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Tento objav vyniesol Dionýza Ilkoviča až na vedecký 
Olymp. V roku 1934 odvodil Dionýz Ilkovič ako člen tímu 
držiteľa Nobelovej ceny Jaroslava Heyrovského vzťah 
medzi polarografickým difúznym prúdom, koncentráciou 
roztoku a charakteristikami kvapkovej ortuťovej elektródy. 
Dnes je známy ako Ilkovičova rovnica. Je najdôležitejším 
teoretickým objavom polarografie. To je veda, ktorá 
umožňuje určovať prítomnosť chemických látok v roztoku 
meraním elektrického napätia a prúdu medzi dvojicou 
elektród.



ÚVOD 
Nadáciu Dionýza Ilkoviča založila v roku 2019 slovenská IT spoločnosť PosAm, spol. s.r.o. 
Nadácia bola zapísaná do registra nadácií MV SR dňa 30.8. 2019 pod čislom 203/Na-2002/1214. 

Spoločnosť PosAm, spol. s.r.o. bola pôvodnou iniciátorkou projektu Ceny Dionýza Ilkoviča v roku 
2017. Úlohou Nadácie je rozvíjanie projektu výročnej Ceny Dionýza Ilkoviča s cieľom budovať 
komunitu učiteľov a študentov, ktorí pomôžu formovať zmeny v školskom systéme a ovplyvňovať 
verejnú politiku. Popri Nadácii vznikla aj učiteľská komunita CDI Alumni.

CIELE NADÁCIE
Ďalší rozvoj aktivít projektu výročnej Ceny Dionýza Ilkoviča. Získať pre svoju činnosť partnerov  
a zabezpečiť tak dlhodobú udržateľnosť projektu pri podpore nasledovných verejnoprospešných 
cieľov:

a. oceňovanie výnimočných osobností, pedagógov, ale aj nepedagogických dobrovoľníkov z oblasti 
prírodných vied najmä za rozvoj mimoškolskej činnosti pre žiakov základných a stredných škôl 
predovšetkým v predmetoch matematika, fyzika, chémia a informatika,

b. podpora rozvoja mimoškolskej činnosti pedagógov a nepedagogických dobrovoľníkov v oblasti 
prírodných vied, predovšetkým v predmetoch matematika, fyzika, chémia a informatika,

c. podpora žiakov a pedagógov základných a stredných škôl v účasti na medzinárodných súťažiach  
v oblasti prírodných vied, predovšetkým v matematike, fyzike, chémii a informatike,

d. podpora vzdelávania v oblasti prírodných vied na základných a stredných školách,  
predovšetkým v predmetoch matematika, fyzika, chémia a informatika,

e. zvyšovanie povedomia verejnosti o potrebe výuky  
prírodných vied na základných a stredných školách.



Dionýz Ilkovič
Profesor, fyzik a fyzikálny chemik 

(18. január 1907 – 3. august 1980)







OCEŇOVANIE UČITEĽOV 
Nominovať učiteľov Na Cenu Dionýza Ilkoviča môže ktokoľvek na stránke www.cenadi.sk, kde sú 
aj ďalšie informácie o ocenení. Ocenenie sa udeľuje za rozvoj mimoškolskej činnosti pre žiakov 
základných a stredných škôl v predmetoch matematika, fyzika, chémia a informatika.
Odborná porota v zložení: 

Predseda poroty: doc. RNDr. Martin Plesch, PhD., Fyzikálny ústav SAV 

Členovia poroty: prof. Ing. Ivo Čáp, CSc. Žilinská Univerzita

doc. RNDr. František Kundracik, CSc., Univerzita Komenského v Bratislave

prof. RNDr. Tomáš Opatrný, DrSc., Univerzita Palackého, Olomouc

prof. Mgr. Radovan Šebesta, DrSc., Univerzita Komenského v Bratislave

Mgr. Milena Partelová, Základná škola s materskou školou Sibírska, Bratislava

Porota vyberala z 32 nominácií troch finalistov. Víťazkou sa stala učiteľka fyziky Zdenka Baxová 
z Gymnázia Ľudovíta Štúra v Trenčíne. Ďalšími finalistami boli informatička Angelika Hanesz zo 
základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským v Buzici a Ivan Hnát z Holíča, ktorý väčšinu 
svojej kariéry strávil ako učiteľ fyziky na Gymnáziu F. V. Sasinka v Skalici. 

