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Mestské centrum Stará 
tržnica je prevádzkované 
občianskym združením 
Aliancia Stará Tržnica, 
ktorého jediným účelom 
a činnosťou je správa, 
vytváranie programu 
a rekonštrukcia Starej 
tržnice v Bratislave. 

O bčianske združenie Aliancia Stará 
Tržnica revitalizuje budovu Starej 

tržnice v Bratislave na základe projektu 
Mestské centrum Stará tržnica od septembra 
2013. Na realizácii projektu spolupracuje 
občianske združenie s Hlavným mestom 
SR Bratislava.

Názov:

Aliancia Stará Tržnica
občianske združenie

Sídlo

Námestie SNP 25, 
811 01 Bratislava
IČO: 42263948
DIČ: 2023831436
IČ DPH: SK2023831436

Založená dňa 3. 8. 2012
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Prehľad činnosti za rok 2014 — R ok 2014 bol v Starej tržnici  
rokom množstva rekonštrukčných a modernizačných zmien. 
Po odsúhlasení 1. a 2. fázy rozpočtov rekonštrukcií Správnou 
radou v roku 2013 a získaní potrebných povolení pamiatkových 
úradov, Operatívna Porada Primátora na zasadnutí dňa 24. 
februára 2014 fakticky schválila prvé rekonštrukčné práce na 
základe predložených cenových ponúk. Následne začala 
Aliancia Stará Tržnica s vykonávaním prvých rekonštrukčných 
a modernizačných prác v priestoroch Starej tržnice. V priebehu 
roka boli demontované hliníkovo-sklenené konštrukcie na dru-
hom nadzemnom podlaží, opravená kotolňa, inštalovaný nový  
systém elektronickej protipožiarnej ochrany, inštalovaný 
závesný protihlukový systém na okná Starej tržnice a  rekon-
štrukciou prebehli aj všetky priestory prevádzok v Starej 
tržnici. V priebehu roka postupne spustili svoju činnosť 
štyri z  nich, a to Škola varenia Jem iné, obchod s potravinami 
U Paulíka, multifunkčné rodinné centrum a kaviareň TUTO a ka-
viareň poskytujúca prácu ľuďom bez domova Dobre&Dobré. 
Poslednou neotvorenou prevádzkou, ktorej rekonštrukcia 
nebola do konca roka 2014 dokončená, je reštaurácia.

U Paulíka 
obchod s potravinami

P án Paulík ponúka produk-
ty od trhovníkov Starej 

tržnice, aj ďalších, overených 
dodávateľov od mája 2014. 
V príjemnom interiéri sa na-
chádza široká ponuka kvalit-
ných mäsových a mliečnych 
výrobkov, ale aj sezónne ovocie 
a zelenina, pekárenské výrob-
ky a mnohé ďalšie.

Dobre&Dobré 
prosociálna kaviareň

K aviareň zariadená v štý-
le starého Prešporku sa 

príjemným spôsobom vy-
myká z aktuálnych trendov. 
Osviežujúcou zmenou nie je 
len priestor, ale aj obsluha. 
V Dobre&Dobré totiž pracujú 
ľudia bez domova, ktorí absol-
vovali odborné školenie a majú 
takto šancu zaradiť sa späť do 
bežného života. Dobre&Dob-
ré spustilo svoju prevádzku 
v septembri 2014.

TUTO 
rodinné centrum a kaviareň

T UTO sa môžete zastaviť 
na dobrý koláč či kávu od 

konca augusta 2014. Pre naj-
menších je v prevádzke det-
ský kútik s množstvom hračiek 
a niekoľkokrát do týždňa aj 
tvorivé dielne a ďalšie aktivity.

Škola varenia 
Jem iné

Š kola varenia Jem iné po-
skytuje svoje služby ve-

rejnosti od mája 2014. Ako 
jediná z prevádzok sa nena-
chádza v priestoroch s pria-
mym prístupom na ulicu, ale 
na vnútornom okraji budovy 
pri Central pasáži.

Reštaurácia

R eštaurácia je posled-
ným, zatiaľ neotvore-

ným priestorom. Spustenie 
jej prevádzky je plánované 
v druhom kvartáli 2015.

