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Úvod 

Povinnosť vypracovať výročnú správu Národnej koalície pre digitálne zručnosti a povolania SR 

za rok 2021 vyplynula z § 21 zákona 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. 

Osobitné predpisy nestanovujú pre združenie povinnosť uvádzať ďalšie údaje vo výročnej 

správe. 

 

VŠEOBECNÉ ÚDAJE 

Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky je záujmovým 

združením právnických osôb (ďalej len „Združenie“) založeným podľa § 20f Občianskeho 

zákonníka v platnom znení a fungujúcim v súlade s právnymi predpismi platnými na území 

Slovenskej republiky. 

1. Názov a sídlo spoločnosti, zostavujúcej výročnú správu 

 Názov Združenia: Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej 

republiky  

 so sídlom: Mlynské nivy 18890/5, 821 09 Bratislava – mestská časť Ružinov. 

2. Hlavná činnosť  Združenia podľa výpisu z registra záujmových združení právnických osôb 

Predmetom činnosti a účelom Združenia je: 

a) podpora a zabezpečovanie činnosti a aktivít iniciatívy Digitálnej koalície, 

b) posilnenie digitálnych zručností u všetkých skupín obyvateľstva (široká verejnosť, 

podnikateľský sektor, verejná sprava a samospráva) vrátane vzdelávacích aktivít, na ktoré 

nie je potrebné povolenie, 

c) riešenie nedostatku IT špecialistov vo všetkých sektoroch a odvetviach hospodárstva, vo 

verejnej správe a samospráve, 

d) motivácia a získavanie mladých ľudí pre štúdium STEM odborov a propagácia digitálnych 

zručností a IT odvetvia, 

e) získavanie zahraničných študentov, absolventov a pracovníkov pre technické a IT odbory 

a odvetvia, 

f) príprava na digitálnu transformáciu vo všetkých sektoroch a odvetviach hospodárstva, vo 

verejnej správe a samospráve, 
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g) podpora technologických inovácií vo vzťahu k poskytovaniu a regulovaniu finančných 

služieb, najmä v oblasti bankovníctva, platobných služieb, poisťovníctva a kapitálového 

trhu, 

h) podpora a zabezpečovanie činností smerujúcich k zvyšovaniu finančnej gramotnosti 

širokej verejnosti prostredníctvom digitálnych technológií, 

i) podpora a zabezpečovanie činnosti a aktivít iniciatívy Európskej komisie s názvom Digital 

Jobs and Skills Coalition na Slovensku, 

j) prepojovanie rôznych subjektov z akademického a súkromného sektora zameraných na 

vzdelávanie a zvyšovanie zručností a kompetencií s možnou participáciou štátneho 

sektora, neziskového sektora a samospráv aj formou klastra, 

k) organizovanie seminárov, školení, výstav a konferencií, marketingové a propagačné 

aktivity. 

Združenie nie je založené na účely podnikania. 

3. Priemerný počet zamestnancov 

Združenie bolo založené začiatkom decembra 2019 a v priebehu roka 2021 evidovalo 1 

stáleho zamestnanca a 2 stálych vedúcich pracovníkov. 

4. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky 

Združenie vedie účtovníctvo a zostavuje ročnú účtovnú závierku. Vo všetkých otázkach 

týkajúcich sa účtovníctva, sa Združenie riadi zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. 

5. Zoznam členov štatutárneho orgánu Združenia  

Výkonným a štatutárnym orgánom Združenia je predsedníctvo. Rozhoduje o všetkých 

záležitostiach Združenia, ak nie sú právnymi predpismi, stanovami alebo rozhodnutím 

členskej schôdze vyhradené do pôsobnosti členskej schôdze alebo dozornej rady. 

Predsedníctvo tvoria 3 členovia: 

 Predseda predsedníctva:   Ing. Mário Lelovský 

 Členovia predsedníctva:   Ing. Andrej Bederka 

JUDr. Tomáš Jucha 

6. Štruktúra členov Združenia 

Zakladajúci členovia Združenia  

A) Ministerstvo financií Slovenskej republiky, sídlo: Štefanovičova 2968/5, P. O. BOX 82, 817 

82 Bratislava, Staré Mesto, IČO: 00151742 

B) IT asociácia Slovenska, sídlo: Mlynské nivy 18890/5, 821 09 Bratislava – mestská časť 

Ružinov, zapísaná v registri záujmových združení právnických osôb vedenom Okresným 

úradom Bratislava, IČO: 31801412, 
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Ďalší členovia Združenia 

C) Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, sídlo: 

Štefánikova 15, 811 05 Bratislava, IČO: 50349287  

D) Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, sídlo: Stromová 1, 

813 30 Bratislava, IČO: 00164381. 

 

VÝROČNÁ SPRÁVA 

7. Správa o činnosti v roku 2021 a predpoklad budúceho vývoja činnosti Združenia 

Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania SR vznikla 9.12.2019 za účelom 

podporovania aktivít iniciatívy Digitálna koalícia. 

Digitálna koalícia vznikla aj z dôvodu rýchlo sa meniacich nárokov zamestnávateľov a trhu 

práce pod vplyvom digitálnej transformácie. Samotná myšlienka bola iniciovaná na pôde 

Európskej komisie v roku 2013, kedy ju podporili všetci vedúci predstavitelia členských štátov 

vrátane Slovenska. Vzhľadom na chýbajúce financovanie však jednotlivé národné digitálne 

koalície vznikali pomerne nekoordinovane a niektoré práve pre chýbajúce financovanie zo 

zdrojov Európskej komisie aj po krátkom pôsobení zanikli. Na Slovensku túto iniciatívu spustila 

IT asociácia Slovenska, ktorá s Úradom podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície 

a informatizáciu (teraz Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie 

Slovenskej republiky) dňa 27. septembra 2017 za účasti 21 signatárov založili iniciatívu 

Digitálna koalícia. Základným integrujúcim dokumentom Digitálnej koalície je 

memorandum  členov Digitálnej koalície, ku ktorému sa postupom času pridávali ďalší 

členovia spolu so záväzkami vedúcimi rozvíjať digitálne zručnosti, popularizovať ciele 

Digitálnej koalície a súvisiacim aktivitám. K dnešnému dňu má Digitálna koalícia 83 členov – 

signatárov memoranda a eviduje záujem o pristúpenie ďalších uchádzačov. 

Už prvý rok pôsobenia Digitálnej koalície preukázal opodstatnenosť vzniku tejto iniciatívy, 

ktorá už v priebehu prvých mesiacov dokázala efektívne prepájať verejnú správu, akademický 

ako aj súkromný a občiansky sektor a vytvárať množstvo užitočných aktivít ako aj partnerstiev, 

ktoré pretrvávajú dodnes. Pre narastajúci počet nových členov a s tým súvisiacej 

koordinačnej, administratívnej ako aj vecnej záťaže bolo však nutné posilniť aj fungovanie 

samotnej Digitálnej koalície, ktoré bolo donedávna financované len z členských príspevkov 

členov IT asociácie Slovenska. Rovnako personálne obsadenie Digitálnej koalície suplovala ad 

hoc IT asociácia Slovenska. Pre zabezpečenie udržateľnosti fungovania Digitálnej koalície a 

rozšírenia možností financovia jej aktivít bolo preto potrebné posilniť jej administratívnu 

podporu, čo sa udialo vo forme zriadenia záujmového združenia právnických osôb. Úrad 

podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu sa dohodol s 

Ministerstvom financií SR na jej inštitucionalizovaní s primárnym cieľom vytvorenia stabilného 

a udržateľného sekretariátu, ktorý by pre členov Digitálnej koalície vytváral potrebné 

odborné, administratívne a organizačné zázemie a tiež by sa aktívne podieľal na 
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medzinárodných aktivitách siete národných digitálnych koalícií a spolupráci v platforme 

Európskej komisie Digital Skills and Jobs.  

V decembri 2019 preto vznikol nový právny subjekt – Združenie ako výkonný sekretariát 

Digitálnej koalície, ktorého zakladajúcimi členmi sú Ministerstvo financií Slovenskej republiky 

a IT Asociácia Slovenska. Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície 

a informatizáciu (teraz Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie 

Slovenskej republiky) sa spoločne s Ministerstvom financií SR dohodli na úzkej koordinácii a 

spolupráci pri podpore činností tohto Združenia. 

Od februára 2020 v súlade so schváleným rozpočtom Združenie prvýkrát uzavrelo pracovné 

zmluvy so zamestnancami, ktorí sa tak na profesionálnej báze venujú podpore a 

zabezpečovaniu aktivít Digitálnej koalície. 

Kým 2020 bol pre Združenie rokom príprav na „digitálnu dekádu“ 2021-2030, rok 2021 

predstavoval realizáciu vlastných aktivít podporujúcich zvyšovanie digitálnych zručností, 

koncepčná podpora účasťou pri príprave financovania z Plánu obnovy a Partnerskej dohody 

a zameriavalo sa na plnenie svojej hlavnej úlohy vyplývajúcej z memoranda členov Digitálnej 

koalície adaptovanej do stanov Združenia v oblastiach: 

 podpory kvalitných zámerov, projektov, programov a spolupráce členov Digitálnej koalície 

pre prípravu na digitálnu transformáciu a Industry 4.0, 

 zvyšovania konkurencieschopnosti a digitálnej konkurencieschopnosti na globálnom trhu 

a zlepšovania kvality života na Slovensku, 

 podpory digitálnych zručností a kompetencií v celoživotnom vzdelávaní pre očakávané 

zmeny na trhu práce vo všetkých sektoroch a odvetviach hospodárstva, vo verejnej správe 

a v občianskom živote, 

 medzinárodných aktivít v sieti národných digitálnych koalícií, zvlášť v spolupráci 

s najbližšími digitálnymi koalíciami a asociáciami zameranými na IT vo V4 a v platforme 

Digital Skills and Jobs, 

 zapojenie sa do aktivít Digital Skills and Jobs Platform v rámci projektu CEF. 

Združenie priebežne informuje o aktivitách Digitálnej koalície na svojom webovom sídle 

https://digitalnakoalicia.sk/.  

Vybrané aktivity Združenia v roku 2021: 

1. Úspešne sme zrealizovali 10. ročník IT Fitness Testu, počas ktorého sa na digitálne zručnosti 

otestovalo viac ako 45 000 respondentov, čo je ročné historické maximum. Súčasťou tohto 

jubilejného ročníka bola aj jazyková úprava testovania, ktorá umožnila žiakom a pedagógom 

škôl vzdelávajúcich v maďarskom jazyku, urobiť si test v rodnom jazyku. Skúsenosti z tvorby 

multilingválneho prostredia nás viedli ku komunikácii v rámci V4 Digital, kde sme ponúkli 

tvorbu testu IT zručností pre všetky krajiny Vyšehradskej skupiny. 

https://digitalnakoalicia.sk/
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2. Získali sme strategický grant z Medzinárodného Vyšehradského fondu na financovanie IT 

Fitness Testu v roku 2022 pre krajiny Vyšehradskej skupiny vy výške 100 000 EUR, pod názvom 

“IT Fitness Test 2022 V4”, ktoré spolu s vlastnou finančnou účasťou, príspevkom poľského 

partnera a grantu od spoločnosti Microsoft tvoria finančný základ pre rozšírenie testovania 

do zahraničia v roku 2022. 

3. S využitím vlastných zdrojov, zčasti s výhľadom neskoršieho zúčtovania výdavkov 

z pripravovanej žiadosti o nenávratný finančný príspevok z OPII, ako partner MIRRI, sme od 

septembra 2021 spustili prípravu národného projektu Zvyšovanie digitálnych zručností 

seniorov a ohrozených skupín vo verejnej správe. Základom skúsenosti pre realizáciu tohto 

národného projektu spolu s MIRRI sú najmä skúsenosti s IT Fitness Testovania Združenia a 

súčasne skúsenosti so vzdelávaním a zlepšovaním digitálnych zručností partnerov v Digitálnej 

koalícii.  

4. Aktívne sme zabezpečovali priebeh 3. ročníka a prípravu, štart a priebeh 4. ročníka 

spoločných študijných programov IT ukrajinských a slovenských univerzít. V rámci 3. ročníka 

sme umiestnili do 7 firiem 18 študentov z Ukrajiny. Do 4. ročníka sa zapojilo 20 študentov, 

avšak pre koronakrízu a opatreniam vo firmách, sa nám z nich podarilo umiestniť  10 

študentov do 7 firiem. Študenti sa vo firmách počas praxe zaradili do projektov a aktivít firiem 

a evidujeme zo strany firiem záujem o ďalších študentov a pokračovanie projektu v ďalšom 

roku. Významnou pomocou bol záujem spoločnosti IBM, ktorá si v tomto komplikovanom 

ročníku vzala až 9 študentov.  

5. Aktívne sme rozbehli práce na rozvojovom projekte v spolupráci s Európskou migračnou 

agentúrou v oblasti digitálneho vzdelávania a pracovnej mobility v Moldavsku. Projekt 

zastrešovaný medzinárodnou inštitúciou ICMPD a financovaný Európskou komisiou je prvým 

veľkým projektom (celkový rozpočet je 1,5 mio EUR) Slovenskej republiky smerovaný na 

partnerskú krajinu Moldavsko a má zabezpečiť prácu a prax pre 50 Moldavcov v slovenských 

IT firmách a overiť pripravenosť SR na prijímanie zahraničných expertov.    

6. Absolvovali sme viacero medzinárodných konferencií, kde sme prezentovali naše aktivity. 

Na konferencii CEE Digital Summit vo Varšave v novembri vystúpil predseda predsedníctva  

DK Mário Lelovský v panelovej diskusii o budúcnosti talentu a rozvoja digitálnych zručností. 

Pravidelne sa zúčastňujeme rokovaní a konzultácií EU platformy Digitálnych koalícii 

a predkladáme návrhy. 

7. Pokračovali sme v práci na internom projekte z výzvy CEF-TC-2019-2 EU na vytvorenie 

celoeurópskej komunikačnej platformy digitálnych koalícií, s financovaním z EU vo výške 

86 168,10 Eur a kofinancovaním Združenia vo výške 28 722,67 Eur. Cieľom projektu je 

vytvorenie web platformy na prepojenie členov slovenskej Digitálnej koalície, aj  s európskymi 

Digitálnymi koalíciami na sprístupnenie digitálnych príležitosti na odbornú prípravu 

a financovanie svojich aktivít. Pomocou projektu budeme stimulovať spoluprácu a zdieľanie 

osvedčených postupov naprieč oblasťami a hranicami a budeme zobrazovať informácie o 

relevantných európskych a vnútroštátnych iniciatívach. Budeme ponúkať služby širokému 
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publiku vrátane Európskej koalície digitálnych zručností a pracovných miest. Spolu s 

webovými stránkami, ktoré spravujú národné koalície, sa tak web platforma stane kľúčovou 

infraštruktúrou digitálnych služieb na podporu digitálnych zručností v Európe. Pre tento 

projekt sme získali inštitút bankovej záruky požadovanej pre zálohovú platbu zo strany 

implementačnej agentúry EK INEA. 

