








































r UZNUJ ^

Oc NUJ
UCTOVNA ZAVIERKA

neziskovej uctovnej jednotky
v sustave podvojneho uctovnictva

I ~1

zostavena (< 31.12_2021

Clsetne udaje sa zarovnavaju vpravo, ostatne udaje sapisu zFava. Nevyplnene riadky sa ponechavaju prazcfne.

Odaje sa vyplnaju palickovym pismom (podfa tohto vzoru), plsacfm strojom atebo tfaciamou, a to ciernou alebo tmavomodmu farbou.

AA^CVSI:GHfJKiMNOPQRSTUVXyz 0123456789

Danove identifika6n6 cislo

2120066201

tfiO

42414008

SID SK NACE

88 99.0

Uctovna 2avierka

riadna D zostaven^ | Zaobdobie

D mimoriadna jx] schvalena

Mesiac Rok

od 0 1 2 0 2 1

do 12 2021

Bezprostredne
(vyznaS! sa x) \ predchadzajuce

I obdobie

od 01 2020

do 1 2 2020

Prilo2en6 su6asti uctowiej z^vierky

Suvaha(UcNUJ1-01) Poznamky(OcNUJ3-01)

Vykaz ziskov a str^t (Uc NUJ 2-01) (vyznaci SQ x)

Obchodne meno alebo nazov ufitovnej jednotky

Ferova Nadacia

Sidlo lifitovnej jednotky

Ulica

Einsteinova

PSC Obec

85101 Bratislava

Cisio telefonu fiislo faxu

0 I 0
E-mailova adresa

Cisto

2 4

Zostavena dna: I Podpisovy zaznam osoby
1 zodpovednej za vederte

21.03.^022 } uBtovnich/a:'

SchvAfen^ dfta:

21.03.2022
1

Podpisovy z^znam osoby
zodpovednej za zostavenie
uctovnej zavierky:

•\^7

/

Podpisovy zaznam
§tatut6rneho orgSnu atebo
ctena Statutameho orgdnu
fiitovnejjednotky:

^oy^y^ij^

L

Zaznamy dartoveho uradu

Miesto pre evidencne cfslo Odtlaco^ prezentacnej peciatky danov6ho Oradu

MFSR2013 Strana
JJ

v pT^nmp FOfTM S













Poznámky (Úč  NUJ 3 – 01)     IČO  4 2 4 1 4 0 0 8 

 

Strana 7 

 
I. Základné informácie o účtovnej jednotke 

 
1.  Meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, ktorá je zakladateľom alebo zriaďovateľom 

účtovnej jednotky: 
Férová Nadácia, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava.................................................................... 
 

 Dátum založenia alebo zriadenia účtovnej jednotky: ....03.12.2014............................................ 
 
2. Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky: 

Meno a priezvisko členov Názov orgánu Poznámka 

JUDr. Jana Lovásová správkyňa nadácie od 14.02.2017 

Mgr. Igor Tóth PhD 
Tereza Molnár Copláková 
Andrea Baloghová 
Lucia Petrášová 

predseda správnej rady 
člen správnej rady 
člen správnej rady 
člen správnej rady 

Tereza Molnár Copláková do 31.12.2021  
Andrea Baloghová od 15.01.2021 do 
30.09.2021 
Lucia Petrášová od 01.10.2021 
 

Jana Sekerová 
Ľubomír Kodaj 
Mgr. Dávid Durbák 

predseda dozornej rady 
člen dozornej rady 
člen dozornej rady 

 

 
3. Opis činnosti, na účel ktorej bola účtovná jednotka zriadená: 
 Rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt, realizácia a ochrana ľudských práv alebo iných humanitných cieľov, 
ochrana a tvorba životného prostredia, zachovania prírodných hodnôt, ochrana zdravia, ochrana práv detí a mládeže, 
rozvoj vedy, vzdelania, telovýchovy a plnenie individuálne určenej humanitnej pomoci pre jednotlivca alebo skupinu 
osôb, ktoré sa ocitli v ohrození života alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou. 
 
 Opis druhu podnikateľskej činnosti, ak ju účtovná jednotka vykonáva: 
 ..................nevykonáva................................................... 
 
4. Počet zamestnancov 

 Bežné účtovné obdobie 
Bezprostredne predchádzajúce účtovné 

obdobie 

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov:   

z toho počet vedúcich zamestnancov   

Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou    

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

  

 
5. Organizačná štruktúra účtovnej jednotky 

Organizačná štruktúra nadácie je tvorená orgánmi uvedenými v bode 2 poznámok nakoľko nadácia nemá žiadnych 
zamestnancov. 

 
6. Informácia o organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky: 
 ...........žiadne.......................................................... 
 
 
 

II. Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach 
 
1. Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti: 

x áno  nie 

 
 Skupina, ktorej je nadácia súčasťou, pôsobí v sektore, ktorý nebol vypuknutím pandémie COVID-19 významne ovplyvnený 
Na základe verejne dostupných informácií ku dňu zostavenia účtovnej závierky vedenie nadácie posúdilo potenciálny vývoj 
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pandémie a jeho očakávaný dopad na nadáciu a ekonomické prostredie, v ktorom nadácia pôsobí, vrátane opatrení, ktoré už 
boli prijaté slovenskou vládou. 
 