U vedené zásahy priniesli 
tiež nové možnosti týka-

júce sa organizácie podujatí 
v Starej tržnici. Najvýraznej-
šou zmenou v tomto ohľade 
bol prechod organizácie trhov 
z pôvodnej mesačnej periodi-
city na každú druhú sobotu, 
a to od mája 2014. Čo sa celko-
vej organizácie podujatí týka, 
v roku 2014 sa v Starej tržnici 
uskutočnilo 59 podujatí pre ve-
rejnosť, z toho 19 trhov, pričom 

približne dve tretiny týchto 
podujatí bolo prístupných pre 
verejnosť bez vstupného.

S tará tržnica tiež spustila 
organizáciu nových podu-

jatí z vlastnej produkcie, a to 
Nedeľnú Parádu, inkluzívne 
komunitné podujatie prezen-
tujúce minority v Bratislave 
a ich kultúry, sériu konferencií 
a workshopov so zahraničnými 
expertmi WhatCity? a multikul-

túrne podujatia Visegrad Mar-
kets, ktoré prezentujú mladých, 
nezávislých dizajnérov z krajín 
Vyšehrádskej štvorky. V spolu-
práci so Slovenskou sporiteľ-
ňou vznikla séria hudobných 
podujatí s názvom Výnimočné 
koncerty v Starej tržnici.

Prevádzky
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TRH – PIAC – MARKT
Starej tržnice za kvalitnými 
a čerstvými potravinami.

T RH – PIAC – MARKT sa v mno-
hom líši od ostatných trhov 
v Bratislave a okolí, a to najmä 
naším dôrazom na transpa-
rentnosť a kvalitu ponúkané-
ho tovaru. Výber trhovníkov 
podlieha selekcii na základe 
viacerých kritérií – vždy upred-
nostňujeme lokálnych pesto-
vateľov a malovýrobcov, dová-
žanými výrobkami dopĺňame 
sortiment len o produkty, ktoré 
nie sú pre Slovensko typické, 
prípadne sa tu vôbec nepestu-
jú/nevyrábajú (napr. exotické 
ovocie, olivy, a podobné). Aj v 
tomto prípade však dbáme na 
to, aby šlo o malých obchodní-
kov, ktorí majú osobné vzťahy 

so svojimi dodávateľmi a vedia 
sa zaručiť za kvalitu výrobkov 
svojím menom.

T rhovú ponuku dopĺňa aj sprie-
vodný program, tvorivé dielne 
pre deti v spolupráci s TUTO, 
zberný bod použitých vecí 
Paráda a rôzne burzy a bazáre, 
ktoré sa periodicky striedajú na 
poschodí. Trh v Starej tržnici je 
jednoducho zážitok!

V roku 2014 sa uskutočnilo 19 
potravinových trhov
N ávštevnosť trhov sa pohybu-
je priemerne na úrovni 2000 
návštevníkov

Nedeľná Paráda

N edeľná Paráda je komu-
nitné podujatie, ktoré 

prezentuje minority žijúce 
v Bratislave a ich kultúry. Záro-
veň slúži ako priestor pre rôzne 
malé aktivity, ktoré by sa rady 
prezentovali v Starej tržnici, no 
na samostatné podujatie by im 
bola priveľká. Nedeľné Parády 
pripravujeme v spolupráci 
s Nadáciou Milana Šimečku 
a festivalom [fjúžn], od apríla 
2014 raz mesačne, okrem letnej 
a zimnej pauzy. 

P otravinový trh, nazývaný 
TRH – PIAC – MARKT, je 

naším najvýraznejším, profilo-
vým podujatím. Do mája 2014 
sa trhy konali ešte v úvodnej, 
jednomesačnej periodicite, 
následne sme však prešli 
na organizáciu trhov každú 
druhú sobotu. Postupným 
zvyšovaním periodicity sme 
tak napredovali k nášmu cieľu, 
usporiadavať potravinové trhy 
v Starej tržnici každú sobotu.