8. Rokovali sme s Ministerstvom financií, Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu  a 

Ministerstvom investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie a IT Asociáciou Slovenska o 

podpore aktivít Digitálnej koalície ako aj o príprave konkrétnych projektov pre nadchádzajúce 

obdobie, ktorého výsledkom je členskou schôdzou združenia schválený a rozpočtom krytý 

plán práce na rok 2022 s konkrétnymi úlohami a projektami.  

9. V spolupráci s Republikovou úniou zamestnávateľov podporujeme pilotné overovanie 

nových študijných programov – odborov rešpektujúcich potreby vzdelávania a prípravu 

pracovnej sily pre Industry 4.0 – 2559M Inteligentné technológie, S573M Programovanie 

digitálnych technológií s atraktívnou formou vzdelávania v prostredí tvorby počítačových hier, 

2571K Správca inteligentných a digitálnych technológií na vybraných stredných odborných 

školách. Iniciovali sme a podporujeme vytvorenie „vlny“ absolventov IKT odborov stredných 

odborných škôl v maturitnom i pomaturitnom vzdelávaní. Spolupracujeme s Košickým a 

Bratislavským samosprávnymi krajmi a ich zamestnávateľmi na zvyšovaní počtu žiakov prvých 

ročníkov stredných odborných škôl v IKT odboroch. Do legislatívy sme podporili zapracovanie 

tzv. Nadpodnikového zamestnávateľského centra vzdelávania pre podporu kvality 

vzdelávania v IKT. 

10. V spolupráci s Republikovou úniou zamestnávateľov naši experti vypracovali ANALYTICKÉ 

A PROGNOSTICKÉ podklady k očakávanému vývoju zamestnanosti do roku 2030+ - tzv. “Práca 

4.0”. Ide o  strategický materiál, vypracúvajú vyspelé krajiny na predvídanie inovačných 

vplyvov na trhu práce, plánovanie a  implementáciu účinných politík vedúcich k efektívnemu 

rozvoju trhu práce v zmenených podmienkach. 

11. Zúčastňovali sme sa práce na národnom projekte Sektorovo riadené inovácie 

a v smerovaní Aliancie sektorových rád a na práci Sektorovej rady pre informačné technológie 

a telekomunikácie, ktorej cieľom je kvalitné odborné spracovanie štandardov, 

kompetenčných a kvalifikačných požiadaviek a registra povolaní a budúcich povolaní v súlade 

s dopadmi Industry 4.0, špecificky pre IKT sektor a taktiež s podporou pre digitálnu 

transformáciu povolaní v iných sektoroch.  

12. Podporovali sme a zúčastňovali sme sa odborných rokovaní tradičného kvalitného 

programu Sieťových akadémií Slovenska a stretnutí s riaditeľmi stredných odborných škôl 

a gymnázií zapojených do programu a prípravy rozvoja tohto jedinečného programu na 

Slovensku. 

13. Podporili sme jedinečný program finančnej gramotnosti FinQ (https://finq.sk/) 

sponzorovaný súkromnou Nadáciou Slovenskej sporiteľne a pripravili sme program na 

obdobnom princípe DigQ pre podporu digitálnej kultúry na školách a pripravili komunikačnú 



Strana 8 z 16 

príručku pre motivovanie a oslovovanie základných a stredných škôl pre zapojenie sa do 

programu v roku 2022. 

14. Pripravili sme 10 profesionálne spracovaných odborných a motivačných videí o umelej 

inteligencii pre využitie v malých a stredných podnikoch, avšak tiež pre učiteľov informatiky a 

teoretického i praktického vzdelávania na stredných školách. 

15. Navrhli sme a pilotne overili systém re-distribúcie použitých koncových zariadení IKT pre 

žiakov na online učenie doma. 

16. Pilotne sme na vystúpeniach na 3 stredných odborných školách overili popularizačný 

formát vystúpenia pre stredné školy v oblasti základov kybernetickej bezpečnosti pri 

používaní digitálnych zariadení „6 krokov a 30 otázok k tajomstvám kybernetickej 

bezpečnosti“ ako formát vhodný na doplnkové aktivity pri vzdelávaní v kybernetickej 

bezpečnosti a kybersúťaži stredoškolákov. 

17. V spolupráci s Národným bezpečnostným úradom a s cca. 30 špecialistami na informačnú 

a kybernetickú bezpečnosť z radov členov Digitálnej koalície sme podporili vypracovanie 

Akčného plánu realizácie Národnej stratégie kybernetickej bezpečnosti na roky 2021 až 2025 

v časti 6. Vzdelaní odborníci a vzdelaná verejnosť. Akčný plán bol schválený v júli 2022 

uznesením vlády Slovenskej republiky.  

18. Zrealizovali sme úspešný projekt spolupráce stredných odborných škôl vzdelávajúcich 

v IKT s IT špecialistami spoločnosti Lidl „Realdevelopment“ na vývoji 3 reálnych aplikácií pre 

spoločnosť. Projektu formou súťaže sa zúčastnilo 8 tímov študentov z 5 vybraných stredných 

odborných škôl na Slovensku. Súťaž bola formálne vyhodnotená v júni 2021 a spoločnosť LIDL 

odmenila každého z 21 zúčastnených študentov iPhone SE 2020 128GB, členovia víťazných 

tímov si mohli vybrať aj notebooky. Uvedené 3 aplikácie boli nasadené do používania 

v spoločnosti LIDL. 

Funkcionári Združenia: 

Ku dňu 31. 8. 2021 odstúpil pán Radoslav Repa, generálny riaditeľ Sekcie digitálnej agendy 

Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (ďalej MIRRI),z funkcie člena 

predsedníctva Združenia v súlade s čl. VI bod 4 a)a ukončil svoj pracovný pomer na MIRRI.  

K 1. 12. 2021 Podpredsedníčka vlády SR a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a  

informatizácie pani Veronika Remišová za člena Združenia MIRRI do sídla Združenia navrhla 

nominácie na uvoľnené miesto člena predsedníctva pána JUDr. Tomáša Juchu, MSc., 

povereného riadením Sekcie digitálnej agendy MIRRI.  

Hlasovaním per-rollam z 28. 12. 2021 bol schválený plán činnosti a rozpočet Združenia na rok 

2022. Rozšírenie počtu členov Predsedníctva Združenia z troch na štyroch, súčasne spolu s 

návrhom nevyhnutnej zmeny stanov Združenia a menovanie generálneho riaditeľa sekcie 

informačných technológií MŠVVaŠ SR pána Petra  Kadleca za štvrtého člena predsedníctva 

Združenia (vyhodnotenie hlasovania prebehlo k 3. 1. 2022). 
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8. Správa o hospodárení Združenia za rok 2021 

Združenie hospodári so svojím majetkom podľa schváleného rozpočtu, v súlade s právnymi 

predpismi, stanovami Združenia, príslušnými rozhodnutiami orgánov združenia a jeho 

internými dokumentmi. Rozpočet musí byť schvaľovaný ako vyrovnaný, alebo musí byť 

predsedníctvom schválený spôsob krytia deficitu rozpočtu.  

Združenie je oprávnené použiť svoj majetok výlučne na financovanie činnosti Združenia. 

Majetok Združenia je možné tvoriť najmä: základnými členskými príspevkami členov 

Združenia, darmi a inými finančnými a nefinančnými príspevkami od iných fyzických a 

právnických osôb, finančnými prostriedkami poskytovanými zo štátneho rozpočtu Slovenskej 

republiky, finančnými prostriedkami poskytovanými príslušnými orgánmi Európskej únie, 

napr. z fondov EÚ a iných fondov, príjmami získanými z vlastnej hospodárskej činnosti 

Združenia, úrokmi z peňažných vkladov v bankách s výnimkou úrokov z finančných 

prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. 

Združenie nie je založené na účel podnikania ani dosahovania zisku. Členstvo v Združení 

nezakladá právo na žiadne podiely na zisku, požitky alebo iné podobné plnenia zo Združenia. 

Združenie nesmie poskytnúť žiadnej osobe plnenie, ktoré nie je určené na financovanie alebo 

iné zabezpečenie niektorého z účelov Združenia.  

Účtovné obdobie Združenia je zhodné s kalendárnym rokom. Združenie vedie účtovníctvo, 

zostavuje ročnú účtovnú závierku podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve a záväznej 

legislatívy Slovenskej republiky. Združenie pri verejnom obstarávaní postupuje podľa zákona 

o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z., dobrovoľne zverejňuje informácie o zmluvách, 

faktúrach a objednávok podľa zákona č. 546/2010 Z.z. a za účtovné obdobie zverejňuje 

výročnú správu a účtovnú závierku, podáva daňové priznanie na daň z príjmu právnických 

osôb (za zdaňované činnosti), nie je platcom DPH. 

Všetky príjmy a výdavky Združenia boli realizované v súlade so stanovami a účelom založenia 

Združenia. Príjmy Združenia nadobudnuté v priebehu rokov 2019 , 2020 a 2021, boli 

vynaložené na plnenie hlavných úloh Združenia v súlade so schváleným rozpočtom roku 2021.  

Plán činnosti a rozpočtu združenia na rok 2021: na základe uznesenie č.4 členskej schôdze 

združenia konanej dňa 13.11.2020 predseda predsedníctva združenia v súlade so stanovami 

združenia čl.VIII bod 8 zabezpečil vypracovanie návrhu plánu činnosti a rozpočtu združenia na 

rok 2021 a ich schválenie v predsedníctve združenia, predloženie návrhu dozornej rade a 

členom združenia na prerokovanie s cieľom schválenia plánu činnosti a rozpočtu hlasovaním 

per-rollam členskou schôdzou združenia tak, aby plán činnosti a rozpočet na rok 2021 bol 

schválený do 31.12.2021. Návrh plánu činnosti a rozpočtu združenia na rok 2021 bol 

prerokovaný za účasti členov združenia, členov jeho dozornej rady, členov predsedníctva 

a prizvaných odborníkov za jednotlivých členov v 3 online konzultáciách v dňoch 3.12., 4.12. 

a 10.12.2020. Pripomienky a návrhy účastníkov konzultácií boli do návrhov zapracované 
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v zmysle zápisníc z týchto konzultácií. V súlade s načasovaním podľa uznesenia č.4 

z 13.11.2020 bolo následne dňa 16.12.2020 s lehotou do 21.12.2020 zrealizované hlasovanie 

per-rollam k výslednému návrhu hlasovanie členov združenia v súlade so stanovami združenia 

Čl. V – najmä body 6 a 9 s výsledkom: 

Členovia združenia v hlasovaní per-rollam nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov 

schválili návrh plánu činnosti a rozpočtu združenia na rok 2021 vo výške prevádzkových 

nákladov 183 360,00 € a nákladov na projekty 133 460,00 €, spolu v celkovej výške ročných 

nákladov združenia 323 794,50 €, ktoré budú pokrývané z členských príspevkov členov 

združenia. Celkové príjmy združenia z členských príspevkov členov potvrdené na roky 2021 a 

2022 sú 647 589,00 €, z ktorých sa v roku 2021 bolo plánované čerpať 323 794,50 € s rezervou 

na projekty 6 974,50 €.   

Z navrhnutých 16 činností bola na rok 2021 schválená podpora z členských príspevkov členov 

združenia v schválenej výške 133 460,00 € na projekty: 1) IT Fitness test 2021, 2) IT Fitness 

test - technologický rozvoj pre potreby celoživotného vzdelávania, 3) Rozvoj finančnej a 

digitálnej gramotnosti vo vzdelávaní, 4) Podpora súťaže v kybernetickej bezpečnosti14) 

Príprava a distribúcia odborných a motivačných videí o umelej inteligencii, 5) Návrh systému 

re-distribúcie použitých koncových zariadení IKT pre žiakov na online učenie doma a 6) 

Podpora zapájania sa a financovanie spoluúčasti na zahraničných vysokoškolských 

programoch vzdelávania v oblasti IT.  

Prevádzkový rozpočet združenia na rok 2021 bol predložený predsedom Máriom Lelovským, 

ktorý informoval účastníkov, že návrh rozpočtu zabezpečujúci chod prevádzky na rok 2021 

vychádza zo schváleného rozpočtu na rok 2020. Zmeny oproti roku 2020 nastali:  

- v novej položke na financovanie aktivít projektu CEF – TELECOM, ktoré budú refundované 

z EU grantu do výšky 75% vynaložených výdavkov v roku 2023,  

- navýšení položky ostatné náklady, kvôli zabezpečeniu Bankovej garancie poskytnutej v Tatra 

banke projektu CEF – TELECOM (táto záruka bola podmienkou získania EU grantu a Tatra 

banka, t.č. ako jediná banka poskytuje takéto záruky voči zahraničným subjektom), 

- navýšení rozpočtu na nájom priestorov.  

Bol predstavený dokument s návrhom aktivít a prioritné aktivity s rozpočtom na najbližšie dva 

roky, ktoré vedia byť pokryté z členských príspevkov, prijatých do januára 2021.   

Celková zmena prevádzkového rozpočtu na rok 2021 predstavuje navýšenie rozpočtu oproti 

minuloročnému vo výške 2%.  

