Mestské centrum
Stará tržnica
Výročná správa 2021

01. Úvod
Mestské centrum Stará trž nica je prevá dzkované obč ianskym združ ením Aliancia Stará
Trž nica, ktoré ho jediný m ú č elom a č innosťou je sprá va, vytvá ranie programu a
rekonš trukcia Starej trž nice v Bratislave.
Obč ianske združ enie Aliancia Stará Trž nica revitalizuje budovu Starej trž nice v
Bratislave na zá klade projektu Mestské centrum Stará trž nica od septembra 2013. Na
realizá cii projektu spolupracuje obč ianske združ enie s Hlavný m mestom SR Bratislava.
Názov:
Aliancia Stará Trž nica - obč ianske združ enie
Sídlo:
Ná mestie SNP 25, 811 01 Bratislava
IČ O: 42263948
DIČ : 2023831436
IČ DPH: SK2023831436
Založ ená dň a 3. 8. 2012

02. Prehľad činnosti za rok 2021
Rok 2021 sa v Starej tržnici niesol v znamení stále pokračujúcej svetovej pandé mie
COVID-19.
Začiatkom roka zostala tržnica prázdna, trhy ani iné podujatia sme vzhľadom na
aktuálne opatrenia nemohli organizovať. Na jar sme vďaka uvoľňovaniu opatrení mohli
trhy postupne rozširovať a v danom režime ich udržať takmer do konca roka.
Postupné uvoľňovanie opatrení počas leta ná m umož nilo realizovať viaceré aktivity,
vrá tane obľú bený ch mini festivalov poulič né ho jedla Street Food Park č i viacerý ch
eventov v sá le (Viva Musica!, CEZAAR, Konferencia #akonato, Salón piva a pod.).
V lete sme zároveň odštartovali pilotný ročník projektu Umenie v tržnici. Počas dvoch
mesiacov boli priestory Starej tržnice prístupné návštevníkom aj počas týždňa vďaka
letnej interaktívnej inštalácii Tube od Numen/For Use.
Po úspešnej minuloročnej Vianočnej tržnici sme počas celého roka spoločne s hlavným
partnerom, Slovenskou sporiteľňou, a partnermi Urban Market a BRAK, pripravovali jej
pokračovanie, tentokrát s pridanou hodnotu. Vianočná tržnica sa mala zmeniť na
Salónku, salón lokálneho umenia, dizajnu, kníh a dobrôt. Okrem trhu sme v priestore v
predvianočnom období plánovali sprievodný program pre deti aj dospelých. Okrem
slovenskej tvorby sa počas Salónky mala prezentovať aj kreatívna scéna krajín z regiónu
Vyšehradskej štvorky v rámci showroomu značiek a autorov našich najbližších susedov

– spojili sme sily s organizátormi festivalov Wamp (HU), Ładne Rzeczy (PL) a Zlín
Design Week (CZ).
Koncom novembra sa sprísnili protipandemické opatrenia a kvôli lockdownu sme
museli zrušiť Salónku a zároveň všetky podujatia okrem sobotných potravinových
trhov.
Aj napriek prebiehajúcej pandémii sme počas roka 2021 pripravili viacero aktivít pri
príležitosti 111. narodenín budovy Starej tržnice. V spolupráci s Občianskym združením
Bratislavské rožky sme vytlačili historické pohľadnice a v lete zorganizovali extérierovú
výstavu Trh-Piac-Markt: Multikultúrny priestor v Prešporku. Pivovar Shenk, v
spolupráci s YEME plnochutné potraviny, navaril pivný narodeninový špeciál – chlebový
ležiak Gyula. Vydali sme narodeninovú edíciu vratných pohárov s motívom, ktorý na
sebe niesli aj narodeninové plátené tašky. Okrem toho koncom roka vydali Čierne diery
grafiku Starej tržnice od japonskej ilustrátorky Saki Matsumoto.
Z pohľadu príjmov a ekonomickej bilancie bol rok 2021 z dôvodu pretrvávajúcej
pandémie bohužiaľ opäť tvrdo limitovaný. Oklieš tenie mož nosti uskutoč ňovať
podujatia sa v roku 2021 pochopiteľne nepriaznivo odrazilo aj na financiá ch Starej
trž nice. Okrem príjmov z podujatí bol oklieš tený tiež ďalš í zdroj financovania trž nice, a
to ná jmy od prevá dzok, ktoré v budove pô sobia – keďž e prevá dzky boli taktiež nú tené
po časť roka buď ú plne zatvoriť, alebo aspoň obmedziť svoju prevá dzku, platili poč as
tohto obdobia znížené ná jomné . V období január - jún nemohlo byť v interiéri Starej
tržnice realizované ani jedno verejné podujatie, ani žiaden iný komerčný podnájom
haly. Po čiastočnom uvoľnení v mesiacoch júl - august, nasledovali mesiace september október. Tieto mesiace boli jediné v roku 2021, ktoré by sa z pohľadu konania podujatí a
príjmov z nich, dali označiť ako štandardné. Bohužiaľ november i december bol opäť v
znamení sprísňovania podmienok až po fakticky úplný zákaz konania podujatí.
Preklenú ť toto obdobie sa ná m darilo najmä vďaka rezerve naš etrenej z minulý ch
období. Okrem toho sme tiež pristú pili k viacerý m š etriacim opatreniam.
Ale i napriek všetkým pandemickým komplikáciam Stará tržnica dokázala verejnosti
počas roka 2021 ponúknuť veľké množstvo vyššie popísaných aktivít.

