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Použité skratky:
č.p. – červený pás
KKK – krajská kontrolná komisia
KR – krajská rada
KS – krajské stredisko
MK SR – Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
MZ – mestské zastupiteľstvo
n. o. – nezisková organizácia
NS – nevidiaci a slabozrakí
OZ – občianske združenie
OZ ÚNSS – organizačné zložky ÚNSS
SKN – Slovenská knižnica pre nevidiacich
SOŠ – stredná odborná škola
ŠD – študentský domov
ŠK NSŠ – Športový klub nevidiacich a slabozrakých športovcov
ŤZP – ťažké zdravotné postihnutie
ÚNSK – Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja
ÚNSS – Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska
ÚPSVaR – Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
VÚC – vyšší územný celok
ZO – základná organizácia
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SINA Nitra, n.o. je nezisková organizácia založená za účelom poskytovania
všeobecne prospešných služieb pre nevidiacich a slabozrakých občanov a občanov
s iným zdravotným, najmä kombinovaným postihnutím, so zameraním na:
• poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti
• tvorbu, rozvoj, ochranu, obnovu a prezentáciu duchovných hodnôt
• ochranu ľudských práv a základných slobôd
• vzdelávanie, výchovu a rozvoj telesnej kultúry
• služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti
Názov organizácie:
SINA Nitra, n. o.
Sídlo organizácie:
Nedbalova 540/17, 949 11 Nitra
Identifikačné číslo (IČO): 42052092
Právna forma:
Zakladateľ:

e:
IBAN:
Web:
e-mail:

Nezisková organizácia podľa zákona č. 213/1997 Z. z.
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska
28. 3. 2006 pod č. VVS/NO-16/2006
SK0809000000000233195910
www.hovoriaciweb.sk
hovoriaciweb@gmail.com
sina.nitra@inmail.sk

Správna rada SINA Nitra, n. o.:
Predseda: Ing. Bc. Milan Měchura
Členovia: Jana Hrnčárová, Eva Vilímová
Dozorná rada:
Predsedníčka: Ing. Edita Križanová
Členovia: Mária Bliscová, Ing. Peter Bujna
Riaditeľ: Josef Zbranek
Tel: 0911 328 921
Od 1. 10. 2006 sídli SINA Nitra, n. o. v časti budovy Komunitného centra na
Nedbalovej ulici 17 v Nitre, kde má v prenájme od mesta Nitra priestory za
symbolickú cenu. Vďaka tejto podpore boli vytvorené podmienky na vybudovanie
strediska integračných aktivít pre zrakovo a viacnásobne postihnutých občanov.
SINA Nitra, n.o. má pre klientov k dispozícii spoločenskú miestnosť, miestnosť pre
šport, techniku a archiváciu dokumentov. kanceláriu a sociálne zariadenie. Stredisko
je vybavené výpočtovou, kancelárskou a audiovizuálnou technikou, športovým
vybavením a spoločenskými hrami pre nevidiacich. Vďaka projektu Blind Friendly
Interior podporeného Nadáciou NATO Charity Bazaar z Bruselu je od júla 2014
v stredisku inštalovaná malá expozícia miniatúr známych svetových a slovenských
stavieb.
Od zriadenia strediska pôsobí v jeho priestoroch ZO, KR a KKK ÚNSS Nitra. Od
apríla 2011 poskytujeme priestory n.o. aj ŠK NSŠ Scorpioni Nitra. Vďaka prítomnosti
tohto klubu sú tu umiestnené stoly na aplikovaný stolný tenis a veslársky trenažér.
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Editoriál
V roku 2017 nedošlo k výraznejšiemu rozvoju n.o., či už sa to týka rozsahu jej aktivít
alebo vybavenia strediska integračných aktivít, v ktorom organizácia sídli. Už 7 rokov
nemá n.o. zamestnancov a jej činnosť je zabezpečovaná výhradne dobrovoľníkmi.
V tejto situácii je možné považovať za úspech, že rozsah vykonávaných činností sa
podarilo udržať a stabilizovať. Tak ako v roku 2016, boli aj v roku 2017 realizované 2
projekty s podporou VÚC Nitra. Pokračoval program Tyflotaxi, v rámci ktorého bolo
komisiou zostavenou správnou radou n. o., v dvoch vlnách pridelených 34 nevidiacim
1000 poukážok na bezplatnú jazdu taxíkmi po meste Nitra. Bola zachovaná
frekvencia akcií v stredisku na Nedbalovej, kde si zrakovo a viacnásobne postihnutí
ľudia organizujú spoločenské, vzdelávacie, kultúrne a športové podujatia v pre nich
prispôsobenom prostredí. Vytvárajú sa tak podmienky pre ich sebarealizáciu, inklúziu
a osobnostný rast.
Okrem organizovania vlastných aktivít poskytuje n.o. aj priestor a servis najmä pre
prácu OZ ÚNSS Nitrianskeho kraja, ďalej pre zrakovo postihnutých športovcov, ale
i pre neformálne skupiny občanov.
Stredisko žije bohatým spoločenským životom, koná sa tu 3 až 5 podujatí týždenne.

