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Vážení priatelia a sympatizanti, 

rok 2020 bol pre Alianciu Fair-play, tak ako asi pre všetkých zasiahnutých pandémiou veľmi 

osobitý. Naša práca bolo ochudobnená o možnosť osobných stretnutí, ktoré mnohokrát posúvajú našu 

prácu výrazne dopredu. 

Aj v tomto roku sme pokračovali v režime malého flexibilného watchdogového tímu, ktorý sa 

sústreďuje len na úzky rozsah tém.  Základným krédom ostalo volanie po vyvodzovaní trestnej a inej 

zodpovednosti – hlavne za zneužívanie moci. Hoci sa polícia a prokuratúra môžu pochváliť mnohými 

obvinenými prominentmi, nemáme pocit, že robí, všetko, čo je v jej silách.  Keďže sledujeme „osud“ 

podnetov na trestné stíhanie, ktoré sme sami podali, vidíme ohromné diery v systéme, ktoré sa 

odrážajú napríklad aj v prieťahoch v konaní, keď vyšetrovateľ pol roka neurobí vyslovene nič 

a následná kontrola dospeje k výsledku, že je to v súlade so zákonom a predpismi. 

Naše poznatky z praxe sa snažíme využiť na tvorbu nových pravidiel, ktoré sa postupne snažíme 

presadzovať pri pripomienkovaní zákonov, v ktorom sme na slovenské pomery veľmi úspešní. 

Naďalej využívame  dátové analýzy na hľadanie „podozrivých“ ekonomických aktivít a hľadáme 

pre nich vysvetlenia. Tie nás často vedú o odhaleniu „dier v zákonoch“ (zneužitých na vyhýbanie sa 

daniam), či k poznatkom o nezákonnej ekonomickej činnosti, prípadne k silným indíciám o praní 

špinavých peňazí. Samozrejme, naďalej s tým oboznamujeme políciu, či prokuratúru. Veríme, že sa im 

podarí zreformovať sa natoľko, že tieto podnety bude vedieť vyšetrovať odborne, efektívne a nezaujato. 

Na prelome rokov 2020/2021 za hlavnú hrozbu pre morálnu integritu Slovenska v novom roku 

pokladáme legislatívne návrhy zrušiť časť verejného obstarávania a nechať ho iba pre najväčšie zákazky 

a aj to so zníženou možnosťou kontroly zo strany úradov a takmer žiadnou zo strany verejnosti. A to 

ešte v situácii, keď na Slovensko smerujú mimoriadne peniaze – mnohomiliardová pomoc v rámci 

Plánu obnovy a časť eurofondov. Pokladáme za našu povinnosť urobiť, čo je v našich silách, aby sa tieto 

peniaze nerozkradli v korupčne priaznivo nastavenom prostredí, aké tu nebolo od dôb Vladimíra 

Mečiara. 

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

 

 

Peter Kunder 

      riaditeľ 
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Prinášame krátky výber z toho, čím sme žili v roku 2020. 

 

INVESTIGATÍVA A WATCHDOG 

 

Vyššia efektivita a zrýchlenie práve polície a prokuratúry 
 

Cieľom tohto projektu  je vypracovanie návrhov zmien pre efektívnejšie postupy v polícii 

a prokuratúre vedúce (hlavne) k urýchleniu vyšetrovania trestných činov.  

V prvej  fáze sme získali informácie o priebehu trestného stíhania v praxi. Kľúčovým zdrojom 

informácií sa pre nás stali trestné oznámenia, ktoré sme podali pred začatím a v priebehu projektu. 

Ako osoby, ktoré podali trestné oznámenia, sme získali nadštandardný prístup k  informáciám od 

polície. 

