
VÝROČNÁ  
SPRÁVA ZA ROK 
2021



2

Milí priatelia Červeného nosa,

smiech a humor sú v tomto období plnom stresu, na-
pätia a frustrácie nesmierne potrebné ingrediencie. 
Pomáhajú nám prekonať ťažké chvíle a zdanlivo bez-
nádejné situácie, ktorým sme kvôli pandémii Covid-19 
vystavení ako jednotlivci, rodiny, ale aj ako spoločnosť.
V roku 2021 sme si potrebu humoru, tejto vzácnej vý-
sady ľudstva, uvedomili ešte výraznejšie, keď hospi-
talizované deti či seniori v DSS ostali opäť izolovaní.

So skúsenosťami z prvej vlny pandémie sme však ve-
deli flexibilne reagovať a rozveseliť ich cez obrazov-
ky tabletov či počítačov. V online verzii sme zrealizo-
vali týždňový program Cirkus Paciento a inšpirovali 
tak ďalšie organizácie medzinárodnej skupiny RED 
NOSES INTERNATIONAL.

Zdravotní klauni podporili dobrú náladu pacientov aj 
pri vstupe do nemocníc. Na Deň sestier vítali do ran-
nej služby dokonca i  personál nemocníc, ktorý je 
pandémiou veľmi zasiahnutý a vyčerpaný. Potrebuje 
podporu, ktorú sa mu snažíme poskytnúť aj my, prá-
ve prostredníctvom humoru. Klaunským umením sme 
v  uplynulom roku pomáhali tiež v  očkovacích cen-
trách, kde ľudia čelili strachu, neistote či nervozite.

Vďaka dôvere, ktorú nám preukázali nemocnice, 
a  vďaka nášmu profesionálnemu prístupu sme sa 
však vrátili na oddelenia hneď, ako to situácia dovo-
lila. Vedenie nemocníc vníma, aká dôležitá je pre pa-
cientov práve v tomto čase psychická pohoda a dob-
rá nálada.

Bez pomoci našich darcov by sme nič zo spomínané-
ho nemohli uskutočniť. Nesmierne si túto podporu 
vážime a ďakujeme Vám, že spolu s nami prinášate 
radosť a smiech tým, ktorí ich najviac potrebujú, naj-
mä v tomto turbulentnom období.

Milan Šagát 
výkonný riaditeľ

Pavel Mihaľák 
umelecký riaditeľ

Zo srdca ďakujeme!
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ZDRAVOTNÉ 
KLAUNIÁDY 
V NEMOCNICIACH
Naši profesionálni zdravotní klau-
ni pravidelne navštevujú pacien-
tov detských oddelení po celom 
Slovensku, aby odohnali stres 
vyvolaný pobytom v  nemocni-
ci a podporili psychickú pohodu. 
Klauniády v čakárňach odborných 
ambulancií spríjemnia čas deťom 
i rodičom.

Mesiace, ktorými začal predo-
šlý rok, však boli iné a pre vážnu 
epidemickú situáciu sme návšte-
vy nemocníc dočasne nahradili 
klaunovaním cez videohovory 
či pred nemocnicami. Pre všet-
kých, zvlášť pre deti, sú osobné 
stretnutia nenahraditeľné, preto 
sme boli šťastní, keď sme sa od 
apríla začali vracať do nemocníc, 
samozrejme, dodržiavajúc všetky 
hygienické nariadenia.

Zdravotní klauni sú neodmysliteľnou súčasťou nášho denného života 

v DFNsP v Banskej Bystrici. Aj v čase pandémie Covid-19, keď dodr-

žujeme prísne hygienicko-epidemiologické pravidlá, vám patrí vďaka 

za to, že nám pomáhate v dodaní úsmevu a radosti aspoň spôsobom, 

ktorý je bezpečný pre pacientov a aj pre vás. Musíme veľmi pochváliť 

vaše klauniády pred nemocnicou, kde aj veľmi ustrašené dieťa alebo 

rodič zabudne, že ide do nemocnice.

Mgr. Ľuba Pohorelá, námestníčka pre ošetrovateľskú starostlivosť 

Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou, Banská Bystrica
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SMIECH 
NEPOZNÁ VEK

Naši zdravotní klauni prinášajú 
v programe Smiech nepozná vek 
starším ľuďom v zariadeniach so-
ciálnych služieb a  nemocniciach 
radosť, zážitok a  aktivizáciu pa-
mäti. Ku  každému seniorovi sa 
správajú s úctou a empaticky. Vy-
tvárajú vtipné situácie, lebo hu-
mor je potrebný vždy, bez ohľadu 
na vek.

Časť minulého roka sme sa mohli 
so seniormi stretávať len pro-
stredníctvom obrazoviek table-
tov či mobilov. O  to väčšia bola 
naša aj ich radosť, keď sme sa 
po dlhých mesiacoch opäť zvítali 
naživo ako starí priatelia. Zase sa 
smiali a zažívali krásne chvíle pri 
rozhovore či hudbe. Jednoducho 
sme boli zase spolu!

Ďakujeme vám za vaše návštevy v našom zariadení. Za radosť, kto-

rú rozdávate medzi našich starkých, za spev, ktorý sa nesie z izieb 

ležiacich seniorov. Za vaše úžasné kostýmy, ktoré dokážu rozosmiať 

všetkých navôkol. Svojím prístupom ich dokážete povzbudiť k citovým 

prejavom a k fyzickej aktivite. Patrí vám veľké ĎAKUJEM za to, že 

nezabúdate na tých najzraniteľnejších v našej spoločnosti.

Valéria Stajančová, zástupkyňa riaditeľa / vedúca úseku odborných 

a iných činností Zariadenie pre seniorov Harmónia, Prešov – Cemjata
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N.O.S. 
NA OPERAČNÚ SÁLU
Viete, že na operáciu možno ísť 
s úsmevom alebo dokonca s po-
riadne hlasným smiechom? Počas 
programu N.O.S., v ktorom zdra-
votný klaun odprevádza detských 
pacientov na operačnú sálu, je to 
celkom bežné. Navyše, prítom-
nosť zdravotného klauna pomáha 
aj rodičom operovaného dieťaťa.

Aj v minulom roku sme rozosmia-
li či dokonca roztancovali nejed-
no dieťa cestou na operačnú sálu, 
a  to vo všetkých troch detských 
nemocniciach na Slovensku  – 
NÚDCH Bratislava, DFNsP Koši-
ce, DFN Banská Bystrica. Okrem 
toho sa nám podarilo rozšíriť 
klaunský tím špecializovaný prá-
ve na tento program o 4 členov.

Milý Červený nos, v nemocnici sme strávili pre niekoho „len“ 3 dni, 

ale vďaka vám sme ich mali aspoň na chvíľu veselšie. Som rodič 

a musím priznať, že prítomnosť jedného z vás, ktorý nás sprevá-

dzal z oddelenia na predoperačnú sálu, bola na nezaplatenie aj pre 

mňa. Odpútali ste moje myšlienky od operácie a sústredila som sa 

na šťastný úsmev svojho synčeka. Držím vám prsty. Práca, kto-

rú robíte, dáva veľký zmysel a radosť nielen malým, ale i veľkým! 

ĎAKUJEME!“
Veronika
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PREZUVKY 
MÁME

Zdravotní klauni navštevujú aj 
vážne choré deti, ktoré vyžadu-
jú paliatívnu alebo inú dlhodobú 
intenzívnu starostlivosť v domá-
com prostredí. Dôvod na smiech, 
úsmev či rozptýlenie v ťažkej si-
tuácii je dôležitý pre celú rodinu, 
pretože chorobou dieťaťa sú za-
siahnutí aj súrodenci a rodičia.

Keď sme si konečne mohli obuť 
prezuvky a prísť na skutočné náv-
števy rodín chorých detí, všetci 
sme si to poriadne užívali. Mu-
seli sme počkať až do leta, ale 
stálo to za to! Zábavy, veselých 
pesničiek i smiechu bolo plno aj 
počas videohovorov, no na osob-
né návštevy sme sa všetci tešili 
ešte viac.

Mirka má klaunov veľmi rada. Ešte len počuje slovo klaun a už 

sa na jej tvári vyčarí úsmev. A keď sa dozvie, že prídu k nám, 

skáče od radosti. Klauni u nás doma vždy vyčaria úsmev na 

tvárach detí, ale aj dospelých. Nie je nič krajšie, ako vidieť 

dieťa naozaj od srdca sa smiať. A to vaši a naši klauni u nás 

doma dokážu. Ďakujeme vám za to.
Mirkina mamina s rodinou
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CIRKUS 
PACIENTO
Nové podnety, zvýšenie seba-
vedomia a  chuť do života dlho-
dobo chorým deťom. To prináša 
program Cirkus Paciento. Počas 
týždňa majú deti príležitosť na-
učiť sa pod vedením klaunov nie-
čo nové a nájsť odvahu predviesť 
svoje zručnosti vo veľkom cirku-
sovom predstavení.

Prvýkrát v  histórii sme zažíva-
li cirkusovú výuku aj záverečné 
predstavenie v  online priestore, 
a  to spolu s  pacientmi z  oddele-
ní detskej psychiatrie v  kremnic-
kej a martinskej nemocnici. V lete 
sme už mohli postaviť ozajstné 
šapitó – pri liečebni Marína v Ko-
váčovej, pri NÚDTaRCH v  Dol-
nom Smokovci a pri Detskej psy-
chiatrickej liečebni Hraň. Na jeseň 
sa  klaunským zručnostiam priu-
čili pacienti detských onkologic-
kých oddelení v NÚDCH Bratisla-
va a v DFN Košice.

