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Výročná správa 2018 
občianskeho združenia Aliancia Fair-play 

 

 

 

Vážení priatelia a sympatizanti, 

rok 2018 bol pre Alianciu Fair-play prelomový. Po vyše ročných prípravách zakladateľka 

organizácie a jej riaditeľka Zuzana Wienk odovzdala vedenie Aliancie, aby sa mohla naplno venovať 

rozvíjaniu projektu Biela vrana. 

Ocenenie Biela vrana totiž prerástlo koncept, pri ktorom zakladajúce organizácie popri napĺňaní 

svojej hlavnej misie vyčlenili na organizáciu a podporu ceny časť svojich kapacít. Zakladatelia ocenenia  

(Aliancia Fair-play a Via Iuris) preto zabezpečili osamotnenie Bielej vrany. Obsahovo aj organizačne jej 

už v roku 2019 bude venovať plnú pozornosť občianske združenie Tichá voda, do ktorého sa po 17 

rokoch presunula Zuzana a aj kolegovia, ktorí sa na organizácii Bielej vrany aktívne podieľali. Pevne 

veríme, že samostatnosť Bielej vrane umožní naplno propagovať  hodnotu občianskeho boja za verejné 

blaho aj za cenu osobného strádania a celoročne spájať aktivistov s „bielovranovským“ DNA po celom 

Slovensku a pomáhať im. 

Táto organizačná zmena a (aj napriek naďalej trvajúcej výbornej komunikácii a spolupráci so 

združením Tichá voda) personálne oslabenie stavia Alianciu Fair-play pred nové výzvy v roku 2019. 

Organizácia smeruje k silnejšiemu zameraniu na watchdogové aktivity, pri ktorých budeme využívať 

naše skúsenosti s analýzou verejne prístupných dát. Za kľúčové v najbližšom období pokladáme 

prispieť k posilneniu právneho štátu, hlavne v oblasti vyvodzovania trestnej či inej zodpovednosti 

predovšetkým za zneužívanie moci  - a s tým súvisiacej nevyhnutnej reforme polície a prokuratúry. 

Silnejšia špecializácia aktivít bude znamenať  možno aj menšiu viditeľnosť pri témach, ktoré boli 

vnímané ako naše tradičné, ale sú v portfóliu našich partnerských organizácií majúcich našu dôveru. 

Prevziať organizáciu po dlhoročnom silnom lídrovi je aj osobná výzva. Verím, že pri nej s vašou 

pomocou obstojím a budúci rok budeme môcť skonštatovať, že Aliancia Fair-play aj menším tímom 

naďalej prináša silný obsah, presadzuje hodnoty slobody, slušnosti, zodpovednosti a tolerancie, a že sa 

podarilo zabezpečiť aj jej finančnú udržateľnosť.  

Ďakujem, všetkým, ktorí nám pomáhajú na ceste k lepšej krajine pre naše deti. 

 

 

Peter Kunder 

      riaditeľ 
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Prinášame výber z toho, čím sme žili v roku 2018. 

 

INVESTIGATÍVA A WATCHDOG 

 

ZLYHANIA PRI eHEALTHE 
 

Zmapovali sme deväť rokov, počas ktorých štát zavádzal elektronizáciu zdravotníctva. Prešli 

sme cez stovky strán dokumentov, pýtali sa úradov, lekárov aj firiem. Výsledok? Desaťstranová 

rekonštrukcia manažérskeho debaklu.  

 Zistili sme, štát pri hľadaní dodávateľa eHealthu nepovedal firmám, koľko služieb majú dodať. 

Úrad pre verejné obstarávanie nechápal, ako dokázal víťaz naceniť ponuku.  

 Upozornili sme na to, že polícia po dvoch rokoch zastavila vyšetrovanie eHealthu. Napriek 

vážnym zisteniam audítorov nenašla žiaden trestný čin. Manažérske zlyhania s obrovským dopadom 

tak zostávajú nepotrestané.  

