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„Stolček, prestri sa!“ – táto, pre väčšinu z nás známa rozprávka, je 
jednou z kľúčových aktivít Doma u Kapucínov; je základným kameňom 
všetkej našej ostatnej činnosti. Rok 2020 bol, tak ako prvý rok našej 
činnosti, rokom Stolčeka... Keď bolo takmer všetko zastavené, či už 
možnosť stretania sa sociálnych pracovníkov s klientami alebo zbier- 
ky potravín, formácia dobrovoľníkov, skupinové akcie pre deti klien-
tov, nefungovali školy ani škôlky, ktoré pre nás pravidelne zbierali po-
traviny, firmy boli v domácom režime a nášmu kostolu bolo tak isto 
zabránené byť kanálom pre trvanlivé potraviny...  

„Stolček, prestri sa!“ – akoby zázrakom – sa každý mesiac nanovo prestieral a pomáhal ľuďom 
v núdzi. Bolo to možné aj vďaka ochote a odvahe dobrovoľníkov a aj vďaka finančným darom, 
ktoré nám ľudia posielali. Keďže osobne sa potraviny veľkú časť roka priniesť nedali, tak sme 
ich za tieto dary dokupovali, keď bolo treba. „Stolček“ bol zas viditeľným základom, ktorý nás 
udržal nad pomyselnou hladinou. Ukázala sa v tejto dobe jeho prorockosť a ešte viac vzrástla 
jeho dôležitosť. Tak mu chcem popriať, aby sa ďalej prestieral všade tam, kde to budú ľudia po-
trebovať. Nech je na tomto svete aspoň trochu rozprávkovo.

Brat Branislav Fabo, 
zodpovedný za dielo

„Veríme, že potraviny pomôžu naozaj tým, ktorí to najviac potrebujú...  
ĎAKUJEME, že robíte takúto úžasnú vec pre ľudí, ktorí sú vďační za to, čo je 

druhému samozrejmosťou - jedlo...“

Gabriela Strýčková, 
riaditeľka MŠ Švantnerova, Bratislava  

(materská škola bola zapojená do zbierky „Stolček, prestri sa!“)
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NAŠA CESTA 
S KLIENTOM

HLADNÝCH 
NASÝTIME

MANAŽUJEME ROZPOČET 
DOMÁCNOSTI

KÝM DOKÁŽU
 „VSTAŤ A KRÁČAŤ“

DOUČUJEME

DRŽÍME NÚDZNYCH  
NAD „VODOU“

POROZPRÁVAME 
SA HĽADÁME 

PRÁCU

STOJÍME ZA ĽUĎMI 
V SÚDNYCH KONANIACH

SME NABLÍZKU SENIOROM  
A ŤAŽKO CHORÝM
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DOMA u Kapucínov je priestor, kde ponúkame pomoc všetkým, ktorí sa ocitli v núdzi. Sú to rodiny 
aj jednotlivci, ľudia, ktorí sa dostali do finančných ťažkostí, prišli o prácu, osireli, ťažko ochoreli a sú 
nám takpovediac po ruke: ľudia v Bratislave a jej okolí.

Klientovi pomáhame všetci DOMA, každý takým dielom, ako vie a chce, pomáhame tam, kde ľudskosť  
ostala predo dvermi a spoločne hľadáme cestu a spôsob, ako po nej naučiť človeka opäť kráčať; no 
niekedy sme to práve my, ktorých treba „podoprieť“. 

„Cieľom a obsahom sociálnej práce je človek – náš klient, jeho jedinečnosť, jeho  
nepriaznivá situácia, v ktorej potrebuje podať pomocnú ruku. A my sme tu pre 
neho pripravení pomáhať.“

V roku 2020 sme prijali 22 nových klientov/rodín, celkový počet zaevidovaných klientov sa tak zvýšil na 172.

 Počet dobrovoľníkov: 92
 Počet darcov: 58 (vklad na účet) + 230 (portál ľudia ľuďom)

Všetky uvedené údaje sa týkajú roku 2020.

Naša cesta s klientom
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Huščavová Anna
Josse Lenka
Jurovčíková Andrea
Karšaiová Ivana
Klinová Mária
Kortiš Michal
Kozánková Vilma
Krajč Samuel
Krasnovský Branislav
Kročka Stanislav
Kromková Mariana
Kršáková Monika
Kubičková Nicol
Kulich Miroslav
Kušnáriková Katarína
Lavriková Gabriela
Magurová Mária
Májeková Jana
Maťková Terézia
Maťková Eliška
Mellen Miroslav
Michalko Jozef
Miklošová Beáta
Mikuška Dušan
Minkendorferová Petra
Mompó Vidal Clara
Mrkvová Lucia
Nejedlý Jiří
Nováková Mária
Nováková Miriam

Pančuška Samuel Jozef
Pavlíková Katarína
Pikuliaková Zuzana
Plavnická Gabriela
Plešková Mária
Pokojná Angela
Potašová Soňa
Pšenčík Norbert
Rehuš Eduard
Rumanová Dominika
Savara Peter
Sitz Stanislav
Spišáková Jana
Stahl Peter
Šedivý Jaroslav
Šimková Oľga
Šinálová Lucia
Šípošová Martina
Širila Mojmír
Špotová Annamária
Štibravá Ivana
Štrpka Peter
Tarabus Peter
Tomša Peter
Uhliarik Marek
Vaľková Barbora
Veresova Ester
Vranka Marek
Vranková Viera
Zrebná Margita

Žáčiková Simona
Židová Denisa

Ďalší nadšenci,  
ktorí priložili 
ruku k dielu:

Boraros Boris
Borbély Karol
Gallas Benjamin
Gertli Katarína
Kaššáková Barbora
Koglerová Michaela
Kortiš Maroš
Lamačková Denisa
Lichá Daniela
Májek Daniel
Nezníková Simona
Pécserke Simona
Pešková Ľubica
Šefčíková Matilda
Šulová Martina
Vargová Zuzana ml.
Važanová Dominika
Yungová Tereza