Cena Dionýza Ilkoviča bola víťazovi ročníka 2019 odovzdaná na slávnostnom podujatí  
v bratislavskej Redute 7. novembra 2019. Finalisti si okrem vecných cien rozdelili aj  
finančnú odmenu vo výške 6 000€. 
www.cenadi.sk



ZORGANIZOVANIE SEMINÁRA PRE UČITEĽOV
Pre laureátov Ceny Dionýza Ilkoviča spojených v CDI Alumni klube sme 24.10.2019 pripravili 
podujatie v Bratislave so vzdelávacím programom, s cieľom inšpirovať učiteľov do ďalšej 
výbornej práce so žiakmi moderným spôsobom. Prednášky odborníkov Jána Kozleja z Trnavskej 
pedagogickej fakulty a hernej vývojárky Táni Zacharovskej, sa zameriavali na gamifikáciu výučby, 
praktické ukážky využívania herných platforiem a herných mechaník na zatraktívnenie výučby. 
Na podujatí sme tiež vytvorili priestor na vzájomnú výmenu skúseností s ostatným učiteľmi 

prírodovedných predmetov. Po seminári mali učitelia možnosť živej diskusie s politikmi. 

ZORGANIZOVANIE DISKUSNÉHO STRETNUTIA  
S TIEŇOVÝMI MINISTRAMI ŠKOLSTVA
Nadácia Dionýza Ilkoviča 24.10.2019 v priestoroch bratislavského KC Dunaj zorganizovala diskusiu 
s odborníkmi politických strán na školstvo, do ktorej sa aktívne zapájali aj členovia CDI Alumni. 
Diskusiu vysielal na svojom Facebookovom profile aj Denník N a dala by sa považovať za prvú 
predvolebnú diskusiu o školstve, na ktorej sa zúčastnili niektorí tieňoví ministri.

Diskusia s odborníkmi na školstvo sa venovala najmä podpore nadaných detí najmä  
v oblasti prírodovedných predmetov. NDI a učitelia pritom vychádzali z návrhu opatrení  
na základe prieskumu, ktorý nadácia medzi CDI Alumni vypracovala o problémoch v rámci  
výuky prírodovedných predmetov. 

Podujatia sa okrem zástupcov Nadácie Dionýza Ilkoviča a CDI Alumni zúčastnili aj:  
Juraj Hipš (Spolu), Branislav Grohling (SaS), Miroslav Sopko (Oľano), Miroslava Szitová (KDH), 
Michal Kovács (Za ľudí)



 
 Domov

Okrem morálneho ocenenia učiteľstva je cieľom zlepšiť aj materiálne
podmienky pri práci s talentmi.

17. jún 2019 o 14:14 SITA

BRATISLAVA. Vznikla Nadácia Dionýza Ilkoviča, ktorej cieľom je oceňovať a motivovať

výnimočných pedagógov a zdôrazňovať potrebu kvalitnej prípravy študentov.

Morálne ocenenie, materiálne zabezpečenie

Ako v pondelok informoval generálny riaditeľ člen správnej rady slovenskej

technologickej spoločnosti PosAm a iniciátor vzniku nadácie Marián Marek,

Nadácia Dionýza Ilkoviča podporí
nadaných žiakov a učiteľov

Zľava: Jozef Smrek, Ľubomír Konrád, Robert Mistrík, Martin Plesch, Marián Marek, Michaela Benedigová. (Zdroj: TASR/Jaroslav
Novák)
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Za každým úspešným žiakom stojí obetavý učiteľ. Na Slovensku máme veľa pedagógov, ktorí
študentom často venujú viac, ako musia. Vrátane svojho voľného času. Ich práca však veľakrát
zostáva bez povšimnutia.

25. JÚN 2019 9:33

Preto vznikla Cena Dionýza Ilkoviča, ktorá už tretí rok po sebe hľadá a
oceňuje po celom Slovensku výnimočných učiteľov a nepedagogických
pracovníkov, ktorí rozvíjajú talent nadaných študentov v prírodovedných
predmetoch mimo vyučovacích hodín.

Cena Dionýza Ilkoviča bola v uplynulých dvoch rokoch projektom
slovenskej technologickej spoločnosti PosAm. Od roku 2019 však
organizačnú aj rozvojovú úlohu preberie Nadácia Dionýza Ilkoviča.
Generálny riaditeľ PosAm Marián Marek, iniciátor vzniku nadácie,
pozýva do projektu každého, kto má záujem pomôcť učiteľom nielen
morálne, ale aj materiálne. „CDI je naša srdcovka a chceme, aby sa
postupne zmenila z najmä morálneho ocenenia, na systematickú pomoc
učiteľom aj školstvu. Na to potrebujeme viac partnerov, ktorí prinesú
inšpiráciu nové nápady ale aj nancie. Preto sme sa rozhodli vytvoriť
nadáciu, do ktorej sa môže pridať každý, kto zdieľa rovnaké
presvedčenie.“

 Nadácia Dionýza Ilkoviča bude oceňovať a motivovať
výnimočných učiteľov.

MENU

Ilustračné foto.