 

VÝNOSNOSŤ V ZDRAVOTNÍCTVOM BIZNISE 
 

Po dvoch rokoch sme opäť preskúmali výnosnosť podnikania v zdravotníctve. Niektoré 

opatrenia zafungovali – ministerstvo ušetrilo milióny na špeciálnom materiáli a pomôckach. 

Lukratívny biznis s diagnostikou však veľké zmeny obišli.  

 

(NE)KVALITA PRÁCE POLÍCIE 
 

 Pripomenuli sme, že zbabrané kauzy nie sú len vizitkou vyšetrovateľa a prokuratúry. Chyby si 

mohli všimnúť aj riadiaci pracovníci, ktorí majú vyšetrovateľov usmerňovať. Či a v akej kvalite sa to 

deje, polícia povedať nevie – čísla nemá.   

 Naopak štatistiky, ktoré k dispozícii máme, nie sú lichotivé. Ako sme zistili, kým česká polícia 

objasní 25 až 49 % prípadov prania špinavých peňazí, slovenská len 10 až 18 %.  

 

KONTROVERZNÝ PROJEKT EDUNET 
 

 Spolu s občianskym združením Slovensko.Digital sme už tretí rok bojovali za opravu 

pochybného tendra na nový školský internet. Ministerku sme vyzvali, aby pred podpisom zmluvy 

https://dennikn.sk/blog/1001465/ekonecny-pribeh-ako-stat-nezvladol-elektronizaciu-zdravotnictva/
https://dennikn.sk/blog/1213025/kostlivec-v-skrini-ako-richard-rasi-nezmyselne-nakupoval-ehealth/
https://dennikn.sk/blog/1310486/vysetrovanie-ehealthu-skutok-sa-stal-ale-nie-je-trestnym-cinom/
http://fair-play.sk/articles/ako-vynasa-podnikanie-v-zdravotnictve
https://dennikn.sk/blog/1246765/velkobiznis-so-zdravim-pokracuje/
https://dennikn.sk/blog/1325569/co-robil-pri-zbabranom-stihani-kocnera-vysetrovatelov-nadriadeny/
https://dennikn.sk/blog/1077270/uveri-drucker-cislam-vlastneho-ministerstva/
https://www.scribd.com/document/376790399/Otvorený-list-ministerke-školstva-Edunet
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zistila, koľko škôl má záujem o centrálne riešenie. Aby štát plošne neplatil aj za školy, ktoré si chcú 

pripojenie zabezpečiť samy.  

 Zverejnili sme zistenia z kontroly, ktorá preverovala predlžovanie „starého“ školského 

internetu. Úrad pre verejné obstarávanie potvrdil to, čo sme hovorili od začiatku: argumenty 

ministerstva, ktorými prihralo biznis vybranej firme bez súťaže, stáli na vode.  

 

ZAVÁDZANIE PARTNEROV ÚRADMI 
 

Upozornili sme na to, že naše úrady klamali zahraničným partnerom. Máriu Troškovú ohlásili 

na rokovanie s Angelou Merkelovou ako „zahranično-politickú poradkyňu“. Trošková pracovala 

v kancelárii predsedu vlády, média o nej hovorili ako o asistentke expremiéra Fica.  

 

#ALLFORJAN 
 

Po vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej sme sa ako jediná mimovládna organizácia stali 

súčasťou neformálneho združenia redakcií #AllForJan. Táto iniciatíva zdieľala svoje informácie 

a zdroje v snahe dokončiť rozpracované témy zavraždeného novinára. 

 

  

http://fair-play.sk/articles/5-milionovy-biznis-postaveny-na-vode
http://fair-play.sk/articles/predlzenim-infoveku-2-mohlo-ministerstvo-porusit-zakon
https://dennikn.sk/blog/1059349/der-spiegel-troskovu-uvadzali-ako-expertku-na-zahranicnu-politiku/#comments
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SPÁJANIE KOMUNÍT 

 

Popri watchdogových, legislatívnych a bielovranovských aktivitách sme aj v roku 2018 

pokračovali v spájaní komunít.  