03. Programová štruktúra
Programovú š truktú ru trž nice v roku 2021 diktovali najmä aktuá lne platné opatrenia
vlá dy a RÚ VZ. V dramaturgii tak dominovali najmä trhy, ktoré fungovali v rovnakom
rež ime ako obchodné domy.
Vďaka letnému uvoľňovaniu protipandemických opatrení sa vrátil pred Starú tržnicu
Street Food Park. Zároveň sa v interiéri aj exteriéri konalo hneď niekoľko podujatí.
V letných mesiacoch sme odštartovali pilotný ročník projektu Umenie v tržnici s letnou
inštaláciou Tube od Numen/For Use.

04. Prehľad dní aktívneho využívania tržnice
48 dní, poč as ktorý ch sa konali trhy v Starej trž nici;
68 dní, počas ktorých sa konala letná inštalácia Tube v Starej tržnici;
19 dní, poč as ktorý ch sa konali podujatia v Starej trž nici;
68 dní na prípravu a deinš talá ciu podujatí;
21 dní na rekonš trukč né , modernizač né prá ce a ú drž bu;

05. Prehľad podujatí, trhov a aktivít v číslach
48 sobotný ch trhov;
5 festivalov Street Food Park;
16 verejný ch podujatí;
6 sú kromný ch podujatí;
2 podujatia v úzkej spolupráci s Hl.m.Bratislava - Konferencia o budúcnosti dopravy v
Bratislave; Feantsa - konferencia o problematike bezdomectva

06. Trh-Piac-Markt
Potravinové trhy v Starej tržnici sa v roku 2021 konali takmer každú sobotu, s
výnimkou prvých januárových týždňov, kedy sme vzhľadom na pandémiu, trhy nemohli
zorganizovať. Po pár týždňoch sa opäť rozbehli, no stále v obmedzenom režime, s
menším počtom trhovníkov a bez sprievodných aktivít.
Na jar sme vďaka uvoľňovaniu opatrení trhy postupne rozširovali, na poschodie sa
vrátili aj predajcovia knižnej burzy. Počas roka pribudlo na trh hneď niekoľko nových
trhovníkov, na jeseň sme zároveň odštartovali spoluprácu s Virunga.sk, ktorá v
pravidelných intervaloch na sobotných trhoch organizuje Africké trhy s ponukou
exotického ovocia.
Vzhľadom na protipandemické opatrenia však trhy počas celého roka zostali bez
sprievodného programu.
Viac o Trh-Piac-Markt:
Potravinový trh v Starej trž nici je najvý raznejš im
́ , profilový m podujatím tohto priestoru.
Prvý krá t sa uskutoč nil 21. septembra 2013, v ú vode sa trhy konali raz mesač ne, neskô r
sa periodicita zvý šila na kaž dú druhú sobotu. Kaž dú sobotu sa trhy konajú od 21. marca
2015. Ú vodné niž šie periodicity slú ž ili na optimalizá ciu organizá cie, získavanie si
dô very predajcov aj stá lych zá kazníkov. Postupne sme si vybudovali komunitu, ktorá
prichá dza do trž nice kaž dú sobotu nielen s ú myslom nakú piť kvalitné potraviny, ale sa
aj stretnú ť so svojimi zná mymi v príjemnom prostredí a atmosfé re.
Trh-Piac-Markt sa v mnohom líši od ostatný ch trhov v Bratislave a okolí, a to najmä
naš ím dô razom na transparentnosť a kvalitu ponú kané ho tovaru. Vý ber trhovníkov
podlieha selekcii na zá klade viacerý ch krité rií – vž dy uprednostň ujeme loká lnych