Milí klauni, chceli by sme vám v mene celého nášho tímu a v mene 

detí poďakovať za krásny, zaujímavý a veľmi podnetný týždeň pre 

deti. Boli veľmi spokojné, tešili sa zo svojich úspechov, ktoré mohli 

počas posledného dňa predviesť, a s radosťou na tieto zážitky spo-

mínajú. Každé dieťa bolo zahrnuté, pre každé ste našli to, v čom je 

šikovné, a zapojilo sa do spoločného vystúpenia. Veríme, že ste sa 

aj vy cítili rovnako príjemne ako my s vami. Ďakujeme za smiech, 

zábavu a Vašu podporu s dobrou náladou.
Tešíme sa na každé ďalšie stretnutie, pretože smiech lieči.

Tím DPL n.o. Hraň
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KLAUNOVANIE 
VO VAKCINAČNÝCH 

CENTRÁCH
Našich zdravotných klaunov mô-
žete stretnúť hlavne v nemocni-
ciach a seniorských zariadeniach, 
ale existujú aj výnimočné situácie, 
keď na nich narazíte na mieste, 
kde ich nečakáte. Ich prítomnosť 
tam však má svoje opodstatnenie.

Takým miestom boli minulý rok 
vakcinačné centrá. Keďže sme na 
jar nemohli navštevovať nemoc-
nice, využili sme svoj čas a klaun-
ské umenie, aby sme v súlade so 
svojím poslaním pomohli tým, 
ktorí to potrebovali. Dospelí, rov-
nako ako deti, zvyknú mať strach 
z neznámeho. Klaunovali sme vo 
vakcinačných centrách nielen pre-
to, aby očkovaným rýchlejšie ply-
nul čas, ale hlavne preto, aby sme 
rozptýlili stres, nervozitu a navo-
dili lepšiu náladu.

Zdravím všetkých. Len vám chcem poďakovať za vašu dnešnú 

skvelú prítomnosť v očkovacom centre v Bratislave na futba-

lovom štadióne. Bolo úžasné vás tam mať. Zažili sme aj vašu 

profesionalitu, keď jednej pani prišlo nevoľno. Všetko v kľude, 

v pokoji, pre nás ostatných s pocitom, že veci máte spolu so 

zdravotníkmi vo svojich rukách a tak je všetko ok. Držte sa, 

veľa síl do vašej služby. Ste perfektní. Ďakujeme ešte raz.

Leja z Bratislavy

FF
P2



9

VZDELÁVANIE 
ZDRAVOTNÝCH 
KLAUNOV
Vzdelávanie klaunského tímu je 
pre Červený nos nesmierne dô-
ležité, keďže podmieňuje kvalitu 
jeho umeleckej práce v nemocni-
ciach. Požadovaná úroveň vzde-
lania a profesionalita je potvrde-
ná aj medzinárodným Certifiká-
tom profesionálneho zdravotného 
klauna. Ku koncu roka 2021 sme 
mali certifikovaných už 38 zdra-
votných klaunov.

Za celý rok sme členov klaunské-
ho tímu vyslali na 28 worksho-
pov a prednášok do Medzinárod-
nej školy humoru a  zrealizovali 
sme 21 workshopov na regionál-
nej úrov ni. Koncom augusta sme 
zorganizovali aj 4-dňové národné 
stretnutie tímu Červeného nosa. 
Zdravotní klauni zo všetkých kú-
tov Slovenska sa pod vedením 
zahraničných lektorov vzdelávali 
a vymieňali si cenné skúsenosti.

Keďže kvôli obmedzeniam nemohli zdravotní klauni dl-

hodobo naplno klaunovať, pociťovali sme potrebu osviežiť 

si svoje umelecké zručnosti, aby sme sa vrátili k podstate 

klaunovania. Hoci dodržiavame odstupy a nosíme rúš-

ka, skrátka pracujeme inak, nemôžeme stratiť skutoč-

ný kontakt s ľuďmi. Aj preto sme zorganizovali v júni 

9 celodenných intenzívnych umeleckých workshopov 

pre všetky regionálne klaunské tímy.

Pavel Mihaľák, umelecký riaditeľ Červeného nosa
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vo Viedni, pričom minulý rok sa naši klauni zúčast-
nili na 28 z nich. Aj na úrovni manažmentu sa konajú 
pravidelné stretnutia, ktoré sú veľmi prínosné pre 
ďalší rozvoj jednotlivých organizácií ako aj samot-
nej RNI. Rovnako dôležité sú tiež stretnutia spojené 
s výmenou skúseností a vzdelávacími aktivitami pre 
PR a FR expertov z jednotlivých krajín.

RED NOSES INTERNATIONAL

RED NOSES INTERNATIONAL je naším významným 
partnerom, ktorý zastrešuje 11 organizácií profesio-
nálnych zdravotných klaunov z rôznych krajín.

Medzinárodná spolupráca v rámci RED NOSES 
 INTERNATIONAL zahŕňa mnohé spoločné aktivi-
ty, vrátane medzinárodného stretnutia zdravotných 
klaunov, ktoré sa v r. 2021 uskutočnilo pod organizač-
nou taktovkou slovinských kolegov v online priesto-
re. Nenahraditeľným prínosom tohto partnerstva 
sú aj workshopy v Medzinárodnej škole  humoru 
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KLAUNOVANIE 
V ČÍSLACH
V roku 2021 sme zrealizovali cel-
kom 2 124 klauniád, čo predsta-
vuje tisícky hodín klaunského hu-
moru pre tých, ktorí to potrebujú. 
Zdravotné klauniády v nemocni-
ciach, či už išlo o detské oddele-
nia, čakárne ambulantných leká-
rov, či klauniády pred nemocni-
cami, predstavovali 1 367 návštev, 
z toho 1 200 bolo osobných, zvy-
šok cez videohovory. Naši klauni 
odprevádzali deti na operácie po-
čas 132 dopoludní. V skutočných 
Cirkusoch Paciento sa dlhodobo 
hospitalizované deti učili 28  dní 
a 10 cirkusových dní sa udialo cez 
obrazovky počítačov. S  prezuv-
kami sme pacientov u nich doma 
navštívili  17-krát osobne a 51-krát 
virtuálne. Za se niormi sme zaví-
tali  152-krát, pritom 116-krát na-
živo. V očkovacích centrách sme 
klaunovali  351-krát.

2  2
1
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1367Zdravotné
klauniády

351Očkovacie
centrá

152Smiech
nepozná vek

N.O.S. 132

Cirkus
Paciento 38

Iné 16

Prezuvky
máme 68
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Predstavenstvo  

Pavel Mihaľák
Umelecký riaditeľ

Ad
mi
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 č

as
ť

Valné zhromaždenie 
Katarína Šimovičová
Renáta Bláhová
Monica Culen 
Giora Seeliger  
Daniela Sejnová  
Katarína Bálintová 
Gary A. Edwards

Katarína Šimovičová,
predsedníčka a štatutárny orgán

Gary A. Edwards,
zástupca a poradca pre umelecké otázky

Giora Seeliger

Katarína Bálintová,
právna poradkyňa

Monica Culen,
tajomníčka 

Milan Šagát
Výkonný riaditeľ 
a štatutárny orgán

Petra Lišková
Financie a personalistika

Alena Trnovcová
Účtovníctvo

Zuzana Bobrová
Projektová asistentka

Administratíva

PR a komunikácia

Martina Dobšinská
Marketing a médiá

Martina Madejová
PR a komunikácia

Fundraising

Face to face fundraising

Renáta Tekulová
F2F a Telemarketing teamleader

Telemarketing (3)

F2F (9)

Katarína Chrenková
Databázový manažment

Katarína Kouřilová
Riaditeľka FR

Koučing
Jaroslava Sýkorová, Eva Okoličániová, Boris Bačik, Milan Chalmovský, Katarína Baranová, 
Roman Večerek, Jana Sovičová

Administratíva, umelecká časť

Kristína Poloncová
Koordinátorka umeleckej časti 

Michaela Kolláriková
Koordinátorka vzdelávania, umelecká časť

Regionálne a programové koordinátorky
BA región (29 klaunov)
Kristína Poloncová ZA región (13 klaunov)

Michaela Pastorková 
BB región (10 klaunov)
Mariana Kovačechová 

PO región (13 klaunov)
Zuzana Gibarti Dancáková

Cirkus Paciento
Gabriela Rajniaková

Prezuvky máme
Lucia Barczi

Smiech nepozná vek
Eva Okoličániová 

Fidlikára 
Kristína Poloncová

N.O.S.
Milan Chalmovský

Zážitkové workshopy
Markéta Dulavová

Dušan Šuster
DM a online FR

Adriana Fischer
Firemný fundraising

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA OZ ČERVENÝ NOS 
K 31. 12. 2022