 Na základe aktuálne verejne dostupných informácií, aktuálne dosahovaných kľúčových indikátorov výkonnosti, ako i 
vzhľadom na kroky podniknuté vedením nadácie, vedenie nepredpokladá priamy okamžitý a signifikantne nepriaznivý vplyv 
pandémie COVID - 19 na nadáciu, jej prevádzku, finančnú situáciu a prevádzkové výsledky. 
   
 Vedenie nadácie však nemôže vylúčiť možnosť, že predĺženie obmedzeného režimu, stupňovanie závažnosti takýchto 
opatrení alebo následný nepriaznivý dopad takýchto opatrení na ekonomické prostredie, v ktorom nadácia pôsobí, nebude mať 
nepriaznivý vplyv na nadáciu a jej finančnú situáciu a prevádzkové výsledky v strednodobom a dlhodobom horizonte. Vedenie 
nadácie situáciu naďalej pozorne sleduje a bude na ňu reagovať s cieľom zmierniť dopad takýchto udalostí a okolností keď 
nastanú. 
 
 
2. Zmeny účtovných zásad a metód: 

Druh zmeny zásady alebo metódy Dôvod zmeny 
Hodnota vplyvu na príslušnú zložku 

bilancie 

žiadne   

   

   

 
 
3. Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov: 
a) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou      -žiaden 
b) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou     -žiaden 
c) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom     -žiaden 
d) dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou       -žiaden    
e) dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou     -žiaden 
f) dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom      -žiaden 
g) dlhodobý finančný majetok         -žiaden  
h) zásoby obstarané kúpou         -žiaden 
i) zásoby vytvorené vlastnou činnosťou        -žiaden 
j) zásoby obstarané iným spôsobom        -žiaden 
k) pohľadávky           -menovitá hodnota  
l) krátkodobý finančný majetok         -menovitá hodnota 
m) časové rozlíšenie na strane aktív        -menovitá hodnota 
n) záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov      -menovitá hodnota 
o) časové rozlíšenie na strane pasív        -menovitá hodnota 
p) deriváty           -žiaden 
r) majetok a záväzky zabezpečené derivátmi       -žiaden 
 
4. Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého 

nehmotného majetku 

Druh majetku Doba odpisovania Sadzba odpisov Odpisová metóda 

žiaden    

    

    

    

    

 
5. Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku 
 ..............žiadne....................................................... 
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III. Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú v súvahe 
 
1. Stav a pohyb dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku za bežné účtovné obdobie 
 ..............žiadne....................................................... 
 
2. Prehľad dlhodobého majetku, na ktorý je zriadené záložné právo a dlhodobého majetku, pri ktorom má účtovná 

jednotka obmedzené právo s ním nakladať 

Dlhodobý majetok Hodnota za bežné účtovné obdobie 

Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo žiaden 

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

Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo žiaden 

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

 
3. Spôsob a výška poistenia dlhodobého majetku 

Poistený majetok Poistná suma (v celých eurách) Platnosť zmluvy (od - do) 

žiaden   

   

 
4. Štruktúra dlhodobého finančného majetku 
..............žiaden....................................................... 
 
 
5. Informácia o výške tvorby, zníženia a zúčtovania opravných položiek k dlhodobému finančnému majetku a opis 

dôvodu ich tvorby, zníženia a zúčtovania 
 ...................žiaden.................................................. 
 
6. Prehľaď o významných položkách krátkodobého finančného majetku 
Tabuľka č. 1 

Krátkodobý finančný majetok 
Stav na začiatku bežného 

účtovného obdobia 
Prírastky Úbytky 

Stav na konci bežného 
účtovného obdobia 

Majetkové cenné papiere na 
obchodovanie 

   0,00€ 

Dlhové cenné papiere na 
obchodovanie  

   0,00€ 

Dlhové cenné papiere so 
splatnosťou do jedného roka 
držané do splatnosti  

   0,00€ 

Ostatné realizovateľné cenné 
papiere 

   0,00€ 

Obstarávanie krátkodobého 
finančného majetku 

   0,00€ 

Krátkodobý finančný majetok 
spolu 

0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 

 

Tabuľka č. 2 

Krátkodobý finančný majetok 
Zvýšenie/ zníženie hodnoty 

(+/-) 

Vplyv ocenenia na výsledok 
hospodárenia bežného účtovného 

obdobia 

Vplyv ocenenia na vlastné 
imanie 

Majetkové cenné papiere na 
obchodovanie 

  0,00€ 
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Dlhové cenné papiere na 
obchodovanie 

  0,00€ 

Ostatné realizovateľné cenné papiere   0,00€ 

Krátkodobý finančný majetok spolu 0,00€ 0,00€ 0,00€ 

 
Tabuľka č. 3 

Krátkodobý finančný majetok  Stav na začiatku bežného účtovného obdobia Stav na konci bežného účtovného obdobia 

Pokladnica                                                                                        0,00€                                                                              0,00€ 

Ceniny    

Bežné bankové účty  233714€                                                                        239575€ 

Krátkodobý finančný majetok spolu  233714€ 239575€ 

 
 
7. Prehľaď opravných položiek k zásobám 
...................žiaden.................................................. 
 
8. Opis významných pohľadávok v nadväznosti na položky súvahy v členení na pohľadávky za hlavnú 

nezdaňovanú činnosť, zdaňovanú činnosť a podnikateľskú činnosť 
..................bezvýznamné....................................... 
 