 

 

Príjmy združenia v roku 2021 tvorili: 
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Príjmy združenia v roku 2021: Suma: Spolu: Účet: 

1. Zostatok príjmov z členských príspevkov* v roku 2019, 2020 
v tom:       

Zostatok príjmov z roku 2019   

62 000,00 € 

  

·         členský príspevok MF SR v roku 2019 ...60 000,00 € 60 000,00 €   

·         členský príspevok ITAS v roku 2019 ... 2 000,00 € 2 000,00 €   

      

Zostatok príjmov z roku 2020   

642 830,19 € 

  

·         členský príspevok MF SR v roku 2020 ... 100 000,00 €      

·         členský príspevok ITAS v roku 2020 ... 2 000,00 €      
·         členský príspevok MŠVVaŠ SR v roku 2020 ...  
          387 962,00  € **      

·         členský príspevok MIRRI v roku 2020 ... 220 000,00 €  709 962,00 €   

·         Príjem ( dlhodobý preddavok ) na realizáciu projektu  
            CEF*** -TC – 2019-2 EU, čiastočne čerpaný 51 701,00 €   

    ·        členský príspevok Huawei Technologies / projekt IT  
             Fitness test V4, čerpaných v plnej výške v roku 2020 20 000,00 €   

Ponížené o náklad roku 2020 v sume  -138 832,81 €   

      

      428 
Zostatok na účte 428 –  
Nevysporiadaný hospodársky výsledok 2020   

704 830,19 € r. 072 

2. Príjmy z členských príspevkov  v roku 2021 v tom:       

   ·       členský príspevok ITAS v roku 2021 ... 2 000,00 € 2 000,00 €   664 

   ·       členský príspevok MIRRI v roku 2021 ... 100 000,00 € 100 000,00 €  664 

   ·       príjem EMA na projekt "Talenty pre Moldavsko" 25 000€ 
           znížený o čerpanie ( účet 384 ) v roku 2021 13 976,38 €   662 

    

115 976,38 € 

  

    r.74 

SPOLU PRÍJMY A ZOSTATKY  
(počiatočný zostatok 428 a príjmy v 2021) roku 2021  820 806,57 €     

* Na základe uznesenia vlády slovenskej republiky č. 78 z 19. februára 2020 k Programu podpory Digitálnej 

koalície do roku 2022. 

** Členský príspevok MŠVVaŠ SR v roku 2020 bol oproti uzneseniu vlády  znížený o výdavky vynaložené na 

realizáciu IT Fitness testu 2020 v réžii rezortu, spoločnej aktivity v rámci Digitálnej koalície. 

*** Vo výške dlhodobého preddavku vo výške 51 701,00 € bola zriadená banková záruka v Tatrabanke, ktorej 

náklady sú účtované do finančných nákladov Združenia. 

 

 

 

 

Výdavky združenia v roku 2021 tvorili: 
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Výdavky združenia v roku 2021: Suma: Spolu: Účet: * 

1. Osobné výdavky na prevádzku, v tom: 

104 204,15 € 
521, 524, 
527, 518A 

  

personálne výdavky 3 pracovníci sekretariátu 97 079,14 

personálne výdavky externé právne služby 3 515,18 

personálne výdavky Súťaž kybernetická bezpečnosť 3 609,83 

2. Prevádzkové výdavky ostatné, v tom: 

13 233,60 € 
501A,  

518A, 544, 
549 

  

vedenie účtovnej evidencie, účtovný softvér 4 181,69 

nájom 7 868,64 

kancelárske potreby, pošta 194,11 

cestovné, bankové poplatky, iné ... 989,16 

3. Výdavky na marketing a komunikáciu, v tom: 

8 419,28 € 
512A, 

513A, 518A 

  

propagácia – marketingová podpora, tričká pre propagáciu IT 
Akadémia a IT 

2 497,36 

reprezentačné náklady ( Propagácia ) 281,70 

programy získavania zahraničných študentov, cestovné, 
kozultač. služby 

5 640,22 

Spolu NÁKLADY NA PREVÁDZKU roku 2021 125 857,03 €   

4. Priame projektové výdavky na IT Fitness test 2020, v tom: 

54 978,76 € 

501A, 
513A,518A, 

521, 524, 
527 

  

- motivačné odmeny pre žiakov  výsledkami propagačné 
materiály, kancel.potreby 

5 416,44 

- personálne výdavky IT Fitness Test 2021 24 436,30 

- webové služby 13 989,00 

- marketing, kampaň soc. médiá, grafická tlač,  korektorské 
práce 

9 947,20 

- prenájom , pošta, cenniny, ostatné ...  1 189,82 

5. Priame projektové výdavky na Talenty pre Moldavsko, v tom: 

13 976,51 € 
518A, 521, 
524, 527 

  

- podujatie-Kick-off meeting 1250,8 

- personálne výdavky Talenty pre Moldavsko 12725,71 

6. Priame projektové výdavky na Digitálne zručnosti seniorov a VS, v tom: 
36 000,00 € 

521, 524, 
527 
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- personálne výdavky na interný projekt  Digitálne zručnosti 
seniorov a VS 

36 000,00 

7. Priame projektové výdavky na CEF, v tom: 

39 537,82 € 
518A, 521, 
524, 527   

- personálne výdavky na interný projekt CEF  39 537,82 

8. Priame projektové výdavky na Rozvoj finanč. a digitálnej gramotnosti, 
v tom: 

19 440,00 € 518A   

- grafické vyprac. dokumentácie - Rozvoj finanč. a digitálnej 
gramotnosti 

19 440,00 

Spolu NÁKLADY roku 2021 289 790,12 € r. 38 

* „A“ za číslom účtu znamená „analytické členenie účtu“, t.j. na jednom účte môže byť účtovaných viac 

projektov, ktoré sú odlíšené analyticky pri účtovných operáciách. 

Združenie v súlade so stanovami v roku 2021 nevytvorilo ani neprerozdeľuje zisk. Príjmy 

Združenia získané na krytie výdavkov projektov boli spotrebované v priebehu účtovného 

obdobia čiastočne z realizovanej časti (napr. Talenty pre Moldavsko), keďže ide zväčša o 

medziročné a dlhšie projekty, tie budú následne spotrebované do konca realizácie 

jednotlivých projektov (CEF, IT Fitness Test 2021 V4 ). Všetky náklady za rok 2021 sa 

pridržiavali plánu rozpočtu, ktorý bol na rok 2021 vo výške prevádzkových nákladov 183 

360,00 € a nákladov na projekty 133 460,00 €, spolu v celkovej výške ročných nákladov 

združenia 323 794,50 €. V roku 2021 sa niektoré projekty už čerpali a nenavýšili sa o nové 

príspevky a dotácie. Zväčšenie projektovej základne a s tým spojený nárast činností, príprav 

a organizácie spôsobilo zvýšenie nákladov združenia a tým záporný hospodársky výsledok - 

173 813,74€. Združenie za rok 2021 neeviduje žiadne príjmy zo zdaňovaných činností a preto 

podáva daňové priznanie na daň z príjmu právnických osôb vo výške 0 € (Nula EUR). 

9. Schválený plán činností s rozpočtom na vlastné projekty pre rok 2022: 

Členská schôdza Združenia v nadväznosti na rozpracované prípravné aktivity s termínom 

hlasovania do 28. decembra 2021 schválila výsledkom hlasovania per-rollam, rozpočet a plán 

činnosti aj formou vlastných, priamo riadených alebo podporovaných projektových aktivít 

Združenia na rok 2022: 

 

Oblasť: Rozvoj digitálnych kompetencií 

IT Fitness Test 2022 V4 
Realizácia IT Fitness testovania pre 4 krajiny Vyšehradskej skupiny (Poľsko, 
Česko, Maďarsko, Slovensko), rozšírenie WEB služby o plnú multilinguálnu 
funkčnosť, funkčné rozšírenia pre viacúrovňovú administráciu a vyššiu 
bezpečnosť, zostavenie medzinárodného tímu, obsahové vypracovanie 
univerzálnych testovacích úloh, preklad do sprostredkujúceho anglického 

40 000,00 
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jazyka a následne do jazykov krajín Vyšehradskej skupiny, migrácia obsahu do 
WEB služby. Úvodná komunikačná kampaň, certifikačné testovanie, prevádzka 
a používateľská podpora testovania, spracovanie výsledkov a verejné 
vyhodnotenie, medzinárodné porovnania, záverečná komunikačná kampaň a 
prezentovanie výstupov vo všetkých 4 partnerských krajinách. Vlastné zdroje 
pre realizáciu IT Fitness Testu 2022 V4 s podporou MŠVVaŠ SR predstavujú v 
ideálnom prípade 58 000 EUR, minimálna prisľúbená spoluúčasť je 40 000 EUR. 
Získané cudzie zdroje z Vyšehradského fondu najmä na pokrytie nákladov 
partnerov z krajín Vyšehradskej skupiny a zvýšených nákladov na 
multilinguálnosť, administráciu, bezpečnosť a preklad predstavujú čiastku 100 
000 EUR. Budeme sa tiež usilovať o získanie dodatočných sponzorských 
finančných prostriedkov pre účinnú podporu motivačnej kampane na čo 
najširšie zapojenie žiakov, učiteľov a škôl. 

Projekt rozvoja digitálnej kultúry DigQ vo vzdelávaní - prípravný rok 2022 
Cieľová skupina 200 tis. žiakov do šk. roku 2026/27 s overením informatických 
a digitálnych kompetencií pre základné a stredné školy (bez vytvárania nového 
predmetu) v súčinnosti s odborným tímom úspešného projektu FinQ 
(podporovaného Nadáciou SLSP). Výhľadové aktivity: 
- 2022/23: príprava pokladov a vzdelávanie učiteľov (minimum: vypracovať 
Rámec úrovní rozvoja digitálnej a informatickej kultúry (resp. gramotnosti) pre  
úrovne  A1-B2 30000+DPH) spolu so zabezpečením externého financovania 
- 2023/24: vstup 10% - 19 500 cieľovej skupiny žiakov do pilotného ovrovania 
- 2024/25: vstup 30% - 58 500 cieľovej skupiny žiakov do projektu 
- 2025/26: vstup 30% - 58 500 cieľovej skupiny žiakov do projektu 
- 2026/27: vstup 30% - 58 500 cieľovej skupiny žiakov do projektu, 
pričom každým rokom sa pripravujú podklady a testovanie na nasledujúci rok. 
Náklad prvého roka je znížený o časť realizácie GAP Analýzy a úvodnej 
projektovej dokumentácie 12 150 EUR.  
 
OECD Future of Education and Skills 2030, podpora rozšírenia cieľovej skupiny 
pilotného testovania za predpokladu získania dodatočných externých zdrojov 
napr. z OP ĽZ. Vypracovanie programu DigQ - digitálnej kultúry vo vzdelávaní a 
príprava pilotného overovania. Vypracovanie konceptu využitia skúseností pre 
matematickú a komunikačnú kultúru s výhľadom rozšírenia na všetky 
vzdelávacie oblasti. Cieľový merateľný ukazovateľ (podmienený podporou 
MŠVVaŠ SR a MIRRI): 100 000 pilotovaných žiakov pre FinQ do konca roku 2023 
a 3 000 pilotovaných žiakov DigQ do konca roku 2022. 

26 000,00 

Podpora súťaže stredoškolákov v kybernetickej bezpečnosti 
Podpora, stabilizácia a rozvoj 2. ročníka súťaže stredoškolákov v kybernetickej 
bezpečnosti – kybersutaz.sk, po roku, keď sa z dôvodov COVID-19 súťaž 
nekonala aj so zámerom rozšírenia cieľovej skupiny a skvalitnenia pedagogickej 
spolupráce na danej oblasti (aj na požiadanie MIRRI a NBU). Odporučíme 
súťažnému výboru zapojiť do súťaže stredné odborné školy vzdelávajúce v IKT 
a gymnázia pripravujúce sa na zavedenie študijného programu s informatickou 
triedou. Súťažný výbor podporíme úhradou nákladov koordinátora súťaže po 
dobu 6 mesiacov 1.polroka kedy bude prebiehať súťaž 2021/22 a 3 posledné 
mesiace v roku 2022, keď začne prebiehať súťaž 2022/23. Podporíme realizáciu 

10 951,20 
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3. finálneho kola súťaže v júni 2022 na SPŠ Murgašova najmä pokrytím 
prevádzkových nákladov a odmeny za dopravu a účasť porotcov. A pre finálnych 
10 súťažiacich zakúpime motivačné ceny + urobíme motivačnú minikampaň pre 
lepšiu účasť škôl. 

Sprievodné podujatie 5 tém a 25 otázok k základom kybernetickej 
bezpečnosti 
Populárna odpilotovaná forma motivačnej kampane - seminárov so žiakmi 
stredných škôl . Celkovo 50 online/alebo prezenčných vystúpení v trvaní do 2 
hodín za účasti žiakov (podľa možnosti) celej školy, pri obmedzeniach COVID-19 
s prepojením na viac tried. Okrem toho dopracovanie aktuálny obsahov na WEB 
Kry-sa.sk podľa aktuálnych tém kybernetickej bezpečnosti v nadväznosti na 
informatickú bezpečnosť v IT Fitness Teste. 

14 000,00 

Vypracovanie národnej stratégie digitálnych zručností SR a akčných plánov 
polu s odborníkmi MIRRI, optimálne i rezortov MŠVVaŠ SR a MPSVaR SR, 
odborníci Digitálnej koalície a iní špecialisti pomôžu definovať nadrezortnú 
národnú stratégiu digitálnych zručností s vlastnými opatreniami, 
odporúčaniami pre rezorty a akčným plánom v strednodobom výhľade. 
Uvedená stratégia nadviaže na zásadné európske dokumenty, najmä 
referenčný rámec digitálnych kompetencií Digcomp (Digcomp verzia 2.1 pre 
občanov, DigCompEdu pre učiteľov a verzia pre pracovnú silu), Akčný plán 
vzdelávania – 2020, Európska agenda zručností 2020, ako aj na vypracované 
dokumenty na národnej úrovni - odporúčania Národnej stratégie zručností, 
výsledky IT Fitness testovania do roku 2021, výstupy národného projektu IT 
Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie vo formálnom vzdelávaní, závery 
analýzy Štúdie stavu digitálnych zručností zamestnancov v malých a stredných 
podnikoch či komplexných dokumentoch ako napríklad Analytické a 
prognostické podklady k očakávanému vývoju zamestnanosti do roku 2030+ 
(Strategický dokument Práca 4.0) vypracovaných zamestnávateľmi. Pre 
spresnenie potreby finančných požiadaviek na kvalitné  vypracovanie tak 
náročného dokumentu záleží od zadania jeho štruktúry a rozsahu, či musí 
spracovanie štúdie sprevádzať aj prieskum a či napr. rozpracovanie bude aj na 
úroveň regiónov Slovenska (čo by bolo prínosom pri prebiehajúcom 
vypracovaní rozvojových stratégií samosprávnych krajov). 

20 000,00 

Oblasť: Participácia na programoch získavania zahraničných študentov a mladých expertov 
zo zahraničia 

Pokračovanie podpory zapájania sa a financovanie spoluúčasti na 
zahraničných programoch 
(a) Spoluúčasť na projekte EMA/DK prostredníctvom ICMPD a Európskej 
komisie v Moldavsku. (b) Podpora aktivít neziskovej organizácie Ukrajine - 
Slovak Center v Kyjeve, v tom podpora ukrajinského koordinátora projektu 
spoločných študijných programov univerzít medzi Ukrajinou a Slovenskou 
republikou a podpora vzájomnej komunikácie, cestovania, vrátane osobných a 
oficiálnych návštev, často aj spolu s predstaviteľmi MZVEZ SR a Slovenského 
veľvyslanectva na Ukrajine. (c) Spoluúčasť, komunikácia a cestovanie na 
projekte nadviazania spolupráce s univerzitami v Uzbekistane. (d) Rozvoj 
ďalších medzinárodných aktivít v tejto oblasti. 