13

Súvaha rok 2017 rok 2018 rok 2019 rok 2020 rok 2021

st
ra

na
 a

kt
ív

Neobežný majetok 2 249 12 396 9 233 34 727 24 203
Dlhodobý hmotný majetok 2 249 6 687 4 496 30 962 21 410
Dlhodobý nehnmotný majetok 0 5 709 4 737 3 765 2 793
Dlhodobý finančný majetok 0 0 0 0 0
Tovar   8 644 9 733 2 960
Pohľadávky a finančný majetok 857 870 945 438 1 174 224 1 326 025 1 569 525
Dlhodobé pohľadávky 2 531 2 531 2 581 2 581 2 581
Krátkodobé pohľadávky 1 260 5 685 3 266 6 373 3 823
Finančný majetok 854 078 937 221 1 168 377 1 317 070 1 563 121
Časové rozlíšenie 8 084 26 951 11 990 15 163 12 726
Náklady budúcich období 7 581 9 118 11 805 15 023 12 446
Príjmy budúcich období 503 17 833 184 140 280
Aktíva celkom 868 202 984 786 1 204 091 1 385 648 1 609 415

st
ra

na
 p

as
ív

Vlastné zdroje 646 743 753 886 876 338 1 099 397 1 262 446
Oceňovacie rozdiely z precenenia 
majetku a záväzkov 0 0 0 0 0
Nevysporiadaný výsledok 
hospodárenia minulých rokov 641 586 646 743 752 618 876 337 1 099 025
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 5 157 105 875 123 720 223 059 161 168
Cudzie zdroje 155 444 114 375 154 976 161 491 185 901
Rezervy 93 674 40 163 61 090 86 954 103 139
Dlhodobé záväzky 420 611 999 362 522
Krátkodobé záväzky 61 351 73 600 92 888 74 175 82 240
Fond verejnej zbierky 254 2 892 2 254
Výnosy budúcich období 66 015 116 525 172 523 121 868 161 067
Pasíva celkom 868 202 984 786 1 204 091 1 385 648 1 609 415

Výkaz ziskov a strát rok 2017 rok 2018 rok 2019 rok 2020 rok 2021

Prijaté príspevkyA) 1 583 812 1 670 498 1 792 864 1 724 905 1 780 608
Úroky a ostatné výnosy 1 642 597 4 965 630 7 984
Výnosy z podnikania 
a hlavnej zdaňovanej činnosti   16 783 6 954 21 196
Náklady na projektB) 1 056 972 997 468 1 093 098 880 545 912 436
Prevádzkové náklady 522 852 567 549 581 221 626 876 726 614
Náklady na podnikanie 
a hlavnú zdaňovanú činnosť   16 276 1 913 7 613
Výsledok hospodárenia 5 630 106 078 124 017 223 154 163 125
Daň z príjmov 473 204 297 95 1 957
Výsledok hospodárenia po zdanení 5 157 105 874 123 720 223 059 161 168

A) Príspevky od fyzických a právnických osôb, od iných organicácií, z podielu zaplatenej dane.
B) Náklady na projekt zahŕňajú darčeky pre deti, rekvizity, odmeny a vzdelávanie zdravotných klaunov, cestovné 

do nemocníc, informačné materiály pre členov klubu ČN a pod.

SPRÁVA Z HOSPODÁRENIA
ČERVENÝ NOS Clowndoctors, ako prijímateľ 2 % z daní, má zákonnú povinnosť zverejniť presnú špecifikáciu použitia pri-
jatého podielu v Obchodnom vestníku. Špecifikácia obsahuje najmä výšku, účel a spôsob použitia podielu zaplatenej dane. 
Peňažné prostriedky, ktoré boli prijaté z 2 % v roku 2021, ale do 31. 12. 2021 neboli použité, sa prenášajú do nasledujúceho 
roka ako výnos budúcich období a použijú sa na zabezpečenie programov v roku 2022. Správna rada občianskeho zdru-
ženia si nie je vedomá žiadnych konkrétnych významných rizík a neistôt, ktorým by bolo združenie vystavené. Výnimku 
predstavujú všeobecné riziká, súvisiace s pokračujúcou epidémiou nového koronavírusu a všeobecné riziká, spojené so 
situáciou na Ukrajine a ich širšie ekonomické a sociálne dôsledky. Činnosť združenia nemá dopad na životné prostredie. 
ČERVENÝ NOS Clowndoctors účtuje v sústave podvojného účtovníctva. V zmysle zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. 
sme povinní časovo rozlišovať náklady a výnosy. Ročná účtovná závierka tvorí prílohu k tejto správe. V súvahe uvádza-
me za roky 2019, 2020 a 2021 aj fond verejnej zbierky. V prehľade výkazu ziskov a strát uvádzame za roky 2019 a 2020 
aj náklady a výnosy súvisace s podnikaním a hlavnou zdaňovanou činnosťou a za rok 2021 aj náklady a výnosy súvisace 
s hlavnou zdaňovanou činnosťou.
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ĎAKUJEME NAŠIM 
PODPOROVATEĽOM

Práve vďaka vám, naši milí priaz-
nivci a podporovatelia, dochádza 
k  zázračným momentom, ktoré 
menia smútok a strach na smiech 
a pohodu. To vy ste boli dôležitou 
súčasťou nášho príbehu v  roku 
2021 rovnako ako po minulé roky.

Aj v  roku 2021 tvorili príjmy od 
ľudí, individuálnych darcov, naj-
väčšiu časť (77 %) našich celko-
vých príjmov, či už šlo o  dary 
 zaslané poštovou poukážkou ale-
bo online cez náš web. Význam-
nú časť (až 16 %) tvoria príspev-
ky z  2 % z  dane. Dary od firiem 
predstavujú spolu 4 % našich cel-
kových príjmov, granty približne 
1 %. K  ostatným patria napríklad 
príjmy z  predaja našej knihy Na 
zázraky máme nos či iných pro-
duktov.

2  2
1

77 %

16 %

1 %4 %

2 %

Granty

Príspevky
z 2 % z daní

Individuálni
darcovia

Firemné dary Iné

77 %

2 %4 %

16 %

1 %
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GRANTY

Aj v  roku 2021 sa nám podarilo 
získať niekoľko grantov, ktoré 
pomohli prinášať smiech do ne-
mocníc.

NBS grant vo výške 1 500 € sme 
využili na kúpu hudobných ná-
strojov pre zdravotných klaunov

Nadácia Slovenskej sporiteľ-
ne –  prostredníctvom granto-
vej výzvy #mamnato sme získali 
6 994 €, ktoré sme použili na rea-
lizáciu programu Cirkus Paciento 
v  detskej psychiatrickej liečebni 
n. o. Hraň a na nákup hudobných 
nástrojov v rámci grantovej výzvy 
s názvom Rekvizity pre úsmev

Nadácia TESCO – vďaka grantu 
v hodnote 800 € sme si doplnili 
klaunské rekvizity o  105 hudob-
ných nástrojov a príslušenstva



nášmu darcovi so srdcom a nosom
na správnom mieste.

MUDr. Katarína Šimovičová
predsedníčka o.z. ČERVENÝ NOS Clowndoctors

Ďakujeme, že spolu s nami NOSíte smiech det’om do nemocníc.

udel’uje d’akovný certifikát Vám
ČERVENÝ NOS Clowndoctors
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POĎAKOVANIE IN MEMORIAM

V novembri 2021 nás zasiahla smutná správa o tom, že 
zomrel vynikajúci výtvarník a  skvelý človek Miroslav 
Cipár. Pán Cipár bol naším dlhoročným pravidelným 
darcom, čo si nesmierne vážime. Je pre nás tiež cťou, 
že špeciálne pre naše združenie vytvoril originálnu gra-
fiku, ktorá sa stala motívom certifikátu, ktorým sme 
poďakovali za podporu top darcom Červeného nosa.

Z celého srdca ďakujeme, maestro

A ďakujeme aj pani Cipárovej, že sa rozhodla pokra-
čovať v podpore klaunského umenia prinášajúceho 
radosť do nemocníc.

Niekoľko mesiacov pred svojím odchodom nám poslal 
pozdrav a v ňom aj tieto úprimné slová:
„Myslieť na tých ktorí potrebujú pomoc, je krásne 
a  ušľachtilé. O  to viac, ak ide o  pomoc tým, ktorí sa 
kvôli chorobe dostali na nemocničné lôžka… Mnohí dá-
vajú z mála čo majú. A mnohí to najvzácnejšie – svoj 
čas. Matka Tereza povedala, že charita musí bolieť.

Teším sa, že som v takej komunite ľudí, ktorí pomáhajú 
a rád budem pomáhať naďalej.

So srdečným pozdravom a s červeným nosom 
Miroslav Cipár“
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VYJADRENIA PARTNEROV

V roku 2021 podporili naše zdru-
ženie aj mnohé firmy, ktorým 
záleží na tom, aby dobrá nálada 
a  humor podporili tých, ktorí sa 
ocitli v  náročnej situácii. Zvlášť 
v období pandémie bolo pre nás 
dôležité, aby naše návštevy pri-
nášajúce radosť, boli aj bezpečné 
pre choré deti či seniorov. Nes-
mierne si vážime pomoc spoloč-
nosti Respilon Slovensko, ktorá 
nám zabezpečila vysoko ochran-
né rúška, ale aj spoločnostiam 
Vacuumlabs a  Medirex, ktoré 
nám poskytli PCR testovanie úpl-
ne zdarma. 

Bez tejto pomoci by sme naše 
poslanie v minulom roku napĺňa-
li len veľmi ťažko. 