Prelomovým sa stalo, keď sme si vymohli prístup do vyšetrovacích spisov, kde sme mali možnosť 

vidieť,  akú činnosť vyšetrovatelia (a prokuratúra) robili (resp. nerobili) v úvodnej fáze trestného 

konania. Tá podľa zákona má trvať najviac 30 dní. V „našich“ prípadoch trvá už viac ako rok a súdiac 

podľa slabej aktivity vyšetrovateľom stále nie je blízko k prechodu do ďalšej fázy (rozhodnutiu o začatí 

konania vo veci). 

Začali sme o téme komunikovať s najvyšším vedením policajného zboru a s ministerstvom vnútra, 

do ktorého rezortu slovenská polícia spadá.  

Vyjadrenia najvyššieho vedenia polície sa v priebehu času menili. Za pozitívne pokladáme, že prestalo 

popierať existenciu prieťahov vo vyšetrovaní. V júni tvrdilo: „Kedy sa diali prieťahy, tak by sme o tom 

na prezídiu policajného zboru vedeli, keďže vyhodnocujeme štatistiky.“.  

Koncom septembra policajný prezident Peter Kovařík už jednoznačne povedal, že „považuje  za 

neprijateľné“, aby v priebehu roka vyšetrovateľ nedokázal rozhodnúť o trestnom podaní ohľadom 

obzvlášť závažného zločinu, pričom vykonal jediný vyšetrovací úkon, ktorý smeroval k zaisteniu 

dôkazov. Zároveň sa ukázalo, že polícia nevytvára žiadne relevantné štatistiky, ktoré by niečo mohli 

vypovedať o prieťahoch v prvých fázach vyšetrovania. 

Policajný prezident zároveň nariadil metodickú kontrolu k správnosti postupu vyšetrovateľov, 

ktorí konali (nekonali). Jej výsledkom však bolo, že konanie vyšetrovateľa nijako nekomentovala.. 

Dosiahnuť  zmenu postoja vedenia polície vnímame ako kľúčové pre začatie diskusie o návrhoch 

na niektoré systémové zmeny, o ktorých polícia ani prokuratúra evidentne neuvažuje. 

Mrzí nás, že vo verejnej diskusii sa, žiaľ, zmeny v polícii a prokuratúre vnímajú len ako trestné 

stíhania policajtov, sudcov a prokurátorov. V posledných mesiacoch sú väzobne stíhané desiatky 

sudcov, vysokých policajných funkcionárov, bývalý generálny prokurátor a súčasný špeciálny 

prokurátor (zodpovedný za boj proti korupcii).  Systémové zmeny sa v podstate obmedzujú len na 

zmeny pravidiel pri výberových konaniach na miesta najvyšších predstaviteľov polície a prokuratúry, 

takmer vôbec na zmenu nastavenia procesov, ktoré v minulosti boli manipulované (zneužívané) 

políciou a justíciou na páchanie trestnej činnosti. Rovnako žiadna diskusia sa nevedie ohľadom 
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kontroly a rozloženia/kumulácie právomocí, ktoré v minulosti umožnilo nekontrolovateľne zneužívať 

moc. 

V ďalšej fáze sme sa rozhodli aktívne vstúpiť do verejnej diskusie práve so spomínanými témami.  

Rozhodli sme sa vytvoriť vlastný komunikačný kanál – od júna 2021 vyrábať pravidelný podcast. 

Veríme, že postupne pritiahne pozornosť minimálne stakeholderov pre dané témy. Chceme ho využiť 

hlavne na prezentovanie problémov, návrhov riešení a komentovanie diania v polícii, prokuratúre. 

 

 

PRIPOMIENKOVANIE ZÁKONOV - LEGISLATÍVNE NÁVRHY 

 

Aliancia Fair-play vzniesla pripomienky k návrhom noviel piatich zákonov: Zákona o verejnom 

obstarávaní, Zákona o prokuratúre, Ústavy SR, Zákona o ochrane pred legalizáciu príjmov z trestnej 

činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu (5. AML), Zákona o zaisťovaní majetku. Týmito 

novelami boli nepriamo novelizované aj iné zákony – hlavne Trestný poriadok. 