V ďaka uvedenému postupu 
sme počas úvodných mesia-
cov mali dostatok času overiť 
si fungovanie trhov v praxi, 
zefektívniť prípravu a získať 
si dôveru a priazeň predajcov 
aj návštevníkov. Tých postup-
ne opäť učíme prichádzať do 

WhatCity?

W hatCity? Je séria pred-
nášok a workshopov 

so zahraničnými hosťami na 
odborné témy, ktoré sa týkajú 
nových urbánnych stratégií 
a mestského prostredia. Na 
dvoch prednáškach v roku 
2014 sme sa venovali urbaniz-
mu a mestským záhradám 
s expertmi z Berlína, naše po-
zvanie prijali Christof Mayer 
(raumlabor berlin), Florian 
Kohl (fatkoehl architekten), 
Katharina Hagg (TU Berlin), 
Bernd Maier (Markthalle Neun) 
a Marco Claussen (Prinzessin-
garten). Na príprave podujatia 
spolupracujeme s o.z. Punkt 
a Goethe Institut Bratislava.

Visegrad Markets

V isegrad Markets sú predaj-
né výstavy, ktoré prezen-

tujú mladých, nezávislých di-
zajnérov z krajín Vyšehradskej 
štvorky. Na príprave podujatí 
sme v roku 2014 spolupraco-
vali so slovenským Urban 
Marketom a jeho zahraničný-
mi ekvivalentmi, maďarským 
WAMPom, českým designSU-
PERMARKETom a poľským 
KIOOSKom. Visegrad Markets 
sa v roku 2014 konali trikrát, 
vo februári, júni a septembri.

Podujatia Podujatia
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Výnimočné koncerty so Slovenskou sporiteľňou

S éria koncertov pre vyspelé publikum prináša do Starej tržnice výnimočné koncerty podpo-
rované Slovenskou sporiteľňou. Projekt začal na jeseň 2014 koncertom Big Beat Deluxe, na 

ktorom sa predstavili kapely Blue Effect (CZ), Collegium Musicum (SK) a SUPERGROUP, v ktorej 
sa predstavili hudobníci Radim Hladík (CZ), Vladimír Mišík (CZ), Marián Varga, Pavol Hammel 
a Józef Szkrek ( SBB – PL).

P redstavené podujatia, na ktorých AST priamo produkčne podieľa, doplnilo v roku 2014 aj 
množstvo ďalších koncertov, konferencií a spoločenských udalostí od externých organizátorov. 
Patrili medzi ne koncerty Anny Calvi (UK), Ghymes (HU), Toma Odella (UK) či skupiny Hex (SK), 
každoročná Noc výskumníkov, festival Rozbaľ to, Bratislava!, Rozvojový deň, Vianočný Dobrý 
trh, Brand festival, prezentácia tvorby módnych dizajnérov Fashion Live!, ako aj jarná a zimná 
edícia predajnej výstavy mladého dizajnu Urban Market a mnohé ďalšie.

Prehľad podujatí v číslach

68 podujatí spolu počas 88 dní

 19 trhov
8 podujatí 

pre uzavretú 
spoločnosť

41 kultúrno-
spoločenských 

podujatí pre 
verejnosť

68  
podujatí

Podujatia Prehľad podujatí v číslach
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Približne 40 dní na 
montáž a demontáž 
podujatí

188 dní
aktívneho využívania 

priestorov Starej 
tržnice

Približne 60 dní 
na rekonštrukcie 
a údržbárske práce 
v hlavnej sále

R ekonštrukcia, 
modernizácia  
a údržba 

N a zasadnutí Operatívnej 
porady primátora dňa 

24. februára 2014 bolo v súlade 
s platnou procesnou mapou 
schvaľovania rekonštrukcií 
po prvýkrát udelené AST 
faktické kladné povolenie na 
uskutočnenie prvých rekon-
štrukčných a modernizačných 
prác v Starej tržnici.