Dobrovoľníci v roku 2020
Adamus Ľuboš
Axmannová Simona
Balážová Alžbeta
Barošová Veronika
Belková Elena
Blahová Alžbeta
Blažej Rastislav
Bodnárová Margaréta
Bortňák Dušan
Buffová Jana
Bujnová Lenka
Časár Viktor
Dobrucká Katarína
Dudová Júlia
Ďurica Matej
Ďurišinová Veronika
Dvořáková Eva
Fabo Branislav
Fidlerová Veronika
Frčo Michal
Gazda Martin
Grancová Adriana
Gregorová Mária
Gröpl Lukáš
Haizerová Magdaléna
Hajzoková Alena
Hanková Ludmila
Hollá Kristína
Hollý Miroslav
Horváth Michal

Peťo

Vilma

Edo

„Pre túto neziskovku som sa rozhodol po tom, čo som pochopil, 
že sa nejedná o charitu, ktorá iba dáva potraviny. Klientom sa 
aktívne venujú naši sociálni pracovníci, ktorí sa im snažia pomôcť 
v rôznych ťažkých životných situáciách. “

„Po odchode do dôchodku som si po nejakom čase začal 
uvedomovať akúsi prázdnotu, pocit, že ešte nie je všetkému 
koniec, že by som mal začať splácať svoje dlhy. Potom mi napadlo 
jedno slovo – dobrovoľníctvo. “

„Mám túto prácu rada, psychicky si pri 
nej oddýchnem a zároveň mám dobrý 
pocit, že môžem slúžiť iným. “
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 Anonymní darcovia: 30 %
 Materské školy: 3 %
 Základné a stredné školy: 20 %
 Firmy, organizácie: 13 %
 Tesco zbierka: 11 %
 Nákup: 23 %

       Materské školy:

• Cirkevná materská škola Gianny  
Berettovej Mollovej, Bratislava

• Materská škola bl. Zdenky Schelingovej, 
Bratislava

• Materská škola sv. Vincenta de Paul, 
Bratislava

• Materská škola Švantnerova, Bratislava
• Škôlkáreň, Bratislava

       Základné a stredné školy:

• Gymnázium Metodova, Bratislava
• Piaristické gymnázium Jozefa 

Braneckého, Trenčín
• Spojená škola Svätej Rodiny, Bratislava
• Stredná zdravotnícka škola  

Záhradnícka, Bratislava

       Firmy a organizácie:

• Centrum rodiny n. o., Bazovského, 
Bratislava

• Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s., 
Bratislava

• Finančná správa SR, Bratislava
• Slovenská sporiteľňa, a. s., Bratislava
• Studio moderna, Bratislava

V roku 2020 sa do zbierky  „Stolček, prestri sa!” zapojili:

Podiel darovaných potravín:

Kto zaklope v núdzi na dvere DOMA, nezostane hladný, dostane záchranný balík potravín a postupne 
spolu s klientom zisťujeme, čo bolo príčinou jeho neľahkej situácie. 

 Počet odovzdaných záchranných balíkov: 30
    Počet rozvezených balíkov: 637

Jednou z aktivít DOMA je stála zbierka trvanlivých potravín „Stolček, prestri sa!“. Darcovia môžu nosiť trvanlivé potraviny 
a drogériu buď na vrátnicu kapucínskeho kláštora alebo ich vložiť do pripravenej debny v kostole. Do zbierky sa zapájajú 
aj materské, základné a stredné školy, firmy a organizácie. Kvôli pandémii boli minulý rok individuálne potravinové dary 
a zbierky obmedzené, preto sa časť potravín musela dokúpiť z finančných darov určených na tento účel.

V novembri a decembri sme sa v spolupráci s Bratislavskou arcidiecéznou charitou zapojili do Vianočnej potravinovej 
zbierky, ktorú organizoval obchodný reťazec Tesco. Vyzbierali sme na nej vyše tonu potravín a drogérie.

Hladných nasýtime
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Sociálny pracovník vedie s klientom rozhovor, ktorého výsledkom je prvotné zisťovanie, čo sa v jeho 
živote stalo a čo ho priviedlo pred dvere DOMA, aby požiadal o pomoc.

 Počet sociálnych pracovníkov: 1 zamestnanec (odborný garant) + 7 dobrovoľníkov

Klientom poskytujeme základné sociálne poradenstvo, pomáhame pri vypĺňaní a podávaní rôznych žiadostí, 
potvrdení a odvolaní, informujeme o postupoch a termínoch, komunikujeme so správcami bytov a ubytovní. 

Počas pandémie sme tiež pomáhali klientom vyplňovať a podávať žiadosti o pomoc zo strany štátu.  
Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny schválilo jednorazovú podporu pre 12 našich klientov; išlo o hu-
manitárnu pomoc a tzv. SOS dotáciu.

Počas ťažkej situácie klienta pomáhame rodinám potravinovými balíkmi. Raz mesačne naši dobrovoľníci rozvážači prinesú do 
domácnosti balík s trvanlivými potravinami a základnými hygienickými potrebami v hodnote priemerne 56 €. Zohľadňujeme 
počet ľudí žijúcich v domácnosti, ich diéty a alergie, aby potraviny, ktoré dostanú, nevyšli navnivoč. Súčasťou balíka je aj jednoduchý 
recept na varenie či pečenie a počas pandémie sme do balíkov vkladali aj ochranné rúška, antibakteriálne utierky a informačný 
leták ohľadne pomoci a prevencii proti nákaze. Ak však klient prestane spolupracovať, potravinová pomoc sa mu zastaví.

Ôsmim klientom sa natoľko zlepšila situácia, že už neboli odkázaní na potravinovú pomoc, no tým naša spolupráca s nimi nekončí.

Spolupráca s inými pomáhajúcimi organizáciami je neodmysliteľnou súčasťou našej práce a umožňuje nám zlepšovať a skva- 
litňovať poskytované sociálne služby. Klient tak pracuje s viacerými odborníkmi, ktorí kooperujú na dosiahnutí spoločných cieľov.

Porozprávame sa

Držíme núdznych nad „vodou“

Vďaka spolupráci s viacerými organizáciami sme dostali ochranné rúška, ktoré slúžili pre našich dobrovoľníkov i klientov.

V spolupráci so Slovenskou katolíckou charitou a spoločnosťou dm drogerie markt sme pomohli dvom našim rodinám s malými 
deťmi získať poukazy na ročnú zásobu plienok.

V rámci Vianočnej kampane s heslom „aj núdzny človek a dieťa z núdznej rodiny si nájde pod stromčekom darček“ sme v spolu- 
práci s partnermi AT&T, Martinus a Bookmedia obdarili našich klientov dekou a deti knižkami, maľovankami, záložkami a taškami.