Aliancia Fair-play podala celkovo 81 pripomienok k návrhom zákonov. Z toho bolo 

zásadných 46. V rámci vyhodnotenia pripomienkového konania bolo z nich 5 akceptovaných a 14 

čiastočne akceptovaných. Obyčajných pripomienok bolo 35 – v rámci pripomienkového konania  

bola 1 úplne akceptovaná a 4 čiastočne akceptované. 

Zákony sú v rozličných fázach legislatívneho procesu.  

Celým legislatívnym procesom (a schválením parlamentom) prešli už dva zákony: 

Zákon o výkone rozhodnutia o zaistení majetku a správe zaisteného 

majetku 
 

Pri pripomienkovaní tohto zákona sme sa sústredili na 2 okruhy:  

  návrhy zmien pri nejasne definovaných procesoch a  

 na ochranu ústavného práva na ochranu majetku, kde navrhovaná novela umožňuje 

zoštátnenie majetku bez patričnej náhrady a bez toho, aby majetok pochádzal z trestnej 

činnosti 

Z našich 9 zásadných pripomienok (celkovo – s obyčajnými - sme ich podali 22) sa cez parlament 

dostala 1 ako akceptovaná a ďalšia 1 ako čiastočne akceptovaná. Keďže v zákon bol schválený so 

zjavnou protiústavným postupom zoštátnenia majetku (čo sme tiež namietali), hľadáme cestu ako sa 

obrátiť so sťažnosťou na Ústavný súd SR (v tejto veci sa môže na ÚS obrátiť len vymedzený okruh 

osôb). 

5. AML (novela zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej 

činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu) 

Pri pripomienkovaní tohto zákona sme sa sústredili na okruhy: 

 transparentnosť a poskytovanie informácií o práci Finančnej spravodajskej jednotky,  
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 rozšírenie okruhu zákonom definovaných politicky exponovaných osôb, zvýšenie 

transparentnosti firemného vlastníctva, 

 zvýšenie ochrany oznamovateľa neobvyklých obchodných operácií,  

 sprísnenie sankčných mechanizmov. 

Z našich 25 zásadných pripomienok (spolu s obyčajnými sme ich podali 28) sa cez parlament 

dostali ako 2 plne akceptované a ďalších 10 ako čiastočne akceptovaných. 

Pavol Vorobjov - šéf Finančnej spravodajskej jednotky, ktorá mala v rámci Národnej kriminálnej 

agentúry na starosti boj proti praniu špinavých peňazí a financovanie terorizmu, bol obvinený zo 

zneužívania právomoci verejného činiteľa a je stíhaný vo väzbe. Predpokladáme, že po personálnych 

zmenách dokážeme nadviazať s týmto špecializovaným útvarom zmysluplnú spoluprácu. 

 

Novela Ústavy SR 

Po pripomienkovom konaní návrh schválila vláda a posunula do parlamentu, ktorý o nej ešte 

definitívne nerozhodol. Novela je sústredená výhradne len na zmeny ohľadom súdnictva. 

Pri pripomienkovaní tohto zákona sme sa sústredili na 2 okruhy: 

 návrhy ohľadom zmien právomoci ústavného súdu a pravidiel pre kandidátov na 

ústavných sudcov, 

 zmeny ohľadom imunity sudcov. 

Z našich 4 zásadných pripomienok (spolu s obyčajnými 10) sa cez vládu dostali ako 2 čiastočne 

akceptované a ďalších 1 obyčajná - tiež ako čiastočne akceptovaná. 

Ďalšie dva zákony (novela zákona o prokuratúre - vypracovaný Generálnou prokuratúrou SR, 

novela zákona o verejnom obstarávaní – vypracovaná Úradom pre verejné obstarávanie), ktoré sme 

pripomienkovali, „zamrzli“ v legislatívnom a ich ďalší osud v najbližších mesiacoch je nejasný, nakoľko 

iné subjekty vypracovali iné novely, prípadne čiastkové úpravy, ktoré týmto legislatívnym návrhom 

„konkurujú“. K tým zákonom sme podali 21 pripomienok. 