Zdroj: Nadácia Dionýza Ilkoviča

V budúcnosti by teda nadácia mohla poskytovať nančnú podporu
študentom a učiteľom pri ich aktivitách doma aj na medzinárodných
súťažiach. „Na Slovensku máme mnoho skvelých učiteľov, vďaka ktorým
žiaci nosia zo zahraničia mimoriadne úspechy. A to aj napriek tomu, že
často je priepastný rozdiel v podmienkach a zázemí, ktoré rôzne tímy
majú. Ak by sme pre našich žiakov a učiteľov dokázali zabezpečiť
napríklad lepšie technické vybavenie a vedeli ich podporiť aj vhodnou
formou kompenzácie za čas, ktorý trávia rozvojom mladých talentov
mimo vyučovacích hodín, bolo by to skvelou správou pre slovenskú vedu
aj celé Slovensko. Veď šikovných mladých ľudí potrebujeme ako soľ.“
hovorí ďalší člen správnej rady, vedec a bývalý kandidát na prezidenta
SR, Robert Mistrík.
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Bratislava 17. júna (TASR) – Zakladatelia Nadácie Dionýza Ilkoviča chcú okrem morálneho
ocenenia učiteľov zlepšiť aj materiálne podmienky pri práci s talentovanými žiakmi. Cenu
Dionýza Ilkoviča tento rok získa po tretíkrát pedagogický alebo nepedagogický pracovník, ktorí
rozvíja talent nadaných študentov v prírodovedných predmetoch mimo bežného rozvrhu.
V pondelok počas tlačovej konferencie o tom informovala Michaela Benedigová zo správnej
rady Nadácie Dionýza Ilkoviča.

Cena Dionýza Ilkoviča bola v uplynulých rokoch projektom slovenskej technologickej
spoločnosti PosAm. Tento rok však organizačnú a rozvojovú úlohu prebrala Nadácia Dionýza
Ilkoviča. Generálny riaditeľ PosAm a člen správnej rady Nadácie Dionýza Ilkoviča Marián
Marek pozval do projektu každého, kto má záujem pomôcť učiteľom nielen morálne, ale aj
materiálne.

Spolu s nadáciou vzniká aj učiteľská komunita CDI Alumni. "CDI je naša srdcovka a chceme, aby
sa postupne zmenila z najmä morálneho ocenenia na systematickú pomoc učiteľom aj školstvu. Na
to potrebujeme viac partnerov, ktorí prinesú inšpiráciu, nové nápady, ale aj nancie. Preto sme sa
rozhodli vytvoriť nadáciu, do ktorej sa môže pridať každý, kto zdieľa rovnaké presvedčenie," povedal
Marek. 

Marek poznamenal, že v budúcnosti by chcela nadácia poskytovať nančnú podporu
študentom aj učiteľom pri ich aktivitách aj na medzinárodných súťažiach. "Na Slovensku máme
mnoho skvelých učiteľov, vďaka ktorým nosia žiaci zo zahraničia mimoriadne úspechy. A to aj
napriek tomu, že ide často o priepastný rozdiel v podmienkach a zázemí, ktoré rôzne tímy majú,"
uviedol ďalší člen správnej rady a vedec Robert Mistrík. Ako doplnil, keby sa nadácii podarilo
zabezpečiť napríklad lepšie technické vybavenie pre učiteľov a ich žiakov, bolo by to pre
slovenskú vedu prínosom.

Cena Dionýza Ilkoviča bude víťazovi odovzdaná 7. novembra. Nominovať učiteľov môže
ktokoľvek na internetovej stránke www.cenadi.sk. "Za posledné roky sme dostali spolu takmer 70
nominácii. My však vieme, že na Slovensku je ešte mnoho výnimočných učiteľov. Veríme, že si ich
študenti, kolegovia či blízki nájdu čas oceniť ich prácu," dodal vedecký pracovník a predseda
poroty Ceny Dionýza Ilkoviča Martin Plesch. 

Dionýz Ilkovič bol vedcom, fyzikom a fyzikálnym chemikom. Ako uviedol Mistrík, jeho rovnica
je jedným z vrcholových diel modernej vedy z druhej polovice 20. storočia.

RUBRIKY TERAZ.SK
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Žiakom často obetujú hodiny nad rámec svojich povinností.
Učiteľom prírodovedných predmetov sa konečne dostane
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Vznikla Nadácia Dionýza Ilkoviča

Od Eva Jonisová  Publikované 20 jún, 2019  Odhadovaný čas čítania článku 4 minúty
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Chcú poskytovať kvalitné zázemie pre nadaných žiakov, študentov, ale aj ich učiteľov. Zakladatelia
Nadácie Dionýza Ilkoviča chcú okrem morálneho ocenenia učiteľstva zlepšiť aj materiálne podmienky
pri práci s talentmi.