Následne začala na základe 
schválených plánov prebiehať 
rekonštrukcia jednotlivých 
priestorov, v ktorých sa dnes 
nachádzajú obvodové pre-
vádzky v Starej tržnici. V roku 
2014 boli úspešne rekonštruo-
vané a uvedené do prevádzky 
štyri priestory – Škola vare-
nia, obchod s potravinami 
a dve kaviarne. V poslednom 
z priestorov, reštaurácii, rekon-
štrukcia stále prebieha.

V hlavnej sále Starej tržnice 
došlo v treťom až štvrtom 
kvartáli 2014 k postupnej 
demontáži skleneno-hliníko-
vých konštrukcií na poschodí 
a vyčisteniu priestorov. Týmto 
zásahom došlo nielen k návra-
tu do pôvodného stavu, ale aj 
k otvoreniu nových možností 
pri organizovaní podujatí, zís-
kaniu dodatočného priestoru 
a jeho lepšej prispôsobivosti.
Veľkou investíciou bola v roku 
2014 inštalácia nového Elek-
tronického protipožiarneho 
systému, keďže pôvodný sys-
tém v budove bol nefunkčný 
a bolo potrebné ho kompletne 
vymeniť. Podobne na tom bola 
tiež kotolňa, ktorá si vyžado-
vala opravu a reguláciu, usku-
točnili sme aj menšie opravy 
elektrických rozvodov, kana-
lizácie, vodoinštalácie v sále 
a zatekajúcej strechy.

Ku koncu roku bol v Starej 
tržnici na všetky okná sme-
rujúce do ulíc inštalovaný 
závesový systém. Tento plní 
hneď niekoľko funkcií naraz, 
znižuje hluk unikajúci z tržni-
ce do okolia, zlepšuje akustiku 
v budove, plní termo a svetlo-
regulačnú funkciu. Uvedené 
funkcie majú pozitívny vplyv 
z hľadiska zážitku návštevní-
kov podujatí, pohodlia susedov 
tržnice aj z hľadiska ekológie.

Rekonštrukcia
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NáKLADy VýNOSy

Prenájom - podujatia a trhy 214, 045.55 €

Podnájom a služby spojené s podnájmom  
– obvodové prevádzky, ostatné priestory 56, 228.99 €

Započítané kaucie investície s podnájmom k 31.12.2014  
– obvodové prevádzky 23, 060.47 €

Granty a dotácie 27, 458.33 €

Sponzorské príspevky a dary 84, 200.00 €

Príjem z 2% 1, 026.91 €

Energie, voda, plyn, komunálny odpad 37, 784.31 €

Náklady na prevádzku budovy 32, 143.08 €

Náklady na rekonštrukciu a zhodnotenie budovy 291, 683.25 €

Náklady na podujatia, trhy a ostatné aktivity 117, 140.12 €

Služby spojené s manažmentom McSt 43, 378.24 €

Administratívne náklady 7, 360.46 €

SPOLU 529, 489.46 € 406, 020.25 €

Hospodársky výsledok 2014 podľa účtovnej uzávierky -123, 469.21 €

Hospodársky výsledok 2013 podľa účtovnej uzávierky 27, 375.21 €

Kaucie na započítanie investícií s podnájmom  
obvodové prevádzky 175, 057.42 €

Finančný hospodársky výsledok 2014 78, 963.42 €

Rekapitulácia nákladov a výnosov

Rekapitulácia 
nákladov a výnosov 
za rok 2014
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Nové koncertné 
podujatia v spolupráci 
s Orange Slovensko