Uvedomujeme si, že mnohé aktívne skupiny, ktoré sa v našej krajine snažia o pozitívne zmeny, 

sú osamotené. Často stoja proti dobre zosieťovanej presile mocných, ktorí s nepomerne väčšími 

rozpočtami a know-how presadzujú svoje záujmy. Preto považujeme za dôležité, aby sa občianske 

iniciatívy navzájom posilňovali, pomáhali si a učili sa jedna od druhej. Aby volanie po zmene prinieslo 

čo najskôr výsledok.  

Po vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej bol silný hlas a tlak občianskej spoločnosti 

kľúčový. Stali sme sa preto členmi iniciatívy Chceme veriť, ktorá vyzvala novú vládu, aby zabezpečila 

nezávislé a dôveryhodné fungovanie orgánov právneho štátu. Okrem nás sa k iniciatíve pridal Inštitút 

pre dobre spravovanú spoločnosť, Liga za ľudské práva, Via Iuris, Nadácia otvorenej spoločnosti, 

Nadácia Pontis a Nadácia Zastavme korupciu.  

S protikorupčnými a ľudskoprávnymi mimovládkami sme kampaňovali na podporu zbitých 

Rómov z Moldavy nad Bodvou.  

V investigatíve sme pokračovali v spolupráci s lekármi a odborníkmi na zdravotníctvo. So 

Slovensko.Digital sme ďalej tlačili na Ministerstvo školstva, aby prehodnotilo pochybný nákup 

internetu pre školy.  

Skupinám, ktoré bojujú za férovejší štát, sme pomáhali s orientáciou v témach, s infozákonom 

aj s organizačnými zručnosťami. Pre vyše 300 aktivistov z rôznych kútov Slovenska sme pripravili 30 

workshopov, kde sme im sprostredkovali naše skúsenosti s rešeršom, whistleblowingom či mediálnou 

komunikáciou.  

 

 

 

 

LEGISLATÍVNE NÁVRHY 

 

Pripomienkovali sme viacero legislatívnych zmien. Najúspešnejší sme boli ohľadom 

protischránkového  zákona.  

Podarilo sa nám zabrániť tomu, aby ľudia, ktorí upozorňujú na nepravdivé údaje v registri 

partnerov verejného sektora, museli platiť náklady súdu pri náprave stavu.   

http://fair-play.sk/articles/chceme-opat-verit-v-stat
http://moldava.fair-play.sk/
https://www.facebook.com/alianciafairplay/posts/2084578491562884
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ŽIADOSTI O INFORMÁCIE A PODNETY 

 

Našu prácu by sme nemohli robiť bez desiatok infožiadostí, odvolaní, podnetov, žalôb, 

a trestných oznámení. Bežnou súčasťou našej práce ostali aj súdne spory s úradmi o tom, aké 

informácie sú nám povinní poskytnúť a aké nie. Medzi najvýznamnejšie patrili: 

 

BAŠTERNÁKOVA VILA 

 
Stavebný úrad sme opakovane upozorňovali na to, že Bašternákova firma stavia na hradnom 

kopci vilu v rozpore s predpismi. Napriek zjavnému ich porušeniu si úrady prehadzujú medzi sebou 

prípad ako horúci zemiak. 

 

PRANIE ŠPINAVÝCH PEŇAZÍ 
 

Podali sme trestné oznámenie pre podozrenie z prania špinavých peňazí pri firme bývalého 

spoločníka Antonina Vadalu, stíhaného na Slovensku za subvenčné podvody a v Taliansku za 

pašovanie drog. 

 

DAŇOVÍ PODVODNÍCI 
 

Daňovým úradom sme poslali tipy na kontroly vo firmách, ktoré v účtovných výkazoch 

uvádzali protirečivé či absurdné čísla.  

V prípade firmy, na ktorej trestnú činnosť sme upozornili kriminálnu políciu zasa na našej 

sťažnosti prokuratúra nedovolila vyšetrovateľovi ukončiť trestné stíhanie  daňového podvodu firmy, 

ktorá čerpala štátne dotácie.  