Josef Zbranek
riaditeľ n.o.

5

Ing. Bc. Milan Měchura
predseda správnej rady n.o.

Servis pre občianske združenia
ÚNSS ako zakladateľ n.o. a jej organizačné zložky sú užívateľmi strediska SINA
Nitra, n.o. Konajú sa tu zasadnutia krajských, okresných, riadiacich a kontrolných
orgánov ÚNSS, spracováva a archivuje sa tu ich dokumentácia, prebieha tu príprava
a realizácia väčšiny podujatí a aktivít ZO ÚNSS č. 25 a KR Nitra. Stredisko bezplatne
sprístupňujeme aj iným registrovaným či neformálnym združeniam občanov ako
napr. tvorivým dielňam Artmamy.
Sprievodcovská a predčitateľská služba
V roku 2017 sme vďaka uzatvorenej zmluve s ÚPSVaR Nitra pokračovali
v organizovaní dobrovoľníckych prác pre občanov v hmotnej núdzi. Touto formou
sme poskytovali bezplatnú sprievodcovskú a predčitateľskú službu pre držiteľov
preukazov ŤZP s červeným pásom. Služba je poskytovaná v pracovných dňoch
v čase od 8.00 do 16.00 hod. Dobrovoľníci sú pre n.o. významnou pomocou aj pri
organizovaní akcií.
Program Tyflotaxi
Ide o novú a netradičnú formu sociálnej pomoci pre ľudí s ťažkým zrakovým
postihnutím, ktorým Zákon o kompenzáciách nepriznáva žiadnu formu príspevku na
dopravu. Títo občania sa v každodennom živote často dostávajú do zložitých situácií
pri „premiestňovaní“, teda pri cestách k lekárovi, za nákupmi, kultúrou, športom, do
kostola či k príbuzným a priateľom, a v neposlednom rade na podujatia
organizovaných našou n.o. a ÚNSS. Preto Správna rada n.o. na svojom zasadnutí
dňa 29. júna 2017 schválila pokračovanie v programe Tyflotaxi. Jeho obsahom je
prideľovanie poukážok držiteľom preukazu ŤZP s č.p. na bezplatné jazdy po meste
Nitra za symbolický účastnícky poplatok. Na základe dobrej spolupráce v roku 2016
bol program realizovaný s firmou NR taxi, od ktorej SINA Nitra, n.o. zakúpila v dvoch
vlnách (každý polrok) 1000 jázd. Na tieto jazdy boli vyhotovené číslované poukážky.
V mesačníku Očko bola následne zverejnená výzva, na základe ktorej si
záujemcovia splňujúci podmienku - preukaz ŤZP s č.p. s označením Blind - mohli
zažiadať o pridelenie poukážok za 0,50 € za poukážku. Poukážky prideľovala
komisia menovaná Správnou radou n.o.. Nakoľko dopyt prevyšoval ponuku, komisia
prihliadala k osobitným potrebám žiadateľov (potreba dopravy do zamestnania
a konkrétnymi aktivitami, schopnosť orientácie, bydlisko v okrajových častiach mesta
– 1 jazda za 2 poukážky). Do programu sa zapojilo 34 ťažko zrakovo postihnutých
ľudí, čo je o 7 viac ako v roku 2016.
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Projekty podporené Nitrianskym samosprávnym krajom
V roku 2017 n.o. reagovala na výzvy ÚNSK zamerané na podporu kultúry a športu.
Do každej schémy bol predložený jeden projekt a obidva boli podporené a úspešne
realizované.
Športový deň – Memoriál Zlatky Bielickej
Prvá júlová sobota bola venovaná ucteniu si pamiatky neúnavnej propagátorky
zdravého pohybu Zlatke Bielickej, ktorá nás opustila v septembri 2015. 2. ročník jej
Memoriálu priniesol ponuku súťaží vhodných pre ľudí so zrakovým znevýhodnením.
Prehľad súťaží a pohybových aktivít:
• Veslársky trenažér – súťaž v 2
vekových kategóriách mužov a v 2
kategóriách žien
• Ruské kolky – zácvik a turnaj
• Qardo – výučba a turnaj
• Tanec pre radosť - s vedúcou
tanečného krúžku OČKO
K dispozícii bol aj tandemový bicykel,
rotoped a spoločenské hry pre nevidiacich.
Vyše 60 účastníkov si vyberalo aktivity podľa chuti a svojich možností. Najviac sa ich
zapojilo do turnaja v ruských kolkoch. Prvým trom v každej disciplíne a kategórii sa
ušli hodnotné ceny. Odmenou pre všetkých bolo originálne tričko a príjemne strávený
deň so zdravým pohybom a množstvom zážitkov.
A takto sa súťažilo:

Veslársky trenažér

Ruské kolky

Quardo
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Šach pre hmat
Memoriál Zlatky Bielickej poskytol vhodnú pôdu aj pre uvedenie do života projektu
Šach pre hmat, ktorý pre nás pripravilo nitrianske OZ ŠOK – šport, osveta, kultúra.
Členovia tohto združenia pred
časom v areáli komunitného
centra
na
Nedbalovej
ul.
inštalovali
dva
exteriérové
kamenné šachové stoly. Jeden
z nich dodatočne upravili na
„slepeckú“ šachovnicu. Tento
počin vzbudil záujem médií, štáb
RTVS z tohto počinu priniesol
reportáž do hlavných večerných
správ.

To tu ešte nebolo – Očko tancuje HIP-HOP!
Asi by to nebolo natoľko výnimočné, keby skupinu scénického tanca netvorilo 10
členov (z toho 5 s ťažkým zrakovým postihnutím) a vekový priemer nebol 70 rokov.
So scénografiou „Očko tancuje HIP-HOP!“ sa cez národné kolá súťaže Pohyb bez
bariér pretancovali až do rakúskeho Grazu na júnovú súťaž STREET DANCE
a performing arts, odkiaľ si priviezli pohár za 2. miesto.
Táto záujmová činnosť je finančne náročná – každá choreografia si vyžaduje nový
kostým, náklady na dopravu a pod. Preto projektová pomoc VÚC Nitra bola
podmienkou ďalšieho žánrového rozvoja krúžku.
Skupina Očko v Grazi
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Klubová činnosť
Stredisko SINA Nitra, n.o. je domovom
3 záujmových krúžkov a tiež tu má
zázemie oddiel aplikovaného stolného
tenisu ŠK NSŠ Scorpioni Nitra, ktorý tu
má pravidelné tréningy a absolvuje
svoje ligové zápasy a turnaje.
Krúžok ručných prác Radka – tvorivé
dielne
V roku 2017 pracoval krúžok pod
vedením p. Oľgy Fúskovej. Stretnutia
sa konali každý štvrtok - 38 stretnutí,
zúčastňovalo sa 8 až 15 členov.
Akcie: 29. novembra výstava ručných
prác v Krajskej knižnici K. Kmeťka pod
názvom Vianočná krása; prezentácie
na semifinále a finále tanečnej súťaže
pohyb bez bariér.
Hudobno-recitačný súbor Radosť
Stretnutia každý pondelok pod vedením
Jany Hrnčárovej, v hodnotenom období
41 stretnutí, počet členov 8, akcie: 14
vystúpení v nitrianskych DSS, 20.
decembra vystúpenie vo vianočnom
mestečku na Svätoplukovom námestí
na základe objednávky mesta.
Hudobno-recitačný súbor Radosť
Stretnutia každý pondelok pod vedením
Jany Hrnčárovej, v hodnotenom období
41 stretnutí, počet členov 8, akcie: 14
vystúpení v nitrianskych DSS, 20.
decembra vystúpenie vo vianočnom
mestečku na Svätoplukovom námestí
na základe objednávky mesta.
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Krúžok scénického tanca Očko
Krúžok pracuje pod vedením Mgr. Evy
Prokopovej a jeho hlavné aktivity
nájdete v časti venovanej projektovej
podpore ÚNSK.
Klub Qardo
Okrem hore uvedených podujatí sa
uskutočnilo 7 klubových Stretnutí
s Qardom a to až na výnimky v druhú
sobotu v mesiaci. Pokiaľ bolo vhodné
počasie, boli stretnutia obohatené
ďalšími pohybovými aktivitami. 3. júna
sa 4-členná skupina zúčastnila na
Medzinárodnom turnaji v Prahe a
zásluhou Oľgy Fúskovej si priviezla
pohár za 1. miesto. 2. miesto si naši
priviezli aj 18. novembra z turnaja
v Zlíne.
Aplikovaný stolný tenis
Organizátorom tohto športu je v našej
n.o. ŠK NSŠ Scorpioni Nitra, jeho
predsedníčkou je Ľudmila Šišáková.
Okrem
pravidelných
piatkových
tréningov klub odohral v stredisku
počas víkendov aj 6 domácich ligových
zápasov so súpermi z Bratislavy, Šale,
Žiliny,
Rosiny,
Levoče
a Košíc
a zorganizoval 8. ročník veľkého
medzinárodného turnaja.