Plánované aktivity 
v roku 2015

Rekonštrukcie 
a údržba
•	 Marec - Apríl
•	 Demontáž 

nevyužívaných 
eskalátorov vedúcich do 
suterénu

•	 Zarovnanie podlahy 
v hlavnej sále

•	 Dokončenie 
rekonštrukcie priestorov 
reštaurácie

Prehľad 
potvrdených 

podujatí v prvom 
polroku 2015

Nová séria podujatí 
Visegrad Food 
Festival

Potravinové trhy 
každú sobotu od  
21. marca

  Január
1. TRH – PIAC -MARKT

  Február
1. Visegrad Markets
7. TRH – PIAC – 

MARKT
20. Kraak&Smaak 

koncert
21. TRH – PIAC - MARKT
23. yann Tiersen koncert
26. WhatCity? What 

a waste! workshop

23. Vernisáž výstavy 
a krst knihy 
„95 nápadov, ako 
zlepšiť Bratislavu“

25.  TRH – PIAC - MARKT
26. Nedeľná [fjúžn] 

Paráda

  
  Máj

2. TRH – PIAC – MARKT
6. WhatCity? Co-housing, 

séria prednášok
9. TRH – PIAC – MARKT
16 TRH – PIAC – MARKT

23. TRH – PIAC – MARKT
23. Visegrad Food Festival 

– Burger Buzz
26. Szidi Tobias, koncert
30. TRH – PIAC – MARKT

  Marec
7. TRH – PIAC – MARKT

15. RadioHead_Awards
18.  
 19. 

Národné dni kariéry

20. Jaromír Nohavica
21. TRH – PIAC – MARKT 

– spustenie trhovej 
prevádzky každú 
sobotu!

27. Veľký tanečný večer
28. TRH – PIAC – MARKT
29. Nedeľná Paráda

  Apríl
4. Veľká noc, trh nie je

11. TRH - PIAC – MARKT
15. 
17.

Salón piva

18. TRH – PIAC -MARKT
22. Gregory Porter 

koncert

  Jún
6. TRH – PIAC – MARKT
9. Al di Meola, koncert

13. TRH – PIAC – MARKT
14. Richard Bona, koncert

20. TRH – PIAC – MARKT
21. Nedeľná Paráda
27 TRH – PIAC – MARKT

27. Festival Živé vína

Plánované aktivity Plánované aktivity
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trznica@staratrznica.sk 

www.staratrznica.sk
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Účtovná 
závierka za rok 
2014
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IČO 4 2 2 6 3 9 4 8 / SIDSúvaha (Úč NUJ 1 - 01)

Strana aktív

4

Netto

321

NettoBrutto

ba

 

č.r. Bežné účtovné obdobie

predchádzajúce

Bezprostredne

Korekcia 

účtovné

obdobie

 

 

 

 

 

A. aNeobežný majetok spolu r. 002 + r. 009 + r. 021 001

1. aDlhodobý nehmotný majetok r. 003 až 008 002

 
aNehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 

012 - (072 + 091 AÚ)

003

 
aSoftvér 013 - (073 + 091 AÚ)

004

 
aOceniteľné práva 014 - (074 + 091 AÚ)

005

 
aOstatný dlhodobý nehmotný majetok (018 + 019) - (078 + 079 + 091 

AÚ)

006

 
aObstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041 - 093)

007

 
aPoskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051 - 095 

AÚ)

008

2. aDlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020 009

 
aPozemky (031)

010 x

 
aUmelecké diela a zbierky (032)

011 x

 
aStavby 021 - (081 - 092 AÚ)

012

 
aSamostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 

022 - (082 + 092 AÚ)

013

 
aDopravné prostriedky 023 - (083 + 092 AÚ)

014

 
aPestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092 AÚ)

015

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

016

 
aDrobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092 AÚ)

017

 
aOstatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 + 092 AÚ)

018

 
aObstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)

019

 
aPoskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095 AÚ)

020

3. aDlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028 021

 
aPodielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v 

ovládanej osobe (061-096 AÚ)

022

 
aPodielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s 

podstatným vplyvom (062-096 AÚ)

023

 
aDlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)

024

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

025

 
aOstatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)

026

 
aObstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)

027

 
aPoskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)

028

2Strana :
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IČO 4 2 2 6 3 9 4 8 / SIDSúvaha (Úč NUJ 1 - 01)

Strana aktív

4

Netto

321

NettoBrutto

ba

 

č.r. Bežné účtovné obdobie

predchádzajúce

Bezprostredne

Korekcia 

účtovné

obdobie

 

 

 

 

 

B. aObežný majetok spolu r. 030 + r. 037 + r. 042 + r. 051 029 -63 591 -63 591  42 812

1. aZásoby r. 031 až r. 036 030

 
aMateriál (112+119) - 191

031

 
a

a 

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

193)

032

 
aVýrobky (123 - 194)