 
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     0,00€ 

Ostatné pohľadávky     0,00€ 

Pohľadávky voči účastníkom 
združení 

    0,00€ 

Iné pohľadávky     0,00€ 

Pohľadávky spolu 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 

 
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 
..............žiadne....................................................... 
 
12. Opis a výška zmien vlastných zdrojov 

 
Stav na začiatku bežného 

účtovného obdobia 
Prírastky (+) Úbytky (-) Presuny (+, -) 

Stav na konci bežného 
účtovného obdobia 

Imanie a fondy 

Základné imanie 6638,00€    6638,00€ 

z toho:  
nadačné imanie v nadácii 

     

vklady zakladateľov 6638,00€    6638,00€ 
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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 

20621€   921€ 21542€ 

Výsledok hospodárenia za 
účtovné obdobie 

921€  -9536€ -921€ -9536€ 

Spolu 28180€  -9536€ 0,00€ 18 644€ 

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

obdobiach 

Názov položky 
Bezprostredne predchádzajúce účtovné 

obdobie 

Účtovný zisk 921€ 

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 921€ 

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  
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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      

Jednotlivé druhy 
krátkodobých ostatných 
rezerv 

400€ 1620€ 400€  1620€ 

Jednotlivé druhy dlhodobých 
ostatných rezerv 

     

Ostatné rezervy spolu      

Rezervy spolu 400€ 1620€ 400€  1620€ 

 
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 0,00€   0,00€ 

Účet 379 - Iné záväzky 0,00€ 220014 € 220014€ 0,00€ 

 
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 

  

Krátkodobé záväzky spolu 800€ 400€ 

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 800€ 400€ 

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

Druh cudzieho 
zdroja 

Mena 
Výška úroku v 

% 
Splatnosť Forma zabezpečenia 

Suma istiny na konci 
bežného účtovného 

obdobia 

Suma istiny na konci 
bezprostredne 

predchádzajúceho účtovného 
obdobia 

Krátkodobý bankový 
úver 

      

Pôžička       

Návratná finančná 
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 

   0,00€ 

Dlhodobého majetku 
obstaraného z dotácie 

   0,00€ 

Dlhodobého majetku 
obstaraného z finančného daru  

   0,00€ 

Dotácie zo štátneho rozpočtu 
alebo z prostriedkov Európskej 
únie 

   0,00€ 

Dotácie z rozpočtu obce alebo 
z rozpočtu vyššieho územného 
celku 

   0,00€ 

Grantu    0,00€ 

Podielu zaplatenej dane 204734€ 218511€ 204734€ 218511€ 

Dlhodobého majetku 
obstaraného z podielu 
zaplatenej dane 

   0,00€ 

 
 

16.  Údaje o majetku prenajatom formou finančného prenájmu 

 ..............žiaden....................................................... 
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IV. Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje vo výkaze ziskov a strát 
 
1. Prehľad tržieb za vlastné výkony a tovar 

..............žiadne....................................................... 
 
 

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 0€ 10000€ 

Osobitné výnosy   

Zákonné poplatky   

Iné ostatné výnosy    

Poskytnutý príspevky z podielu zaplatenej dane 219958€ 268645€ 

   

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

Prehľad dotácií a grantov Suma 

žiadne  

  

  

 
4. Opis a suma významných položiek finančných výnosov 
 ..............žiadne....................................................... 
 
5. Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek nákladov 

Náklady Bežné účtovné obdobie 
Bezprostredne predchádzajúce 

účtovné obdobie 

Náklady na ostatné služby 9403€ 9037€ 

Osobitné náklady   

Iné ostatné náklady   

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

Účel použitia podielu zaplatenej dane 
Použitá suma z bezprostredne 

predch. účtovného obdobia 
Použitá suma bežného účtovného 

obdobia 

poskytnuté príspevky 204734€ 10600€ 

   

   

Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia 218511€ 

 
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   
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8. Náklady vynaložené v súvislosti s auditom účtovnej závierky 

Jednotlivé druhy nákladov za: Suma 

overenie účtovnej závierky 1620€ 

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: 
......................žiadne............................................... 
 

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 
 .................bezvýznamné.................................................... 
 
4. Prehľad nehnuteľných kultúrnych pamiatok, ktoré sú v správe alebo vo vlastníctve účtovnej jednotky 
 ......................žiadne............................................... 
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5. Informácie o významných skutočnostiach, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka 
a dňom jej zostavenia 

 ......................žiadne............................................... 

 