ĎAKUJEME

„Povolanie zdravotných klaunov, ktorí prinášajú radosť a smiech ma-
lým aj veľkým pacientom veľmi obdivujeme. Sme preto veľmi radi, že 
sme najmä počas kritického obdobia pandémie Covid-19 mohli byť 
nápomocní a prispeli sme k ochrane zdravia zdravotných klaunov 
a pacientov. Vďaka výťažku z kampane na podporu o. z.   ČERVENÝ 
NOS Clowndoctors sa nám podarilo vyzbierať peknú sumu, ktorú 
sme darovali spolu s našimi nanovláknovými respirátormi. Odohra-
lo sa v nich nejedno zábavné stretnutie, odspievala nejedna pieseň, 
a ktoré napokon pomohli rozjasniť nejednu detskú tváričku. Ceníme 
si naše partnerstvo a sme pripravení vás naďalej podporovať a po-
máhať tam, kde to má ten najväčší zmysel.“

Natália Spustová, Respilon Slovensko
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„Sme veľmi radi, že sme pomocou testovania mohli klaunom z Červeného nosa 
poskytnúť bezpečný vstup do nemocníc. Vďaka testovaniu nikoho neohrozova-
li a zároveň mohli prinášať radosť, smiech a dobrú energiu deťom, ktoré ju v ich 
ťažkých chvíľach potrebovali. Naša spolupráca bola vždy príjemná a ústretová. 
Veľmi si vážime prácu, ktorú Červený nos vykonáva. Zároveň by som chcel vy-
zvať všetkých, ktorí majú tú možnosť, aby túto organizáciu podporili a priniesli 
tak radosť tým, ktorí ju najviac potrebujú.“

Andrej Čudrnák, VACUUMLABS

„Vždy dôkladne vyberáme projekt, ktorý podporujeme. Pre nás je 
dôležité, aby to bol projekt, ktorý má zmysel, ktorý má víziu a pre-
pojenie humoru do liečebného procesu by naozaj malo byť súčasťou 
akejkoľvek terapie.“

Zuzana Čižmáriková, MEDIREXGROUP



19

ĎAKUJEME NAŠIM VÝZNAMNÝM PODPOROVATEĽOM,  
ŽE POMÁHAJÚ PRINÁŠAŤ SMIECH DO NEMOCNÍC



DAKUJEME!



Spoločnosť zo skupiny Ernst & Young Global Limited
Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o., IČO: 35 840 463, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 27004/B a v zozname audítorov vedenom
Slovenskou komorou audítorov pod č. 257.

Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o.
Žižkova 9
811 02 Bratislava
Slovenská republika

Tel:  +421 2 3333 9111
www.ey.com/sk

Správa nezávislého audítora

Valnému zhromaždeniu a správnej rade občianskeho združenia ČERVENÝ NOS Clowndoctors:

Správa z auditu účtovnej závierky

Názor

Uskutočnili sme audit účtovnej závierky občianskeho združenia ČERVENÝ NOS Clowndoctors
(„Občianske združenie“), ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2021, výkaz ziskov a strát za rok
končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad
a účtovných metód.

Podľa nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie
Občianskeho združenia k 31. decembru 2021 a výsledku jeho hospodárenia za rok končiaci sa
k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej
len „zákon o účtovníctve“).

Základ pre názor

Audit sme vykonali podľa medzinárodných audítorských štandardov (International Standards on
Auditing, „ISA“). Naša zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená v odseku Zodpovednosť
audítora za audit účtovnej závierky. Od Občianskeho združenia sme nezávislí podľa ustanovení zákona
č. 423/2015 o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štatutárnom audite“) týkajúcich sa etiky, vrátane Etického
kódexu audítora, relevantných pre náš audit účtovnej závierky a splnili sme aj ostatné požiadavky týchto
ustanovení týkajúcich sa etiky. Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú
dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky tak, aby poskytovala pravdivý
a verný obraz podľa zákona o účtovníctve a za tie interné kontroly, ktoré považuje za potrebné
na zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu
alebo chyby.

Pri zostavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenie schopnosti
Občianskeho združenia nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za opísanie skutočností týkajúcich sa
nepretržitého pokračovania v činnosti, ak je to potrebné, a za použitie predpokladu nepretržitého
pokračovania v činnosti v účtovníctve, ibaže by mal v úmysle Občianske združenie zlikvidovať alebo
ukončiť jeho činnosť, alebo by nemal inú realistickú možnosť než tak urobiť.

Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky

Našou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok neobsahuje
významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu audítora, ktorá vyjadruje
náš názor.  Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že audit vykonaný
podľa ISA vždy odhalí významné nesprávnosti, ak také existujú. Nesprávnosti môžu vzniknúť
v dôsledku podvodu alebo chyby a za významné sa považujú vtedy, ak by sa dalo odôvodnene
očakávať, že jednotlivo alebo v súhrne by mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov,
uskutočnené na základe tejto účtovnej závierky.
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V rámci auditu uskutočneného podľa ISA, počas celého auditu uplatňujeme odborný úsudok
a zachovávame  profesionálny skepticizmus. Okrem toho:

 Identifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávnosti účtovnej závierky, či už v dôsledku
podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutočňujeme audítorské postupy reagujúce na tieto riziká
a získavame audítorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie základu pre náš
názor. Riziko neodhalenia významnej nesprávnosti v dôsledku podvodu je vyššie ako toto riziko
v dôsledku chyby, pretože podvod môže zahŕňať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné
vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo obídenie internej kontroly.

 Oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnúť
audítorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom vyjadrenia názoru
na efektívnosť interných kontrol Občianskeho združenia.

 Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť účtovných
odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnené štatutárnym orgánom.

 Robíme záver o tom, či štatutárny orgán vhodne v účtovníctve používa predpoklad nepretržitého
pokračovania v činnosti a na základe získaných audítorských dôkazov záver o tom, či existuje
významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by mohli významne
spochybniť schopnosť Občianskeho združenia nepretržite pokračovať v činnosti. Ak dospejeme
k záveru, že významná neistota existuje, sme povinní upozorniť v našej správe audítora
na súvisiace informácie uvedené v účtovnej závierke alebo, ak sú tieto informácie nedostatočné,
modifikovať náš názor. Naše závery vychádzajú z audítorských dôkazov získaných do dátumu
vydania našej správy audítora. Budúce udalosti alebo okolnosti však môžu spôsobiť, že
Občianske združenie prestane pokračovať v nepretržitej činnosti.

 Hodnotíme celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky vrátane informácií v nej
uvedených, ako aj to, či účtovná závierka zachytáva uskutočnené transakcie a udalosti
spôsobom, ktorý vedie k ich vernému zobrazeniu.

S osobami poverenými spravovaním komunikujeme okrem iného o plánovanom rozsahu
a harmonograme auditu a o významných zisteniach auditu, vrátane všetkých významných nedostatkov
internej kontroly, ktoré počas nášho auditu zistíme.

Správa k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov

Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe

Štatutárny orgán je zodpovedný za informácie uvedené vo výročnej správe, zostavenej podľa
požiadaviek zákona o účtovníctve. Náš vyššie uvedený názor na účtovnú závierku sa nevzťahuje
na iné informácie vo výročnej správe.

V súvislosti s auditom účtovnej závierky je našou zodpovednosťou oboznámenie sa s informáciami
uvedenými vo výročnej správe a posúdenie, či tieto informácie nie sú vo významnom nesúlade
s auditovanou účtovnou závierkou alebo našimi poznatkami, ktoré sme získali počas auditu účtovnej
závierky, alebo sa inak zdajú byť významne nesprávne.

Posúdili sme, či výročná správa Občianskeho združenia obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje
zákon o účtovníctve.
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Na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky, podľa nášho názoru:

 informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2021 sú v súlade s účtovnou
závierkou za daný rok,

 výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.

Okrem toho, na základe našich poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej, ktoré  sme získali počas
auditu účtovnej závierky, sme povinní uviesť, či sme zistili významné nesprávnosti vo výročnej správe,
ktorú sme obdržali pred dátumom vydania tejto správy audítora. V tejto súvislosti neexistujú zistenia,
ktoré by sme mali uviesť.

13. mája 2022
Bratislava, Slovenská republika

Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o.
Licencia SKAU č. 257

Ing. Peter Bobík, štatutárny audítor
Licencia UDVA č. 1065

23



24



25



26



27



28



29



Ponámky (Úč  NUJ 3 – 01) IČO  3 0 8 5 5 7 4 8 /SID     
 
 
 
 
   
 

 
 

7 

A. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE 
 
 
1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE  
 
Účtovná jednotka ČERVENÝ NOS Clowndoctors je občianskym združením (ďalej len „združenie“) so sídlom Klenová 
8, 831 01 Bratislava. Založená bola dňa 7.4.2004 dohodou o partnerstve vo forme notárskej zápisnice. Deň 
vzniku je 7.4.2004. IČO 30855748. Od 31.7.2019  do 10.7.2020 malo združenie zaregistrovanú živnosť. 
  
 
2. HLAVNÝ PREDMET ČINNOSTI  
 
Hlavným predmetom činnosti združenia je: 
• zabezpečiť  návštevy  zdravotných  klaunov  ako  vhodné  doplnenie  liečebného  procesu  a/alebo  

zmiernenia  ťažkých  životných  situácií,  predovšetkým  použitím  umeleckých  vystúpení,  poskytnutím  
množstva  potrebných  stimulov  a  motivácie  pomocou  humoru,  smiechu,  rekvizít,  darčekov  a  
pozitívneho  myslenia; 

• vykonávať  návštevy  zdravotných  klaunov  prevažne  v  nemocniciach,  hospicoch,  liečebniach,  
rehabilitačných  zariadeniach,  špeciálnych  školách  a  ústavoch,  domovoch  seniorov,  domácnostiach  
a/alebo  ďalších  podobných  verejných  a  súkromných  inštitúciách  v  súlade  s  poslaním  združenia  
ČERVENÝ  NOS  Clowndoctors  

 
 
3. POČET ZAMESTNANCOV  
 
Počet zamestnancov  je uvedený v nasledujúcej tabuľke:  

 

Názov položky Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce 
účtovné obdobie 

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov 15 13 

Z toho počet vedúcich zamestnancov 1 1 

 
 
4. PRÁVNY DÔVOD NA ZOSTAVENIE ZÁVIERKY  
 
Účtovná  závierka bola  zostavená  podľa §17 Zákona 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov 
ako riadna  účtovná závierka k poslednému dňu účtovného obdobia. Účtovná závierka  bola zostavená za 
predpokladu nepretržitého trvania účtovnej jednotky. 
 