pestovateľov a malový robcov, dová ž aný mi vý robkami dopĺňame sortiment len o
produkty, ktoré nie sú pre Slovensko typické , prípadne sa tu vô bec nepestujú resp.
nevyrá bajú (napr. exotické ovocie, olivy, a podobné ). Aj v tomto prípade vš ak dbá me na
to, aby š lo o malý ch obchodníkov, ktorí majú osobné vzťahy so svojimi dodá vateľmi a
vedia sa zaruč iť za kvalitu vý robkov svojím menom.
Potravinový trh v Starej trž nici vš ak nekonč í iba pri potravinách. Snaž íme sa priná š ať
ľuďom komplexný zá ž itok, ktorý netvoria len ná kupy, ale aj stretnutia a príjemne
strá vený voľný č as. Preto trhy dopĺňame sprievodný m programom. Na poschodí sa
konajú pravidelné burzy kníh. V prípade priaznivej pandemickej situácie dopĺňa
š peciá lny program, na ktorom spolupracujeme s ďalš im
́ i organizá ciami a inš titú tmi.
Poč as sobotný ch trhov tiež vykoná vame zber použ ité ho kuchynské ho oleja z
domá cností, ktorý ďalej posú vame na recyklá ciu. Ná vš tevníci tiež mô ž u trhovníkom
nosiť obaly od vajíčok, vratné obaly z paštét či mlieka, alebo poskytnú ť staré peč ivo pre
Farmu Franková , kde ho využ ijú na kŕ menie svojej hydiny. Aj takto sa snaž íme znížiť
množ stvo odpadu produkované ho domá cnosťami.

07. Street Food Park
Street Food Park bol v roku 2021 postihnutý viac ako sobotné trhy. Zorganizovali sme
dokopy 5 edícií – prvá sa konala po prvom letnom uvoľnení opatrení v júli, následne
sme pokračovali každý mesiac až do novembra. Počas tohto obdobia sme si vyskúšali
rôzne formy organizácie v závislosti od toho, ako sa menili opatrenia. Najvýraznejšou
organizačnou zmenou bolo zavedenie online registračného systému pred vstupom do
areálu v rámci poslednej novembrovej edície.
Viac o Street Food Parku:
Street Food Park je podujatím pre vš etký ch milovníkov chutné ho jedla. Aj na Slovensko
už prenikol trend kvalitné ho obč erstvenia z takzvaný ch „food truckov“, pojazdný ch
stá nkov. Pred Starou trž nicou sa podujatie zamerané na také to poulič né obč erstvenie
konalo prvý krá t v septembri 2015 a rý chlo si získalo množ stvo stá lych priaznivcov.
Aj v rá mci Street Food Parku rozš iruje Aliancia svoju č innosť a priná š a ž ivot aj na
ná mestie pred trž nicou, ktoré je s ň ou historicky aj urbanisticky spä té . Street Food Park
bol zá roveň jedný m z prvý ch „zero-waste“ podujatí v meste. Smetné koš e sme nahradili
triediacimi stanicami, kde ohľadne sprá vnej separá cie ná vš tevníkov pouč ia a usmernia
kvalifikovaní pracovníci. Zá roveň na celom podujatí použ iv
́ ame vý hradne len biologicky
rozlož iteľný riad a pohá re.