Spomínate si ešte na hodiny matematiky, fyziky či chémie? Vo všeobecnosti prírodovedné predmety
žiaci buď milujú, alebo nenávidia. No a práve z tých, ktorí ich milujú, raz môžu vyrásť vedci svetovej
úrovne. Často nás prezentujú na národných, ale aj medzinárodných súťažiach – ako napríklad v
Singapure, keď Slovákom víťazstvo ušlo len o 0,1 bodu.

Spomínate si ešte na svojich učiteľov? A na to, ako obetavo viedli krúžky či chystali nás na
olympiády? Smutná realita je, že za to nie sú dostatočne odmenení. Robia to totiž vo svojom voľnom
čase. Za pánboh zaplať.

Nadácia Dionýza Ilkoviča má oceňovať a motivovať výnimočných učiteľov
Napriek tomu, že Cena Dionýza Ilkoviča (CDI) sa bude tento rok udeľovať už po tretí raz, organizátori
sa rozhodli ísť o krok ďalej. Uplynulé dva roky totiž CDI fungovala pod záštitou slovenskej
technologickej spoločnosti PosAm, od roku 2019 však jej úlohu preberie novovzniknutá Nadácia
Dionýza Ilkoviča. Jej cieľom je oceňovať a motivovať výnimočných pedagógov, no zároveň
zdôrazňovať potrebu kvalitnej prípravy študentov.

Oops, we couldn’t find that track.
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CENA DIONÝZA ILKOVIČA  OCENENIE  ZDENKA BAXOVÁ  IVAN HNÁT  ANGELIKA HANESZ  SÚŤAŽ

DIANIE NA SLOVENSKU
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Cena Dionýza Ilkoviča 2019: Príbehy troch učiteľov,
ktorí zveľaďujú slovenské školstvo
11. nov. 2019 • Pedagogické vedy

Spomínate si aj vy na svojho najobľúbenejšieho učiteľa? Možno práve jemu dnes
vďačíte za svoje úspechy alebo výber povolania. Dobrých učiteľov je zaiste veľa, ale
niektorí z  nich sú výnimoční ešte čímsi navyše. Zoznámte sa s  laureátmi Ceny
Dionýza Ilkoviča 2019.

Žiakom odovzdávajú viac než len vedomosti a  svoj čas. Ponúkajú im vzory
a budúcnosť. Učitelia sú hneď po rodičoch najdôležitejšími autoritami, aké ovplyvňujú
naše detstvo a  dospievanie. Napriek tomu dnes nie je povolanie učiteľa príliš
populárne, pretože ohodnotenie pedagogickej práce často neodráža nároky, ktoré sú
na učiteľov dennodenne kladené.

Byť učiteľom je najmä ušľachtilé poslanie, ktoré prináša ovocie až po mesiacoch a
rokoch driny. Odmenou za prácu je neraz len obyčajné úprimné ďakujem z úst žiaka,
ktorému do sveta otvoril dvere obetavý a talentovaný učiteľ. Nadácia Dionýza Ilkoviča
si všíma práve takéto osobnosti nášho školstva a už po tretí rok ocenila troch
výnimočných pedagógov.

Absolútnou víťazkou tretieho ročníka Ceny Dionýza Ilkoviča sa stala Zdenka Baxová
z Trenčína a do nále sa prebojovali aj informatička Angelika Hanesz a bývalý učiteľ
chémie Ivan Hnát.

Finalisti Ceny Dionýza Ilkoviča 2019
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Robert Mistrík: Najtalentovanejší žiaci
sú nositelia budúcnosti. Ak sa im
nebudeme venovať, o čom bude táto
spoločnosť?

INZERCIA

Práve žiaci, ktorí dnes vyhrávajú olympiády v prírodných vedách, sa môžu

v budúcnosti postarať o Slovensko a urobiť z neho konkurencieschopnú krajinu,

hovoria členovia správnej rady Nadácie Dionýza Ilkoviča Marián Marek a Robert

Mistrík.
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Zvonením to pre nich nekončí: Príbehy
víťazky a finalistov Ceny Dionýza
Ilkoviča 2019
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Finalisti Ceny Dionýza Ilkoviča 2019. Zľava: Angelika Hanesz, Zdenka Baxová, Ivan Hnát

Vo štvrtok 7.11.2019 si počas slávnostného večera prevzali Cenu Dionýza Ilkoviča

ďalší traja výnimoční pedagógovia. Po prvý krát bolo ocenenie v réžii Nadácie

Dionýza Ilkoviča.  Spomedzi 32 nominovaných učiteľov vybrala odborná porota

pod vedením Martina Plescha zo Slovenskej akadémie vied trojicu

najvýnimočnejších – Angeliku Hanesz zo Základnej školy s vyučovacím jazykom

maďarským v Buzici, Zdenku Baxovú z Gymnázia Ľudovíta Štúra v Trenčíne
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FINANČNÁ SPRÁVA
Nadácia Dionýza Ilkoviča začala svoju činnosť na jeseň roka 2019. Príjmami nadácie boli dary od 
fyzických osôb, v celkovej hodnote 13 300,00 eur. Výdavkami nadácie v roku 2019 boli ocenenia 
mimoriadnych pedagógov celkovej výške 6 000,00 eur a tiež organizáačné náklady diskusného 
večera učiteľov s politikmi vo výške 6 420,00 eur. 