 

DÁTOVÉ ANALÝZY 

 

V rámci projektu podporenom FpTS sme urobili dátovú analýzu účtovných závierok približne 160 

tisíc firiem.   

Na základe nej sme odhalili, že asi 300 firiem využíva „legislatívnu dieru“ na výrazné znižovanie 

dane z príjmu.   

Keďže celkový  rozsah toho špekulatívneho „znižovania“ dane je v desiatkach miliónov eur, 

obrátili sme sa na premiéra. Na osobnom stretnutí vyjadril nutnosť zmeny patričnej legislatívy 

a zaviazal sa situáciu riešiť. 
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FINANCIE 

 

Rok 2020 bol pre Alianciu Fair-play finančne  stabilný. Podarilo plne zabezpečiť plánovaný 

objem príjmov, činnosť organizácie sme nemuseli nijako obmedzovať.   

Ďakujeme všetkým, ktorí podporili našu prácu. Veľmi sme ocenili, že práve vašej podpore 

môžeme bez obáv o financie pracovať aj v náročnej pandemickej situácii. 

 

 

PRÍJMOVÁ ČASŤ 

 

Významné položiek prijatých darov, osobitných 
výnosov, zákonných poplatkov a iných výnosov 

  

prijaté príspevky od FO a PO (priamo aj cez darovacie portály) 15 930,23 

v roku 2020 prijaté 2% z dane  12 644,43 

členské príspevky a ostatné výnosy 245,00 

  

 

Sme radi, že veľkú časť príspevkov/darov od individuálnych sme nemuseli využiť v tomto roku 

a mohli sme ju preniesť do roku 2021. Výborne  nám o. i. pomôžu aj prefinancovať záverečné časti 

grantových projektov (kde treba najprv preukázať zaplatenie schválených výdavkov a až na základe 

toho donori zasielajú refundáciu týchto výdavkov). 

 

Náklady za rok 2020 sme pokryli z týchto zdrojov 
  

grant Open Society Institute 12 172 

grant Nadácia Pontis – Fond pre transparentné Slovensko  8 998  

grant ACF Slovakia (Nórske fondy) 45 240 

v roku 2020 použité 2% z dane (prijaté v roku 2019) 6 062 

dary FO a PO 2 450 

členské príspevky a ostatné výnosy 254 

  

Spolu 75 176 
 

Vďaka podpore Slovak Telekom, a. s. sme v roku 2020 mohli zadarmo využívať ich služby 

v hodnote 1 380 eur. 
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VÝDAVKOVÁ ČASŤ 

Vzhľadom na charakter činnosti organizácie prevažnú časť výdavkov tvoria výdavky na 

odmeny pre  spolupracovníkov.  Našu  vďaku si zaslúžia mnohí experti, ktorí nám pomáhali pro bono 

konzultáciami.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.)  

Možnosť využiť 2% daní sa kvôli pandémii predĺžilo o rok, takže takto získané prostriedky 

v roku 2019 a 2020 budeme podrobnejšie vykazovať v Obchodnom vestníku až v máji 2022 . 

V roku 2022 tak  budeme mať k dispozícii 21 639 eur z 2% „prenesených“ z rokov 2019 a 2020. 