Ďalšie podujatia v roku 2017
9. február – Uvedenie do služby
SINA Nitra, n.o. podporila úhradou časti nákladov prezentačnú akciu ÚNSS, ktorá
bola organizovaná v rámci verejnej zbierky 4-nohé oči. Išlo o novú pokladnicu
s maketou vodiaceho psa, ktorá bola umiestnená v Starom divadle Karola Spišáka
v Nitre, nad ktorou si prevzali patronát žiaci zo súkromnej ZŠ UNES. Slávnostného
uvedenia sa zúčastnila ambasádorka zbierky herečka Zuzana Šebová.
Zuzana Šebová s deťmi zo
školy UNES Nitra

20. február - Inforaňajky
21 účastníkov využilo príležitosť
oboznámiť sa s novelami zákonov
zo sociálnej legislatívy. Prednášali
pracovníčky KS ÚNSS Nitra.
25. február - Fašiangové posedenie
Prítomných bolo 31 klientov, súťažilo
sa v tradičných disciplínach- súťaž
o najchutnejšiu fánku, šišku a najlepší
fašiangový žart. Novým programom
plným rekvizít a masiek zaujala
skupina Radosť.

29. apríl – Slávnostné posedenie ku Dňu matiek
Sviatočný program pripravili krúžky Radosť a Očko, darčeky pre 60 žien tradične
venovala firma M+M Nitra manželov Macegových.

13. máj – Qardo, ruské kolky a slepá
stonožka
Skupina 15 qardistov a kolkárov si najskôr
zasúťažila na našom stredisku na
Nedbalovej a potom sa vydala do
mestského parku na Sihoti. Tu sa k nim
pridali ďalší členovia ÚNSS, rodinní
príslušníci a v ucelenej formácii odštartovali
akciu Míľa pre mamu ako slepá stonožka.

27. máj – Zájazd do Bratislavy
4 desiatky účastníkov prežili krásnu májovú sobotu s plavbou loďou na Devín a späť.
Taktiež si užili ponuky centra Eurovea a nábrežnej promenády s množstvom
reštaurácií.
3. – 5. jún – 9. ročník medzinárodného turnaja v aplikovanom stolnom tenise
ŠK NSŠ Scorpioni Nitra
1. júl – Memoriál Zlatky Bielickej (viď Projekty podporené Nitrianskym
samosprávnym krajom)
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5. august – Klokočinský guláš cup
Na 3. ročník sme zostavili opäť 5-členný „Bezočivý tím“, ktorý z 11-tich tímov
vybojoval so svojím bezočivým gulášom piate miesto a čestné uznanie.
19. október – Raňajky s produktami Tuppeware
22. – 27. október – Rekondičný pobyt v Trenčianskych Tepliciach v Hoteli Flóra
31 účastníkov si liečebné procedúry a voľný vstup do skvelého bazéna naozaj užilo.
Pridanou hodnotou boli 4 kultúrne večery skupiny Radosť, ktorých sa vďačne
zúčastnili aj iní hoteloví hostia a tiež účasť inštruktorky KS ÚNSS Nitra a jej
individuálne výučby práce s elektronickými kompenzačnými pomôckami.
11. november – Krajská slávnostná
akadémia ku Dňu nevidiacich
Akciu sme organizovali spoločne s KR
ÚNSS Nitra. Rekordná stovka účastníkov
z celého kraja v jedálni SOŠ potravinárska
si vychutnala bohatý celodenný program,
ozdobou ktorého bolo vystúpenie známej
skupiny La Gioia. Ďalej vystúpili skupiny
Radosť, Očko, Domovina, a sólisti Vladimír
Patráš a manželia Tarinoví. Nechýbala ani
bohatá tombola.
Skupina La Gioia