Sprievodné aktivity nadácie boli poskytnuté dobrovoľnícky, nadácia nemala v roku 2019 žiadne 
náklady na správu nadácie. 

PREHĽAD PRÍJMOV (VÝNOSOV)  
PODĽA ZDROJOV A ICH PÔVODU 

Dátum Zloženie základného imania NDI Suma
24.10.19 PosAm, spol. s r.o. zakladateľ NDI  € 6 638,00 

Prehľad darcov s ich darmi presahujúcimi 331,94 eur

Dátum Prehľad darcov – fyzické osoby Suma
31.10.19 Marek Marián, Ing.  € 5 000,00 

5.11.19 Marek Marián, Ing.  € 6 000,00 

25.11.19 Broska Michal, Mgr.  € 300,00 

27.11.19 Mistrík Róbert, Dr.  € 2 000,00 

31.12.19 Hodnota prijatých darov spolu € 13 300,00

Prehľad fyzických osôb ktorým nadácia poskytla prostriedky na verejnoprospešný účel

Dátum Prehľad príjemcov finančných ocenení – fyzické osoby Suma
7.11.19 Cena D.Ilkoviča učiteľke Zdene Baxovej  € 1 000,00 

7.11.19 Cena D.Ilkoviča učiteľke Aangelike Hanesz  € 2 000,00 

7.11.19 Cena D.Ilkoviča učiteľovi Ivanovi Hnátovi  € 3 000,00 

31.12.19 Ocenenia učiteľov spolu  € 6 000,00 

PREHĽAD VÝDAVKOV (NÁKLADOV)  
NADÁCIE V ROKU 2019

Dátum Náklady - Ostatné služby Suma
14.12.19 Organizácia diskusného večera učiteľov  € 6 420,00 



ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA

Zakladateľ: PosAm, spol. s r.o., so sídlom Bajkalská 28, 821 09 Bratislava, IČO: 31 365 078, 
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, 
vložka č. 6342/B

ORGÁNY NADÁCIE
Predseda správnej rady

Ing. Marián Marek, generálny riaditeľ spoločnosti PosAm, spol. s.r.o. 

Členovia správnej rady

Mgr. Michaela Benedigová, PhD., MBA, riaditeľka agentúry SEESAME Communication Experts
PaedDr. Jozef Beňuška, PhD., učiteľ fyziky
Dr. Radoslav Danilák, hardvérový architekt, spoluzakladateľ a CEO spoločnosti Tachyum
Dr. Ing. Robert Mistrík, vedec, zakladateľ spoločnosti HighChem s.r.o.
Eva Potfajová, akademická sochárka a dcéra Dionýza Ilkoviča
Lucia Šicková, spoluzakladateľka spoločnosti PIXEL FEDERATION

Štatutárny zástupca - správca 

Dr. Pavol Demeš  
 +421 905 464 138  
pdemes@gmfus.org

Revízor

Michal Broska 
michal.broska@posam.sk

Účtovník 

Ján Benian 
jan.benian@gmail.com

Kontaktné údaje

Nadácia Dionýza Ilkoviča 
Bajkalská 28, 821 09 Bratislava

Deň vzniku

deň zápisu do registra nadácií MV SR: 30.8.2019 
Registračné číslo: 203/Na-2002/1214 
IČO: 52589030 
Tel: +421 905 464 138 
URL: www.nadi.sk





ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA 
neziskovej účtovnej jednotky v sústave podvojného účtovníctva 31.12.2019
Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšu zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.  
Údaje sa vypĺňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou,  
a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.
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Súvaha (Úč NUJ 1-01) Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01) Poznámky (Úč NUJ 3-01)

Obchodné meno alebo  
názov účtovnej jednotky Nadácia Dionýza Ilkoviča

Sídlo účtovnej jednotky

BAJKALSKÁ 28

821 09 Bratislava

Zostavená 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:

05.05.2020
Schválená dňa:

14.05.2020



SÚVAHA

STRANA AKTÍV Riadok
Bežné účtovné obdobie Predch.  

úč. obd.Brutto Korekcia Netto
a b 1 2 3 4

A. NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021 001
1. 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

2. 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

3. 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

B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051 029 13938,00 13938,00
1. 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

2. 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



STRANA AKTÍV Riadok
Bežné účtovné obdobie Predch.  