08. Umenie v tržnici – Letná inštalácia Tube
Naším dlhododobým cieľom v Starej tržnici je tržnicu ešte viac oživiť a sprístupniť ju
návštevníkom aj počas týždňa, nielen počas sobotných trhov či externých podujatí.
Umenie v tržnici tak predstavuje nový smer v dramaturgii Starej tržnice. V pilotnom

ročníku projektu sme v letných mesiacoch 2021 pripravili spoluprácu s rakúskochorvátskym umeleckým zoskupením Numen/For Use, ktoré sa venuje konceptuálnej
umeleckej scénografii a ich diela boli inštalované a vystavené v mnohých svetových
metropolách.
Špeciálne pre Starú tržnicu prispôsobili svoje veľkorozmerné, interaktívne sieťové dielo
TUBE, ktoré bolo v tržnici prístupné od 22. júna do 29. augusta 2021. Počas tohto
obdobia si inštaláciu vyskúšalo viac ako 18 000 návštevníkov.
Celková návštevnosť však bola vyššia. Počas sobotných trhov nemohli náštevníci vojsť
do inštalácie, no konštrukciu mohli obdivovať z rôznych uhlov z oboch poschodí tržnice.
Dokopy tak inštaláciu zhliadlo takmer 46 000 divákov.
Letná inštalácia sa uskutočnila vďaka hlavnému partnerovi, Slovenskej sporiteľni, a v
spolupráci s festivalom Biela noc a Bratislavským kultúrnym a informačným
strediskom.

09. Prevádzky
Lab.cafe – kaviareň a priestor pre digitálnu fabrikáciu
Lab je kaviareň spojená s dielň ou pre digitá lnu fabriká ciu, ktorá vznikla v roku 2017 v
spoluprá ci s Nadá ciou Orange. Priestor na prízemí je otvorený z Ná mestia Než nej
revolú cie, kde funguje ako kaviareň uspô sobená nielen na oddych, ale aj pracovné
stretnutia.
V pridruž enom priestore v suteré ne sa nachá dza plne vybavená dielň a s 3D tlač iarň ami,
laserovou rezač kou a plotrom, ako aj ďalš im
́ i strojmi, ktoré mô ž u využ ívať č lenovia Lab
dielne za symbolický mesač ný poplatok. Dielň u využ ívajú hojne profesioná li, amaté ri,
ako aj š tudenti kreatívnych odborov. Lab v rá mci svojej č innosti prispieva tiež k
starostlivosti o ná mestie pred trž nicou, č asť mobiliá ru, ktorý tu pribudol, vznikol prá ve
v Lab dielni.
Výčap u Ernöho & Shenk – pivovar & piváreň
Pivovar Shenk situovaný v suteré ne trž nice a Vý čap u Ernö ho na rohu Ná mestia Než nej
revolú cie a Klobú č nickej ulice sú prepojené prevá dzky. V malom pivovare sa vyrá ba
remeselné pivo, ktoré ponú ka Vý čap a niekoľko prevá dzok v okolí. Z Vý č apu sa veľmi
rý chlo stalo obľú bené miesto na stretnutia Bratislavč anov aj ná vš tevníkov mesta a
okrem svojej hlavnej č innosti tiež prispieva na sprá vu ná mestia pred trž nicou.
Langos Bar – street food
Ná stupca up! city ponú ka tradič né street foodové jedlo bý valej Rakú sko-uhorskej
monarchie – langoš z poctivé ho kvá skové ho cesta. Za ná padom stoja dve vý razné
osobnosti slovenskej gastro scé ny, a to š éfkuchá r Luká š Hesko a somelié r Ró bert Nagy.