Pohľad do publika

29. november – Prezentácia COrvus
V stredisku na Nedbalovej sme privítali
vývojárov mobilnej aplikácie pre nevidiacich
COrvus z n.o. STOPKA Ružomberok. Na
škodu veci bolo, že sa mali konať 2
prezentácie a uskutočnila sa len jedna za
účasti 3 záujemcov.

9. december – 3. ročník Slovensko-českého turnaja v Qarde
Opäť sme medzi štvoricou účastníkov z ČR privítali autora tejto hry Václava Fantu.
Na turnaji sa v stredisku na Nedbalovej stretlo 16 hráčov a víťazstvo zostalo doma
zásluhou Eleny Šabíkovej. V predvečer turnaja sme pre hostí a účastníkov
zorganizovali spoločenský večer - posedenie pri country
28. december – Štefansky turnaj
Stalo sa už tradíciou, že v medzisviatkovom období sa vymaníme z vianočného
leňošenia a dožičíme si trochu pohybu. Akcie sa zúčastnilo 22 členov, ktorí si
zmerali sily v Qarde, aplikovanom stolnom tenise a na veslárskom trenažéri
31. december – Silvestrovské stretnutie
Túto netradičnú ponuku využilo 15 členov so svojimi rodinnými príslušníkmi, ktorí
nechceli posledný deň roku tráviť sami

11

rfu

UCTOVNA ZAVIERKA
neziskovej 06tovnej jednotky
v s0stave podvojn6ho (dtovnfctva

zostavenak
eiseln6 0daje sa zarovndvajri vpravo,

il11Iililil1ilililil|il

-l

3 1.12.2 017

;

Udaje sa vyplRall palidkovfm plsmom (podl'a tohto vzoru), pisacim strojom alebo tladiariou,
a to diernou alebo tmavomodrou farbou.

Alts io r r ea i,t K ttltN 0p0Rt r 0 vx y z 0 t 2 s4s 67 s 9

Datiov6 identifikadn6 iislo

U6tovn6 zlvierka

2022211092

X riadna

tco

42052092
SID

Mesiac Rok

X

zostaven6

mimoriadna

schv6len6

SK NACE

(vyznaii sa x)

99.00.0

Za obdobie

od 1 2017
do12 2017

Bezprostredne

od

2

0

do

2

O

predch6dzaj0ce

obdobie

Prilo2en6 s0iasti rjdtovnej zlvierky

X

s0vaha (0e ruUu t-ot1

X

Vfkaz ziskov a stret (U6 NUJ 2-Ol

X

Pozn6mky ((.16 NUJ 3-oi)

)

(vyznaii sa x)

Obchodn6 meno alebo n6zov 06tovnej jednotky

SINA Nit ra,

n

o

Sidlo ridtovnej jednotky

NEDBALOVA
PSe

94911

dislo

540117

obec

NITRA

telef6nu

e islo faxu

090812a1114

o

I

E-mailov6 adresa

M TMOEKO4T @cMA

I L . COM

Zostaven5 dia:

Podpisovyi zSznam osoby

31.03.2018

zodpovednej za vedenie
06tovnictva:

Podpisovi zSznam osoby
zodpovednej za zostavenie
06tovnej z6vierky:

Podpisovf zinnam
5tatut6rneho orgdnu alebo
6lena Statut5rneho org6nu
0dtovnej jednotky:

Schv6len6 dfia:

.