úč. obd.Brutto Korekcia Netto
a b 1 2 3 4

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

3. 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

4. Finančné účty r. 052 až r. 056 051 13938,00 13938,00
Pokladnica (211 + 213) 052 100,00 x 100,00
Bankové účty (221 AÚ + 261) 053 x
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou  
ako jeden rok (221 AÚ) 054 13838,00 x 13838,00

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

Obstaranie krátkodobého finančného majetku  
(259 - 291AÚ) 056

C. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059 057
1. Náklady budúcich období (381) 058

Príjmy budúcich období (385) 059
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057 060 13938,00 13938,00

SÚVAHA



SÚVAHA
Strana pasív Riadok Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne predchádza-
júce účtovné

a b 5 6
A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU
r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073 061 7518,00

1. Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067 062 6638,00
Základné imanie (411) 063 6638,00
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

4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie  
r. 060 - (r. 062 + r.068 + r. 072 + r. 074 + r. 101) 073 880,00

B.CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097 074 6420,00
1. Rezervy r. 076 až r. 078 075

Rezervy zákonné(451AÚ) 076
Ostatné rezervy (459AÚ) 077
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ) 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 6420,00
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323 088
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333) 089
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými 
poisťovňami (336) 090

Daňové záväzky (341 až 345) 091
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu roz-
počtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348) 092

Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a 
vkladov (367) 093

Záväzky voči účastníkom združení (368) 094
Spojovací účet pri združení (396) 095
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ) 096 6420,00

4. Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100 097
Dlhodobé bankové úvery (461AÚ) 098
Bežné bankové úvery ( 231+ 232 + 461AÚ) 099
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249) 100

C. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103 101
1. Výdavky budúcich období (383) 102

Výnosy budúcich období (384) 103
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101 104 13938,00



Číslo  
účtu Náklady Riadok

Činnosť
Predch. úč. 

obd.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 6420,00 6420,00
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 6000,00 6000,00
565 Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane 36
567 Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky 37

Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37 38 12420,00 12420,00

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT



VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

Číslo  
účtu Výnosy Riadok

Činnosť
Predch. úč. 

obd.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 13300,00 13300,00
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

Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73 74 13300,00 13300,00
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38 75 880,00 880,00

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

Výsledok hospodárenia po zdanení  
(r. 75 - (r. 76 + r. 77) ) (+/-) 78 880,00 880,00



POZNÁMKY K ÚČTOVNEJ 
ZÁVIERKE K 31.12.2019



Čl. I
Všeobecné údaje

(1) Základné údaje 
Názov a sídlo: 
Nadácia Dionýza Ilkoviča
Bajkalská 28, 821 09 Bratislava
Dátum založenia 28.6.2019
Nadácia Dionýza Ilkoviča, bola založená spoločnosťou PosAm, 
spol. s.r.o. a registrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu 
Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 6342/B

(2) Orgány nadácie 

Správna rada Ing. Marian Marek

Dr. Ing. Róbert Mistrík

Mgr. Michaela Benedigová

Eva Potfajová

PeadDr. Jozef Beňuška, PhD.

Lucia Šicková

Radoslav Danilák

Štatutárny zástupca – správca RNDr. Pavol Demeš, CSc.

Revízor nadácie Mgr. Michal Bróska

(3) Činnosť nadácie 
- oceňovanie výnimočných osobností , pedagógov, ale aj 

nepedagogických dobrovoľníkov z oblasti prírodných vied  
najmä za rozvoj mimoškolskej činnosti pre žiakov základných  
a stredných škôl predovšetkým v premetoch matematika, fyzika, 
chémia a informatika

- podpora rozvoja mimoškolskej činnosti pedagógov  
a nepedagogických dobrovoľníkov v oblasti prírodných  

vied predovšetkým v premetoch matematika, fyzika, chémia  
a informatika

- podpora žiakov a a pedagógov základných a stredných škôl  
v účasti na medzinárodných súťažiach v oblasti prírodných vied, 
predovšetkým v matematike, fyzike, chémii a informatike

- podpora vzdelávania v oblasti prírodných vied na základných 
a stredných školách ,predovšetkým v premetoch matematika, 
fyzika, chémia a informatika

- zvyšovanie povedomia verejnosti o potrebe výuky prírodných 
vied na základných a stredných školách

(4) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky
Účtovná závierka Nadácie k 31.12.2019 je zostavená ako riadna 
účtovná závierka podľa §7 ods. 6 zákona NR SR č. 431/ 2002 Z.z.  
o účtovníctve , za účtovné obdobie od 30.8.2019 do 31.12.2019

(5) Informácie o účtovných zásadách a metódach
- Nezisková organizácia uplatňuje účtovné princípy  

a postupy účtovania v súlade so zákonom o účtovníctve  
a s príslušnými postupmi účtovania ktoré platia v Slovenskej 
Republike. Účtovníctvo sa vedie v peňažných jednotkách – 
eurách.