Pandémia si vyžiadala zmeny aj v našom systéme pomoci. Počas apríla a mája balili potravinové balíky bratia kapucíni, keďže  
sklad sa nachádza v ich dome a rozviezli ich naši rozvážači „bezkontaktným“ spôsobom pri zachovaní všetkých opatrení.

Počas pandémie boli služby sociálnych pracovníkov žiadané ešte viac. Bolo potrebné prispôsobiť výkon sociálnej práce tak, aby 
nedošlo k ohrozeniu klientov ani pomáhajúcich osôb. Odlišnosť práce spočívala hlavne v spôsobe komunikácie, sociálni pracovníci 
uprednostnili skôr telefonický kontakt, prípadne emailovú komunikáciu. Osobných stretnutí v kancelárii bolo menej, ale vzrástol 
počet klientov vybavovaných osobne v teréne. Z dôvodu pandemických opatrení boli obmedzené možnosti v určitých oblastiach 
práce, napr. pri kontaktovaní úradov, inštitúcii a komunitných centier, obmedzenie vstupu do ubytovní a pod. V konečnom dôsled-
ku však samotná práca s klientmi zostala nezmenená.

„Klienti boli často v dôsledku pandémie vystresovaní a ustarostení. Mali strach, že 
ochorejú alebo prídu o prácu a živobytie, cítili sa bezmocní ochrániť seba a svojich 
blízkych; sužovali ich tiež pocity bezmocnosti, nudy, osamelosti a depresie kvôli 
izolácii. Sociálni pracovníci im preto poskytovali emocionálnu podporu prostred-
níctvom neformálnych rozhovorov. Tiež sme im poskytovali informácie o tom, 
čo sa deje a upozorňovali ich na preventívne opatrenia.“ Odborný garant sociálnej 
práce Juraj Hausleitner
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Väčšina klientov má problém s financiami, preto ich učíme pracovať s rozpočtom a zvyšujeme ich 
finančnú gramotnosť, pomáhame tiež s procesom oddlženia.

 Partneri: Sociálna banka (Slovenská sporiteľňa, a. s.)

Hľadáme vhodné pracovné príležitosti pre klientov, pomáhame s napísaním životopisu a žiadosti  
o zamestnanie.

 Počet klientov, ktorým sme vyhľadali a poslali ponuky práce/brigády: 24

Naši právnici a advokáti pripravujú podklady k právnym konaniam a v prípade potreby poskytujú 
právny názor ku konkrétnym prípadom (napr. určenie otcovstva, navýšenie výživného a iné právne 
poradenstvo).

 Partneri: Advokátska kancelária Soukeník – Štrpka
 Počet prípadov: 5

Seniori a ťažko chorí od nás dostávajú mesačne balíky potravín, ktoré nemusia nakupovať, šetríme 
im čas a peniaze, no predovšetkým sme pri nich v ich ťažkostiach ako ľudia – komunikujeme s nimi 
a pomáhame vytvárať pocit bezpečia.

 Počet seniorov: 13
 Počet osôb s ťažkým zdravotným postihnutím: 24

Manažujeme rozpočet domácnosti

Stojíme za ľuďmi v súdnych konaniach

Sme nablízku seniorom a ťažko chorým

Hľadáme prácu

 Rozdané potraviny a drogéria: 7338 kg
 Počet domácností s potravinovou podporou: mesačne 50 – 57
 Potravinovú pomoc využívalo: priemerne 76 dospelých a 70 detí
 Počet baličov: 43
 Počet rozvážačov: 26
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Základným princípom podpory je, že je najúčinnejšia, ak je nepretržitá a nie jednorazová. Preto 
poskytujeme pravidelnú podporu klientom až do času, kým nie sú dostatočne obnovené ich vlastné
zdroje a kým nedokážu znovu stáť na vlastných nohách. Naša cesta s klientom končí, ale sme stále 
nablízku pripravení pomôcť, ak treba.

Najväčší počet klientov tvoria neúplné rodiny, ktoré potrebujú nielen materiálnu pomoc. Pre lepšiu 
budúcnosť detí je dôležité vzdelanie, preto sme nápomocní aj v tejto oblasti a deti doučujeme v po-
trebných predmetoch. Keďže sa v rámci preventívnych opatrení zatvorili školy, potreba doučovania 
detí bola ešte naliehavejšia. Kvôli pandemickej situácii prebiehalo doučovanie najmä online formou.

 Predmety: angličtina, matematika
 Počet dobrovoľníkov: 2
 Počet detí: 3
 Počet hodín: 87,5

„Procesy a ciele práce s klientmi smerujú k opätovnému sociálnemu začleneniu 
klienta, aby tí, ktorí sú v riziku sociálnej chudoby, získali vhodné príležitosti 
a nevyhnutné vlastné zdroje na to, aby sa mohli zúčastniť na ekonomickom, 

sociálnom a kultúrnom živote a mali lepšiu životnú úroveň.“

Kým dokážu „vstať a kráčať”

Doučujeme Čím sme žili DOMA
Dobrovoľníci. DOBRO. VOĽNOSŤ.
Baliči, rozvážači, sociálni pracovníci, marketéri, fundraiser, koordinátori, pomocníci, ekonómka, právnici, skladníci, 
sekretár, asistentka manažéra, manažér... Všetci sme za (náročný) rok 2020 odviedli kus práce, aby dobro mohlo rásť. Ale 
DOMA nie je len o práci a službe, ale aj o vzťahoch, osobnom raste či radosti.

Prvá marcová sobota sa niesla v znamení spoločne stráveného času. Na stretnutí dobrovoľníkov nám koordinátori bližšie 
predstavili jednotlivé pracovné skupiny, ich výzvy, plány a motivácie. Cez fotky sme si priblížili aktivity a akcie počas 
predchádzajúceho roka. Nechýbali ani rozhovory, smiech, zdieľania či spoločná práca a spoločný obed.

Uvedomujeme si dôležitosť vzdelávania nás dobrovoľníkov, aby 
naša služba bola efektívnejšia. Sociálna pracovníčka Mgr. Denisa 
Lamačková nám spravila dve vzdelávacie stretnutia na tému 
komunikácia. Na prvom sme sa zamerali na to, čo je za správaním 
ľudí a ich reakciami, aké je ich vnútorné prežívanie a akú podporu 
môžeme my zvoliť. Na druhom stretnutí sme sa zamýšľali nad 
komunikáciou v tlaku, a to najmä prakticky v prípadových situáciách.