 
5. DÁTUM SCHVÁLENIA ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY ZA PREDCHÁDZAJÚCE OBDOBIE  
 
Účtovná závierka zostavená za predchádzajúce účtovné obdobie bola schválená Valným zhromaždením, v súlade 
so stanovami združenia dňa 14.6.2021. 
 
 
B. ZOZNAM ČLENOV ORGÁNOV ÚČTOVNEJ JEDNOTKY  
 
1. INFORMÁCIE O ČLENOCH ŠTATUTÁRNYCH ORGÁNOV  
 
Štatutárnym orgánom združenia ČERVENÝ NOS Clowndoctors sú Predseda Správnej rady a Výkonný riaditeľ: 
 
Predseda správnej rady: 
 
Výkonný riaditeľ: 

MUDr. Katarína Šimovičová 
 
Mgr. Zuzana Ambro – do 15.3.2021, 
od 16.3.2021  do 30.11.2021 
zastupujúca výkonná riaditeľka Ing. 
Martina Dobšinská, od 1.12.2021 je 
výkonný riaditeľ Mgr. Milan Šagát 
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Menom združenia koná a navonok združenie zastupuje Predseda správnej rady a Výkonný riaditeľ v súlade 
s vnútorným predpisom Štatutárneho orgánu občianskeho združenia ČERVENÝ NOS Clowndoctors zo dňa 
23.6.2020. 
 
 
C. VŠEOBECNÉ PREDPOKLADY PRE VYPRACOVANIE ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY 
 
Účtovná závierka  pozostávajúca zo súvahy, výkazu ziskov a strát a poznámok k účtovnej závierke k 31.12.2021 
bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania činnosti združenia a v súlade s účtovnými predpismi 
platnými v Slovenskej republike. Údaje v účtovnej závierke správne a verne zobrazujú stav majetku a záväzkov, 
vlastné imanie predstavujúce súhrn vlastných zdrojov krytia majetku, finančnú situáciu a výsledok hospodárenia. 
 
Všeobecné zásady 
 
1. Pri účtovaní o výsledku hospodárenia účtovnej jednotky združenie berie za základ všetky náklady a výnosy, 

ktoré sa vzťahujú na účtovné obdobie bez ohľadu na dátum ich platenia. 
2. Ocenenie majetku a záväzkov v účtovníctve a účtovnej závierke je upravené o položky vyjadrujúce riziká, 

straty a znehodnotenia, ktoré boli známe ku dňu zostavenia účtovnej závierky (opravné položky, rezervy). 
3. Združenie účtuje o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva, do obdobia, s ktorým tieto skutočnosti 

časovo a vecne súvisia, ak túto zásadu nemožno dodržať, môže účtovať aj v účtovnom období, v ktorom 
uvedené skutočnosti zistila.  

4. Majetok a záväzky sú vykazované v historických cenách, ak nie je v článku D(Spôsob ocenenia jednotlivých 
položiek) uvedené inak. 

5. Združenie vykonalo ku dňu účtovnej závierky inventarizáciu majetku a záväzkov v súlade so zákonom 
o účtovníctve. 

6. Zostatky účtov, ktoré obsahuje súvaha, a ktorými sa účtovné obdobie začína, nadväzujú na zostatky účtov, 
ktorými sa predchádzajúce účtovné obdobie uzavrelo.  

7. Pri rozlišovaní majetku a pasív na dlhodobé a krátkodobé sa za základné kritérium berie celková doba 
splatnosti. Pohľadávky a záväzky sú však v súvahe vykazované podľa zostatkovej doby splatnosti ku dňu 
zostavenia účtovnej závierky, to znamená, že pohľadávky a záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do 12 
mesiacov sú vykazované ako krátkodobé, so zostatkovou dobou splatnosti nad 12 mesiacov ako dlhodobé. 

 
 
D. POUŽITÉ ÚČTOVNÉ METÓDY A ZÁSADY 

 
 
1. SPÔSOB OCENENIA JEDNOTLIVÝCH POLOŽIEK                                            
 
 
a) Dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou 
 
Dlhodobý hmotný majetok bol v účtovníctve ocenený v obstarávacej cene. Obstarávacia cena obsahuje cenu 
obstarania majetku a náklady súvisiace s obstaraním, ako napríklad náklady na dopravu. 
 

 
b) Dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom 
 
Združenie eviduje dlhodobý hmotný majetok získaný darovaním. Obstarávacia cena predstavuje hodnotu daru 
uvedenú v darovacej zmluve. 
 
c) Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou 
 
Dlhodobý hmotný majetok bol v účtovníctve ocenený v obstarávacej cene. Obstarávacia cena obsahuje cenu 
obstarania majetku a náklady súvisiace s obstaraním, ako napríklad náklady na dopravu. 
 
 
d) Dlhodobý finančný majetok  
 
Finančný majetok je klasifikovaný ako dlhodobý finančný majetok, ak je jeho doba splatnosti alebo vyrovnania 
iným spôsobom dlhšia ako 1 rok. Dlhodobý finančný majetok, ktorý predstavuje podiel na základnom imaní vo 
výške viac než 50 %, je klasifikovaný ako podielové cenné papiere a podiely v ovládanej osobe, pokiaľ ide o podiel 
väčší ako 20 % ako podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom. Ostatné podielové 
cenné papiere a podiely a dlhové cenné papiere, ktoré nie sú cennými papiermi držanými do splatnosti, sú 
klasifikované ako realizovateľné cenné papiere a podiely.  
 
Dlhodobý finančný majetok je evidovaný v obstarávacej cene. Obstarávacia cena obsahuje cenu obstarania 
majetku a náklady súvisiace s obstaraním. 
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e) Krátkodobý finančný majetok 
 

Peňažné prostriedky a ceniny sú ocenené v ich menovitej hodnote.  
 
f) Zásoby 

 
Zásoby účtuje združenie v obstarávacej cene spôsobom A. 
 
g) Pohľadávky 
 
Pohľadávky združenia sú ocenené menovitou hodnotou. 
 
h) Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy 
 
Združenie účtuje na účtoch časového rozlíšenia v súlade so zásadou o účtovaní nákladov a výnosov do obdobia, 
s ktorým časovo a vecne súvisia. 
 
i) Rezervy 
 
Združenie tvorí rezervy podľa § 10 Opatrenia MF SR č. MF/26582/2007-74 a neskorších opatrení na 
predpokladané riziká, straty a zníženia hodnoty súvisiace so záväzkami s neurčitým časovým vymedzením alebo 
výškou. 

j) Záväzky 
 
Záväzky sú ocenené v ich menovitej hodnote. Ak sa pri inventarizácií záväzkov zistí, že suma záväzkov je iná ako 
ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve aj v účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení.  
 
k) Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy 
 
Združenie účtuje na účtoch časového rozlíšenia v súlade so zásadou o účtovaní nákladov a výnosov do obdobia, 
s ktorým časovo a vecne súvisia. 
 
Na účtoch časového rozlíšenia pasív združenie účtuje o nevyčerpanej časti prijatých 2% dane k 31.12.2021 
a o zostatkovej cene odpisovaného darovaného automobilu k 31.12.2021.  
 
l) Vlastné imanie 
 
Vlastné imanie združenia sa v súlade s §48 a §49 Opatrenia MF SR č. MF/26582/2007-74 a neskorších opatrení 
účtuje na účtoch peňažných fondov tvorených podľa osobitného predpisu (fondu k verejnej zbierke), na účte 
nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov a na účte výsledku hospodárenia za účtovné obdobie. 
 
2. PLÁN ODPISOVANIA DLHODOBÉHO MAJETKU 
 
Združenie má zostavený odpisový plán ako podklad pre vyčíslenie oprávok odpisovaného majetku v priebehu 
jeho používania. Účtovné odpisy sú vypočítané z ceny, v ktorej je majetok ocenený v účtovníctve a to do jej 
výšky.  
 
Dlhodobý hmotný majetok združenie odpisuje metódou rovnomerného odpisovania po dobu stanovenej životnosti 
odpisovaného majetku. 
 

Názov majetku Doba odpisovania  Metóda odpisovania 
    
Dopravné prostriedky 
Stan cirkusový 
Kopírovací stroj 
Softvér 

4 roky 
6 rokov 
4 roky 
6 rokov 

 Rovnomerná 
Rovnomerná 
Rovnomerná 
Rovnomerná 

    
    

 
Pre daňové účely združenie odpisuje svoj dlhodobý hmotný majetok v zmysle § 22 – 29 zákona č. 595/2003 Z.z. 
o dani z príjmov. Tieto odpisové sadzby sú rovnaké ako sadzby používané pre účtovné účely. 
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3. PREPOČET ÚDAJOV V CUDZÍCH MENÁCH NA MENU EURO 
 
V účtovníctve sa majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene prepočítavajú na menu euro kurzom určeným 
v kurzovom lístku Európskej centrálnej banky v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu alebo 
v iný deň, ak to ustanovuje osobitný predpis. 
 
Združenie ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, prepočíta na menu euro majetok a záväzky 
vyjadrené v cudzej mene s výnimkou prijatých a poskytnutých preddavkov kurzom vyhláseným Európskou 
centrálnou bankou. 
 
Kurzové rozdiely vzniknuté počas roka ako aj kurzové rozdiely vzniknuté pri prepočte majetku a záväzkov ku dňu 
zostavenia účtovnej závierku ovplyvňujú hospodársky výsledok bežného účtovného obdobia. 
 