 

FIRMY S NEZNÁMYMI VLASTNÍKMI 

 
Žilinský súd na náš podnet začal konať voči zdravotníckym firmám, ktoré jasne neukázali 

svojich vlastníkov, hoci majú z biznis so štátom. Tržby týchto firiem spolu dosahujú desiatky miliónov 

eur. 
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BIELA VRANA  

 

V roku 2018 sme spolu s VIA IURIS pripravili 11. ročník  ocenenia Biela vrana. Udeľujeme ho 

ako poďakovanie vzácnym ľuďom okolo nás, ktorí sú ochotní brániť pravdu a spravodlivosť, preukázali 

občiansku odvahu, potlačili osobné záujmy v mene verejného prínosu, hodnôt, či princípov.  

Spoločenské dianie roku 2018 tragicky zatienila vražda novinára Jána Kuciaka a Martiny 

Kušnírovej. Bola míľnikom, aký si mnohí z nás nevedeli predstaviť. Udalosti a zistenia s ňou spojené 

odhalili veľa o krajine, v ktorej žijeme. Poskytli nám obraz o štáte, v ktorom je politická moc prepletená 

s mafiou a kde súkromný záujem pričasto víťazí na úkor verejného.  

No táto spoločensky extrémna situácia priniesla aj nevídanú vlnu spolupatričnosti. A ukázala 

hrdinov, ktorí aj v takýchto vypätých momentoch posúvajú našu krajinu vpred a dávajú jej novú nádej.  

 

 

Rada Bielej vrany vybrala pre rok 2018  laureátov:  

JÁN KUCIAK (in memoriam) 

Ako investigatívny novinár prinášal prehliadané témy, nové prístupy a bol mimoriadne 

dôsledný. Na Slovensku vyčnieval ochotou spájať kolegov a zdieľať s nimi poznatky a výsledky práce. 

Odhalenie pravdy bolo pre neho dôležitejšie ako túžba po exkluzivite a sólo zisteniach. Ocenený bol za 

výnimočný prístup k novinárčine, ktorý výrazne presahoval bežné zvyklosti.  

 

ZUZANA PETKOVÁ a XÉNIA MAKAROVÁ 

Dlhoročné novinárky, ktoré kedysi pracovali v týždenníku Trend, dnes pôsobia v Nadácii 

Zastavme korupciu. Ich spolupráca na témach viedla ku kľúčovým zisteniam v mnohých ekonomických 

kauzách. Ocenené boli za zásadný spoločenský prínos ich novinárskej práce.  

 

MONIKA TÓDOVÁ 

Reportérka DenníkaN, ktorá odišla z denníka SME po vstupe Penty do vydavateľstva. Jej 

zistenia často hýbu krajinou a nútia zodpovedných konať. Bolo tomu tak v kauze Ladislava Bašternáka 

či únose Vietnamca vládnym špeciálom. Ocenená bola za zásadný spoločenský prínos jej práce.  

 

ADAM VALČEK 

Ekonomický reportér a šéf investigatívy v denníku SME. Ako jeden z mála novinárov sa 

intenzívne venuje práci s dátami a prepájaniu otvorených zdrojov, vďaka čomu prináša jedinečné 

zistenia. Ocenený bol za zásadný spoločenský prínos jeho práce.  
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MAREK VAGOVIČ 

Šéf investigatívneho oddelenia portálu aktuality.sk, predtým reportér denníka SME. Počas 

novinárskej kariéry priniesol vážne zistenia v mnohých kauzách. Po vražde pokračoval spolu s tímom 

aktualít a novinármi z ďalších médií v práci na témach, ktoré Ján Kuciak nestihol dokončiť. Ocenený 

bol za zásadný spoločenský prínos jeho práce.  

 

PAVLA HOLCOVÁ  

Novinárka a zakladateľka Českého centra pro investigatívní žurnalistiku. Keď v roku 2016 

unikli tzv. „Panama Papers“, pomohla spojiť slovenských novinárov, aby na téme pracovali spolu. 