 

Aliancia Fair-play je 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 

 

 

        

  Prehľad o nákladoch na poskytnuté služby v roku 2020 
 

  
  

  
  

  Telekomunikačné služby 1 485   

  Služby darcovských portálov 88   

  Web, hosting servera, IT služby 221   

  Nájomné a prenájom priestorov 2 808   

  Ekonomicko-právny servis 4 221   

  Odborné analytické služby, služby viažúce sa k projektom 62 124   

  Preklady a tlmočenie 202   

  Reklama 46   

  Iné režijné služby  3 164   

  Iné náklady (dane, kurzové rozdiely, spotreba materiálu)  817   

   

  
 

  Spolu 75 176   
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Bežné účtovné obdobie

Strana aktív

3 4
Brutto Korekcia Netto Netto

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

/ SIDIČO        3 1 8 1 0 1 9 5Súvaha (Úč NUJ 1-01)

4 56120 379 15 818 15 818A. 001r.002+r.009+r.021NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU

1. r.003 až r.008 002Dlhodobý nehmotný majetok

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

013-(073+091 AÚ) 004Softvér

014-(074+091 AÚ) 005Oceniteľné práva

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

(041-093) 007Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku

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

4 561 4 5612. r.010 až r.020 009Dlhodobý hmotný majetok

x(031) 010Pozemky

x(032) 011Umelecké diela a zbierky

021-(081+092 AÚ) 012Stavby

4 5614 561022-(082+092 AÚ) 013Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí

023-(083+092 AÚ) 014Dopravné prostriedky

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

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

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

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

(042-094) 019Obstaranie dlhodobého hmotného majetku

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

15 818 15 818 15 8183. r.022 až r.028 021Dlhodobý finančný majetok

15 81815 81815 818
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

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

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

(069-096 AÚ) 026Ostatný dlhodobý finančný majetok

(043-096 AÚ) 027Obstaranie dlhodobého finančného majetku

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

strana 2
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Brutto Korekcia Netto Netto

Bezprostredne 
predchádzajúce
účtovné obdobie

/ SIDIČO        3 1 8 1 0 1 9 5Súvaha (Úč NUJ 1-01)

63 213 63 213 101 171B. 029r.030+r.037+r.042+r.051OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU

1. r.031 až r.036 030Zásoby

(112+119)-191 031Materiál

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

(123-194) 033Výrobky

(124-195) 034Zvieratá

(132+139)-196 035Tovar

(314 AÚ-391 AÚ) 036Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby

2. r.038 až r.041 037Dlhodobé pohľadávky

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

(315 AÚ-391 AÚ) 039Ostatné pohľadávky

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

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

19 448 19 448 71 0543. r.043 až r.050 042Krátkodobé pohľadávky

154(311 AÚ až 314 AÚ)-391 AÚ 043Pohľadávky z obchodného styku

19 448 19 448 70 900(315 AÚ-391 AÚ) 044Ostatné pohľadávky

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

x(341 až 345) 046Daňové pohľadávky

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

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

(396-391 AÚ) 049Spojovací účet pri združení

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

43 765 43 765 30 1174. r.052 až r.056 051Finančné účty

x192 192 221(211+213) 052Pokladnica

x43 572 43 572 29 896(221 AÚ+261) 053Bankové účty

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

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

(259-291 AÚ) 056Obstaranie krátkodobého finančného majetku

458 458C. 057r.058 a r.059ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU

458 4581. (381) 058Náklady budúcich období

(385) 059Príjmy budúcich období

4 56184 050 79 489 116 989060r.001+r.029+r.057MAJETOK SPOLU

strana 3



6a

Bezprostredne
predchádzajúce 
účtovné obdobie

5b

č. r. Bežné účtovné 
obdobieStrana pasív

       3 1 8 1 0 1 9 5IČO / SIDSúvaha (Úč NUJ 1-01)

8 751 8 751A. r.062+r.068+r.072+r.073 061VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU

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

063(411)Základné imanie

064(412)Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu

065(413)Fond reprodukcie

066(414)Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov

067(415)Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín

2 3422 3422. Fondy tvorené zo zisku 068r.069 až r.071

069(421)Rezervný fond

070(423)Fondy tvorené zo zisku

2 342 2 342071(427)Ostatné fondy

16 2076 4093. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov 072(+;-428)