Absolvovali sme tiež workshop o online marketingu spolu s 
marketingovým odborníkom Marošom Kortišom.

Sociálni pracovníci mali prvé stretnutie so supervízorkou, PhDr. 
Danou Maňasovou, PhD. Supervízia im pomáha pozerať sa na svoju 
profesijnú činnosť z iného pohľadu, k zamysleniu sa a sebareflexii.
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Ako to vidíme dnes a zajtra
Nebol to ľahký rok pre nikoho, bola to skúška našich ľudských možností, ale aj schopnosti navzájom si pomáhať v časoch, 
keď sa nebolo možné stretávať.  O to viac si uvedomujeme, ako nás tento čas zmenil, čo všetko užitočné sme zvládli kvôli 
pandémii a zostane nám to aj po nej. Naučili sme sa oveľa viac komunikovať v online priestore, ale DOMA nám veľmi chýbal 
osobný rozmer stretnutí: naše od „človeka k človeku“ svojím spôsobom trpelo.  Ale do budúcnosti pozeráme s nádejou...

Veríme, že sa nám podarí nielen udržať naše aktivity aj v pokračujúcich časoch pandémie, ale aj naďalej sa rozvíjať vďaka 
darcom, partnerom, dobrovoľníkom i samotným klientom. Pod tlakom doby prichádzame na riešenia, ktoré by nám v 
normálnych časoch ani nenapadli. Pokračujeme v projekte možného rozširovania priestorov, vylepšujeme spoluprácu s 
klientmi, dopĺňame menšie či o niečo väčšie služby existujúcim či novoprichádzajúcim klientom. Nezatvorili sme dvere 
ani pred tými, ktorí sa k nám v tomto ekonomicky ťažkom období vracajú. DOMA majú stále dvere otvorené. 

„Ak máme z pandémie vyjsť menej sebeckí, 
musíme sa nechať dotknúť bolesťou iných.“

Pápež František

Posunuli sme sa dopredu aj v oblasti virtuálneho sveta. Rozbehli sme nové sociálne siete – Instagram a LinkedIn a naša 
webová stránka sa rozšírila o anglickú mutáciu.

V máji a decembri sme sa zapojili do celosvetového sviatku štedrosti, darovania a dobrovoľníctva – GivingTuesday. Okrem 
propagácie DOMA nás ľudia mohli podporiť aj finančne alebo potravinovými darmi.

Počas leta sme predstavili poslanie DOMA cez príbehy našich dobrovoľníkov na webe a sociálnych sieťach.

Ako bonus pre dobrovoľníkov boli konverzačné hodiny angličtiny a nemčiny. Bolo to vzdelávanie i teambuilding zároveň.

Z mimoriadnej dotačnej výzvy mestskej časti Bratislava-Dúbravka sme získali financie vo výške 1 600 € na realizáciu 
projektu „Ochrana DOMA pred pandémiou“. Cieľom bolo zabezpečiť nákup ochranných a dezinfekčných prostriedkov pre 
zamestnanca a dobrovoľníkov organizácie, aby sme aj v tak náročnej dobe mohli byť blízko ľuďom.

Od Nadácie Orange sme prostredníctvom Nadácie Pontis dostali jednorazové ochranné rukavice pre prácu dobrovoľníkov.
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Hospodárenie

Orgány neziskovej organizácie Doma u Kapucínov 
– Správna rada, Dozorná rada

Míľniky Doma u Kapucínov
Doma u Kapucínov, n. o. sídli v priestoroch, ktoré jej ako bezplatnú výpožičku poskytol zriaďovateľ, t. j. Kapucíni  
na Slovensku.

Základom našej práce je služba  ľuďom. S tým súvisí aj štruktúra výdavkov, ktoré sú prehľadne popísané v tabuľke nižšie. Formou 
sociálneho poradenstva pomáhame odhaľovať príčiny a hľadať riešenia problémov. Najvyššiu časť výdavkov teda tvoria osobné 
náklady. Do trvalého pracovného pomeru s nárokom na odmenu sme zatiaľ prijali iba jedného odborného sociálneho pracovníka, 
ktorý spĺňa potrebné kvalifikačné predpoklady. Už teraz však vieme, že to nestačí.

Prevažnú časť prevádzkových, riadiacich, administratívnych a účtovných úkonov vykonávajú naši dobrovoľníci bez nároku na 
odmenu. Podobne veľkú časť aktivít, ktoré priamo súvisia so sociálnou prácou, vykonávajú dobrovoľníci bezplatne. Výkony 
dobrovoľníkov sme ocenili minimálnou mzdovou sadzbou a aktivovali sme ich do nákladov na prijaté služby v hodnote 16 368 €.

Počas roku 2020 nedošlo k žiadnym zmenám v zložení orgánov neziskovej organizácie.

• Štatutárny orgán: riaditeľ Branislav Fabo
• Správna rada: Norbert Pšenčík (predseda), Miroslav Kulich (člen), Mária Plešková (člen)
• Dozorná rada: Marko Pagáč (predseda), Anna Huščavová (člen), Peter Štrpka (člen)

• 2013: založenie neziskovej organizácie Doma u Kapucínov
• 2014: spustenie stálej zbierky trvanlivých potravín „Stolček, prestri sa!“
• 2015: rozšírenie činnosti o základné sociálne poradenstvo pre klientov
• 2017: zamestnanie odborného garanta sociálnej práce na plný pracovný úväzok
• 2017/2018: zriadenie kancelárie pre prácu sociálnych pracovníkov a iné dobrovoľnícke aktivity

Výdavky na hlavnú činnosť   Suma v EUR 
rok 2020 

 Suma v EUR  
rok 2019 

Nákup materiálu a drobného majetku 1 512 2 223

Opravy vozidla určeného na rozvoz potravín 828 – 

Priame výdavky na organizovanie letného detského tábora v r. 2019. V roku 2020 musel byť 
letný tábor zrušený.