.2

0

ZAznamy daiov6ho

ri

rad u

Miesto pre evidendn6 dislo
MF SR 2013

Odtla6ok prezentadnej pediatky daiov6ho 0radu

TI adivo

vytlae sn6 z portdtu

FS

IČO 4

Súvaha (Úč NUJ 1-01)

A.
1.

Strana aktív

č. r.

a

b

NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU

r.002+r.009+r.021

001

Dlhodobý nehmotný majetok

r.003 až r.008

002

Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti

012-(072+091 AÚ)

003

Softvér

013-(073+091 AÚ)

004

Oceniteľné práva

014-(074+091 AÚ)

005

(018+019)-(078+079+091 AÚ)

006

Ostatný dlhodobý nehmotný majetok

Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku

2.

5 2

Netto

Netto

2

3

4

008

Dlhodobý hmotný majetok

r.010 až r.020

009

Pozemky

(031)

010

x

Umelecké diela a zbierky

(032)

011

x

Stavby

021-(081+092 AÚ)

012

Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí

022-(082+092 AÚ)

013

Dopravné prostriedky

023-(083+092 AÚ)

014

Pestovateľské celky trvalých porastov

025-(085+092 AÚ)

015

Základné stádo a ťažné zvieratá

026-(086+092 AÚ)

016

Drobný dlhodobý hmotný majetok

028-(088+092 AÚ)

017

Ostatný dlhodobý hmotný majetok

029-(089+092 AÚ)

018

(042-094)

019

Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok

(052-095 AÚ)

020

Dlhodobý finančný majetok

r.022 až r.028

021

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

022

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

023

Dlhové cenné papiere držané do splatnosti

(065-096 AÚ)

024
025

(069-096 AÚ)

026

Obstaranie dlhodobého finančného majetku

(043-096 AÚ)

027

Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok

(053-096 AÚ)

028

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Korekcia

(051-095 AÚ)

(066+067)-096 AÚ

/ SID

1

Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok

Ostatný dlhodobý finančný majetok

2

Brutto

007

Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky

0 9

Bežné účtovné obdobie

(041-093)

Obstaranie dlhodobého hmotného majetku

3.

2 0
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Súvaha (Úč NUJ 1-01)

B.
1.

Strana aktív

č. r.

a

b

OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU

r.030+r.037+r.042+r.051

029

Zásoby

r.031 až r.036

030

Materiál

(112+119)-191

031

(121+122)-(192+193)

032

Výrobky

(123-194)

033

Zvieratá

(124-195)

034

(132+139)-196

035

(314 AÚ-391 AÚ)

036

r.038 až r.041

037

(311 AÚ až 314 AÚ)-391 AÚ

038

Ostatné pohľadávky

(315 AÚ-391 AÚ)

039

Pohľadávky voči účastníkom združení

(358 AÚ-391 AÚ)

040

(335 AÚ+373 AÚ+375 AÚ+378 AÚ)-391 AÚ

041

r.043 až r.050

042

(311 AÚ až 314 AÚ)-391 AÚ

043

(315 AÚ-391 AÚ)

044

Nedokončená výroba
a polotovary vlastnej výroby

Tovar
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby
2.

Dlhodobé pohľadávky
Pohľadávky z obchodného styku

Iné pohľadávky
3.

Krátkodobé pohľadávky
Pohľadávky z obchodného styku
Ostatné pohľadávky

Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami

2

/ SID
Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Bežné účtovné obdobie
Brutto

Korekcia

Netto

Netto

1

2

3

4

4 683

4 683

1 797

1 797

x

(341 až 345)

046

x

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

047

Pohľadávky voči účastníkom združení

(358 AÚ-391 AÚ)

048

(396-391 AÚ)

049

Iné pohľadávky

(335 AÚ+373 AÚ+375 AÚ+378 AÚ)-391 AÚ

050

Finančné účty

r.052 až r.056

051

2 886

(211+213)

052

42

x

42

(221 AÚ+261)

053

2 844

x

2 844

(221 AÚ)

054

(251+253+255+256+257)-291 AÚ

055

Pokladnica
Bankové účty
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
Krátkodobý finančný majetok

Obstaranie krátkodobého finančného majetku

1.

0 9

045

Spojovací účet pri združení

C.

5 2

(336)

Daňové pohľadávky

4.