Výsledkom bolo mnoho článkov opisujúcich slovenskú stopu v zahraničných rajoch. Ocenená bola za 

zásadný prínos jej práce a prístupu pre slovenskú novinárčinu.  

 

POĎAKOVANIE INICIATÍVE ZA SLUŠNÉ SLOVENSKO 
 

Rada Bielej vrany udelila v roku 2018 okrem klasických ocenení aj špeciálne poďakovanie 

iniciatíve Za slušné Slovensko. Ocenila výnimočnú vytrvalosť, nezištnosť, nestraníckosť, solidaritu, 

profesionalitu, zrelosť a občiansky charakter protestov, ktoré boli najväčšie od roku 1989.  

 

Večer bielych vrán sa už tradičné konal 17. novembra, tentoraz v Refinery Gallery. Slávnostné 

odovzdávanie dopĺňali hudobné vystúpenia Jany Kirschner a Brančiho Kováča (Vec).  

Príbehy bielych vrán sme počas roka približovali ľuďom. V spolupráci s režisérom Robertom 

Švedom sme natočili videa o príbehoch nových laureátov. Na jar sme na 71. ročníku behu Devín – 

Bratislava znovu vytvorili tím Bielej vrany. Niekoľko desiatok bežcov tak vyjadrilo podporu bielym 

vranám a pomohlo nám na organizáciu ocenenia získať vyše 12 tisíc eur. Počas celého roka sme sa 

snažili bielym vranám čo najviac pomáhať a poskytovať im ľudskú podporu.  
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DÁTOVÉ PROJEKTY 

 
Naše dátové projekty sme dočasne utlmili kvôli nejasnostiam o právnom stave ohľadom 

GDPR. Definitívne rozhodnutie o ich osudoch prinesie to, čo ukáže prax a judikáty členských krajín 

Európskej únie. 

 

 

KONFERENCIE, DISKUSIE, EVENTY 

 

FESTIVAL POHODA  

Na festivale Pohoda sme zorganizovali debatu o tom, aké to je organizovať protesty Za slušné 

Slovensko. Diskutovala Martina Strmeňová z Banskej Bystrice, Tomáš Bořuta z Považskej Bystrice 

a celoslovenská koordinátorka protestov Táňa Sedláková.  

 

ETIKA V ŠTÁTNOM IT 

Moderovali sme debatu Slovensko.Digital o etike v štátnom IT.  

 

PERSONAL DEMOCRACY FORUM CEE 

Na medzinárodnej konferencii Personal Democracy Forum CEE sme spolu s Ondrejom 

Podstupkom zo SME rozprávali o tom, ako vražda novinára a jeho partnerky pohli krajinou.  

 

FESTIVAL JEDEN SVET 

Na festivale Jeden svet sme diskutovali o korupcii.  

 

OGP 

Zuzana Wienk sa ako šéfka steering committee OGP zúčastnila na European Open 

Government Leaders' Forum, kde zdieľala naše skúsenosti s otvoreným vládnutím.  

 

 

  

https://www.facebook.com/alianciafairplay/posts/1913144228706312
https://www.facebook.com/events/2096315603734930/
https://www.youtube.com/watch?v=d86TCJkGvHs
https://www.facebook.com/projektn.sk/videos/1837251229697761/
https://www.facebook.com/alianciafairplay/posts/1739406636080073
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FINANCIE 

 

Rok 2018 bol pre Alianciu Fair-play zložitý. Hoci sa nepodarilo plne zabezpečiť plánovaný 

objem príjmov, činnosť organizácie sme neobmedzovali. Chýbajúci rozdiel sme vykryli z úspor 

vytvorených v predchádzajúcich rokov takmer výlučne z darov individuálnych darcov. 

 

 

PRÍJMOVÁ ČASŤ 

Ďakujeme všetkým, ktorí podporili prácu Aliancie Fair-play. 