– 55

Vedľajšie výdavky na dobrovoľnícku činnosť 996 329

Výdavky na rôzne drobné služby (školenia, poplatky za využívanie portálu „darujme“ a „ľudia 
ľuďom“, diaľničná známka, predbežné náklady na prípravu stavby)

2 402 741

Telefónne poplatky a platby za internet 406 526

Licenčné poplatky – softvér 2 160 2 160

Aktualizácia web stránky – jazyková mutácia 558 2 380

Osobné výdavky na sociálneho pracovníka 21 553 23 634

Ostatné priame výdavky pre klientov (potraviny, výdavky na drogériu súvisiace s epidemickou 
situáciou, respirátory)

3 496 176

SPOLU výdavky na hlavnú činnosť 33 911 32 224

Podrobný rozpis výdavkov na hlavnú činnosť
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V porovnaní s minulým rokom došlo len k miernemu zvýšeniu celkových výdavkov. Licenčné poplatky za softvér, ktorý nám 
pomáha pri organizovaní práce, evidovaní klientov, množstva prijatých a rozdaných potravín, sú už stabilizované. Zvýšili sa výdavky 
na rôzne drobné služby, hlavne poplatky portálom „darujme“ a „ľudia ľuďom“, čo veľmi úzko súvisí so zvýšením sumy vyzbieraných 
darov od fyzických osôb.

Rok 2020 bol výrazne poznamenaný pandemickou situáciou, preto sa plánované rozvojové aktivity nepodarilo zrealizovať. Naše 
skúsenosti poukazujú na stále vyššiu potrebu odborných zamestnancov, ktorí budú svoju prácu vykonávať ako svoje hlavné 
povolanie a nielen v čase svojho voľna ako dobrovoľníci.

Zdrojom našich peňažných príjmov sú najmä prijaté dary od fyzických a právnických osôb a príspevky zriaďovateľa. V prípade 
účelových darov prísne sledujeme ich použitie na darcom určený cieľ. Z finančných darov prijatých v roku 2020 od fyzických osôb 
tvorili prostriedky priamo určené na financovanie platu sociálneho pracovníka sumu celkom 2 563 €.

Na strane obežného majetku došlo k nárastu peňazí na bankovom účte, čím získavame lepšiu finančnú 
stabilitu, ktorá je predpokladom ďalšieho rozvoja. Motorové vozidlo, ktoré sme v minulých rokoch 
nadobudli z účelového finančného daru, je už odpísané a jeho účtovná hodnota je teda nulová. Vozidlo 
naďalej využívame hlavne na rozvoz potravín.

Zdroj a účel príjmov   Suma v EUR 
rok 2020 

 Suma v EUR  
rok 2019 

Prijaté dary od právnických osôb bez konkrétneho určenia 100 320

Prijatý príspevok od občianskeho združenia CLARUS – rok 2019 – 5 000

Prijatý  grant od AT&T Foundation  (4000 $) 3 457 –

Nepeňažný dar – tlačiareň od ALZA SK s.r.o. 436 –

Prijatý dar od nadácie Centra pre filantropiu určený na nákup drobného majetku – pre účely 
vzdelávania – rok 2019

– 610

Prijatý príspevok od zriaďovateľa – prerozdelenie prijatého podielu zaplatenej dane 12 000 4 000

Prijaté dary od FO 40 615 22 670

         v tom:         Príspevky prijaté na účet DuK 15 831 12 350

                              Príspevky prostredníctvom portálu ľudia ľuďom 24 584 10 290

                              Príspevky  určené na financovanie detského letného tábora 200 30

Prijatá dotácia od: Mestská časť Bratislava-Dúbravka 1 600 -

Spolu príjmy 58 208 32 600

Prehľad peňažných tokov   Suma v EUR 
rok 2020 

 Suma v EUR  
rok 2019 

Stav peňažných prostriedkov na začiatku obdobia 47 010 46 634

Prijaté peňažné dary a príspevky 56 172 32 600

Príjmy z dotácií 1 600 –

Peňažné príjmy spolu 57 772 32 600

Výdavky na hlavnú činnosť podľa rozpisu v tabuľke -                    33 911 -            32 224

Výdavky spolu -                    33 911 -            32 224

Stav peňažných prostriedkov na konci obdobia 70 871 47 010

Majetok   Suma v EUR 
rok 2020 

 Suma v EUR  
rok 2019 

Neobežný majetok – 1 628

         v tom:         motorové vozidlo po odpočítaní oprávok – 1 628

Obežný majetok 70 871 47 010

         v tom:         peniaze v pokladnici 62 405

                              ceniny 249 173

                              peniaze na bankovom účte 70 560 46 432

Náklady budúcich období 113 262

Majetok spolu 70 984 48 900

Prehľad darov a príjmov za roky 2020 a 2019 podľa zdrojov

Prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch (cash flow)

Stav a pohyb majetku a záväzkov
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Výsledky minulých rokov, ako aj výsledok hospodárenia za rok 2020 znamenajú pre nás nevyhnutnú 
finančnú rezervu vytvorenú na odbornú sociálnu prácu.

Vlastné zdroje a záväzky   Suma v EUR 
rok 2020 

 Suma v EUR  
rok 2019 

Vlastné zdroje krytia 68 829 45 143

         v tom:         výsledky minulých rokov vrátane ZI 45 144 44 734

                              výsledok hospodárenia za bežný rok 23 685 409

Záväzky spolu 2 154 2 129

         v tom:         záväzky z obchodného styku 317 305

                              záväzky voči zamestnancom 1 149 1 131

                              záväzky voči sociálnej a zdravotnej poisťovni 561 559

                              záväzky voči DÚ z dane zo závislej činnosti 127 134

Výnosy budúcich období – 1 628

         v tom:         časovo rozlíšený prijatý dar na nákup vozidla – 1 628

Vlastné zdroje a cudzie zdroje spolu 70 983 48 900

Prílohy
Účtovná závierka ...................................................................26 

Poznámky k účtovnej závierke ..........................................29
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Čl. I 
Všeobecné údaje 

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

zriaďovateľom účtovnej jednotky, dátum založenia alebo zriadenia účtovnej jednotky. 
 
Slovenská provincia rádu menších bratov kapucínov, skr. Kapucíni na Slovensku, so sídlom Župné nám. 10, 
P. O. Box 235, 814 99 Bratislava 1, konajúca prostredníctvom provinciálneho ministra a jeho definitória, založila 
neziskovú organizáciu v zmysle ust. § 5 a nasl. zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich 
všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov.  
Dátum založenia: 19.12.2013 
Dátum vzniku:      20.12.2013 
 
2. Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov  a iných orgánov účtovnej jednotky; 

uvádzajú sa mená a priezviská členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov 
účtovnej jednotky. 