9 000,00 

SPOLU ROZPOČET NA VLASTNÉ PROJEKTY 2022: 119 951,20 
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V prípade včasného splatenia všetkých členských príspevkov v zmysle uznesenia vlády SR č. 

78 z 19. februára 2020 k Programu podpory Digitálnej koalície do roku 2022, alebo získania 

ďalších členských príspevkov a iných príspevkov na činnosť združenia, bude možné rozsah 

podporovaných činností alebo finančné prerozdelenie medzi jednotlivými činnosťami 

v súlade s vôľou členov združenia upraviť i v priebehu roku 2022.  

Rozpočet na vlastné projekty nezahrňuje externe financované projekty, alebo projekty 

s viaczdrojovým financovaním s minoritnou spoluúčasťou Združenia do ktorých sa Združenie 

v priebehu roka zapojí, alebo bude podieľať na prebiehajúcej implementácii. 

 

PRÍLOHY 

1. Účtovná závierka neziskovej účtovnej jednotky za rok 2021 

2. Poznámky k účtovnej závierke v sústave podvojného účtovníctva za rok 2021 

3. Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2021 



Číslo faxu

/0

Číslo telefónu

/0

Obec

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

PSČ

Á Ä B Č D É F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9-

Číslo

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšu zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.

Zostavená dňa:

. . 2 0

(vyznačí sa x)

Účtovná závierka

riadna

Obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky

Údaje sa vypĺňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

E-mailová adresa

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za vedenie
účtovníctva:

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za zostavenie
účtovnej závierky:

Podpisový záznam
štatutárneho orgánu alebo
člena štatutárneho orgánu
účtovnej jednotky:

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

Strana 1MF SR 2013

zostavená

Schválená dňa:

. . 2 0

Daňové identifikačné číslo

IČO

UZNUJ_1

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

IČO

SID

mimoriadna schválená

Priložené súčasti účtovnej závierky

Súvaha (Úč NUJ 1-01)

Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01)

Poznámky (Úč NUJ 3-01)

(vyznačí sa x)

. . 2 0zostavená k

Rok

2 0

Mesiac

Za obdobie
od

2 0do

2 0od

2 0do

Bezprostredne
predchádzajúce
obdobie. .

SK NACE

Úč NUJ

v sústave podvojného účtovníctva
neziskovej účtovnej jednotky

V Z O R



č.r. 
Bezprostredne 

predchádzajúce 
účtovné obdobie

Brutto Korekcia Netto Netto

b 1 2 3 4

001

Dlhodobý nehmotný majetok                        r. 003 až r. 008 002

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

Softvér                                                         013 - (073+091AÚ) 004

Oceniteľné práva                                      014 - (074 + 091AÚ) 005

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

Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku      (041-093) 007

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

Dlhodobý hmotný majetok                             r. 010 až r. 020 009

Pozemky                                                                           (031) 010 x

Umelecké diela a zbierky                                              (032) 011 x

Stavby                                                      021 - (081 + 092AÚ) 012

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

Dopravné prostriedky                                023 - (083 + 092AÚ) 014

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

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

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

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

Obstaranie dlhodobého hmotného majetku          (042 - 094) 019

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

Dlhodobý finančný majetok                   r. 022 až r. 028 021

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

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

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

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

Ostatný dlhodobý finančný majetok                (069 - 096 AÚ)  026

Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ) 027

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

Strana aktív
Bežné účtovné obdobie

a

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

1.

2.

3 .
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Bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie

Brutto Korekcia Netto Netto
b 1 2 3 4

029

Zásoby                                                      r. 031 až r. 036 030

Materiál                                                        (112 + 119) - 191 031

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

Výrobky                                                               (123  - 194) 033

Zvieratá                                                               (124 - 195) 034

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

Dlhodobé pohľadávky                              r. 038 až r. 041 037

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

Ostatné pohľadávky                                   (315 AÚ  -  391AÚ) 039

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

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

Krátkodobé pohľadávky                          r. 043 až r. 050 042

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

Ostatné pohľadávky                                   (315 AÚ  -  391 AÚ) 044

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

Daňové pohľadávky                                             (341 až 345) 046 x

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

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

Spojovací účet pri združení                              (396 - 391AÚ) 049

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

Finančné účty                                             r. 052 až r. 056 051

Pokladnica                                                         (211 + 213) 052 x

Bankové účty                                                (221 AÚ + 261) 053 x

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

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

Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ) 056

057
Náklady budúcich období                                              (381) 058

Príjmy budúcich období                                                 (385) 059

060

a

Strana aktív č.r. 
Bežné účtovné obdobie  

1.

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

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

2.

3.

4.

C. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE  SPOLU                     r. 058 a r. 059
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č.r. Bežné účtovné 
obdobie

Bezprostredne 
predchádzajúce účtovné 

obdobie
b 5 6

061

062
063
064
065
066
067
068
069
070
071

3. 072

4.
073

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

090

091

092

093

094
095
096
097
098
099
100
101
102
103
104

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov                                                                   
(+; - 428)

Strana pasív

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

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

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

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

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

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

Spojovací účet pri združení                                             (396)

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

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

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

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

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

Výnosy budúcich období                                                (384)
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU  r.061+ r.074 + r.101
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Hlavná 
nezdaňovaná Zdaňovaná Spolu

a b c 1 2 3 4

501 Spotreba materiálu 01

502 Spotreba energie 02

504 Predaný tovar 03

511 Opravy a udržiavanie 04

512 Cestovné 05

513 Náklady na reprezentáciu 06

518 Ostatné služby 07

521 Mzdové náklady 08

524 Zákonné sociálne poistenie a zdravotné 
poistenie 09

525 Ostatné sociálne poistenie 10

527 Zákonné sociálne náklady 11

528 Ostatné sociálne náklady 12

531 Daň z motorových vozidiel 13

532 Daň z nehnuteľností 14

538 Ostatné dane a poplatky 15

541 Zmluvné pokuty a penále 16

542 Ostatné pokuty a penále 17

543 Odpísanie pohľadávky 18

544 Úroky 19

545 Kurzové straty 20

546 Dary 21

547 Osobitné náklady 22

548 Manká a škody 23

549 Iné ostatné náklady 24

551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a 
dlhodobého hmotného majetku 25

552
Zostatková cena predaného dlhodobého 
nehmotného majetku a dlhodobého 
hmotného majetku  

26

553 Predané cenné papiere 27

554 Predaný materiál 28

555 Náklady na krátkodobý finančný majetok 29

556 Tvorba fondov 30

557 Náklady na precenenie cenných papierov 31

558 Tvorba a zúčtovanie opravných položiek 32

561 Poskytnuté príspevky organizačným 
zložkám 33

562 Poskytnuté príspevky iným účtovným 
jednotkám 34

563 Poskytnuté príspevky fyzickým osobám 35

565 Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej 
dane 36

567 Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky 37

38

Číslo 
účtu Náklady Číslo 

riadku 

Činnosť Bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie

Účtová trieda 5 spolu                     r. 01 až r. 37
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Hlavná 
nezdaňovaná Zdaňovaná Spolu

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

611 Zmena stavu zásob nedokončenej výroby 42

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

623 Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku 48

624 Aktivácia dlhodobého hmotného majetku 49

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

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

652 Výnosy z dlhodobého finančného majetku 60

653 Tržby z predaja cenných papierov a 
podielov 61

654 Tržby z predaja materiálu 62

655 Výnosy z krátkodobého finančného 
majetku 63

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

661 Prijaté príspevky od organizačných zložiek 67

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

74

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

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

r. 74 - r. 38

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

Číslo 
účtu Výnosy Číslo 

riadku 

Činnosť Bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie
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Poznámky

k ........................................
(v eurách)

Za bežné účtovné
obdobie

mesiac rok mesiac rok

od do

Za bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

mesiac rok mesiac rok

od do

Účtovná závierka:

riadna

mimoriadna

vyznačuje sa X

IČO Daňové identifikačné číslo

Názov účtovnej jednotky

Sídlo účtovnej jednotky
Ulica a číslo

PSČ Názov obce

Číslo telefónu Číslo faxu
/ /

E-mailová adresa

Zostavené dňa: Podpisový záznam osoby
zodpovednej za vedenie
účtovníctva:

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za zostavenie
účtovnej závierky:

Podpisový záznam
štatutárneho orgánu alebo
člena štatutárneho orgánu
účtovnej jednotky:

��������������������	
���������������

31.12.2021

0 1 2 0 2 1 1 2 2 0 2 1

0 1 2 0 2 0 1 2 2 0 2 0

x

5 2 8 2 8 1 2 3 2 1 2 1 1 7 7 5 3 1

N a r o d n a  k o a l í c i a  p r e  d i g i t a l n e´ ´ ´
z r u c n o s t i  a  p o v o l a n i aˇ

M l y n s k e  N i v y  1 8 8 9 0 / 5´

8 2 1 0 9 B r a t i s l a v a - R u z i n o vˇ

3.3.2022

Vytvorene v programe FORM studio - www.kastnersw.cz´



I. Základné informácie o účtovnej jednotke

1. Meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, ktorá je zakladateľom alebo
zriaďovateľom účtovnej jednotky:
...IT asociácia Slovenska,Mlynské Nivy 18890/5, 82109 Bratislava..................................................................

Dátum založenia alebo zriadenia účtovnej jednotky: ..........................09.12.2019...........................................

2. Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky:
Meno a priezvisko členov Názov orgánu Poznám ka

Ing.Mário Lelovský Predseda predstavenstva

PhDr.Radoslav Repa

Andrej Bederka

3. Opis činnosti, na účel ktorej bola účtovná jednotka zriadená:
.....................................................................
Opis druhu podnikateľskej činnosti, ak ju účtovná jednotka vykonáva:
.....................................................................

4. Počet zamestnancov

Bežné účtovné obdobie
Bezprostredne predchádzajúce

účtovné obdobie

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov: 12 3

z toho počet vedúcich zamestnancov 2 2

Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou 

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

5. Informácia o organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky:
.....................................................................

II. Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

1. Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti:
x áno nie

2. Zmeny účtovných zásad a metód:

Druh zm eny zásady alebo m etódy Dôvod zm eny
Hodnota vplyvu na príslušnú zložku

bilancie

3. Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov:
a) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou
b) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou
c) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom
d) dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou
e) dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou
f) dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom
g) dlhodobý finančný majetok
h) zásoby obstarané kúpou
i) zásoby vytvorené vlastnou činnosťou
j) zásoby obstarané iným spôsobom



k) pohľadávky
l) krátkodobý finančný majetok
m) časové rozlíšenie na strane aktív
n) záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov
o) časové rozlíšenie na strane pasív
p) deriváty
r) majetok a záväzky zabezpečené derivátmi

4. Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého
nehmotného majetku

Druh m ajetku Doba odpisovania Sadzba odpisov Odpisová m etóda

5. Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku
.....................................................................

III. Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú v súvahe

1. Stav a pohyb dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku za bežné účtovné
obdobie
Tabuľka č. 1

Nehmotné
výsledky z
vývojovej a
obdobnej
činnosti

Softvér
Oceniteľné

práva

Ostatný
dlhodobý
nehmotný

majetok

Obstaranie
dlhodobého
nehmotného

majetku

Poskytnuté
preddavky na

dlhodobý
nehmotný
majetok

Spolu

Prvotné ocenenie

Stav na začiatku bežného
účtovného obdobia

Prírastky

Úbytky

Presuny

Stav na konci bežného
účtovného obdobia

Oprávky

Stav na začiatku bežného
účtovného obdobia

Prírastky

Úbytky

Stav na konci bežného
účtovného obdobia

Opravné položky

Stav na začiatku bežného
účtovného obdobia

Prírastky

Úbytky

Stav na konci bežného
účtovného obdobia

Zostatková hodnota

Stav na začiatku bežného
účtovného obdobia

Stav na konci bežného
účtovného obdobia



Tabuľka č. 2

Pozemky
Umel. diela
a zbierky

Stavby

Samost.
hnuteľ.
veci a
súbory
hnuteľ.

vecí

Dopr.
prostr.

Pestovat.
celky

trvalých
porastov

Zákl.
stádo a
ťažné

zvieratá

Drobný a
ostat.
DHM

Obstar.
DHM

Poskyt.
predd. na

DHM
Spolu

Prvotné ocenenie

Stav na
začiatku
bežného
účtovného
obdobia

Prírastky

Úbytky

Presuny

Stav na
konci
bežného
účtovného
obdobia

Oprávky

Stav na
začiatku
bežného
účtovného
obdobia

Prírastky

Úbytky

Stav na
konci
bežného
účtovného
obdobia

Opravné položky

Stav na
začiatku
bežného
účtovného
obdobia

Prírastky

Úbytky

Stav na
konci
bežného
účtovného
obdobia

Zostatková hodnota

Stav na
začiatku
bežného
účtovného
obdobia

Stav na
konci
bežného
účtovného
obdobia



2. Prehľad dlhodobého majetku, na ktorý je zriadené záložné právo a dlhodobého majetku, pri ktorom má
účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

Dlhodobý m ajetok
Hodnota za bežné účtovné

obdobie

Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo

Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účt. jednotka obmedzené právo s ním nakladať

Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo

Dlhodobý nehmotný majetok, pri ktorom má účt. jednotka obmedzené právo s ním nakladať

3. Spôsob a výška poistenia dlhodobého majetku
Poistený m ajetok Poistná sum a (v celých eurách) Platnosť zm luvy (od - do)

4. Štruktúra dlhodobého finančného majetku

Názov spoločnosti
Podiel na

základnom
imaní (v %)

Podiel účtovnej
jednotky na
hlasovacích

právach (v %)

Hodnota vlast. imania ku koncu Účtovná hodnota ku koncu

bežného
účtovného obdobia

bezprostredne
predch. účtovného

obdobia

bežného
účtovného

obdobia

bezprostredne
predch. účtovného

obdobia

Zmena jednotlivých položiek dlhodobého finančného majetku

Podielové CP a
podiely v
ovládanej
obchodnej

spoločnosti

Podielové CP a
podiely v

obchodnej
spoločnosti s
podstatným

vplyvom

Dlhové CP
držané do
splatnosti

Pôžičky
podnikom v
skupine a
ostatné
pôžičky

Ostatný
dlhodobý
f inančný
majetok

Obstaranie
dlhodobého
f inančného

majetku

Poskytnuté
preddavky na

dlhodobý
f inančný
majetok

Spolu

Prvotné ocenenie

Stav na
začiatku
bežného
účtovného
obdobia

Prírastky

Úbytky

Presuny

Stav na konci
bežného
účtovného
obdobia

Opravné položky

Stav na
začiatku
bežného
účtovného
obdobia

Prírastky

Úbytky

Stav na konci
bežného
účtovného
obdobia

Zostatková hodnota

Stav na
začiatku



bežného
účtovného
obdobia
Stav na konci
bežného
účtovného
obdobia

5. Informácia o výške tvorby, zníženia a zúčtovania opravných položiek k dlhodobému finančnému majetku a
opis dôvodu ich tvorby, zníženia a zúčtovania
.....................................................................