  

Opis významných položiek prijatých darov, osobitných 
výnosov, zákonných poplatkov a iných výnosov 

  

Prijaté príspevky od FO 40 410,27 

Prijaté príspevky od iných organizácií 116 471,02 

         - z toho dotácie a granty 108 749,37 

V roku 2018 použité 2% z dane  15 129,98 

Členské príspevky a ostatné výnosy 1 086,00 

Spolu 173 097,27 

 

Pri získavaní grantov naše projekty uspeli v grantových výzvach a podporili nás významné 

inštitúcie a partneri s vysokým kreditom. 

 

Prehľad dotácií a grantov 
  

Open Society Institute 45 608,97 

Nadácia Porticus 28 029,44 

Nadácia Pontis – FpTS a NF Mercedes-Benz Financial Services 10 110,96 

Nadácia ESET 10 000,00 

Nadácia Slovenskej sporiteľne 10 000,00 

O2 Slovakia, s.r.o. 5 000,00 

Spolu 108 749,37 
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VÝDAVKOVÁ ČASŤ 

Vzhľadom na charakter činnosti organizácie prevažnú časť výdavkov tvoria výdavky na 

odmeny pre spolupracovníkov, tlmočníkov, umelcov.  Samozrejme, organizácia podujatia, na ktorom 

sú odovzdávané Biele vrany, vyžaduje aj úplne špecifický typ výdavkov. 

Na tomto mieste je na mieste poďakovať aj 16-tim dobrovoľníkom, ktorí nám zdarma pomáhali tak pri 

fundraisingových podujatiach, ako aj pri slávnostnom odovzdávaní Bielej vrany. Rovnako si našu 

vďaku zaslúžia mnohí experti, ktorí nám pomáhali pro bono konzultáciami.  

 

Opis významných nákladov, nákladov na ostatné 
služby, osobitné náklady a iné ostatné náklady 

  

Spotreba materiálu 6 593,19 

Spotreba energie 1 149,56 

Náklady na reprezentáciu 1 049,06 

Cestovné 518,99 

Ostatné služby 207 187,90 

        z toho - mandátne zmluvy 121 211,00 

Dane a poplatky 132,96 

Bankové poplatky 284,26 

Spolu 216 915,92 

 

Využitie prijatého poukázaného 2 % podielu dane má špecifikum, že sa môže použiť v priebehu 

dvoch kalendárnych rokov. (A teda v rámci jedného kalendárneho roku možno použiť takto získané 

peniaze, ktoré ľudia poukázali v dvoch daňových priznaniach.)  

Pre prehľadnosť sa v Obchodnom vestníku organizácie vykazujú postupne peniaze získané 

v rámci jedného daňového obdobia (aj keď ich míňali dva roky) – teda so značným oneskorením. 

V roku 2018 sme teda vykazovali peniaze získané v roku 2016, ktoré sme využili v rokoch 2016 a 2017. 

Ich využitie si možno pozrieť priamo tam: 

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular

=2155243 

Aliancia Fair-play je tiež jediným vlastníkom spoločnosti Fair-play Commerce, s. r. o., ktorá poskytuje 
platené služby pre partnerov Európskej komisie. Ide hlavne o reportovanie legislatívnych 
a protikorupčných aktivít, ktoré prebiehajú na Slovensku. Účtovná závierka tejto spoločnosti je 
zverejňovaná v registri účtovných závierok:  
http://www.registeruz.sk/cruz-public/domain/accountingentity/show/1189663 

 

 

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2155243
https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2155243


Číslo
riadku

Účtovné obdobie

Hlavná činnosť SpoluPodnikateľská
činnosť

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

a b 1 2 3 4

NÁKLADY

c

3 1 8 1 0 1 9 5 /

IČO SID

Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2 - 01)

501 01 6 593.19 926.68Spotreba materiálu (501) 6 593.19

502 02 1 149.56 2 345.21Spotreba energie (502) 1 149.56

504 03Predaný tovar (504)

511 04Opravy a udržiavanie (511)

512 05 518.99Cestovné (512) 518.99

513 06 1 049.06 818.22Náklady na reprezentáciu (513) 1 049.06

518 07 207 187.90 207 442.94Ostatné služby  (518) 207 187.90

521 08 4 456.35Mzdové náklady (521)