Orgány Doma u Kapucínov, n.o. (ďalej aj Nezisková organizácia, N.o. alebo účtovná jednotka):  
 
Štatutárny orgán:  Riaditeľ – Branislav Fabo od 15. augusta 2018 
 
Správna rada: 
Miroslav Kulich 
Norbert  Pšenčík  
Mária Plešková 
 
Dozorná rada: 
Anna Huščavová 
Marko Pagáč 
Peter Štrpka 

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

účtovná jednotka vykonáva. 
Druh všeobecne prospešných služieb, zapísaných v registri neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne 
prospešné služby vedeného Okresným úradom Bratislava č. spisu: OU-BA-OVVS1-2013/22088 dňa 20. decembra 
2013 (ďalej len register): 
Výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby. 
Poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti. 
Tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt so zameraním aj na osoby v núdzi, 
organizovanie osvetových podujatí, školení, kurzov s cieľom zvýšenia povedomia na stravovacie, hygienické 
a pracovné návyky, organizovanie stretnutí, kultúrnych, spoločenských podujatí, výstav, prezentácií, osvetových 
podujatí a ďalšie všeobecne prospešné služby v oblasti  výskumu, vývoja, vedecko-technických služieb 
a informačných služieb so zameraním na informačné služby, poskytovanie informácií aj prostredníctvom internetu 
a drobných tlačovín, spracovanie a realizácia projektov s cieľom získania finančných prostriedkov z rôznych fondov. 
 
Od roku 2015 poskytuje ďalšie služby v oblasti poskytovania sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti podľa 
osobitného zákona: 
- sociálne poradenstvo zamerané na pomoc fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii,  vykonávané na 
úrovni základného sociálneho poradenstva formou  terénnou. 

 
4.  Priemerný prepočítaný počet zamestnancov, a z toho počet vedúcich zamestnancov účtovnej jednotky za 

účtovné obdobie, za ktoré sa zostavuje účtovná závierka (ďalej len „bežné účtovné obdobie“) a za 
bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie. Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou 
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a počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas bežného 
účtovného obdobia a bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia.  
 

Bežné  účtovné 
obdobie 

Bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie 

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov 1 1 
z toho  počet vedúcich zamestnancov 0 0 
Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou  0 0 
Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku 
činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia 92 115 

Počet dobrovoľníkov k poslednému dňu účtovného 
obdobia 92 88 

 
5. Informácia o organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky. 

Žiadne organizácie nie sú v zriaďovateľskej pôsobnosti Neziskovej organizácie. 
 

Čl. II 
Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach 

 
1. Informácia, či je účtovná závierka zostavená za splnenia predpokladu, že účtovná jednotka bude 

nepretržite pokračovať vo svojej činnosti.  
Účtovná závierka je zostavená za účtovné obdobie, od 1. januára 2020 do 31. decembra.2020 za predpokladu 
nepretržitého pokračovania v činnosti. 
2. Zmeny účtovných zásad a zmeny účtovných metód s uvedením dôvodu týchto zmien a vyčíslením ich 

vplyvu na finančnú hodnotu majetku, záväzkov, základného imania a výsledku hospodárenia účtovnej 
jednotky. 

V porovnaní s predchádzajúcim účtovným obdobím nastala drobná zmena v oceňovaní aktivovanej práce 
dobrovoľníkov, keď k hodinovej sadzbe minimálne mzdy je pripočítané aj príslušné % odvodov do poistných fondov 
účtovných zásad a účtovných metód. 

Položka Spôsob ocenenia 
a)  dlhodobý nehmotný majetok obstaraný 
kúpou 

Nezisková organizácia nenadobudla nehmotný majetok do 
svojho vlastníctva 

b)  dlhodobý nehmotný majetok obstaraný 
vlastnou činnosťou 

N. o. nenadobudla majetok vlastnou činnosťou 

c)  dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným 
spôsobom 

N. o. nenadobudla nehmotný  majetok iným spôsobom 

d)  dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou Obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a 
náklady súvisiace s obstaraním. Majetok, ktorého 
obstarávacia cena je nižšia ako 1 700 EUR sa účtuje  do 
nákladov bežného účtovného obdobia. 

e)  dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou 
činnosťou 

N. o. nenadobudla majetok vlastnou činnosťou  

f) ) dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným 
spôsobom (bezodplatným nadobudnutím, 
vydaním v rámci reštitúcií, majetok zistený na 
základe inventarizácie) 

N. o. nenadobudla hmotný  majetok iným spôsobom 

g)  dlhodobý finančný majetok N. o. nenadobudla dlhodobý finančný majetok 
h)  zásoby obstarané kúpou Zásoby sa oceňujú nižšou z nasledujúcich hodnôt: 

obstarávacou cenou (nakupované zásoby) alebo čistou 
realizačnou hodnotou ku dňu účtovnej závierky ak je čistá 
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realizačná hodnota nižšia ako obstarávacia cena. 
i)  zásoby obstarané vlastnou činnosťou N. o. nenadobudla zásoby vlastnou činnosťou 
j)  zásoby obstarané iným spôsobom Zásoby potravín prijaté od darcov pre účely ďalšieho 

darovania sú ocenené v nulovej hodnote, nakoľko pre 
účtovnú jednotku nepredstavujú zdroj príjmov, ďalej sú 
odovzdané bezodplatne osobám, ktorým poskytujeme 
sociálnu pomoc. T. j. čistá realizačná hodnota je ku dňu 
účtovnej závierky rovná nule. Zásoby sú evidované 
v skladovej evidencii v merných jednotkách. 

k)  pohľadávky  Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou 
hodnotou; postúpené pohľadávky  sa oceňujú 
obstarávacou cenou vrátane nákladov súvisiacich 
s obstaraním. V roku 2020 n. o. neposkytovala svoje 
služby za odplatu, preto jej nevznikli žiadne pohľadávky.  