6. Prehľaď o významných položkách krátkodobého finančného majetku
Tabuľka č. 1

Krátkodobý finančný
m ajetok

Stav na začiatku bežného
účtovného obdobia

Prírastky Úbytky
Stav na konci bežného

účtovného obdobia

Majetkové cenné papiere na
obchodovanie

Dlhové cenné papiere na
obchodovanie 

Dlhové cenné papiere so
splatnosťou do jedného roka
držané do splatnosti 

Ostatné realizovateľné cenné
papiere

Obstarávanie krátkodobého
f inančného majetku

Krátkodobý finančný
m ajetok spolu

Tabuľka č. 2

Krátkodobý finančný m ajetok
Zvýšenie/ zníženie

hodnoty
(+/-)

Vplyv ocenenia na výsledok
hospodárenia bežného účtovného

obdobia

Vplyv ocenenia na vlastné
im anie

Majetkové cenné papiere na
obchodovanie

Dlhové cenné papiere na
obchodovanie

Ostatné realizovateľné cenné papiere

Krátkodobý finančný m ajetok
spolu

7. Prehľaď opravných položiek k zásobám

Druh zásob
Stav na začiatku

bežného účt.
obdobia

Tvorba opravnej
položky (zvýšenie)

Zníženie opravnej
položky

Zúčtovanie opravnej
položky

Stav na konci
bežného účt.

obdobia

Materiál

Nedokončená výroba a polotovary
vlastnej výroby

Výrobky

Zvieratá

Tovar

Poskytnutý preddavok na zásoby

Zásoby spolu

8. Opis významných pohľadávok v nadväznosti na položky súvahy v členení na pohľadávky za hlavnú
nezdaňovanú činnosť, zdaňovanú činnosť a podnikateľskú činnosť
.....................................................................

9. Prehľad opravných položiek k pohľadávkam



Druh pohľadávok
Stav na začiatku

bežného účt.
obdobia

Tvorba opravnej
položky (zvýšenie)

Zníženie opravnej
položky

Zúčtovanie opravnej
položky

Stav na konci
bežného účt.

obdobia

Pohľadávky z obchodného styku

Ostatné pohľadávky

Pohľadávky voči účastníkom
združení

Iné pohľadávky

Pohľadávky spolu

10. Prehľad pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti
Stav na konci

bežného účtovného obdobia
bezprostredne predchádzajúceho účtovného

obdobia

Pohľadávky do lehoty splatnosti

Pohľadávky po lehote splatnosti

Pohľadávky spolu

11. Prehľad významných položiek časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období

Položky časového rozlíšenia Bežné účtovné obdobie
Bezprostredne predchádzajúce účtovné

obdobie

Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:

Náklady budúcich období krátkodobé, z toho: 4297
20,99

Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:

Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:

12. Opis a výška zmien vlastných zdrojov
Stav na začiatku

bežného účtovného
obdobia

Prírastky (+) Úbytky (-) Presuny (+, -)
Stav na konci bežného

účtovného obdobia

Im anie a fondy

Základné imanie

z toho: 
nadačné imanie v nadácii

vklady zakladateľov

prioritný majetok

Fondy tvorené podľa
osobitného predpisu

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

Výsledok hospodárenia za
účtovné obdobie

Spolu

13. Informácia o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty vykázanej v minulých účtovných
obdobiach

Názov položky
Bezprostredne predchádzajúce účtovné

obdobie

Účtovný zisk 642830

Rozdelenie účtovného zisku

Prídel do základného imania

Prídel do fondu tvoreného podľa osobitného predpisu

Prídel do fondu reprodukcie

Prídel do rezervného fondu

Prídel do fondu tvoreného zo zisku

Prídel do ostatných fondov

Úhrada straty minulých období

Prevod do sociálneho fondu 

Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov 642830

Iné 

Účtovná strata

Vysporiadanie účtovnej straty

Zo základného imania

Z rezervného fondu

Z fondu tvoreného zo zisku

Z ostatných fondov

Z nerozdeleného zisku minulých rokov

Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov

Iné

14. Opis a výška cudzích zdrojov

a) tvorba a použití rezerv

Druh rezervy
Stav na začiatku

bežného účt. obdobia
Tvorba rezerv Použitie rezerv

Zrušenie alebo
zníženie rezerv

Stav na konci bežného
účt. obdobia

Jednotlivé druhy
krátkodobých zákonných
rezerv

Jednotlivé druhy dlhodobých
zákonných rezerv

Zákonné rezervy spolu 832,36 3973 832,36 3973

Jednotlivé druhy
krátkodobých ostatných
rezerv

Jednotlivé druhy dlhodobých
ostatných rezerv

Ostatné rezervy spolu 7648,50 420 6650
1418

Rezervy spolu 8480,86



b) položky na účtoch 325 - Ostatné záväzky a 379 - Iné záväzky
Stav na začiatku bežného

účtovného obdobia
Prírastky (+) Úbytky (-)

Stav na konci bežného
účtovného obdobia

Účet 325 - Ostatné
záväzky

Účet 379 - Iné záväzky

c) a d) záväzky

Druh záväzkov

Stav na konci

bežného účtovného obdobia
bezprostredne predchádzajúceho

účtovného obdobia

Záväzky po lehote splatnosti

Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do
jedného roka

1881 1967,68

Krátkodobé záväzky spolu 1881 1967,68

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich
rokov vrátane 

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov 

Dlhodobé záväzky spolu

Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu 1881 1967,68

e) prehľad o záväzkoch zo sociálneho fondu

Sociálny fond Bežné účtovné obdobie
Bezprostredne predchádzajúce

účtovné obdobie

Stav k prvému dňu účtovného obdobia

Tvorba na ťarchu nákladov

Tvorba zo zisku

Čerpanie

Stav k poslednému dňu účtovného obdobia

f) prehľad o bankových úveroch, pôžičkách a návratných finančných výpomociach

Druh cudzieho
zdroja

Mena
Výška úroku

v %
Splatnosť

Form a
zabezpečenia

Sum a istiny na konci
bežného účtovného

obdobia

Sum a istiny na konci
bezprostredne

predchádzajúceho
účtovného obdobia

Krátkodobý bankový
úver

Pôžička

Návratná f inančná
výpomoc

Dlhodobý bankový
úver

Spolu

g) prehľad o významných položkách časového rozlíšenia výdavkov budúcich období

Opis položky časového rozlíšenia Bežné účtovné obdobie
Bezprostredne predchádzajúce

účtovné obdobie

Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:

Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:

15. Významné položky výnosov budúcich období



Položky výnosov budúcich
období z dôvodu

Stav na konci bezprostredne
predch. účtovného obdobia

Prírastky Úbytky
Stav na konci bežného

účtovného obdobia

Bezodplatne nadobudnutého
dlhodobého majetku

Dlhodobého majetku
obstaraného z dotácie

Dlhodobého majetku
obstaraného z f inančného
daru 

Dotácie zo štátneho rozpočtu
alebo z prostriedkov Európskej
únie

Dotácie z rozpočtu obce alebo
z rozpočtu vyššieho
územného celku

Grantu

Podielu zaplatenej dane

Dlhodobého majetku
obstaraného z podielu
zaplatenej dane

16. Údaje o majetku prenajatom formou finančného prenájmu

Záväzok
Stav na konci bezprostredne
predch. účtovného obdobia

Istina Finančný náklad
Stav na konci bežného

účtovného obdobia

Celková suma dohodnutých
platieb

do jedného roka vrátane

od jedného roka do piatich
rokov vrátane

viac ako päť rokov

IV. Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje vo výkaze ziskov a strát

1. Prehľad tržieb za vlastné výkony a tovar

Typ výrobkov, tovarov, služieb Bežné účtovné obdobie
Bezprostredne predchádzajúce

účtovné obdobie

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

Bežné účtovné obdobie
Bezprostredne predchádzajúce

účtovné obdobie

Prijaté dary

Členské príspevky 102000 709962

Zákonné poplatky

Príspevky od iných organizácii 51701

3. Prehľad dotácií a grantov, ktoré účtovná jednotka prijala v priebehu bežného účtovného obdobia
Prehľad dotácií a grantov Sum a

Európska migračná agentúra 25000

International Vysšegradský fond 45268



4. Opis a suma významných položiek finančných výnosov

Výnosy Bežné účtovné obdobie
Bezprostredne predchádzajúce

účtovné obdobie

Finančné výnosy, z toho:

Kurzové zisky, z toho:

kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

5. Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek nákladov

Náklady Bežné účtovné obdobie
Bezprostredne predchádzajúce

účtovné obdobie

Náklady na ostatné služby 91569

Osobitné náklady 188058 138833

Iné ostatné náklady 10043

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

Účel použitia podielu zaplatenej dane
Použitá sum a z bezprostredne

predch. účtovného obdobia
Použitá sum a bežného účtovného

obdobia

Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia

7. Opis a suma významných položiek finančných nákladov

Bežné účtovné obdobie
Bezprostredne predch. účtovné

obdobie

Finančné náklady, z toho:

Kurzové straty, z toho:

kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

8. Náklady vynaložené v súvislosti s auditom účtovnej závierky
Jednotlivé druhy nákladov za: Sum a

overenie účtovnej závierky

uisťovacie audítorské služby okrem overenia účtovnej závierky

súvisiace audítorské služby

daňové poradenstvo

ostatné neaudítorské služby

Spolu

V. Opis údajov na podsúvahových účtoch

Významné položky prenajatého majetku, majetku prijatého do úschovy, odpísané pohľadávky a prípadné ďalšie položky:
.....................................................................

VI. Ďalšie informácie



1. Opis a hodnota iných aktív, ktorými sa rozumie možný majetok, ktorý 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;

Aktíva Bežné účtovné obdobie
Bezprostredne predchádzajúce

účtovné obdobie

práva zo servisných zmlúv

práva z poistných zmlúv

práva z koncesionárskych zmlúv

práva z licenčných zmlúv

práva z investovania prostriedkov získaných oslobodením od dane
z príjmov

2. Opis a hodnota iných pasív vyplývajúcich zo súdnych rozhodnutí, z poskytnutých záruk, zo všeobecne
záväzných právnych predpisov, z ručenia podľa jednotlivých druhov ručenia

Pasíva Bežné účtovné obdobie
Bezprostredne predchádzajúce

účtovné obdobie

zo súdnych rozhodnutí

z poskytnutých záruk

zo všeobecne záväzných predpisov

z ručenia podľa jednotlivých druhov ručenia:

3. Opis významných položiek ostatných finančných povinností, ktoré sa nesledujú v účtovníctve a neuvádzajú
sa v súvahe
.....................................................................

4. Prehľad nehnuteľných kultúrnych pamiatok, ktoré sú v správe alebo vo vlastníctve účtovnej jednotky
.....................................................................

5. Informácie o významných skutočnostiach, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná
závierka a dňom jej zostavenia
.....................................................................



Za zdaňovacie obdobie

opravné daňové priznanie

dodatočné daňové priznanie
(vyznačí sa x)

daňové priznanie

Druh daňového priznania

. .

01 - Daňové identifikačné číslo

02 - IČO
do

od . .

DAŇOVÉ PRIZNANIE
K DANI Z PRÍJMOV PRÁVNICKEJ OSOBY

podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)

PO

Záznamy daňového úradu

Strana 1

Miesto pre evidenčné číslo Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

Údaje sa vypĺňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

Sídlo v deň podania daňového priznania na území Slovenskej republiky alebo v zahraničí

09 - Obec

06 - Ulica

10 - Štát08 - PSČ

05 - Obchodné meno alebo názov

07 - Súpisné/orientačné číslo

I. časť - ÚDAJE O DAŇOVNÍKOVI

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšu zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.

DPPOv21_1

Daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou (nerezident)
podľa § 2 písm. e) tretieho bodu zákona a podľa príslušného
článku zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia

Umiestnenie stálej prevádzkarne na území Slovenskej republiky, í alebo ňová strataza ktorú sa vypoč ta základ dane da 1)

16 - Obec

13 - Ulica

15 - PSČ

14 - Súpisné/orientačné číslo

1) Vypĺňa sa, len ak daňovník nemá sídlo na území Slovenskej republiky.