V roku 2021 prešiel Langos Bar dočasnou zmenou – na dva sa mesiace zmenil na pop-up
Chicken Bar, v ktorom miesto langošov podávali chrumkavé kura.
Foodstock – bistro s ázijskou kuchyňou
Bistro Foodstock vzniklo ako prvá kamenná prevá dzka s obľú benou gyozou, ktorú
mnohí poznali č i už zo Street Food Parku alebo ďalš ić h podujatí. Foodstock sa orientuje
na á zijskú a vegetariá nsku kuchyň u.
Viecha naturálnych vinárov – vináreň
Viecha v Starej trž nici je treťou Viechou v Bratislave. Od iný ch prevá dzok sa líši tiež tý m,
ž e 1% zo svojich príjmov od zá kazníkov venuje Obč ianskemu združ eniu Vagus, ktoré sa
venuje pomoci ľuďom bez domova.
Z pôvodnej Viechy malých vinárov sa začiatkom roka 2021 stala Viecha naturálnych
vinárov. Ponuka sa špecializuje na vína od vinárov z celého Slovenska – takých, ktorí
víno vyrábajú vo vlastných vinohradoch bez akýchkoľvek prídavných látok – nielen vo
vinohrade, ale aj v pivnici.
Oáza – adopčné centrum pre nechcené rastliny
Oáza vznikla v novembri 2018 a postupne rozširovala svoju činnosť aj na ďalšie aktivity.
Aktuálne sú súčasťou Oázy tri ateliéry – Čajový ateliér, Keramický ateliér a Knižný
ateliér pod zá š titou vydavateľstva Monokel, ktoré taktiež sídli v priestoroch Oázy.
Ateliéry fungujú v symbióze a spoločne ponúkajú pestrý vzdelávací a kreatívny program
pre verejnosť. Pravidelne sa tu konajú swapy rastlín, tvorivé dielne, literárne čítačky či
keramické kurzy pre deti aj dospelých.
Sóda zo Starej tržnice – výrobňa sódovky
Stará trž nica od 1. jú na 2015 vyrá ba vlastnú só dovú vodu, ktorá je k dispozícii na
osobný odber poč as trhov a distribuovaná do viacerý ch gastronomický ch prevá dzok v
rá mci Bratislavy a okolia. Vý robň a nadvä zuje na histó riu trž nice – v minulosti sa prá ve
tu nachá dzal vý menný bod só dový ch fliaš . Tak, ako kedysi, aj dnes je só dovka
distribuovaná vo fľaš iach na opä tovné použ itie.
Rodkva Ferments – fermentačné centrum v kuchyni Starej tržnice
V roku 2021 sa do priestorov kuchyne v suteréne presťahoval šéfkuchár Daniel Karas,
ktorý sa pod značkou Rodkva Ferments venuje fermentovaniu zeleniny. Svoje produkty
následne predáva aj na sobotných Trh-Piac-Markt. Zároveň je jedným z predajcov na
pravidelných Street Food Parkoch, kde vystupuje s konceptom Bechu by Rodkva.
Bratislavské dobrovoľnícke centrum – centrum dobrovoľníkov
V Starej tržnici sídli aj centrum dobrovoľníkov, ktoré pomáha prepájať ľudí, ktorí chcú
pomáhať, s organizáciami, ktoré ich pomoc potrebujú. Pre záujemcov o dobrovoľníctvo
organizuje množstvo dobrovoľníckych projektov a programov a tiež pravidelné

Zoznamky s dobrovoľníctvom. Organizáciám pomáha nájsť tých správnych
dobrovoľníkov a zároveň pre nich organizuje zaujímavé školenia.

10. Rekonštrukcia, modernizácia a údržba
V priebehu roka sme investovali, aj vďaka hlavnému partnerovi, Slovenskej sporiteľni,
do mobiliáru a v jarnom období sprístupnili návštevníkom nový exteriérový nábytok na
terasu pred Starou tržnicou.
V roku 2021 sme vzhľadom na finanč nú situá ciu renovač né prá ce minimalizovali, ale
podarilo sa nám napriek tomu dokončiť niektoré rozplánované aktivity. Takisto sme
investovali do udržiavacích prác a opráv.
Uskutoč nila sa príprava technickej miestnosti pre elektrický komposté r, a nákup
samostných technológií ako kompostáreň, drvič odpadu a iné doplnkové zariadenia.
Vo viacerých etapách sa nám podarila oprava kanalizácie a prečerpávania z prvého
podzemného podlažia. Boli opravené a vymenené čerpadlá a ovládanie čerpadiel.
Počas roka sme vykonali viac udržiavacích prác, kedy sme odhalili viacero menších
poškodení na fasáde a strešnej krytine. Uskutočnili sa opravy poškodených častí fasády
a súvisiacich plôch, ako vysprávka štukatérií a čiastočná vysprávka. V oprave fasády
budeme musieť pokračovať aj v roku 2022, aby sme eliminovali zistené ďalšie
poškodenia.
Vykonali sme 3 a 5 ročné revízne skúšky na elektroinštalácie a bleskozvody budovy.
Počas revízie sme všetky zistené nedostatky odstránili a aktualizovali sme niektoré
podklady k elektroinštalácií k aktuálnemu stavu.
Vypracovali sme statickú diagnostiku a posudok pri vodorovných strechách na bočných
stranách budovy. Podľa posudkov sme vypracovali architektonickú overovaciu štúdiu,
čo definuje možné opcie na obnovu strechy.