033

 
aZvieratá (124 - 195)

034

 
aTovar (132+139) - 196

035

 
aPoskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)

036

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

 
aPohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ

038

 
aOstatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)

039

 
aPohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391 AÚ)

040

 
a

a 

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

3. aKrátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050 042 -99 641 -99 641  27 743

 
aPohľadávky z obchodného styku ((311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ)

043  70 837  70 837  27 743

 
aOstatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)

044 -170 478 -170 478

 
a

a 

Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami 

(336)

045 x

 
aDaňové pohľadávky (341 až 345)

046 x

 
a

a 

Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a 

rozpočtom územnej samosprávy (346 + 348)

047 x

 
aPohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391 AÚ)

048

 
aSpojovací účet pri združení (396 - 391 AÚ)

049

 
aIné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378 AÚ) - 391 AÚ

050

4. aFinančné účty r. 052 až r. 056 051  36 050  36 050  15 069

 
aPokladnica (211 + 213)

052  387 x  387  14 893

 
aBankové účty (221 AÚ + 261)

053  35 663 x  35 663  176

 
a

a 

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

 
a

a 

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

AÚ

055

 
aObstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291 AÚ)

056

C. aČasové rozlíšenie spolu  r. 058 až r. 059 057  183  183  37

1. aNáklady budúcich období (381) 058  183  183  37

 
aPríjmy budúcich období (385)

059

Majetok spolu r. 001 + r. 029 + r. 057  060 -63 408 -63 408  42 849
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IČO 4 2 2 6 3 9 4 8 / SIDSúvaha (Úč NUJ 1 - 01)

Strana pasív

b 5a 6

 

č.r. 

 

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne

obdobie

predchádzajúce účtovné

 

A.  Vlastné zdroje krytia majetku spolu 

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

061 -102 094  27 375

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

Základné imanie (411) 063

Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412) 064

Fond reprodukcie (413) 065

Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414) 066

Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415) 067

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

Rezervný fond (421) 069

Fondy tvorené zo zisku (423) 070

Ostatné fondy (427) 071

3.  Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov 

(+;- 428)

072  21 375

4.  Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r.060 - (r.062 + r.068 

+ r.072 + r.074 + r.101)

073 -123 469  27 375

B.  Cudzie zdroje spolu r. 075 + r.079 + r. 087 + r. 097 074  38 747  15 474

1.  Rezervy r. 076 až r. 078 075

Rezervy zákonné (451 AÚ) 076

Ostatné rezervy (459 AÚ) 077

Krátkodobé rezervy  (323 + 451 AÚ + 459 AÚ) 078

2.  Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086 079

Záväzky zo sociálneho fondu (472) 080

Vydané dlhopisy (473) 081

Záväzky z nájmu (474 AÚ) 082

Dlhodobé prijaté preddavky (475) 083

Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476) 084

Dlhodobé zmenky na úhradu (478) 085

Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ) 086

3.  Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096 087  38 747  15 474

 29 332  15 423Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323 088

Záväzky voči zamestnancom (331+333) 089

Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami 

(336)
 090

 9 415Daňové záväzky (341 až 345) 091

Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a 

rozpočtom územnej samosprávy  (346 + 348)
 092

Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov 

(367)
 093

 0  51Záväzky voči účastníkom združení (368) 094

Spojovací účet pri združení (396) 095

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

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

Dlhodobé bankové úvery (461 AÚ) 098

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

Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241 + 249) 100

C.  Časové rozlíšenie spolu r. 102 až r. 103 101 -61

-61Výdavky budúcich období (383) 102

Výnosy budúcich období (384) 103

 42 849-63 408Vlastné zdroje a cudzie zdroje spolu r. 061 + r. 074 + r. 101  104
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Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2 - 01) IČO 4 2 2 6 3 9 4 8 / SID

 

Náklady

1 2 3 4

Spolu

Činnosť 

 