 
 
4. PREHĽAD O DOTÁCIACH A GRANTOCH POSKYTNUTÝCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKE 
 
Združenie  je prijímateľom príspevkov z podielu zaplatenej dane. V roku 2021 prijalo príspevky z podielu 
zaplatenej dane v celkovej výške 369 115,67 EUR. 
 
 
 
5. ZMENY SPÔSOBOV OCEŇOVANIA, ODPISOVANIA, VYKAZOVANIA, POSTUPOV ÚČTOVANIA 
 
V združení sa počas roka neuskutočnili zmeny spôsobov oceňovania,spôsobov odpisovania, postupov účtovania, 
usporiadania položiek účtovnej závierky ani obsahového vymedzenia týchto položiek oproti predchádzajúcemu 
účtovnému obdobiu, ak nie je uvedené inak, okrem tých, ktoré vyplývali priamo zo zmien v slovenskej účtovnej 
legislatíve. 
 
 
E. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE AKTÍV SÚVAHY  
 
1.  HMOTNÝ MAJETOK (Súvaha r. 002 a 009) 
 
 
a) Pohyb obstarávacích cien, oprávok a opravných položiek  
 
Pohyb obstarávacích cien, oprávok a opravných položiek je zobrazený v tabuľkách na str. 11 až 14. 
 
 
b) Spôsob a výška poistenia dlhodobého nehmotného a hmotného majetku 
 
 
Poistenie sa vzťahuje na uvedený majetok: 
 

Názov poisteného dlhodobého majetku Poistná suma 
Osobný  automobil  Vwup 12 613,00 

Osobný  automobil  Hyundai i30 15 291,00 

Osobný  automobil  Hyundai i10 11 190,00 

Osobný  automobil  Hyundai i10 8 952,00 
 

Prevádzkovo-obchodné zariadenia – Bratislava – živelné pohromy, krádež a lúpež, voda 
z vodovodných zariadení  

45 000,00 

Cirkusový stan 4 200,00 

Spolu  97 246,00 
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Pohyby dlhodobého nehmotného majetku za rok 2021 sú zhrnuté nasledovne: 
 

Dlhodobý 
hmotný majetok 

Nehmotné výsledky 
z vývojovej 

a obdobnej činnosti 
Softvér Oceniteľné 

práva 

Ostatný dlhodobý 
nehmotný 
majetok 

Obstaramie 
dlhodobého 
nehmotného 

majetku 

Poskytnuté preddavky na 
dlhodobý nehmotný 

majetok 

Spolu 
 

Prvotné ocenenie        

Stav  na začiatku 
účtovného 
obdobia 

 
5 790,00 

 
 

    5 790,00 

Prírastky  0,00     0,00 

Úbytky        
Presuny  0,00     0,00 
Stav na konci 
účtovného 
obdobia 

 5 790,00     5 790,00 

Opravné položky        
Stav 
na začiatku 
účtovného 
obdobia 

 2 025,00     2 025,00 

Prírastky  972,00     972,00 

Úbytky        
Stav na konci 
účtovného 
obdobia 

 2 997,00     2 997,00 

Účtovná hodnota         

Stav na začiatku 
bežného 
účtovného 
obdobia 

 3 765,00     3 765,00 

Stav na konci 
bežného 
účtovného 
obdobia 

 2 793,00     2 793,00 

združenie nedisponuje majetkom, na ktoré by bolo zriadené záložné právo ani majetkom s obmedzeným právom s ním nakladať. 
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Pohyby dlhodobého nehmotného majetku za rok 2020 sú zhrnuté nasledovne: 
 

Dlhodobý 
hmotný majetok 

Nehmotné výsledky 
z vývojovej 

a obdobnej činnosti 
Softvér Oceniteľné 

práva 

Ostatný dlhodobý 
nehmotný 
majetok 

Obstaramie 
dlhodobého 
nehmotného 

majetku 

Poskytnuté preddavky na 
dlhodobý nehmotný 

majetok 

Spolu 
 

Prvotné ocenenie        

Stav  na začiatku 
účtovného 
obdobia 

 
5 790,00 

 
 

    5 790,00 

Prírastky  0,00     0,00 

Úbytky        
Presuny  0,00     0,00 
Stav na konci 
účtovného 
obdobia 

 5 790,00     5 790,00 

Opravné položky        
Stav 
na začiatku 
účtovného 
obdobia 

 1 053,00     1 053,00 

Prírastky  972,00     972,00 

Úbytky        
Stav na konci 
účtovného 
obdobia 

 2 025,00     2 025,00 

Účtovná hodnota         

Stav na začiatku 
bežného 
účtovného 
obdobia 

 4 737,00     4 737,00 

Stav na konci 
bežného 
účtovného 
obdobia 

 3 765,00     3 765,00 
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Pohyby dlhodobého hmotného majetku za rok 2021 sú zhrnuté nasledovne: 
 

Dlhodobý 
hmotný majetok Pozemky 

Umelecké 
diela 

a zbierky 
Stavby 

Samostatne 
hnuteľné 

veci 
a súbory 

hnuteľných 
vecí 

Dopravné 
prostriedky 

Pestova-
teľské 
celky 

trvalých 
porastov 

Základné 
stádo 

a ťažné 
zvieratá 

Drobný 
a ostatný 
dlhodobý 
hmotný 
majetok 

Obstaranie 
dlhodobého 
hmotného 
majetku 

Poskytnuté 
preddavky 

na 
dlhodobý 
hmotný 
majetok 

Spolu 
 

Prvotné ocenenie 
Stav  na začiatku 
účtovného 
obdobia 

 
 

 
6 358,83 38 172,40      44 531,23 

Prírastky    0,00 0,00      0,00 

Úbytky    0,00 0,00      0,00 
Presuny    0,00 0,00      0,00 
Stav na konci 
účtovného 
obdobia 

   
6 358,83 38 172,40      44 531,23  

Opravné položky 

Stav 
na začiatku 
účtovného 
obdobia 

   

6 358,83 7 210,00      13 568,83 

Prírastky    0,00 9 552,00      9 552,00 

Úbytky    0,00 0,00      0,00 
Stav na konci 
účtovného 
obdobia 

   
6 358,83 16 762,00      23 120,83 

Účtovná hodnota  
Stav na začiatku 
bežného 
účtovného 
obdobia 

   

0,00 30 962,40      30 962,40 

Stav na konci 
bežného 
účtovného 
obdobia 

   

0,00 21 410,40      21 410,40 

združenie nedisponuje majetkom, na ktoré by bolo zriadené záložné právo ani majetkom s obmedzeným právom s ním nakladať. 
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Pohyby dlhodobého hmotného majetku za rok 2020 sú zhrnuté nasledovne: 

Dlhodobý 
hmotný 
majetok 

Pozem-
ky 

Umelecké 
diela 

a zbierky 
Stavby 

Samostatne 
hnuteľné veci 

a súbory 
hnuteľných 

vecí 

Dopravné 
prostriedky 

Pestovateľské 
celky trvalých 

porastov 

Základné 
stádo 

a ťažné 
zvieratá 

Drobný 
a ostatný 
dlhodobý 
hmotný 
majetok 

Obstaranie 
dlhodobého 
hmotného 
majetku 

Poskytnuté 
preddavky 

na 
dlhodobý 
hmotný 
majetok 

Spolu 
 

Prvotné ocenenie 

Stav  na začiatku 
účtovného 
obdobia 

 
 

 
6 358,83 23 909,40      30 268,23 

Prírastky    0,00 32 368,00    13 464,00 18 904,00 64 736,00 
Úbytky    0,00 18 105,00      18 105,00 
Presuny    0,00 0,00    -13 464,00 -18 904,00 -32 368,00 
Stav na konci 
účtovného 
obdobia 

   
6 358,83 38 172,40      44 531,23  

Opravné položky 
Stav 
na začiatku 
účtovného 
obdobia 

   

6 093,83 19 678,00      23 581,00 

Prírastky    265,00 5 637,00      2 190,83 

Úbytky    0,00 18 105,00      0,00 
Stav na konci 
účtovného 
obdobia 

   
6 358,83 7 210,00      25 771,83 

Účtovná hodnota  

Stav na 
začiatku 
bežného 
účtovného 
obdobia 

   

265,00 4 231,40      4 496,40 

Stav na konci 
bežného 
účtovného 
obdobia 

   

0,00 30 962,40      30 962,40 

združenie nedisponuje majetkom, na ktoré by bolo zriadené záložné právo ani majetkom s obmedzeným právom s ním nakladať. 
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2. ÚDAJE O ZÁSOBÁCH (Súvaha r. 030)  
  
Združenie eviduje k 31.12.2021 zásoby na sklade týkajúce sa podnikateľskej činnosti v nasledovnom členení 

Názov položky Bežné účtovné obdobie 
Bezprostredne 

predchádzajúce účtovné 
obdobie 

Tovar na sklade Klenová  kniha 1 694,37 2 390,34 

Tovar na sklade Klenová – Sonnentor balíček 0,00 30,00 

Tovar na sklade Klenová – červené nosy 1,80 154,64 

Tovar na sklade Klenová – Sashe  587,00 371,00 

Tovar na sklade Klenová – Fusakle darované 23,40 16,00 

Tovar na sklade Klenová – Humorín 14,45 1 231,51 

Tovar na sklade Klenová – Sitko na čaj 6,72 0,00 

Tovar na sklade Klenová – Ceruzka 0,00 6,73 

Tovar na sklade Klenová – Sviečka 9,00 0,00 

Tovar na sklade Klenová – AMAZON 3,00 21,00 

Tovar na sklade Klenová – Fusakle nakúpené 253,50 0,00 

Tovar na sklade IKAR  kniha 367,00 5 511,82 

Spolu 2 960,24 
 

9 733,04 
 

 
 
3. ÚDAJE O ZÁKAZKOVEJ VÝROBE A ZÁKAZKOVEJ VÝSTAVBE NEHNUTEĽNOSTI URČENEJ NA PREDAJ  
 
Združenie o zákazkovej výrobe neúčtuje. 
 