11. Bezodpadovosť Starej tržnice
Našou dlhodobou snahou je minimalizovať množstvo odpadu, ktorý v Starej tržnici
vytvoríme. V roku 2021 sme sa vydali opäť o krok bližšie k bezodpadovosti. Začiatkom
roka sme vďaka hlavnému partnerovi, Slovenskej sporiteľni, zakúpili priemyselný
elektrický kompostér, ktorý dokáže premeniť kompostovateľný odpad na hodnotný
kompost, ďalej využiteľný v ekosystéme.
Kompostér je oficiálne v prevádzke od mája – do konca roka 2021 sme tak premenili 3,4
tony kompostovateľného odpadu, z čoho vzniklo celkovo 495 kg kompostu.

12. Rekapitulácia nákladov a výnosov

REKAPITULÁCIA NÁKLADOV A VÝNOSOV
Obdobie: 2021
Položka

Náklady

Výnosy

Prenájom – podujatia, trhy
Podnájom a služby spojené s podnájmom - obvodové prevádzky,
ostatné priestory

172 365,46

Započítané kaucie investície s podnájmom - obvodové prevádzky

4 746,96

120 189,06

Nezapočítané kaucie investície s podnájmom - odvodové prevádzky

0,00

Granty, dotácie
Sponzorské príspevky a dary
Príjem z 2%
Bankové úroky, výnosy

31 368,44
107 500,00
115,37
0,00

Energie, voda, plyn, komunálny odpad
Náklady na prevádzku budovy
Náklady na rekonštrukciu a zhodnotenie budovy
Nakúpený majetok zaradený do odpisovania
Odpisy
Náklady na podujatia, trhy a ostatné aktivity
Služby spojené s manažmentom McSt
Administratívne a prevádzkové náklady
Dary

46 467,17
138 708,77
33 308,13
-10 890,63
71 737,70
180 552,67
78 325,00
13 095,59
0,00

Spolu
Hospodársky výsledok 2020 podľa účtovnej uzávierky – nezdaňovaná
činnosť
Hospodársky výsledok 2020 podľa účtovnej uzávierky – zdaňovaná
činnosť

551 304,40 436 285,29
-113 064,28
-1 892,30

www.staratrznica.sk
trznica@staratrznica.sk
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Názov účtovnej jednotky
A L I
o b č

A N C I
i a n s

A
k e

Sídlo účtovnej jednotky
Ulica a číslo
N á m .
S N P
PSČ
8 1

1

0

1

S

T A R Á
z d r u ž

2

5

Názov obce
B R A T I

Smerové číslo telefónu
0

S

T R Ž N I
e n i e

C A

-

L A V A

Číslo telefónu

Číslo faxu

E-mailová adresa

Zostavené dňa:

MF SR 2012

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:

IČO 4

2

2

6

3

9

4

8

/ SID
Bezprostredne
predchádzajúce

Strana aktív

č.r.

Bežné účtovné obdobie

účtovné
obdobie

a

b

A.

Neobežný
majetok spolu r. 002 + r. 009 + r. 021
a

001

1.

Dlhodobý
nehmotný majetok r. 003 až 008
a

002

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

Brutto

Korekcia

Netto

Netto

1

2

3

4

459 280,79

361 497,85

97 782,94

150 183,67

459 280,79

361 497,85

97 782,94

150 183,67

003

a

Softvér
013 - (073 + 091 AÚ)
a
Oceniteľné
práva 014 - (074 + 091 AÚ)
a
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018 + 019) - (078 + 079 + 091
a
AÚ)

004
005
006

a

Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041 - 093)
a
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051 - 095 AÚ)

a
a
2.

