
účtu Výnosy Číslo 

riadku 

Činnosť Bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie

Strana 6

IČO   SID/Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01)



Strana 7 

 

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 

       z toho počet vedúcich zamestnancov účtovnej jednotky: 0 

       počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávajú činnosť pre účtovnú jednotku je: 8 

  

(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, 

h) zásoby obstarané kúpou, 
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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, www.zomierane.sk,www.beforeidie.sk, www.vopredvyslovenepriania.sk  rok 2020 vo výške 121,-Eur 
a pomerná časť nákladov na vytvorenie informačného portálu www.vopredvyslovenepriania.sk vo výške 1500,-Eur. 

 

http://www.viaticus.sk/
http://www.zomierane.sk,www.beforeidie.sk/
http://www.vopredvyslovenepriania.sk/
http://www.vopredvyslovenepriania.sk/
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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 vo výške 4390,-Eur v roku 2019 sa znížili o strata z činnosti neziskovej organizácie vykázanej v  
roku 2020 vo výške –572 ,-Eur na 3818,-Eur.. 

(9)  Informácia o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty vykázanej v minulých účtovných obdobiach. 

    Strata za rok 2019 vo výške –442,-Eur bola započítaná s kladným výsledkom hospodárenia predchádzajúcich rokov vo výške 
+ 4836-Eur.  

(10)  Opis a výška cudzích zdrojov, a to 

    Účtovná jednotka  k 31.12.2020   ako cudzie zdroje vykázala len  bezvýznamný zostatok Sociálneho fondu 

(11) Prehľad o významných položkách výnosov budúcich období: 

     Účtovná jednotka nemá takéto výnosy. 

(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 nemala v roku 2020 takéto výnosy. 

(2) Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek prijatých darov, osobitných výnosov, zákonných poplatkov a iných 
ostatných výnosov.  

     Účtovná jednotka v nemala v roku 2020 takéto výnosy 

(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.  

    V roku 2020 účtovná jednotka pracovala vo finančne úspornom režime, mala minimálne náklady na zabezpečenie prevádzky 
a náklady na vytvorenie webovej stránky www.vopredvyslovenepriania.sk v celkovej výške 3 000,-Eur, ktoré boli časovo 
rozlíšené. 

(6) Prehľad o účele a výške použitia podielu zaplatenej dane za bežné účtovné obdobie. 

    Účtovná jednotka v bežnom účtovnom období získala celkom 3 966,-Eur z podielu zaplatenej dane.  Podiel zaplatenej dane 
bol v roku 2020 využitý najmú na úhradu nákladov súvisiacich s vytvorením informačného portálu 
www.vopredvysolvenepriania.sk vo výške 3 000,-Eur, úhradu nákladov na každoročné poplatky za registráciu domén vo výške 
693,--Eur, zostávajúca časť na úhradu drobných prevádzkových nákladov na činnosť neziskovej organizácie. 

 

 

http://www.vopredvyslovenepriania.sk/
http://www.vopredvysolvenepriania.sk/
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 (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 

 
Bežné  účtovné obdobie 

Bezprostredne 
predchádzajúce účtovné 

obdobie 

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov   

z toho  počet vedúcich zamestnancov   

Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou    

Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku 
činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia 

8 15 
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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 

4 836  -  446            4 390 

Výsledok hospodárenia za 
účtovné obdobie 

                     -  572  -  572 

Spolu     4 846  -1 028             3 818 
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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 - 442 

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 - 442 

Iné   
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Tabuľka k čl. III ods. 10  

Druh záväzkov 
Stav na konci 

bežného účtovného obdobia 
bezprostredne predchádzajúceho 

účtovného obdobia 

Záväzky po lehote splatnosti   

Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou 
splatnosti do jedného  roka 

  

Krátkodobé záväzky spolu  61 141 

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od  jedného  do 
piatich  rokov  vrátane  

   80 

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť 
rokov  

  

Dlhodobé záväzky spolu   61   61 

Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu   61 141 

 

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

Sociálny fond Bežné  účtovné obdobie 
Bezprostredne predchádzajúce 

účtovné  obdobie 

Stav k prvému dňu účtovného obdobia 61 61 

Tvorba na ťarchu nákladov    

Tvorba zo zisku   

Čerpanie   

Stav k poslednému dňu účtovného obdobia 61 61 
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