 
4. ÚDAJE O POHĽADÁVKACH (Súvaha r. 037 a r. 042) 
 
a) Prehľad o opravných položkách 
 
Združenia sa netýka. 
 
b) Veková štruktúra pohľadávok v roku 2021 
 

Názov položky V lehote splatnosti Po lehote splatnosti Pohľadávky spolu 
a b c d 

Dlhodobé pohľadávky 2 581,23 0,00 2 581,23 

Krátkodobé pohľadávky 

Pohľadávky z obchodného styku 2 745,32 0,00 2 745,32 

Sociálne poistenie    

Daňové pohľadávky a dotácie    

 Iné pohľadávky 1 078,05 0,00 1 078,05 

Krátkodobé pohľadávky spolu 3 823,37 0,00 3 823,37 
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c) Veková štruktúra pohľadávok v roku 2020 
 

Názov položky V lehote splatnosti Po lehote splatnosti Pohľadávky spolu 
a b c d 

Dlhodobé pohľadávky 2 581,23 0,00 2 581,23 

Krátkodobé pohľadávky 

Pohľadávky z obchodného styku 5 792,74 15,00 5 807,74 

Sociálne poistenie    

Daňové pohľadávky a dotácie    

Iné pohľadávky 565,67 0,00 565,67 

Krátkodobé pohľadávky spolu 6 358,41 15,00 6 373,41 

 
d) Pohľadávky do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti 

 
 Stav na konci 

bežného účtovného 
obdobia 

bezprostredne predchádzajúceho 
účtovného obdobia 

Pohľadávky do lehoty splatnosti 6 404,60 8 939,64 

Pohľadávky po lehote splatnosti 0,00 15,00 

Pohľadávky spolu 6 404,60 8 954,64 

 
 
 
5. ÚDAJE O KRÁTKODOBOM FINANČNOM MAJETKU (Finančné účty - Súvaha r. 051) 
 
a) Štruktúra finančných účtov  
 

Názov položky Bežné účtovné obdobie 
Bezprostredne 

predchádzajúce účtovné 
obdobie 

Pokladnica 1 084,96 1 194,45 

Ceniny 0,00 1 416,00 

Bežné bankové účty 1 562 035,72 1 314 459,48 
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako 
jeden rok  0,00 0,00 

Peniaze na ceste 0,00 0,00 

Spolu 1 563 120,68 
 

1 317 069,93 
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6. ÚDAJE O ÚČTOCH ČASOVÉHO ROZLÍŠENIA (Súvaha r. 057) 
 
a) Popis významných položiek časového rozlíšenia 
 

Opis položky časového rozlíšenia Bežné účtovné obdobie 
Bezprostredne 

predchádzajúce účtovné 
obdobie 

Náklady budúcich období dlhodobé  0 0 

Náklady budúcich období krátkodobé, z toho: 12 445,88 15 023,42 

Nájomné 2 650,00 2 650,00 

Salesforce.org – služby umelecká časť 6 546,50 8 155,20 

Ostatné 3 249,38 4 218,22 

Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho: 280,00 140,00 

Úrok k termínovanému vkladu 0,00 0,00 

Členské príspevky 280,00 140,00 

 
 
 
7. ÚDAJE O MAJETKU PRENAJATÉHO FORMOU FINANČNÉHO PRENÁJMU  
 
Združenia  sa netýka. 
 
 
F. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH VYKÁZANÝCH NA STRANE PASÍV SÚVAHY 
 
1. ÚDAJE O VLASTNOM IMANÍ (Súvaha r. 061) 
 
Združenie účtuje o zmenách a vykazuje stav základného imania, kapitálových fondoch, fondov zo zisku a 
hospodárskeho výsledku v súlade so zákonnými predpismi. 
 
 
a) Pohyby vo vlastnom imaní  
 
Pohyby vo vlastnom imaní sú uvedené v časti N.  
 
 
b) Rozdelenie hospodárskeho výsledku za minulé účtovné obdobie 
 
 

Názov položky Bezprostredne predchádzajúce účtovné 
obdobie 

Účtovný zisk 222 687,57 

Vysporiadanie účtovného zisku                                                         Bežné účtovné obdobie                                                                        

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 222 687,57 

Iné  0,00 
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2. ÚDAJE O REZERVÁCH (Súvaha r. 075)  
 
a) Popis jednotlivých rezerv k 31.12.2021 a 31.12.2020 
 

Názov položky 

Bežné účtovné obdobie 

Stav na začiatku 
účtovného obdobia Tvorba Použitie Zruše

nie 

Stav na konci 
účtovného 
obdobia 

a b c d e f 

Rezervy zákonné - 
krátkodobé 19 149,78 23 656,29 19 149,78 0,00 23 656,29 

Zákonné rezervy 19 149,78 23 656,29 19 149,78 0,00 23 656,29 

Ostatné rezervy 67 805,45 79 482,39 67 805,45 0,00 79 482,39 

Rezervy spolu 86 955,23 103 138,68 86 955,23 0,00 103 138,68 

 
 
 

Názov položky 

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 

Stav na začiatku 
účtovného obdobia Tvorba Použitie Zruše

nie 

Stav na konci 
účtovného 
obdobia 

a b c d e f 

Zákonné rezervy - 
krátkodobé 14 902,42 19 149,78 14 902,42 0,00 19 149,78 

Zákonné rezervy 
spolu 14 902,42 19 149,78 14 902,42 0,00 19 149,78 

Ostatné rezervy 46 187,39 67 805,45 46 187,39 0,00 67 805,45 

Rezervy spolu 61 089,81 86 955,23 61 089,81 0,00 86 955,23 

 
Zákonné rezervy 2021 tvorí rezerva na nevyčerpanú dovolenku, ostatné rezervy sú tvorené rezervou na RNI 
poplatok za 4Q2021 a rezervou na vyúčtovanie poplatku za rok 2021 (spolu v sume 77 707,18 EUUR), zvyšok 
tvorí rezerva na nájomné (503,23 EUR), audit (1200,- EUR) a služby (71,98 EUR). 
Predpokladá sa, že všetky rezervy budú použité v roku 2022. 
 
 
3. ÚDAJE O ZÁVÄZKOCH (Súvaha r. 079 a r. 087) 
 
a) Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti 
 

Názov položky Bežné účtovné obdobie 
Bezprostredne 

predchádzajúce účtovné 
obdobie 

Záväzky po lehote splatnosti 183,60 3 904,94 
Záväzky do lehoty splatnosti so 
zostatkovou dobou splatnosti do jedného 
roka 

82 056,37 70 642,02 

Krátkodobé záväzky spolu 82 239,97 74 546,96 
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti 
od jedného do piatich rokov vrátane 522,44 361,78 

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti 
viac ako päť rokov 0,00 0,00 

Dlhodobé záväzky spolu 522,44 361,78 

Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu 82 762,41 74 908,74 
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e) Tvorba a čerpanie sociálneho fondu 
 

Názov položky Bežné účtovné obdobie 
Bezprostredne 

predchádzajúce účtovné 
obdobie 

Stav k prvému dňu účtovného obdobia 361,78 998,83 

Tvorba  na ťarchu nákladov 1 417,06 1 148,55 

Tvorba  zo zisku   

Čerpanie  1 256,40 1 785,60 

Stav k poslednému dňu účtovného obdobia 522,44 361,78 

 
 
 
 
 
4. ÚDAJE O BANKOVÝCH ÚVEROCH A VÝPOMOCIACH (Súvaha r. 97) 
 
Združenia sa netýka. 
 
 
5. ÚDAJE O ÚČTOCH ČASOVÉHO ROZLÍŠENIA NA STRANE PASÍV (Súvaha r. 101) 
 
a) Popis významných položiek časového rozlíšenia 
 

Položky výnosov budúcich 
období z dôvodu 

Stav na konci 
bezprostredne 

predchádzajúceho 
účtovného 

obdobia 

Prírastky Úbytky 

Stav na 
konci 

bežného 
účtovného 

obdobia 

bezodplatne nadobudnutého 
dlhodobého majetku 

2 779,40 0,00 1 452,00 1 327,40 

dlhodobého majetku obstaraného 
z dotácie 

    

dlhodobého majetku  obstaraného 
z finančného daru  

    

dotácie zo štátneho rozpočtu alebo  z 
prostriedkov Európskej únie 

    

dotácie z rozpočtu obce alebo z 
rozpočtu vyššieho územného celku 

    

grantu     

podielu zaplatenej dane 119 088,48 369 115,67 328 464,25 159 739,90 

dlhodobého  majetku  obstaraného 
z podielu zaplatenej dane 

    

 
 
ÚDAJE O MAJETKU PRENAJATÉHO FORMOU FINANČNÉHO PRENÁJMU  
 
Združenia sa netýka. 
 