-9 7984. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 073r.060-(r.062+r.068+r.072+r.074+r.101)

7 876 9 473B. r.075+r.079+r.087+r.097 074CUDZIE ZDROJE SPOLU

5001. Rezervy 075r.076 až r.078

076(451 AÚ)Rezervy zákonné

077(459 AÚ)Ostatné rezervy

500078(323+451 AÚ+459 AÚ)Krátkodobé rezervy

2. Dlhodobé záväzky 079r.080 až r.086

080(472)Záväzky zo sociálneho fondu

081(473)Vydané dlhopisy

082(474 AÚ)Záväzky z nájmu

083(475)Dlhodobé prijaté preddavky

084(476)Dlhodobé nevyfakturované dodávky

085(478)Dlhodobé zmenky na úhradu

086(373 AÚ+479 AÚ)Ostatné dlhodobé záväzky

9 4737 3763. Krátkodobé záväzky 087r.088 až r.096

7 345 9 471088(321 až 326) okrem 323Záväzky z obchodného styku

16089(331+333)Záväzky voči zamestnancom

6090(336)Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami

9 2091(341 až 345)Daňové záväzky

092(346+348)Záväzky z dôvodu finan. vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy

093(367)Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov

094(368)Záväzky voči účastníkom združení

095(396)Spojovací účet pri združení

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

4. Bankové výpomoci a pôžičky 097r.098 až r.100

098(461 AÚ)Dlhodobé bankové úvery

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

100(241+249)Prijaté krátkodobé finančné výpomoci

62 861 98 765C. r.102 a r.103 101ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU

1. 102(383)Výdavky budúcich období

62 861 98 765103(384)Výnosy budúcich období

79 488 116 989r.061+r.074+r.101 104VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU
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Spolu
Číslo
účtu

1

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

4

Činnosť
Hlavná

nezdaňovaná

Číslo
riadku

32

Zdaňovaná
Náklady

a b c

       / SID3 1 8 1 0 1 9 5IČOVýkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01)

124174174501 Spotreba materiálu 01

80502 Spotreba energie 02

504 Predaný tovar 03

511 Opravy a udržiavanie 04

512 Cestovné 05

1069494513 Náklady na reprezentáciu 06

68 70374 35974 359518 Ostatné služby 07

100158158521 Mzdové náklady 08

333636524 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

5633538 Ostatné dane a poplatky 15

541 Zmluvné pokuty a penále 16

542 Ostatné pokuty a penále 17

543 Odpísanie pohľadávky 18

544 Úroky 19

33545 Kurzové straty 20

546 Dary 21

547 Osobitné náklady 22

548 Manká a škody 23

348349349549 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

3 417562 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

72 96775 17675 176Účtová trieda 5 spolu r.01 až r.37 38
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Spolu
Číslo
účtu

1

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

4

Činnosť
Hlavná

nezdaňovaná

Číslo
riadku

32

Zdaňovaná
Výnosy

a b c

       / SID3 1 8 1 0 1 9 5IČOVýkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01)

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

1645 Kurzové zisky 54

646 Prijaté dary 55

647 Osobitné výnosy 56

648 Zákonné poplatky 57

76131131649 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

45 16268 86068 860662 Prijaté príspevky od iných organizácií 68

12 659663 Prijaté príspevky od fyzických osôb 69

240123123664 Prijaté členské príspevky 70

5 0316 0626 062665 Príspevky z podielu zaplatenej dane 71

667 Prijaté príspevky z verejných zbierok 72

691 Dotácie 73

63 16975 17675 176Účtová trieda 6 spolu r.39 až r.73 74

-9 798Výsledok hospodárenia pred zdanením r.74 - r.38 75

591 Daň z príjmov 76

595 Dodatočné odvody dane z príjmov 77

-9 798Výsledok hospodárenia po zdanení (r.75 - (r.76 + r.77))(+/-) 78
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