- Účtovná závierka bola spracovaná za predpokladu nepretržitého 
pokračovania činnosti.

- Účtovníctvo sa vedie na základe dodržania vecnej a časove 
súvislosti nákladov a výnosov. Za základ sa berú všetky náklady 
a výnosy , ktoré sa vzťahujú na účtovné obdobie bez ohľadu na 
dátum ich platenia

- Pri oceňovaní majetku a záväzkov sa uplatňuje zásada opatrnosti, 
tj. berú sa za základ všetky riziká , straty a zníženia hodnoty, ktoré 
sa týkajú majetku a záväzkov a sú známe ku dňu , ku ktorému sa 
zostavuje účtovná závierka.

- Dlhodobý majetok sa oceňuje obstarávacou cenou  
a nákladmi súvisiacimi s obstaraním



Tabuľka o stave a pohybe dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku – SPOLOČNOSŤ NEMÁ NÁPLŇ

Nehmot. výsledky  
z vývojovej  

a obdob. činnosti
Softvér Oceniteľné 

práva

Ostatný dlho.
nehmot. 
majetok

Obstaranie 
dlho. nehmot. 

majetku

Poskytnuté 
preddavky na 
dlho. nehmot. 

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 – SPOLOČNOSŤ NEMÁ NÁPLŇ

Pozemky
Umelecké  

diela a 
zbierky

Stavby

Samo. 
hnut. veci 
a súbory 

hnut. vecí

Do-
pravné 
pros-

triedky

Pesto. 
celky  

trvalých 
porastov

Zákl. 
stádo 

a ťažné 
zvieratá

Drobný a 
ostatný  
dlhod. 
hmot. 

majetok

Obst. 
dlhod. 
hmot. 

majetku

Poskyt. 
predd. 

na 
dlhod. 
hmot.
maje-

tok

Spolu

Prvotné ocene-
nie - stav na 
začiatku bežného 
účtovného ob-
dobia

prírastky 

úbytky 

presuny

Stav na kon-
ci bežného 
účtovného 
obdobia

Oprávky – stav 
na začiat-
ku bežného 
účtovného 
obdobia

prírastky 

úbytky 

Stav na kon-
ci bežného 
účtovného 
obdobia

Opravné 
položky – stav 
na začiat-
ku bežného 
účtovného 
obdobia

prírastky 

úbytky 

Stav na kon-
ci bežného 
účtovného 
obdobia

Zostatková 
hodnota

Stav na zači-
atku bežného 
účtovného 
obdobia

Stav na kon-
ci bežného 
účtovného 
obdobia



Tabuľka o štruktúre a o zmenách jednotlivých položiek dlhodobého finančného majetku – SPOLOČNOSŤ NEMÁ NÁPLŇ

Pozemky Umelecké  
diela a zbierky Stavby

Samo. hnut. 
veci a súbory 

hnut. vecí

Dopravné 
pros-

triedky

Pesto. celky  
trvalých 
porastov

Zákl. stádo 
a ťažné 
zvieratá

Drobný  
a ostatný  

dlhod. hmot. 
majetok

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

Tabuľka o štruktúre dlhodobého finančného majetku – SPOLOČNOSŤ NEMÁ NÁPLŇ

Názov  
spoločnosti

Podiel na 
základnom 
imaní (v %)

Podiel účtovnej 
jednotky na hlaso-

vacích právach 
(v %)

Hodnota vlastného imania ku koncu Účtovná hodnota ku koncu

bežného účtovného  
obdobia

bezprostredne  
predchádz. účtovného 

obdobia

bežného 
účtovného  

obdobia

bezprostredne 
predchádzajúceho 

účtovného obdobia

Tabuľka o položkách krátkodobého finančného majetku – SPOLOČNOSŤ NEMÁ NÁPLŇ

Krátkodobý finančný majetok
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 finančného majetku

Krátkodobý finančný majetok spolu



Tabuľka č. 2 – SPOLOČNOSŤ NEMÁ NÁPLŇ

Krátkodobý finančný majetok Zvýšenie/ zníženie hodnoty 
(+/-)

Vplyv ocenenia na výsledok  
hospodárenia bežného 

účtovného obdobia

Vplyv ocenenia  
na vlastné imanie

Majetkové cenné papiere na obchodovanie

Dlhové cenné papiere na obchodovanie

Ostatné realizovateľné cenné papiere

Krátkodobý finančný majetok spolu

Tabuľka o vývoji opravných položiek k zásobám – SPOLOČNOSŤ NEMÁ NÁPLŇ

Druh zásob
Stav na začiatku 

bežného účtovného 
obdobia

Tvorba opravnej 
položky (zvýšenie)