l)  krátkodobý finančný majetok Nominálnou hodnotou 
m)  časové rozlíšenie na strane aktív súvahy Oceňujú sa v hodnote potrebnej na dodržanie zásady 

vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím 

n)  záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a 
úverov 

Záväzky sa pri ich vzniku  oceňujú menovitou hodnotou. 
Záväzky pri ich prevzatí sa oceňujú obstarávacou cenou. 
Rezervy sa oceňujú v očakávanej výške záväzku. 

o)  časové rozlíšenie na strane pasív Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa 
vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady 
vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím. Ako 
výnosy budúcich období sú vykázané účelové dary prijaté 
na nákup dlhodobého majetku. 

p)  deriváty, majetok a záväzky zabezpečené 
derivátmi 

N. o. neúčtovala o derivátoch 

r) aktivácie dobrovoľníckej práce Činnosti, ktoré pre n. o. vykonávajú dobrovoľníci 
bezodplatne sú zaradené do šiestich kategórií podľa 
stupňov náročnosti a ocenené hodinovou sadzbou 
minimálnej mzdy prepočítanej koeficientom pre príslušný 
stupeň náročnosti, zvýšené o príslušné % príspevkov do 
poistných fondov 

s) opravy chýb minulých období Významné opravy chýb minulých účtovných období sa 
účtujú  bez vplyvu na výsledok hospodárenia bežného roka 
prostredníctvom účtov vlastného imania. Nevýznamné 
opravy chýb minulých rokov sa účtujú výsledkovo. 
Nevyskytla sa potreba účtovať o oprave chýb minulých 
období. 

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

nehmotného majetku, pričom sa uvádza doba odpisovania, použité sadzby odpisov a odpisové metódy 
pri určení odpisov.  

 Odpisy dlhodobého hmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania. 
Motorové vozidlo:  doba odpisovania: 5 rokov, ročná  odpisová sadzba:  20 % 
4. Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku. Uvádza sa, či účtovná jednotka uplatňuje opravné 

položky a rezervy. 
Účtovná jednotka zatiaľ nemala dôvod účtovať o opravných položkách a rezervách. 
 
 

Poznámky (Úč  NUJ 3 – 01) IČO  4 5 7 4 2 3 8 3 /SID     

 

Čl. III 
Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe 

 
1. Údaje o dlhodobom nehmotnom a hmotnom majetku a dlhodobom hmotnom majetku za bežné účtovné 

obdobie a to: 
 

a) prehľad o dlhodobom majetku podľa položiek tohto majetku v členení podľa položiek súvahy; uvádza sa stav 
dlhodobého majetku v prvotnom ocenení na začiatku bežného účtovného obdobia, prírastky, úbytky a presuny tohto 
majetku a zostatok na konci bežného účtovného obdobia, 
b) prehľad oprávok a opravných položiek k dlhodobému majetku podľa jednotlivých položiek tohto majetku v členení 
podľa položiek súvahy; uvádza sa stav oprávok a opravných položiek k dlhodobému majetku na začiatku bežného 
účtovného obdobia, ich prírastky a úbytky počas bežného účtovného obdobia a zostatok na konci bežného 
účtovného obdobia, 
c) prehľad o zostatkových cenách dlhodobého majetku na začiatku bežného účtovného obdobia a na konci bežného 
účtovného obdobia. 
Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného  od 1. januára 2020 do 31. decembra 2020: 

Dlhodobý hmotný 
majetok Pozemky  

Umeleck
é diela a 
zbierky Stavby

Samosta
tné 

hnuteľn
é veci a 
súbory 
hnuteľn
ých veci

Dopravné 
prostriedk

y

Pestov
ateľské 
celky 

trvalýc
h 

porasto
v

Základné 
stádo a 
ťažné 

zvieratá

Drobný a 
ostatný 

dlhodobý 
hmotný 
majetok

Obstaran
ie 

dlhodobé
ho 

hmotného 
majetku

Posk.pred. 
na DHM 

(051)

SPOLU

a b c d e f g h i j
Prvotné ocenenie
K 1. 1. 2020 8 880   8 880              
Prírastky -                   
Úbytky -                   
Presuny -                   
K 31. 12. 2020        -             -             -             -           8 880         -               -               -                   -      8 880              
Oprávky:
K 1. 1. 2019 7 252   7 252              
Prírastky 1 628   1 628              
Úbytky -                   
Presuny
K 31. 12. 2020        -             -             -             -           8 880         -               -                   -                      8 880    
Opravné položky
K 1. 1. 2019 -                   
Prírastky -                   
Úbytky -                   
Presuny
K 31. 12. 2020        -             -             -             -           -               -                   -                            -      
Zostatková cena
K 1. 1. 2020        -             -             -             -           1 628         -               -                   -      1 628              
K 31. 12. 2020        -             -             -             -                -           -               -               -                   -      -                   
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Dlhodobý hmotný 
majetok Pozemky  

Umeleck
é diela a 
zbierky Stavby

Samosta
tné 

hnuteľn
é veci a 
súbory 
hnuteľn
ých veci

Dopravné 
prostriedk

y

Pestov
ateľské 
celky 

trvalýc
h 

porasto
v

Základné 
stádo a 
ťažné 

zvieratá

Drobný a 
ostatný 

dlhodobý 
hmotný 
majetok

Obstaran
ie 

dlhodobé
ho 

hmotného 
majetku

Posk.pred. 
na DHM 

(051)

SPOLU

a b c d e f g h i j
Prvotné ocenenie
K 1. 1. 2019 8 880   8 880              
Prírastky -                   
Úbytky -                   
Presuny -                   
K 31. 12. 2019        -             -             -             -           8 880         -               -               -                   -      8 880              
Oprávky:
K 1. 1. 2019 5 476   5 476              
Prírastky 1 776   1 776              
Úbytky -                   
Presuny
K 31. 12. 2019        -             -             -             -           7 252         -               -                   -                      7 252    
Opravné položky
K 1. 1. 2019 -                   
Prírastky -                   
Úbytky -                   
Presuny
K 31. 12. 2019        -             -             -             -           -               -                   -                            -      
Zostatková cena
K 1. 1. 2019        -             -             -             -           3 404         -               -                   -      3 404              
K 31. 12. 2019        -             -             -             -           1 628         -               -               -                   -      1 628              

 