 

cba

Číslo 

riadku

Číslo 

účtu
Hlavná 

nezdaňovaná

Zdaňovaná

Bezprostredne 

predchádzajúce 

Účtovné obdobie

 45 885 45 885  10 875501 01Spotreba materiálu

 26 351 26 351  9 533502 02Spotreba energie

504 03Predaný tovar

 5 842 5 842511 04Opravy a udržiavanie

 2 678 2 678512 05Cestovné

 723 723513 06Náklady na reprezentáciu

 441 159 441 159  22 889518 07Ostatné služby

521 08Mzdové náklady

524 09Zákonné sociálne poistenie a zdravotné 

poistenie

525 010Ostatné sociálne poistenie

527 011Zákonné sociálne náklady

528 012Ostatné sociálne náklady

531 013Daň z motorových vozidiel

 86 86532 014Daň z nehnuteľností

 803 803  189538 015Ostatné dane a poplatky

541 016Zmluvné pokuty a penále

 1 005 1 005542 017Ostatné pokuty a penále

 80 80543 018Odpísanie pohľadávky

 0 0  0  9544 019Úroky

545 020Kurzové straty

546 021Dary

547 022Osobitné náklady

548 023Manká a škody

 4 845 4 845  109549 024Iné ostatné náklady

551 025Odpisy dlhodobého nehmotného majetku 

a dlhodobého hmotného majetku

552 026Zostatková cena predaného dlhodobého 

nehmotného majetku a dlhodobého 

hmotného majetku

553 027Predané cenné papiere

554 028Predaný materiál

555 029Náklady na krátkodobý finančný majetok

556 030Tvorba fondov

557 031Náklady na precenenie cenných papierov

558 032Tvorba a zúčtovanie opravných položiek

561 033Poskytnuté príspevky organizačným 

zložkám

562 034Poskytnuté príspevky iným účtovným 

jednotkám

 30 30563 035Poskytnuté príspevky fyzickým osobám

565 036Poskytnuté príspevky z podielu 

zaplatenej dane

567 037Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky

  529 487 529 487038Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
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Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2 - 01) IČO 4 2 2 6 3 9 4 8 / SID

 

Výnosy

1 2 3 4

Spolu

Činnosť 

 

 

cba

Číslo 

riadku

Číslo 

účtu
Hlavná 

nezdaňovaná

Zdaňovaná

Bezprostredne 

predchádzajúce 

Účtovné obdobie

601 039Tržby za vlastné výrobky

 355 443 355 443  70 978602 040Tržby z predaja služieb

604 041Tržby za predaný tovar

611 042Zmena stavu zásob nedokončenej výroby

612 043Zmena stavu zásob polotovarov

613 044Zmena stavu zásob výrobkov

614 045Zmena stavu zásob zvierat

621 046Aktivácia materiálu a tovaru

622 047Aktivácia vnútroorganizačných služieb

623 048Aktivácia dlhodobého nehmotného 

majetku

624 049Aktivácia dlhodobého hmotného majetku

641 050Zmluvné pokuty a penále

642 051Ostatné pokuty a penále

643 052Platby za odpísané pohľadávky

 10 10  1644 053Úroky

645 054Kurzové zisky

646 055Prijaté dary

647 056Osobitné výnosy

 1 1648 057Zákonné poplatky

649 058Iné ostatné výnosy

651 059Tržby z predaja dlhodobého nehmotného 

majetku a dlhodobého hmotného majetku

652 060Výnosy z dlhodobého finančného majetku

653 061Tržby z predaja cenných papierov a 

podielov

654 062Tržby z predaja materiálu

655 063Výnosy z krátkodobého finančného 

majetku

656 064Výnosy z použitia fondu

657 065Výnosy z precenenia cenných papierov

658 066Výnosy z nájmu majetku

661 067Prijaté príspevky od organizačných 

zložiek

662 068Prijaté príspevky od iných organizácií

663 069Prijaté príspevky od fyzických osôb

664 070Prijaté členské príspevky

665 071Príspevky z podielu zaplatenej dane

667 072Prijaté príspevky z verejných zbierok

 50 566 50 566691 073Dotácie

  406 020 406 020074Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73

 -123 467-123 467075Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 

74 - r. 38

 2 2591 076Daň z príjmov

595 077Dodatočné odvody dane z príjmov

 -123 469-123 469078Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 

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