524 09 1 500.49Zákonné sociálne poistenie a zdravotné

poistenie (524)

525 10Ostatné sociálne poistenie (525)

527 11Zákonne sociálne náklady (527)

528 12Ostatne sociálne náklady (528)

531 13Daň z motorových vozidiel  (531)

532 14Daň z nehnuteľností (532)

538 15 132.96 57.50Ostatné dane a poplatky (538) 132.96

541 16Zmluvné pokuty a penále (541)

542 17Ostatné pokuty a penále (542)

543 18Odpísanie pohľadávky (543)

544 19Úroky (544)

545 20Kurzové straty (545)

546 21Dary (546)

547 22Osobitné náklady (547)

548 23Manká a škody (548)

549 24 284.26 236.40Iné ostatné náklady (549) 284.26

551 25Odpisy DNM a DHM (551)

552 26Zostatková cena predaného NM a HM (552)

553 27Predané cenné papiere (553)

554 28Predaný materiál (554)

555 29Náklady na krátkodobý finančný majetok (555)

556 30Tvorba fondov (556)

557 31Náklady na precenenie cenných papierov (557)

558 32Tvorba a zúčtovanie opravných položiek (558)

561 33Poskytnuté príspevky organizačným zložkám

(561)

562 34Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám

(562)

563 35 4 800.00Poskytnuté príspevky fyzickým osobám (563)

565 36Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane

(565)

567 37Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky (567)

Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37 216 915.9238 216 915.92 222 583.79

601 39Tržby za vlastné výrobky (601)

602 40 500.00Tržby z predaja služieb (602)
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Číslo
riadku

Účtovné obdobie

Hlavná činnosť SpoluPodnikateľská
činnosť

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

a b 1 2 3 4

VÝNOSY

c

3 1 8 1 0 1 9 5 /

IČO SID

Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2 - 01)

604 41Tržby za predaný tovar (604)

611 42Zmena stavu zásob nedokončenej výroby (611)

612 43Zmena stavu zásob polotovarov (612)

613 44Zmena stavu zásob výrobkov (613)

614 45Zmena stavu zásob zvierat (614)

621 46Aktivácia materiálu a tovaru (621)

622 47Aktivácia vnútroorganizačných služieb (622)

623 48Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku

(623)

624 49Aktivácia dlhodobého hmotného majetku (624)

641 50Zmluvné pokuty a penále (641)

642 51Ostatné pokuty a penále (642)

643 52Platby za odpísané pohľadávky (643)

644 53Úroky (644)

645 54 251.63Kurzové zisky (645)

646 55Prijaté dary (646)

647 56Osobitné výnosy (647)

648 57Zákonné poplatky (648)

649 58 956.00Iné ostatné výnosy (649) 956.00

651 59Tržby z predaja DNM a DHM (651)

652 60Výnosy z dlhodobého finančného majetku (652)

653 61Tržby z predaja cenných papierov a podielov

(653)

654 62Tržby z predaja materiálu (654)

655 63Výnosy z krátkodobého finančného majetku

(655)

656 64Výnosy z použitia fondu (656)

657 65Výnosy z precenenia cenných papierov  (657)

658 66Výnosy z nájmu majetku (658)

661 67Prijaté príspevky od organizačných zložiek

(661)

662 68 116 471.02 190 648.51Prijaté príspevky od iných organizácií (662) 116 471.02

663 69 40 410.27 19 805.75Prijaté príspevky od fyzických osôb (663) 40 410.27

664 70 130.00 360.00Prijaté členské príspevky (664) 130.00

665 71 15 129.98 24 013.74Príspevky z podielu zaplatenej dane (665) 15 129.98

667 72Prijaté príspevky z verejných zbierok (667)

691 73Dotácie (691)

Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73 173 097.2774 173 097.27 235 579.63

Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 -

r. 38

-43 818.6575 -43 818.65 12 995.84

591 76Daň z príjmov (591)

595 77Dodatočné odvody dane z príjmov (595)

Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r.

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

-43 818.6578 -43 818.65 12 995.84
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