Dlhodobý
hmotný majetok r. 010 až r. 020
a

Pozemky
(031)
a
Umelecké
diela a zbierky (032)
a
Stavby
021 - (081 - 092 AÚ)
a
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
a
022 - (082 + 092 AÚ)

007
008

009

010

x

011

x

012

253 435,66

219 840,93

33 594,73

29 970,27

013

205 845,13

141 656,92

64 188,21

120 213,40

a

Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092 AÚ)
a
Pestovateľské
celky trvalých porastov 025 - (085 + 092 AÚ)
a
Základné
stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092 AÚ)
a
Drobný
dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092 AÚ)
a
Ostatný
dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 + 092 AÚ)
a
Obstaranie
dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)
a
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095 AÚ)

a
a
3.

Dlhodobý
finančný majetok r. 022 až r. 028
a

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

014
015
016
017
018
019
020

021

022

a

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

023

a

Dlhové
cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)
a
Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ

a
a

Ostatný
dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)
a
Obstaranie
dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)
a
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)

a
a

024
025

026
027
028
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2
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4
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/ SID
Bezprostredne
predchádzajúce

Strana aktív

č.r.

Bežné účtovné obdobie

účtovné
obdobie

a
B.

Obežný majetok spolu r. 030 + r. 037 + r. 042 + r. 051

1.

Zásoby r. 031 až r. 036

Materiál (112+119) - 191
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122) - (192 +
193)
Výrobky (123 - 194)
Zvieratá (124 - 195)
Tovar (132+139) - 196
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)
2.

Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041

Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391 AÚ)
Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378 AÚ) - (391 AÚ)
3.

Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050

Pohľadávky z obchodného styku ((311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ)
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
Daňové pohľadávky (341 až 345)
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a
rozpočtom územnej samosprávy (346 + 348)
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391 AÚ)
Spojovací účet pri združení (396 - 391 AÚ)
Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378 AÚ) - 391 AÚ
4.

Finančné účty r. 052 až r. 056

Pokladnica (211 + 213)
Bankové účty (221 AÚ + 261)
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)
Krátkodobý finančný majetok (251 + 253 + 255 + 256 + 257) - 291 AÚ
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291 AÚ)

b

Netto

Netto

2

3

4

514 753,57

514 753,57

030

914,70

914,70

914,70

914,70

559 315,49

031
032
033
034
035
036
037

038
039
040
041
042

14 733,16

14 733,16

39 785,63

043

50 766,25

50 766,25

60 323,37

044

-36 617,24

-36 617,24

-30 766,35

584,15

621,61

045
046

x
584,15

047

x
x

9 607,00

048
049
050
051

499 105,71

499 105,71

519 529,86

052

7 793,97

x

7 793,97

23 626,81

053

491 311,74

x

491 311,74

495 903,05

612 536,51

709 499,16

054

x

055
056

Časové rozlíšenie spolu r. 058 až r. 059

057

1.

Náklady budúcich období (381)

058

Majetok spolu r. 001 + r. 029 + r. 057

Korekcia

1

029

C.

Príjmy budúcich období (385)

Brutto

059
060

974 034,36

361 497,85
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/ SID
Bezprostredne

Strana pasív

č.r.

Bežné účtovné obdobie

a

b

5

predchádzajúce účtovné
obdobie

A.

Vlastné zdroje krytia majetku spolu
r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 073

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.

061

6
590 759,24

696 635,15

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

705 715,82

475 503,37

4.

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

073

-114 956,58

221 131,78

B.

Cudzie zdroje spolu r. 075 + r.079 + r. 087 + r. 097

074

18 277,27

12 864,01

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.

3.

4.

C.

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

134,56

134,56

Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096

087

28 142,71

12 864,01

Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323

088

24 176,31

8 469,76

Záväzky voči zamestnancom (331+333)

089

Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)

090

Daňové záväzky (341 až 345)

091

3 966,40

4 394,25

Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a
rozpočtom územnej samosprávy (346 + 348)
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)

092

Záväzky voči účastníkom združení (368)

094

Spojovací účet pri združení (396)

095

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

096

093

-10 000,00

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

-10 000,00

Časové rozlíšenie spolu r. 102 až r. 103

101

3 500,00

Výdavky budúcich období (383)

102

3 500,00

Výnosy budúcich období (384)

103

Vlastné zdroje a cudzie zdroje spolu r. 061 + r. 074 + r. 101

104

612 536,51

709 499,16