Ekonomické, personálne alebo iné prepojenie
podľa § 2 písm. n) zákona so závislými osobami

17 - Počet stálych prevádzkarní

. .
04 - SK NACE Hlavná,

prevažná
činnosť

11 - Telefónne číslo 12 - Emailová adresa / Faxové číslo

Uplatnenie osobitného spôsobu zahrnovania kurzových
rozdielov do základu dane podľa § 17 ods. 17 zákona
Ukončenie uplatňovania osobitného spôsobu zahrnovania
kurzových rozdielov do základu dane podľa § 17 ods. 17 zákona

Platiteľ dane z pridanej hodnoty k poslednému dňu
zdaňovacieho obdobia na účely započítania daňovej licencie
Ročný obrat za zdaňovacie obdobie presiahol 500 000 eur
Polovičná výška daňovej licencie podľa § 46b ods. 3 a
§ 52zk zákona

(vyznačí sa x)

Započítanie daňovej licencie podľa § 46b ods. 5 a § 52zk zákona

MF/010700/2021-721

Uplatnenie oslobodenia podľa § 13a alebo § 13b zákona

03 - Právna forma

Mikrodaňovník podľa § 2 písm. w) zákona
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100

II. časť - VÝPOČET ZÁKLADU DANE A DANE

Popis položky Riadok
Znamienko Údaje v eurách

Sumy, ktoré neoprávnene znížili príjmy vrátane rozdielu podľa § 17 ods. 5
zákona a sumy nepeňažných plnení, ak nie sú súčasťou sumy v r. 100

110
Položky zvyšujúce výsledok hospodárenia alebo rozdiel medzi príjmami a výdavkami

Výdavky (náklady), ktoré nie sú daňovými výdavkami podľa § 21 alebo
§ 21a zákona alebo ktoré boli vynaložené v rozpore s § 19 zákona, okrem
súm uvedených v r. 140, 150 a 180 (tabuľka A – III. časť)

130

Sumy podľa § 17 ods. 19 zákona, ktoré neboli zaplatené do konca
zdaňovacieho obdobia

140

Rozdiel, o ktorý odpisy hmotného majetku uplatnené v účtovníctve
prevyšujú daňové odpisy tohto majetku (tabuľka B – III. Časť)

150

Úprava (zvýšenie) základu dane dapri zrušení ňovníka s likvidáciou, pri
vyhlásení konkurzu (§ 17 ods. 8 zákona), predaji podniku (§ 17a zákona),
nepeňažnom vklade (§ 17b a 17d zákona) alebo zrušení bez likvidácie
(§ 17c a 17e zákona)

170

Ostatné položky zvyšujúce r. 100, neuvedené v r. 110 až 170
180

Medzisúčet
(r. 110 + r. 130 + r. 140 + r. 150 + r. 170 + r. 180)

200

Príjmy, ktoré nie sú predmetom dane podľa § 12 ods. 7 zákona, ak sú
súčasťou sumy v r. 100 a príjmy nezahrňované do základu dane podľa § 17
ods. 3 písm. a) zákona

210
Položky znižujúce výsledok hospodárenia alebo rozdiel medzi príjmami a výdavkami

220

230

240

250

260

270

280

290

300

Príjmy, ktoré nie sú predmetom dane u daňovníka nezaloženého alebo
nezriadeného na podnikanie (§ 12 ods. 3 zákona), ak sú súčasťou sumy
v r. 100 a nie sú uvedené v r. 210

Príjmy oslobodené od dane podľa § 13 zákona, ak sú súčasťou sumy v r. 100

Rozdiel, o ktorý daňové odpisy hmotného majetku prevyšujú odpisy tohto
majetku uplatnené v účtovníctve (tabuľka B – III. časť)

Sumy podľa § 17 ods. 19 zákona v znení účinnom do 31. decembra 2014,
podľa § 52 ods. 12 a § 17 ods. 19 zákona, ktoré boli zaplatené
v zdaňovacom období, ak nie sú súčasťou sumy v r. 100

Ú pri í ňovníka s likvidáciou,prava (zníženie) základu dane      zrušen  da
pri vyhlásení konkurzu (§ 17 ods. 8 zákona), predaji podniku (§ 17a zákona),
nepeňažnom vklade (§ 17b a 17d zákona) alebo zrušení bez likvidácie
(§ 17c a 17e zákona)

Ostatné položky znižujúce r. 100, neuvedené v r. 210 až 280

Medzisúčet
(r. 210 + r. 220 + r. 230 + r. 240 + r. 250 + r. 260 + r. 270 + r. 280 + r. 290)

Základ dane (+) alebo daňová strata (-)
( 11 ľky H)r. 100 + r. 200 - r. 300 + r. tabu

301
Položky upravujúce základ dane alebo daňovú stratu

302

303

Príjmy oslobodené od dane podľa § 13a a 13b zákona, ak sú súčasťou
sumy v r. 100 (z r. 3 prílohy k § 13a a 13b zákona)

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

Výsledok hospodárenia pred zdanením [§ 17 ods. 1 zákona (zisk +, strata -)]
alebo rozdiel medzi príjmami a výdavkami (III. časť - r. 3 tabuľky F alebo r. 1
tabuľky C1 alebo r. 1 tabuľky C2 alebo r. 3 tabuľky G2) alebo upravený
výsledok hospodárenia (III. časť - r. 4 tabuľky G3)

Suma členských príspevkov podľa § 19 ods. 3 písm. n) zákona, ktoré sú
súčasťou sumy v r. 100, prevyšujúca v úhrne 5 % zo základu dane
uvedeného v r. 301; ak suma 5 % zo základu dane uvedeného v r. 301
presiahne 30 000 eur, uvádza sa suma prevyšujúca 30 000 eur

Sumy podľa § 17 ods. 34 a 35 zákona

Príjmy oslobodené od dane podľa § 13c zákona, ak sú súčasťou
sumy v r. 100

304Suma výdavkov za alkoholické nápoje podľa § 21 ods. 1 písm. h) tretieho
bodu zákona, ktoré sú ako reklamný predmet súčasťou sumy v r. 100,
prevyšujúca v úhrne 5 % zo základu dane uvedeného v r. 301

,

MF/010700/2021-721
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Základ dane (+) alebo daňová strata (-) po úprave o položky uvedené
v r. 302 až 308
(r. 301 + r. 302 + r. 303 + r. 304 + r. 305 + r. 306 - r. 307 + r. 308)

3 01
Základ dane alebo daňová strata

3 02

3 03

400

Časť základu dane alebo daňovej straty vykázanej obchodnou
spoločnosťou, pripadajúca na komplementárov komanditnej spoločnosti
alebo na spoločníkov verejnej obchodnej spoločnosti, ak nejde o reverzný
hybridný subjekt podľa § 17j zákona

Základ dane (+) alebo daňová strata (-) po úprave o položky uvedené
v r. 320 a 330 (r. 310 - r. 320 - r. 330)

,

,

,

,

Úhrn vyňatých príjmov (základov dane) podliehajúcich zdaneniu v zahraničí
a daňových strát

305

,
Suma uhradeného sponzorského podľa § 17 ods. 19 písm. h) zákona, ak
suma v r. 301 < 0 alebo suma uhradeného sponzorského prevyšujúceho
skutočné použitie

Odpočet daňovej straty najviac do výšky základu dane uvedeného v r. 400
(z r. 2 stĺ. 9 tabuľky D – III. časť)

410
Položky odpočítateľné od základu dane uvedeného v r. 400

500Základ dane znížený o odpočet daňovej straty
(r. 400 - r. 410) +

,

,

Odpočet výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj podľa § 30c zákona
(z r. 9 prílohy k § 30c zákona)

501
Zníženie základu dane

510Základ dane znížený o odpočet výdavkov (nákladov) na výskum a
vývoj (r. 500 - r. 501) +

,

,

Sadzba dane (v %)
550

Sadzba dane a daň pred uplatnením úľav na dani a uplatnením zápočtu dane zaplatenej v zahraničí

600

Úľava na dani podľa 610
Úľavy na dani

700Daň znížená o úľavu na dani
(r. 600 - r. 610) +

Zápočet dane zaplatenej v zahraničí
(z r. 10 tabuľky E - III. časť)

710
Daň po uplatnení zápočtu dane zaplatenej v zahraničí

800Daň po úľavách a po zápočte dane uvedenej v r. 710
(r. 700 - r. 710) +

,

,

,

,

,

Daň pred uplatnením úľav na dani
(r. 510 x r. 550) : 100

Daňová licencia
(§ 46b ods. 2, 3 a 6 a § 52zk zákona)

900

306
,Suma výdavkov na obstaranie, technické zhodnotenie, prevádzkovanie,

opravy a udržiavanie motorového vozidla podľa § 17 ods. 39 zákona

307
,Suma zníženia základu dane podľa § 17 ods. 37 zákona pri poskytovaní

praktického vyučovania žiakovi na základe učebnej zmluvy

Zápočet daňovej licencie z predchádzajúcich zdaňovacích období podľa § 46b a 52zk zákona2)

Časť dane, ktorá prevyšuje daňovú licenciu
(r. 800 - r. 900)

Kladný rozdiel medzi daňovou licenciou a daňou z predchádzajúcich
zdaňovacích období určený na zápočet v príslušnom zdaňovacom období
(z r. 5 stĺ. 4 tabuľky K – III. časť)

,

,

910

920

308
,Úhrn základov dane kontrolovaných zahraničných spoločnosti podľa § 17h

zákona alebo suma zníženia základu dane podľa § 17h ods. 9 až 11 zákona

1000Daň po zápočte daňovej licencie z predchádzajúcich zdaňovacích období
(r. 800 - r. 920) ,
2) Táto časť sa vypĺňa, ak je vyplnený údaj v r. 5 stĺ. 4 tabuľky K – III. časť.

MF/010700/2021-721
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2a) Členský štát Európskej únie, alebo štát, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, ak so Slovenskou republikou alebo Európskou
úniou tento štát uzavrel dohodu o vzájomnej pomoci pri vymáhaní daňových pohľadávok.

2b) Riadok 1090 sa vypĺňa, ak ide o daňovníka, ktorý sa daň z osobitného základu dane podľa § 17f zákona z r. 1061 rozhodol platiť v splátkach podľa § 17g ods. 1
zákona a táto skutočnosť sa deklaruje aj vyplnením VIII. časti.

3) Daň na úhradu sa neplatí, ak nepresiahne 5 eur, a to aj vtedy, ak daňovník využije postup podľa § 50 zákona, pričom v tomto riadku sa uvádza nula.

Úhrn preddavkov zaplatených za zdaňovacie obdobie podľa § 42 a § 51c
ods. 1 zákona (uhradených do lehoty na podanie daňového priznania)

1010
Daň upravená o preddavky na daň a daňovú licenciu

Úhrn preddavkov zrazených na zabezpečenie dane za zdaňovacie
obdobie podľa § 44 zákona

1020

1030

Celková suma preddavkov na daň
(r. 1010 + r. 1020 + r. 1030)

1040

Daň na úhradu
(r. 1080 - r. 1090 - r. 1040) ≥ 0

3)

1100

Daň vyberaná zrážkou považovaná za preddavok na daň
(§ 43 ods. 6 a 7 zákona)

1101

Nedoplatok
dane (+)

Daňový preplatok
(r. 1080 - r. 1090 - r. 1040) < 0

Preplatok
dane (-)

+

,

,

,

,

,

,

Daň na účely určenia výšky preddavkov na daň podľa § 42 zákona
1110

Daň na účely určenia výšky preddavkov na daň

,

Dátum zistenia inej dane alebo inej daňovej straty

Dodatočné daňové priznanie

Daň [r. 1050 daňového priznania, ku ktorému sa podáva dodatočné
daňové priznanie (ďalej len „predchádzajúce daňové priznanie“)]

1120

Zvýšenie (+) alebo zníženie (-) dane
(r. 1050 - r. 1120)

1130

1140

1150

Posledná známa daňová strata (- r. 400 predchádzajúceho daňového
priznania, ak r. 400 predchádzajúceho daňového priznania < 0)

Zvýšenie (+) alebo zníženie (-) daňovej straty
(- r. 400 - r. 1140, ak r. 400 < 0 alebo - r. 1140, ak r. 400 ≥ 0)

. .

,

,

,

,

Daň
[r. 800 (ak r. 1000 = 0) alebo r. 1000 (ak r. 1000 > 0)]

1050
,

Daň z osobitného základu dane podľa § 17f zákona
(uvádza sa suma z r. 29 – IV. časť)

1060
,

Daň z osobitného základu dane podľa § 17f zákona
pri presune do štátu podľa § 17g ods. 1 zákona

2a)

(uvádza sa suma z r. 30 – IV. časť)

1061

,
1062Daň z osobitného základu dane podľa § 17f zákona

pri presune do iného štátu ako je štát podľa § 17g ods. 1 zákona
2a)

(uvádza sa suma z r. 31 – IV. časť)
,

z 
to

h
o

Daň z osobitného základu dane podľa § 51e zákona
(uvádza sa suma z r. 9 – V. časť)

1070
,

Posledná známa daň z osobitného základu dane podľa § 17f zákona
(r. 1060 predchádzajúceho daňového priznania)

1160

Zvýšenie (+) alebo zníženie (-) dane z osobitného základu dane
podľa § 17f zákona (r. 1060 - r. 1160)

1170

1180

1190

Posledná známa daň z osobitného základu dane podľa § 51e zákona
(r. 1070 predchádzajúceho daňového priznania)

Zvýšenie (+) alebo zníženie (-) dane z osobitného základu dane
podľa § 51e zákona (r. 1070 - r. 1180)

,

,

,

,

Celková daň
(r. 1050 + r. 1060 + r. 1070)

1080
,

Daň z osobitného základu dane podľa § 17f zákona, ktorú daňovník
platí v splátkach podľa § 17g zákona (uvádza sa suma z r. 1061)

2b)

1090
,

MF/010700/2021-721
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Manká a škody presahujúce prijaté náhrady
[§ 21 ods. 2 písm. e) zákona]

7

Poskytnuté dary vrátane zostatkovej ceny trvale vyradeného majetku
darovaním [§ 21 ods. 2 písm. f) zákona]

8

Tvorba opravných položiek neuznaná za daňový výdavok
[§ 21 ods. 2 písm. j) zákona]

9

Tvorba rezerv neuznaná za daňový výdavok
podľa § 21 ods. 2 písm. j)  zákona

10

Výdavky (náklady) vynaložené na príjmy oslobodené od dane alebo
nezahŕňané do základu dane

14

Výdavky (náklady) neuznané za daňové výdavky podľa § 19 ods. 2 písm. t)
zákona

15

Úhrn r. 1 až 16
(k r. 130 – II. časti)

17

,

,

,

,

,

,

,

Daňovo neuznané výdavky podľa § 17 ods. 24 zákona
11

,
12

,
13

,Úroky platené z úverov a pôžičiek a súvisiace výdavky (náklady) neuznané
za daňové výdavky podľa § 21a zákona

Obstarávacia cena zásob vyradeného tovaru nezahrnovaná do daňových
výdavkov podľa podmienok ustanovených v § 21 ods. 2 písm. m) zákona

1
B - Odpisy hmotného majetku

Účtovné odpisy dlhodobého hmotného majetku

2

Odpisy nezahrnuté v daňových výdavkoch z dôvodu prerušenia odpisovania
(§ 22 ods. 9 zákona)

4

,

,

,
Pomerná časť ročného odpisu pri predaji hmotného majetku
(§ 22 ods. 12 zákona)

5
,

Neuplatnená časť ročného odpisu prenajatého hmotného majetku
[§ 19 ods. 3 písm. a) zákona]

3
,

Odplaty (provízie) za vymáhanie pohľadávky presahujúce 50 % vymoženej
pohľadávky [§ 19 ods. 3 písm. p) zákona]

5
,

Výdavky na reprezentáciu a reklamné predmety podľa § 21 ods. 1 písm. h)
zákona okrem alkoholických nápojov podľa § 4 ods. 3 zákona č. 530/2011
Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov

6

,

Ostatné výdavky (náklady) neuznané za daňové výdavky,
neuvedené v r. 1 až 15

16
,

Daňové odpisy hmotného majetku

Odpisy hmotného majetku zahrnuté do základu dane
(r. 2 - r. 3 - r. 4 + r. 5)

6
,

III. časť – Tabuľky pomocných výpočtov a doplňujúcich údajov

Úhrn obstarávacích cien cenných papierov nezahrňovaných do daňových
výdavkov podľa podmienok ustanovených v § 19 ods. 2 písm. f) zákona
v znení účinnom do 31. decembra 2015 a vstupných cien cenných papierov
podľa § 25a zákona nezahrňovaných do daňových výdavkov [§ 19 ods. 2
písm. f) zákona] obstaraných po 31. decembri 2015

1
A - Položky, ktoré nie sú daňovými výdavkami (k r. 130 II. časti)

Obstarávacia cena obchodného podielu alebo zmenky prevyšujúca príjem
z predaja [§ 19 ods. 2 písm. g) zákona] v znení účinnom do 31. decembra
2015 a vstupnej ceny obchodného podielu alebo zmenky podľa § 25a zákona
prevyšujúcej príjem z predaja [§ 19 ods. 2 písm. g) zákona] obstaraných
po 31. decembri 2015

2

Spotreba pohonných látok zaúčtovaná v nákladoch presahujúca sumu určenú
na základe spotreby pohonných látok vypočítanej podľa § 19 ods. 2 písm. l)
zákona

3

Rozdiel medzi menovitou hodnotou pohľadávky alebo jej nesplatenej časti a
nižším príjmom z jej postúpenia alebo výškou opravnej položky uznanej
za daňový výdavok podľa § 20 zákona; ak súčasťou postúpenej pohľadávky
je aj jej príslušenstvo, ktoré bolo zahrnuté do zdaniteľných príjmov, uvádza sa
aj rozdiel medzi hodnotou príslušenstva a nižším príjmom z jeho postúpenia
[§ 19 ods. 3 písm. h) zákona]

4

,

,

,

,
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Celková výška vykázanej daňovej
straty v zdaňovacom období

D - Evidencia a odpočet daňovej straty (k r. 410 II. časti)

1 ,

,

,

2

3

1Osobitný odpočet daňovej straty podľa § 35a a 35b zákona č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov

Príjem z nájomného a príjem z reklám
5

5) O z 1. decembra 2010 č. MF/24975/2010-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania apatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky
podrobnosti o usporiadan�, označovan�položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzen�niektorých položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky
na zverejnenie pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovn�ctva, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania (oznámenie č. 472/2010
Z. z.) v znen�neskorš�ch predpisov.