2 0

(259-291 AÚ)

056

r.058 a r.059

057

Náklady budúcich období

(381)

058

Príjmy budúcich období

(385)

059

r.001+r.029+r.057

060

ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU

MAJETOK SPOLU

1 797

x

1 797

2 886

x

4 683

4 683
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Súvaha (Úč NUJ 1-01)

Strana pasív
a
A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU
1.

2.

5

6
4 683
3 723

063

3 723

Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu

(412)

064

Fond reprodukcie

(413)

065

Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov

(414)

066

Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín

(415)

067

r.069 až r.071

068

Rezervný fond

(421)

069

Fondy tvorené zo zisku

(423)

070

Ostatné fondy

(427)

071

(+;-428)

072

r.060-(r.062+r.068+r.072+r.074+r.101)

073

r.075+r.079+r.087+r.097

074

r.076 až r.078

075

Rezervy zákonné

(451 AÚ)

076

Ostatné rezervy

(459 AÚ)

077

Krátkodobé rezervy

(323+451 AÚ+459 AÚ)

078

Dlhodobé záväzky

r.080 až r.086

079

(472)

080

Vydané dlhopisy

(473)

081

Záväzky z nájmu

(474 AÚ)

082

Dlhodobé prijaté preddavky

(475)

083

Dlhodobé nevyfakturované dodávky

(476)

084

Dlhodobé zmenky na úhradu

(478)

085

(373 AÚ+479 AÚ)

086

r.088 až r.096

087

Záväzky z obchodného styku

(321 až 326) okrem 323

088

Záväzky voči zamestnancom

(331+333)

089

(336)

090

(341 až 345)

091

(346+348)

092

Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov

(367)

093

Záväzky voči účastníkom združení

(368)

094

Spojovací účet pri združení

(396)

095

(379+373 AÚ+474 AÚ+479 AÚ)

096

r.098 až r.100

097

(461 AÚ)

098

(231+232+461 AÚ)

099

Rezervy

Záväzky zo sociálneho fondu

Ostatné dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky

Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami
Daňové záväzky
Záväzky z dôvodu finan. vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy

Ostatné záväzky
Bankové výpomoci a pôžičky
Dlhodobé bankové úvery
Bežné bankové úvery
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci

(241+249)

100

r.102 a r.103

101

Výdavky budúcich období

(383)

102

Výnosy budúcich období

(384)

103

r.061+r.074+r.101

104

C. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU
1.

b

062

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie

4.

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

(411)

4.

VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU

/ SID

Bežné účtovné
obdobie

061

Fondy tvorené zo zisku

2

č. r.

r.063 až r.067

B. CUDZIE ZDROJE SPOLU

3.

0 9

Základné imanie

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov

2.

5 2

r.062+r.068+r.072+r.073

Imanie a peňažné fondy

3.

1.

2 0

960

4 683
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Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01)

Číslo
účtu

Číslo
riadku

Náklady

a

b

c

501

Spotreba materiálu

01

502

Spotreba energie

02

504

Predaný tovar

03

511

Opravy a udržiavanie

04

512

Cestovné

05

513

Náklady na reprezentáciu

518

2 0

5 2

0 9

/ SID

2

Činnosť
Hlavná
nezdaňovaná

Zdaňovaná

Spolu

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

1

2

3

4

1 954

1 954

06

881

881

Ostatné služby

07

6 060

6 060

521

Mzdové náklady

08

524

Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie

09

525

Ostatné sociálne poistenie

10

527

Zákonné sociálne náklady

11

528

Ostatné sociálne náklady

12

531

Daň z motorových vozidiel

13

532

Daň z nehnuteľností

14

538

Ostatné dane a poplatky

15

541

Zmluvné pokuty a penále

16

542

Ostatné pokuty a penále

17

543

Odpísanie pohľadávky

18

544

Úroky

19

545

Kurzové straty

20

546

Dary

21

464

464

547

Osobitné náklady

22

548

Manká a škody

23

549

Iné ostatné náklady

24

70

70

9 429

9 429

553

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého
hmotného majetku
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného
majetku a dlhodobého hmotného majetku
Predané cenné papiere