Zníženie opravnej 
položky

Zúčtovanie opravnej 
položky

Stav na konci bežného 
účtovného obdobia

Materiál
Nedokončená výroba 
a polotovary vlastnej 
výroby
Výrobky 
Zvieratá
Tovar
Poskytnutý preddavok 
na zásoby
Zásoby spolu

Tabuľka o vývoji opravných položiek k pohľadávkam – SPOLOČNOSŤ NEMÁ NÁPLŇ

Druh pohľadávok
Stav na začiatku 

bežného účtovného 
obdobia

Tvorba opravnej 
položky (zvýšenie)

Zníženie opravnej 
položky

Zúčtovanie 
opravnej položky

Stav na konci 
bežného účtovného 

obdobia
Pohľadávky  
z obchodného styku
Ostatné pohľadávky
Pohľadávky voči 
účastníkom združení
Iné pohľadávky
Pohľadávky spolu

Tabuľka o pohľadávkach do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti – SPOLOČNOSŤ NEMÁ NÁPLŇ

Stav na konci
bežného účtovného  

obdobia
bezprostredne predchádzajúceho 

účtovného obdobia
Pohľadávky do lehoty splatnosti
Pohľadávky po lehote splatnosti
Pohľadávky spolu



Tabuľka o zmenách vlastných zdrojov krytia neobežného majetku a obežného majetku 

Stav na začiatku bežného 
účtovného obdobia

Prírast-
ky (+)

Úbyt-
ky (-)

Presuny 
(+, -)

Stav na konci bežného 
účtovného obdobia

Imanie a fondy
Základné imanie 6638 6638

z toho: 

nadačné imanie v nadácii 6638 6638

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 6638 6638

Tabuľka o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty – SPOLOČNOSŤ NEMÁ NÁPLŇ

Názov položky Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk
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

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 



Tabuľka o tvorbe a použití rezerv – SPOLOČNOSŤ NEMÁ NÁPLŇ

Druh rezervy Stav na začiatku bežného 
účtovného obdobia Tvorba rezerv Použitie rezerv Zrušenie alebo 

zníženie rezerv

Stav na konci 
bežného účtovného 

obdobia
Jednotlivé druhy  
krátkodobých zákonných rezerv

Jednotlivé druhy dlhodobých 
zákonných rezerv

Zákonné rezervy spolu

Jednotlivé druhy  
krátkodobých ostatných rezerv

Jednotlivé druhy dlhodobých 
ostatných rezerv

Ostatné rezervy spolu

Rezervy spolu

Tabuľka o záväzkoch

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 6420

Krátkodobé záväzky spolu 6420
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 6420

Tabuľka o vývoji sociálneho fondu – SPOLOČNOSŤ NEMÁ NÁPLŇ

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

Tabuľka o bankových úveroch, pôžičkách a návratných finančných výpomociach – SPOLOČNOSŤ NEMÁ NÁPLŇ

Druh cudzieho zdroja Mena Výška úroku  
v % Splatnosť Forma  

zabezpečenia

Suma istiny na 
konci bežného 

účtovného obdobia

Suma istiny na 
konci bezpro. pred. 

účt.obdobia
Krátkodobý bankový úver

Pôžička

Návratná finančná výpomoc

Dlhodobý bankový úver

Spolu



Vzorová tabuľka k čl. III ods. 15 o významných položkách výnosov budúcich období

Položky výnosov budúcich  
období z dôvodu

Stav na konci bezprostredne  
predchádzajúceho účtovného obdobia Prírastky Úbytky Stav na konci bežného 

účtovného obdobia
bezodplatne nadobudnutého  
dlhodobého majetku

dlhodobého majetku  
obstaraného z dotácie

dlhodobého majetku  
obstaraného z finančného daru 

dotácie zo štátneho rozpočtu alebo  
z prostriedkov Európskej únie

dotácie z rozpočtu obce alebo  
z rozpočtu vyššieho územného celku

zostatku grantu

zostatku podielu zaplatenej dane

dlhodobého majetku obstaraného  
z podielu zaplatenej dane

nepoužitého sponzorského
dlhodobého majetku obstaraného  
zo sponzorského

Tabuľka o majetku prenajatom formou finančného prenájmu – SPOLOČNOSŤ NEMÁ NÁPLŇ

Záväzok Stav na konci bezprostredne  
predchádzajúceho 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

Tabuľka o účele a výške použitia podielu zaplatenej dane - SPOLOČNOSŤ NEMÁ NÁPLŇ

Účel použitia podielu zaplatenej dane Použitá suma z bezprostredne  
predchádzajúceho účtovného obdobia

Použitá suma bežného  
účtovného obdobia

Zostatok podielu zaplatenej  
dane bežného účtovného obdobia



Kontaktné údaje

Nadácia Dionýza Ilkoviča
Bajkalská 28 
821 09 Bratislava
tel.: +421-2-49 23 91 11

www.nadi.sk