,

Celková výška vykázanej daňovej
straty

Zdaňovacie obdobie

1 ,

,

,

,2

2 3
. .

. .

od

do

. .

. .

od

do

,,3

C2 - R ňovníkom, ktorý nie je zriadený alebo založenýozdiel príjmov a výdavkov vykázaný da
na podnikanie účtujúci v sústave jednoduchého účtovníctva podľa osobitného predpisu 5)

Rozdiel príjmov a výdavkov ňovanej činnostiz nezda
2

Rozdiel príjmov a výdavkov ňovanej činnostizo zda
3

Zisk z predaja majetku (§ 17 ods. 16 zákona)
4

Rozdiel príjmov a výdavkov spolu z nezdaňovanej činnosti a zo zdaňovanej
činnosti

1
,

,

,

,

časť odpočítavaná v príslušnom
zdaňovacom období

zostávajúca časť na odpočet v
nasledujúcich zdaňovacích obdobiach

Odpočet daňovej straty podľa § 30a a 30b zákona

časť odpočítavaná
v príslušnom zdaňovacom období

zostávajúca časť na odpočet v
nasledujúcich zdaňovacích obdobiach

C1 - V ňovníkom, ktorý nie je zriadený alebo založený na podnikanieýsledok hospodárenia pred zdanením vykázaný da
účtujúci v sústave podvojného účtovníctva podľa osobitného predpisu 4)

Výsledok hospodárenia pred zdanením
z hlavnej nezdaňovanej činnosti

2

Výsledok hospodárenia pred zdanením
zo zdaňovanej (podnikateľskej) činnosti

3

Zisk z predaja majetku (§ 17 ods. 16 zákona)
4

Príjem z nájomného a príjem z reklám
5

Výsledok hospodárenia pred zdanením spolu z hlavnej nezdaňovanej činnosti
a zo zdaňovanej (podnikateľskej) činnosti

1
,

,

,

,

,

4) Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 30. novembra 2005 č. MF/24035/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a
účtovej osnove pre Sociálnu poisťovňu (oznámenie č. 580/2005 Z. z.) v znení neskorších predpisov.
Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. augusta 2007 č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej
účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky (oznámenie č. 419/2007 Z. z.) v znení neskorších
predpisov.
Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. novembra 2007 č. MF/24342/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a
účtovej osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania (oznámenie č. 601/2007 Z. z.) v znení neskorších predpisov.

Výnosy spolu z hlavnej nezdaňovanej činnosti a zo zdaňovanej
(podnikateľskej) činnosti

6
,

Príjmy spolu z nezdaňovanej činnosti a zo zdaňovanej činnosti
6

,

MF/010700/2021-721
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Čistý príjem (výnos) z hybridného prevodu

4

,

Výška dane zaplatenej v zahraničí, ktorú je z r. 2 možné započítať
(r. 700 II. časti x r. 3) : 100

5

,

Pomer príjmov z r. 5 k základu dane v r. 1  v %
(r. 5 : r. 1) x 100

6

,

E - V ňovú povinnosť v tuzemsku zo zaplatenej dane v zahraničí (k r. 710 II. časti)ýpočet dane uznanej na zápočet na da
1

Základ dane uvedený v r. 400 ,
Úhrn príjmov (základov dane) podliehajúcich zdaneniu v zahraničí znížený
o hrubý príjem (výnos) z hybridného prevodu

2
,

Pomer príjmov z r. 2 k základu dane v r. 1 v %
(r. 2 : r. 1) x 100

3
,

Celková výška vykázanej daňovej
straty

Zdaňovacie obdobie

1 ,

,

,

,2

5
. .

. .

od

do

,,3

časť odpočítavaná
v príslušnom zdaňovacom období

6)

zostávajúca časť na odpočet v
nasledujúcich zdaňovacích obdobiach

Odpočet daňovej straty podľa § 30 zákona

Celková výška vykázanej daňovej
straty

Zdaňovacie obdobie

1 ,

,2

6 7
. .

. .

od

do

,3

Odpočet daňovej straty podľa § 30 zákona

časť odpočítavaná
v príslušnom zdaňovacom období

6)

zostávajúca časť na odpočet v
nasledujúcich zdaňovacích obdobiach

6) V stĺ. 4 až 8 sa uvádza suma odpočítavanej daňovej straty podľa § 30 zákona, § 52zza ods. 16 zákona a § 52zzb ods. 5 zákona.

Celková výška vykázanej daňovej
straty

1 ,

,2

,3

časť odpočítavaná
v príslušnom zdaňovacom období

6)

zostávajúca časť na odpočet v
nasledujúcich zdaňovacích obdobiach

SPOLU
7)

,

,

. .

. .

od

do

,

Odpočet daňovej straty podľa § 30 zákona

4
. .

. .

od

do

Odpočet daňovej straty podľa § 30 zákona

7) Daňová strata alebo jej časť odpočítavaná v príslušnom zdaňovacom období sa uvádza najviac do výšky uvedenej v r. 400 a údaj z r. 2 stĺ. 9 sa prenáša do r. 410.

,

,
Výška dane zaplatenej v zahraničí, ktorú je možné započítať na čistý príjem
(výnos) z hybridného prevodu (r. 700 II. časti x r. 6) : 100

Daň zaplatená v zahraničí vzťahujúca sa na príjmy uvedené v r. 2 a príjmy
uvedené v r. 5

Maximálna výška dane zaplatenej v zahraničí, ktorú je možné započítať
(r. 4 + r. 7)

Daň uznaná na zápočet
(r. 8 maximálne do sumy v r. 9)

,

,

7

8

9

10

MF/010700/2021-721

Zdaňovacie obdobie 8 9
. .

. .

od

do

Odpočet daňovej straty podľa § 30 zákona

,

,

,
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Výdavky     2Príjmy     1

2

4

,,

,,

§ 16 ods. 1 písm. c) zákona

§ 16 ods. 1 písm. e) prvý, druhý a
štvrtý bod zákona 3 ,,
§ 16 ods. 1 písm. e) tretí bod zákona

§ 16 ods. 1 písm. e) piaty bod zákona 5 ,,

Druh príjmu

H - Výpočet základu dane nerezidenta

Základ dane alebo daňová strata stálej prevádzkarne podľa § 17 ods. 7 zákona
§ 16 ods. 1 písm. a) zákona okrem
daňovníka, ktorý zisťuje základ dane
podľa § 17 ods. 1 písm. b) a c) zákona

,1

§ 16 ods. 1 písm. f) zákona 7 ,,

1

Prevádzkové náklady a finančné náklady
8) 2

3

Prevádzkové výnosy a finančné výnosy
8)

Výsledok hospodárenia vykázaný v individuálnej účtovnej závierke
podľa medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo

8) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 z 19. júla 2002 o uplatňovaní medzinárodných účtovných noriem (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ,
kap. 13/zv. 29) v platnom znení.

,

,

,

1

G2 – Výsledok hospodárenia vykázaný podľa evidencie v rozsahu a spôsobom ustanoveným pre sústavu podvojného účtovníctva
podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovn�ctve v znen�neskorš�ch predpisov

Súčet nákladov na hospodársku činnosť a finančnú činnosť
9) 2

3

Súčet výnosov z hospodárskej činnosti a z finančnej činnosti
9)

V ľa evidencie v rozsahu a spôsobomýsledok hospodárenia vykázaný pod
ustanoveným pre sústavu podvojného účtovníctva podľa § 4 ods. 2 zákona
o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov

,

,

,

1
G3 – Ú ľa medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvopravy výsledku hospodárenia vykázaného v individuálnej účtovnej závierke pod

2

4

Výsledok hospodárenia z pokračujúcich činností pred zdanením a výsledok
hospodárenia z ukončených činností pred zdanením vykázaný v individuálnej
účtovnej závierke podľa medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo

Upravený výsledok hospodárenia
(r. 1 + r. 2 - r. 3)

,

,

,

3
P ľa osobitného predpisuoložky znižujúce výsledok hospodárenia pod

10) ,

P ľa osobitného predpisuoložky zvyšujúce výsledok hospodárenia pod
10)

10) Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 15. februára 2006 č. MF/011053/2006-72, ktorým sa ustanovuje spôsob úpravy výsledku hospodárenia
vykázaného daňovníkom v individuálnej účtovnej závierke podľa medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo (oznámenie č. 110/2006 Z. z.) v znení
neskorších predpisov. Ako príloha daňového priznania u daňovníka vykazujúceho výsledok hospodárenia podľa medzinárodných štandardov pre finančné
výkazníctvo sa predkladá prehľad úprav vykonaných podľa uvedeného opatrenia z výsledku hospodárenia vykázaného podľa medzinárodných štandardov pre
finančné výkazníctvo na upravený výsledok hospodárenia.

G1 – Výsledok hospodárenia vykázaný v individuálnej účtovnej závierke podľa medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo

9) Ako príloha daňového priznania u daňovníka vykazujúceho výsledok hospodárenia podľa medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo sa predkladá
evidencia v rozsahu účtovnej závierky bez poznámok, z ktorej by sa vyčíslil výsledok hospodárenia, ak by daňovník účtoval podľa opatrení vydaných
Ministerstvom financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

MF/010700/2021-721

§ 16 ods. 1 písm. e) trinásty bod zákona 6 ,,

Súčet výnosov z hospodárskej činnosti a z finančnej činnosti
1

F - Doplňujúce údaje

Súčet nákladov na hospodársku činnosť a finančnú činnosť
2

,

,
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (r. 1 - r. 2)

3
,
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Výška kladného rozdielu
medzi daňovou licenciou a

daňou, ktorú možno
započítať

v nasledujúcich
zdaňovacích obdobiach

Zdaňovacie obdobie

1
. .

K – Evidencia a zápočet daňovej licencie podľa § 46b a 52zk zákona

. .

započítaná
v predchádzajúcich

zdaňovacích obdobiach

započítaná v príslušnom
zdaňovacom období

zostávajúca časť
na zápočet

v nasledujúcich
zdaňovacích obdobiach

Priebeh zápočtu sumy zo stl. 2

1 2 3 4 5

2
. .

. .

3
. .

. .

4
,. . ,,,

. .
5 ,,

,,,,

11) Časť započítaná v príslušnom zdaňovacom období uvedená v r. 5 v stĺ. 4 sa uvádza najviac do výšky uvedenej v r. 910 a údaj z r. 5 v stĺ. 4 sa prenáša do r. 920.