G. INFORMÁCIE O VÝNOSOCH 
 
1. TRŽBY ZA VLASTNÉ VÝKONY A TOVAR (Výkaz ziskov a strát r. 39 a r. 41) 
 
a) Údaje o tržbách za vlastné výkony  - služby  (Výkaz ziskov a strát r. 39-41) 
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Druh tovarov, výrobkov, poskytnutých služieb Bežné obdobie 
Bezprostredne 
predchádzajúce 

obdobie 

1. Nepodnikateľská činnosť – hlavná činnosť   

Výnosy z predaja tovaru a služieb - zdaňované 21 195,96 2 084,77 

Výnosy z predaja služieb - nezdaňované 7 511,00 0,00 

Spolu nepodnikateľská činnosť 28 706,96 2 084,77 

2. Podnikateľská činnosť – zdaňovaná (2020)   

Aktivácia materiálu a tovau 0,00 0,00 

Výnosy z predaja tovaru a služieb do 10.7.2020 0,00 593,58 

Spolu podnikateľská činnosť 0,00 593,58 

SPOLU  28 706,96 2 678,35 

 
 
b) Údaje o ostatných výnosoch (Výkaz ziskov a strát r.53, 54, 55, 56, 58, 64) 
 

Druh tovarov, výrobkov, poskytnutých služieb Bežné obdobie 
Bezprostredne 
predchádzajúce 

obdobie 

 1. Nepodnikateľská činnosť – hlavná  nezdaňovaná   

Úroky 150,73 317,98 

Kurzové zisky 0,00 11,26 

Iné ostatné výnosy 322,40 2,57 

Osobitné výnosy 0,00 294,14 

Výnosy z použitia fondu 5165,79 3,84 

Tržby z predaja dlhodobého majetku - zdaňované 0,00 1 000,00 

Spolu nepodnikateľská činnosť - hlavná 5 638,92 1 629,79 

2. Podnikateľská činnosť 0,00 0,00 

Spolu podnikateľská činnosť 0,00 0,00 

SPOLU  5 638,92 1 629,79 

 
 
c) Príspevky, dary, členské príspevky a dotácie  (Výkaz ziskov a strát r. 55, 67 až 72) 
 

Účet r. 
VZaS Popis Bežné obdobie 

Bezprostredne 
predchádzajúce 

obdobie 

646 55 Prijaté dary 2 752,91 3 276,00 

662 68 Prijaté príspevky od iných organizácií 7 794,00 17 004,75 

663 69 Prijaté príspevky od FO 1 431 762,80  1 394 054,81 

664 70 Prijaté členské príspevky 140,00 140,00 

665 71 Príspevky z podielu zaplatenej dane 328 464,25 311 064,39 

667 72 Prijaté príspevky z verejných zbierok 4 527,86 2 641,17 

  Spolu 1 775 441,82 1 728 181,12 

Výnosy celkom za rok 2021 sú vo výške 1 809 787,70 EUR. 
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d) Účel a výška použitia podielu zaplatenej dane 
 

Účel použitia podielu zaplatenej dane 

Použitá suma 
z bezprostredne 

predchádzajúceho 
účtovného obdobia 

Použitá suma 
bežného 

účtovného 
obdobia 

ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia 
drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 
– návštevy zdravotných klaunov 

119 088,48 209 375,77 

ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia 
drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 
- rekvizity 

0 0 

ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia 
drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 
- workshopy 

0 0 

Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia 159 739,90 

 
 
 
H. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH 
 
Významné položky nákladov za prijaté služby, ostatné náklady na hospodársku činnosť, finančné a mimoriadne 
náklady sú uvedené v nasledujúcej tabuľke: 
 
 
a) Významné položky nákladov  
 

Popis Bežné účtovné 
obdobie 

Bezprostredne 
predchádzajúce účtovné 

obdobie 
1.Nepodnikateľská činnosť nezdaňovaná   
Služby 1 119 940,22 1 030 236,95 
Mzdové náklady 398 923,89 336 453,40 
Spotreba materiálu a energie 31 642,52 58 232,54 
Cestovné 34 720,23 31 150,43 
Náklady na reprezentáciu 7 486,59 2 991,04 
Odpisy dlhodobého hmotného majetku 10 524,00 6 873,44 
Tvorba fondov 4 527,86 2 641,17 
Overenie účtovnej závierky audítorom 1 200,00 1 200,00 
Ostatné dane a poplatky 331,46 259,24 
Poskytnuté príspevky 12 551,00 25 453,00 
Iné ostatné náklady 17 202,22 13 130,88 
Spolu nepodnikateľská činnosť - nezdaňovaná 1 639 049,99 1 507 422,09 
2.Nepodnikateľská činnosť – zdaňovaná od 
11.7.2020   

Služby 198,02 56,95 
Predaný tovar 7 414,52 1 140,04 
Spolu nepodnikateľská činnosť  - zdaňovaná 7 612,54 1 196,99 
   
3.Podnikateľská činnosť – do 10.7.2020   
Služby 0,00 378,20 
Mzdové náklady 0,00 205,73 
Spotreba materiálu a energie 0,00 0,00 
Cestovné 0,00 0,00 
Náklady na reprezentáciu 0,00 0,00 
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Odpisy dlhodobého hmotného majetku 0,00 0,56 
Predaný tovar 0,00 131,17 
Ostatné dane a poplatky 0,00 0,00 
Dary 0,00 0,00 
   
Spolu zdaňovaná činnosť 7 612,54 715,66 
SPOLU 1 646 662,53 1 509 334,74 

 
Náklady celkom za rok 2021 sú 1 646 662,53 EUR. 
 
Najvýznamnejšie náklady z kategórie služieb v roku 2021 boli náklady na honoráre za umelecké výkony 395 tisíc 
EUR (2020: 327 tisíc), náklady na direkt marketing 381 tisíc EUR (2020: 368 tisíc), RNI poplatok 209 tisíc EUR 
(2020: 203 tisíc), nájomné a prevádzka kancelárie 53 tisíc EUR (2020: 50 tisíc), PR služby 19 tisíc EUR (2020: 
12 tisíc), vzdelávanie a umelecké workshopy 14 tisíc EUR (2020: 4 tisíc). 
 
 
I. DAŇ Z PRÍJMOV 
 
1. VZŤAH MEDZI SUMOU SPLATNEJ DANE Z PRÍJMOV A SUMOU ODLOŽEJNEJ DANE Z PRÍJMOV A MEDZI 

VÝSLEDKOM HOSPODÁRENIA PRED ZDANENÍM   
 
Združenie má príjmy a výdavky v súvislosti so svojou hlavnou nezdaňovanou aj hlavnou zdaňovanou činnosťou. 
 
 
J. INÉ AKTÍVA A INÉ PASÍVA 
 
1. PODMIENENÉ AKTÍVA 
 
Združenie si nie je vedomé žiadnych iných aktivít, ktorými sa rozumie možný majetok, ktorý by vznikol v dôsledku 
minulých udalostí a ktorého existencia alebo vlastníctvo závisí od toho, či nastane alebo nenastane jedna alebo 
viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej jednotky. 
 
 
2. FINANČNÉ VÝPOMOCI 
 
Združenie nevie o žiadnych významných finančných výpomociach.  
 
 
 
K. PRÍJMY A VÝHODY ČLENOV ŠTATUTÁRNYCH ORGÁNOV, DOZORNÝCH ORGÁ-

NOV A INÝCH ORGÁNOV ÚČTOVNEJ JEDNOTKY 
 
Združenia sa netýka. 
 
L. INFORMÁCIE O EKONOMICKÝCH VZŤAHOCH SO SPRIAZNENÝMI OSOBAMI  
 
Združenia sa netýka. 
 
 
M. SKUTOČNOSTI, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE 

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA DO DŇA ZOSTAVENIA ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY 
 
 
Správna rada občianskeho združenia si nie je vedomá žiadnych konkrétnych významných rizík a neistôt, ktorým 
by bolo združenie vystavené. Výnimku predstavujú všeobecné riziká, súvisiace s pokračujúcou epidémiou nového 
koronavírusu a všeobecné riziká, spojené so situáciou na Ukrajine a ich širšie ekonomické a sociálne dôsledky. 
Napriek týmto rizikám spoločnosť neidentifikovala neistotu v súvislosti s nepretržitým pokračovaním vo svojej 
činnosti. 
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N. ZMENY VLASTNÉHO IMANIA 
 
Vlastné zdroje krytia stáleho a obežného majetku: 
 
Pohyby vlastného imania v roku 2021 sú zahrnuté v nasledujúcej tabuľke: 
 
 

 

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 

2 891,67 4527,86 5 165,79  2 253,74 

Fond reprodukcie      

Oceňovacie 
rozdiely 
z precenenia 
majetku a záväzkov 

     

Oceňovacie 
rozdiely 
z precenenia 
kapitálových 
účastín 

     

Fondy zo zisku  

Rezervný fond      

Fondy tvorené zo 
zisku 

     

Ostatné fondy      

Nevysporiadaný 
výsledok 
hospodárenia 
minulých rokov 

876 337,34   222 687,57 1 099 024,91 

Výsledok 
hospodárenia za 
účtovné obdobie 

222 687,57 161 167,76  -222 687,57 161 167,76 

Spolu 1 101 916,58 165 695,62 5 165,79 0,00 1 262 446,41 
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Pohyby vlastného imania za predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke: 
 
 

 

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 

254,34 2 641,17 3,84  2 891,67 

Fond 
reprodukcie 

     

Oceňovacie 
rozdiely 
z precenenia 
majetku a 
záväzkov 

     

Oceňovacie 
rozdiely 
z precenenia 
kapitálových 
účastín 

     

Fondy zo zisku 

Rezervný fond      

Fondy tvorené 
zo zisku 

     

Ostatné fondy      

Nevysporiadaný 
výsledok 
hospodárenia 
minulých rokov 

752 617,67   123 719,67 876 337,34 

Výsledok 
hospodárenia 
za účtovné 
obdobie 

123 719,67 222 687,57  -123 719,67 222 687,57 

Spolu 876 591,68 225 328,74 3,84 0,00 1 101 916,58 
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