27

554

Predaný materiál

28

555

Náklady na krátkodobý finančný majetok

29

556

Tvorba fondov

30

557

Náklady na precenenie cenných papierov

31

558

Tvorba a zúčtovanie opravných položiek

32

561

Poskytnuté príspevky organizačným zložkám

33

562

Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám

34

563

Poskytnuté príspevky fyzickým osobám

35

565

Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane

36

567

Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky

37

551
552

Účtová trieda 5 spolu

r.01 až r.37

25
26

38
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Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01)

Číslo
účtu

Číslo
riadku

Výnosy

a

b

c

601

Tržby za vlastné výrobky

39

602

Tržby z predaja služieb

40

604

Tržby za predaný tovar

41

611

Zmena stavu zásob nedokončenej výroby

42

612

Zmena stavu zásob polotovarov

43

613

Zmena stavu zásob výrobkov

44

614

Zmena stavu zásob zvierat

45

621

Aktivácia materiálu a tovaru

46

622

Aktivácia vnútroorganizačných služieb

47

623

Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku

48

624

Aktivácia dlhodobého hmotného majetku

49

641

Zmluvné pokuty a penále

50

642

Ostatné pokuty a penále

51

643

Platby za odpísané pohľadávky

52

644

Úroky

53

645

Kurzové zisky

54

646

Prijaté dary

55

647

Osobitné výnosy

56

648

Zákonné poplatky

57

649

Iné ostatné výnosy

58

2 0

5 2

0 9

/ SID

2

Činnosť
Hlavná
nezdaňovaná

Zdaňovaná

Spolu

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

1

2

3

4

1 265

1 265

200

200

5 331

5 331

652

Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a
dlhodobého hmotného majetku
Výnosy z dlhodobého finančného majetku

60

653

Tržby z predaja cenných papierov a podielov

61

654

Tržby z predaja materiálu

62

655

Výnosy z krátkodobého finančného majetku

63

656

Výnosy z použitia fondu

64

657

Výnosy z precenenia cenných papierov

65

658

Výnosy z nájmu majetku

66

661

Prijaté príspevky od organizačných zložiek

67

662

Prijaté príspevky od iných organizácií

68

663

Prijaté príspevky od fyzických osôb

69

664

Prijaté členské príspevky

70

665

Príspevky z podielu zaplatenej dane

71

667

Prijaté príspevky z verejných zbierok

72

691

Dotácie

73

3 593

3 593

r.39 až r.73

74

10 389

10 389

r.74 - r.38

75

960

960

960

960

651

Účtová trieda 6 spolu
Výsledok hospodárenia pred zdanením

59

591

Daň z príjmov

76

595

Dodatočné odvody dane z príjmov

77

Výsledok hospodárenia po zdanení

(r.75 - (r.76 + r.77))(+/-)

78
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Poďakovanie
SINA Nitra, n. o. a ÚNSS ZO č. 25 Nitra za finančnú a materiálnu pomoc resp.
ústretové partnerstvo ďakujú:
Mestu Nitra
Nitrianskemu samosprávnemu kraju
Právnickým a fyzickým osobám
ANTRE NITRA, s. r. o.
BIBUS, s. r.o.
Divadlo Andreja Bagara v Nitre
EKVIA, s. r. o., Nitra
Giesecke+Devrient Mobile Security Slovakia Nitra
CHROMSPEC, s. r. o., Šaľa
Krajská knižnica K. Kmeťka, Nitra
Lekáreň Hypericum, Nitra
Lekáreň Nádej, Nitra
Lekáreň Pharmlek, Nitra
MARTINEX, s.r.o., Nitra
MY – Nitrianske noviny
MUDr. Ivanová Kristína, Nitra
MUDr. Királová Anna, Nitra
MUDr. Michalík Marek, Nitra
MUDr. Vajíčeková Jolana, Nitra
M+M – Ing. Klára Macegová
Oftalvid, Zlaté Moravce
PEKASTROJ Nitra
PP Bulding, a.s. Nitra
PROPA-RENT Nitra
RIBE Slovakia, Nitra
Saint-gobain Glassolutions
SOŠ, potravinárska, Nitra
STAVEX Nitra, s. r. o.
TTC, s.r.o., Nitra
UNIKOV Alfonz Gajdoš Nitra
Naše poďakovanie patrí aj 49 občanom, ktorí v prospech SINA Nitra, n.o. alokovali
svoje 2% z daní.
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