SPOLU
11)

,,,,

,,,,

Nehmotný majetok

Hmotný majetok

Finančný majetok

Úvery a pôžičky

Druh transakcie

I - Transakcie závislých osôb podľa § 2 písm. n) zákona (k r. 100 II. časti)

1 ,,

Zásoby materiálu, výrobkov a tovaru

Služby

Licenčné poplatky

N 2áklady (Nákup)V 1ýnosy (Predaj)

P ňujúce r. 100oložky ovplyv

2

3

Druh transakcie Doplňujúce údaje
Obstarávacia cena 2V 1ýnosy (Predaj)

P ňujúce r. 100oložky ovplyv

,,

,,

4 ,,
5

6

,,

,,
7 ,,

Výnos z prevodu nehnuteľnosti umiestnenej na území Slovenskej republiky
[§ 16 ods. 1 písm. f) zákona]

1
J – vybrané údaje o príjmoch nerezidenta podľa § 16 ods. 1 písm. f) zákona, ktorý zisťuje základ dane podľa § 17 ods. 1 písm. b) a c) zákona

,
Výnos z nájomného a z iného využitia nehnuteľnosti umiestnenej na území
Slovenskej republiky [§ 16 ods. 1 písm. f) zákona]

2
,

MF/010700/2021-721

Z 10áklad dane      (r. 1 + úhrn r. 2 až
stĺpca 1 - úhrn r. 2 až 10 stĺpca 2) ,11

§ 16 ods. 1 písm. g) zákona 8 ,,

§ 16 ods. 1 písm. i) zákona ,,10

§ 16 ods. 1 písm. h) zákona 9 ,,
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IV. časť - Zdanenie pri presune majetku daňovníka, odchode daňovníka alebo presune
podnikateľskej činnosti daňovníka do zahraničia podľa § 17f zákona

Hmotný majetok 1 ,

,

,

,2

1 2

,,3

Reálna hodnota majetku

Nehmotný majetok

Finančný majetok

Hodnota podľa § 19 ods. 2 písm. f) alebo písm. g),
§ 19 ods. 3 písm. b), e) a h),

§ 21 ods. 2 písm. k) zákona a hodnota zásob

Presun individuálneho majetku podľa § 17f ods. 1 zákona do štátu podľa § 17g ods. 1 zákona
2a)

Pohľadávky 4 ,

,

,

,5

,,6

Zásoby

Spolu
(úhrn r. 1 až 5)

Presun podľa § 17f ods. 2 zákona do štátu podľa § 17g ods. 1 zákona
2a)

Reálna hodnota 7 ,

,8

,9

Pasíva

Aktíva

Úpravy zvyšujúce osobitný základ dane
podľa § 17f ods. 2 zákona

10 ,

,11

,12

Úpravy znižujúce osobitný základ dane
podľa § 17f ods. 2 zákona

Spolu
(r. 7 + r. 8 - r. 9 + r. 10 - r. 11)

Osobitný základ dane podľa § 17f ods. 1 a 2
zákona (r. 6 stĺ. 1 - r. 6 stĺ. 2 + r. 12) ,13

Hmotný majetok 14 ,

,

,

,15

1 2

,,16

Reálna hodnota majetku

Nehmotný majetok

Finančný majetok

Hodnota podľa § 19 ods. 2 písm. f) alebo písm. g),
§ 19 ods. 3 písm. b), e) a h),

§ 21 ods. 2 písm. k) zákona a hodnota zásob

Presun individuálneho majetku podľa § 17f ods. 1 zákona do iného štátu ako je štát podľa § 17g ods. 1 zákona
2a)

Pohľadávky 17 ,

,

,

,18

,,19

Zásoby

Spolu
(úhrn r. 14 až 18)

Presun podľa § 17f ods. 2 zákona do iného štátu ako je štát podľa § 17g ods. 1 zákona
2a)

Reálna hodnota 20 ,

,21

,22

Pasíva

Aktíva

Úpravy zvyšujúce osobitný základ dane
podľa § 17f ods. 2 zákona

23 ,

MF/010700/2021-721



,24

,25

Úpravy znižujúce osobitný základ dane
podľa § 17f ods. 2 zákona

Spolu
(r. 20 + r. 21 - r. 22 + r. 23 - r. 24)

Osobitný základ dane podľa § 17f ods. 1 a 2 zákona
(r. 19 stĺ. 1 - r. 19 stĺ. 2 + r. 25) ,26

DIČ
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,27
Celkový osobitný základ dane podľa § 17f ods. 1 a 2 zákona
(r. 13 + r. 26) ≥ 0

12)

Sadzba dane
podľa § 15 písm. b) tretieho bodu zákona v %

28

Daň z osobitného základu dane podľa § 17f zákona
[(r. 27 x r. 28)/100] ,29

12)Ak je suma v r. 27 záporné číslo, uvádza sa nula.

V. časť - Podiely na zisku (dividendy) a ostatné príjmy, ktoré sú súčasťou osobitného základu
dane podľa § 51e zákona

Podiel na zisku (dividenda) 1 ,

,2

1 2

,3

Suma príjmu (výnosu)

Vyrovnací podiel
13) 4 ,

,

,

,5

,,6Spolu   (úhrn r. 1 až 5 stĺ. 1 a
úhrn r. 4 a r. 5 stĺ. 2)

Druh príjmu (výnosu) plynúci
od právnickej osoby, ktorá je

daňovníkom nespolupracujúceho štátu
podľa § 2 písm. x) zákona

Suma výdavku (nákladu)

Podiel člena pozemkového
spoločenstva s právnou subjektivitou
na zisku a na majetku

Podiel na výsledku podnikania
vyplácaný tichému spoločníkovi

Podiel na likvidačnom zostatku
13)

13) Suma výdavku (nákladu) sa uplatní v hodnote splateného vkladu zistenej podľa § 25a písm. c) až f) zákona a v ostatných prípadoch v hodnote nadobúdacej ceny
zistenej spôsobom podľa § 25a zákona za každý podiel jednotlivo, pričom ak je hodnota splateného vkladu vyššia ako vyrovnací podiel alebo podiel
na likvidačnom zostatku, na rozdiel sa neprihliada.

Osobitný základ dane podľa § 51e
zákona (r. 6 stĺ. 1 - r. 6 stĺ. 2)

7 ,
8

9 ,

Sadzba dane (v %)

Daň z osobitného základu dane
(r. 7 x r. 8) : 100

Výpočet dane z osobitného základu dane podľa § 51e zákona

daň z osobitného základu dane podľa § 17f zákona pri presune
do štátu podľa § 17g ods. 1 zákona

2a)

[ak r. 13 a r. 26 ≥ 0, potom (r. 13 x r. 28) / 100 alebo
ak r. 13 ≥ 0, r. 26 < 0 a r. 27 ≥ 0, potom (r. 27 x r. 28) / 100]

,30

,31

z 
to

h
o

daň z osobitného základu dane podľa § 17f zákona pri presune
do iného štátu ako je štát podľa § 17g ods. 1 zákona

2a)

[ak r. 13 a r. 26 ≥ 0, potom (r. 26 x r. 28) / 100 alebo
ak r. 13 < 0 a r. 26 ≥ 0 a r. 27 ≥ 0, potom (r. 27 x r. 28) / 100]

MF/010700/2021-721
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VII. časť - Miesto na osobitné záznamy daňovníka

Ak nepostačuje miesto na osobitné záznamy, uvádzajú sa v osobitnej prílohe, ktorá je súčasťou daňového priznania.

vrátane uvedenia jednotlivých základov dane (daňových strát) stálych prevádzkarní daňovníka uvedeného v § 2 písm. e) treťom bode zákona
umiestnených na území Slovenskej republiky vypočítaných podľa § 17 ods. 25 zákona a adries týchto stálych prevádzkarní umiestnených na území
Slovenskej republiky a uvedenia kódov štátov, s ktorými boli realizované transakcie uvádzané v tabuľke I (podľa vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej
republiky č. 112/2012 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistický číselník krajín v znení vyhlášky č. 108/2014 Z. z.).

IČO
15)

Obchodné meno alebo názov

Údaje o prijímateľovi č. 1

(ak sa uvádza viac ako jeden prijímateľ, ďalší prijímatelia sa uvádzajú
na osobitnej prílohe, ktorá je súčasťou daňového priznania)

Suma v eurách ,
podpis štatutárneho orgánu daňovníka alebo inej osoby
oprávnenej podať daňové priznanie za právnickú osobu

podpisuje sa len pri uplatňovaní postupu podľa § 50 zákona

VI. časť - Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby

neuplatňujem postup
podľa § 50 zákona (vyznačí sa x)

Suma skutočne poskytnutého daru najneskôr do lehoty na podanie daňového priznania
(minimálne 0,5 % z r. 1) ,

,

2 % z r. 1 (minimálne 8 eur)
podľa § 47 zákona, ak bol poskytnutý dar podľa r. 2 ,
1 % z r. 1 (minimálne 8 eur)
podľa § 47 zákona, ak nebol poskytnutý dar podľa r. 2

2

3

4

Počet prijímateľov podielu zaplatenej dane
(minimálne po 8 eur pre jedného prijímateľa)

5

súhlasím so zaslaním údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma) mnou určenému
prijímateľovi (prijímateľom) podielu zaplatenej dane podľa § 50 ods. 8 zákona (vyznačí sa x)

Daň z príjmov právnickej osoby na účel poukázania podielu zaplatenej dane podľa § 50 zákona
[uvádza sa suma z r. 1080 alebo suma (r. 1080 - r. 1090) ]

14) ,1

14) V r. 1 sa uvádza suma rozdielu riadkov (r. 1080 - r.1090), ak sa daňovník daň z osobitného základu dane podľa § 17f zákona z r. 1061 rozhodol platiť v splátkach
podľa § 17g ods. 1 zákona.

15) IČO sa zarovnáva sprava a ak obsahuje menej ako 12 čísiel, nepoužité polia zostávajú prázdne.
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Dátum

. .

Vyhlasujem, že všetky údaje uvedené v daňovom
priznaní sú správne a úplné.

Počet príloh

Trvalý pobyt oprávnenej osoby

Obec

Ulica

ŠtátPSČ

Súpisné/orientačné číslo

MenoPriezvisko

Osoba oprávnená na podanie daňového priznania za právnickú osobu

Vzťah k právnickej osobe (zamestnanecký alebo iný zmluvný vzťah)

VIII. časť - Žiadosť o platenie dane z osobitného základu dane podľa § 17f zákona v splátkach

Podľa § 17g ods. 2 zákona žiadam o platenie dane z osobitného základu dane podľa § 17f zákona (r. 1090) v splátkach

podpis štatutárneho orgánu
daňovníka alebo inej osoby
oprávnenej podať daňové

priznanie za právnickú osobu

podpis štatutárneho orgánu daňovníka alebo inej osoby
oprávnenej podať daňové priznanie za právnickú osobu

Dátum

. .

Titul pred menom / za priezviskom

/

Telefónne číslo Emailová adresa / Faxové číslo

IX. časť - Žiadosť o vrátenie daňového preplatku

Žiadam o vrátenie daňového preplatku podľa § 79 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok)
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

podpis štatutárneho orgánu
daňovníka alebo inej osoby
oprávnenej podať daňové

priznanie za právnickú osobu

Dátum

. .

poštovou poukážkou (do výšky 15 000 eur vrátane) na účet

IBAN

Ak ide o daňovníka, ktorý žiada o vrátenie daňového preplatku na bankový účet vedený v zahraničí (cezhraničný prevod finančných prostriedkov) v inom formáte
ako IBAN, uvádza sa v VII. časti číslo bankového účtu, SWIFT/BIC kód, názov banky, mesto a štát banky alebo pobočky banky daňovníka.

Uvádza sa počet všetkých príloh, ktoré sú
súčasťou daňového priznania
(vrátane prílohy k § 13a, 13b, 30c zákona a
prílohy k VI. časti, aj keď sa nevypĺňajú)

dátum splatnosti ,
Splátkový kalendár požadovaný daňovníkom

16)

. . suma

16) Ak ide o daňovníka, ktorý podáva daňové priznanie v písomnej forme a požaduje viac ako päť splátok alebo daňovníka, ktorý podáva daňové priznanie elektronicky
cez webové sídlo finančnej správy a požaduje viac ako 20 splátok, uvádzajú sa ďalšie splátky v VII. časti - Miesto na osobitné záznamy daňovníka v rozsahu suma
splátky a dátum splatnosti.

dátum splatnosti ,. . suma

dátum splatnosti ,. . suma

dátum splatnosti ,. . suma

dátum splatnosti ,. . suma

2

3

4

5

1
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Príloha

Príloha k § 13a a 13b zákona

,Výška uplatneného oslobodenia podľa § 13a zákona

Číslo patentu, úžitkového vzoru alebo patentovej prihlášky alebo prihlášky úžitkového vzoru s uvedením registra, kde je patent alebo
úžitkový vzor zapísaný alebo prihlásený, alebo názov počítačového programu (softvér)

,Výška uplatneného oslobodenia podľa § 13b zákona

Číslo patentu, úžitkového vzoru alebo patentovej prihlášky alebo prihlášky úžitkového vzoru s uvedením registra, kde je patent alebo
úžitkový vzor zapísaný alebo prihlásený

1

2

,SPOLU (r. 1 + r. 2) 3
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Príloha

Projekt výskumu a vývoja (ďalej len „projekt“)
číslo / počet projektov

Dátum začiatku
realizácie projektu . ./

Zdaňovacie obdobie

Príloha k § 30c zákona - Odpočet výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj a údaje
o projektoch výskumu a vývoja podľa § 30c zákona

Výška vykázaného nároku na odpočet výdavkov
(nákladov) na výskum a vývoj podľa § 30c ods. 1

zákona v zdaňovacom období

,,
1

. .

. .

časť odpočítavaná
v príslušnom zdaňovacom období

,,
2

. .

. .

,,
3

. .

. .

,,
4

. .

. .

,,
5

. .

. .

,6 SPOLU

Ciele projektu, ktoré sú dosiahnuteľné podľa doby jeho realizácie a merateľné po jeho ukončení

,9 SPOLU odpočet podľa § 30c ods. 1 a 2 zákona za všetky projekty
18)

(r. 7 + r. 8)

18) Pri daňovníkovi, ktorý odpočítava výdavky (náklady) na výskum a vývoj podľa § 30c ods. 1 zákona u viacerých projektov, sa vypĺňajú r. 1 až 6 za každý projekt
samostatne, pričom r. 9 sa vypĺňa len v prílohe k § 30c zákona, v ktorej sa uvádza projekt č. 1. V r. 9 sa uvádza suma odpočtu podľa § 30c ods. 1 zákona z r. 7 a
suma odpočtu podľa § 30c ods. 2 zákona z r. 8, pričom suma v r. 9 sa uvádza najviac do výšky základu dane uvedeného v r. 500 a údaj z r. 9 sa prenáša do r. 501.

321

,7 Odpočet podľa § 30c ods. 1 zákona
17)

,8 Odpočet podľa § 30c ods. 2 zákona
17)

17) V r. 7 sa uvádza suma odpočtu podľa § 30c ods. 1 zákona odpočítavaná v príslušnom zdaňovacom období v úhrne z r. 6 za všetky projekty. Riadok 7 sa vypĺňa aj
pri daňovníkovi, ktorý uplatňuje odpočet výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj iba za jeden projekt, pričom sa v ňom uvádza suma z r. 6. V r. 8 sa uvádza suma
odpočtu podľa § 30c ods. 2 zákona odpočítavaná v príslušnom zdaňovacom období. Riadky 7 a 8 sa vypĺňajú len v prílohe k § 30c zákona, v ktorej sa uvádza
projekt č. 1.
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Príloha

Príloha k VI. časti - Údaje o ďalších prijímateľoch

Suma v eurách ,

Obchodné meno alebo názov

podpis štatutárneho orgánu daňovníka alebo inej osoby oprávnenej podať
daňové priznanie za právnickú osobu

Údaje
o prijímateľovi č.

IČO
15)

MF/010700/2021-721

Suma v eurách ,

Obchodné meno alebo názov

podpis štatutárneho orgánu daňovníka alebo inej osoby oprávnenej podať
daňové priznanie za právnickú osobu

Údaje
o prijímateľovi č.

IČO
15)

Suma v eurách ,

Obchodné meno alebo názov

podpis štatutárneho orgánu daňovníka alebo inej osoby oprávnenej podať
daňové priznanie za právnickú osobu

Údaje
o prijímateľovi č.

IČO
15)

Suma v eurách ,

Obchodné meno alebo názov

podpis štatutárneho orgánu daňovníka alebo inej osoby oprávnenej podať
daňové priznanie za právnickú osobu

Údaje
o prijímateľovi č.

IČO
15)
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