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

Na dlhodobý majetok nie je zriadené záložné právo. 
3.Údaje o spôsobe a výške poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku. 
Nezisková organizácia má poistené vlastné motorové vozidlo  pre účely havarijného a zákonného poistenia. 
4. Údaje o štruktúre dlhodobého finančného majetku za bežné účtovné obdobie a jeho umiestnenie v členení 
podľa položiek súvahy a o zmenách, ktoré sa uskutočnili v priebehu bežného účtovného obdobia 
v jednotlivých položkách dlhodobého  finančného  majetku. 
Nezisková organizácia nevlastní dlhodobý finančný majetok 
5. Prehľad o významných položkách krátkodobého finančného majetku a  o ocenení krátkodobého 
finančného majetku  reálnou hodnotou ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, pričom sa uvádza 
vplyv takéhoto ocenenia na výsledok hospodárenia účtovnej jednotky. 
Nezisková organizácia nevlastní krátkodobý finančný majetok okrem peňazí v pokladnici a na bankovom účte. 
6. Prehľad  opravných položiek k zásobám, pričom sa uvádza ich stav na začiatku bežného účtovného 
obdobia, tvorba, zníženie alebo zúčtovanie opravných položiek počas bežného účtovného obdobia a stav na 
konci bežného účtovného obdobia, ako aj dôvod tvorby, zníženia alebo zúčtovania opravných položiek 
k zásobám. 
K 31. 12. 2020 nezostali na sklade zásoby nadobudnuté kúpou, preto nebol dôvod na tvorbu opravných položiek. 
7. Opis významných pohľadávok v nadväznosti na položky súvahy a v členení na pohľadávky za hlavnú 
nezdaňovanú  činnosť,  zdaňovanú činnosť a podnikateľskú činnosť. 
K 31.12.2020 je zostatok pohľadávok nula. 
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8. Prehľad významných položiek časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období. 
Náklady budúcich období v sume 113 EUR  (rok 2019: 262 EUR) obsahujú časovo rozlíšené poistné zo zákonného 
poistenia motorového vozidla, v roku 2019 sa časovo rozlišovalo aj  havarijné poistenie hradené vopred. Na rok 2021 
sa havarijné poistenie uhrádzalo až v roku 2021. 
9. Opis a výška zmien vlastných zdrojov krytia neobežného majetku a obežného majetku podľa položiek 
súvahy za bežné účtovné obdobie, a to  
a) opis základného imania, nadačného imania v nadáciách, výška vkladov zakladateľov alebo zriaďovateľov, prioritný 
majetok v neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby, prevody zdrojov z fondov účtovnej 
jednotky a podobne; za jednotlivé položky sa uvádza stav na začiatku bežného účtovného obdobia, jednotlivé 
prírastky, úbytky, presuny a zostatok na konci bežného účtovného obdobia, 
b) opis jednotlivých druhov fondov, ktoré tvorí účtovná jednotka, stav na začiatku bežného účtovného obdobia, 
prírastky, úbytky, presuny a zostatok na konci bežného účtovného obdobia. 
 

 
Stav na začiatku 
bežného 
účtovného 
obdobia 

Prírastky Úbytky Presuny Stav na konci 
bežného 
účtovného 
obdobia 

Imanie a fondy    

Základné imanie 12 932    12 932 
z toho:  
nadačné imanie 
v nadácii 

     

vklady zakladateľov      

prioritný majetok      

Fondy tvorené podľa 
osobitného predpisu 

     

Fond reprodukcie      

Oceňovacie rozdiely 
z precenenia majetku a 
záväzkov 

     

Oceňovacie rozdiely 
z precenenia 
kapitálových účastín 

     

Fondy zo zisku 
Rezervný fond      
Fondy tvorené zo zisku      
Ostatné fondy      
Nevysporiadaný 
výsledok hospodárenia 
minulých rokov 

31803 
  

409 32212 

Výsledok hospodárenia 
za účtovné obdobie 409 23685  - 409 23685 
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10. Informácia o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty vykázanej v minulých 
účtovných obdobiach. 

Názov položky Bezprostredne predchádzajúce účtovné 
obdobie 

Účtovný zisk 409 
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 409 

Iné   
 

Základné imanie neziskovej organizácie je vytvorené z výsledkov hospodárenia za roky 2014 a 2015. Výsledok 
hospodárenia za rok 2016 až 2019 je ponechaný ako nevysporiadaný výsledok minulých rokov a bude slúžiť na 
financovanie nákladov súvisiacich s hlavnou činnosťou n.o. v ďalších rokoch. Prijaté dary zatiaľ prevyšujú výdavky, 
čo umožňuje neziskovej organizácii kumulovať zdroje na aktívnejšie rozvinutie činnosti spočívajúcej v komplexnom 
sociálnom poradenstve v ďalších rokoch. 
11. Opis a výška cudzích zdrojov, a to 
a) údaje o jednotlivých druhoch rezerv, ktoré tvorí účtovná jednotka; uvádza sa stav rezerv na začiatku bežného 
účtovného obdobia, ich tvorba, zníženie, použitie alebo zrušenie počas bežného účtovného obdobia a zostatok 
rezervy na konci bežného účtovného obdobia, pričom sa uvedie predpokladaný rok použitia rezervy, 
Zatiaľ nebol dôvod tvoriť rezervy. 
b) údaje o významných položkách na účtoch 325 -  Ostatné záväzky a 379 – Iné záväzky; uvádza sa začiatočný 
stav, prírastky, úbytky a konečný zostatok podľa jednotlivých druhov  záväzkov, 
žiadne  
c) prehľad  o výške záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti, 

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 2 155 2 129 

Krátkodobé záväzky spolu 2 155 2 129 
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 2 155 2 129 
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12. Prehľad o významných položkách výnosov budúcich období v členení najmä na 

a) zostatkovú hodnotu bezodplatne nadobudnutého dlhodobého majetku, 
b) zostatkovú hodnotu dlhodobého majetku obstaraného z dotácie, 
c) zostatok nepoužitej dotácie alebo grantu, 
d) zostatok nepoužitej časti podielu zaplatenej dane, 
e) zostatkovú hodnotu dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane. 

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  

1 628  1 628 0 

dotácie zo štátneho rozpočtu 
alebo  z prostriedkov 
Európskej únie 

    

dotácie z rozpočtu obce 
alebo z rozpočtu vyššieho 
územného celku 

    

Grantu     
podielu zaplatenej dane 0  0 0 
dlhodobého  majetku  
obstaraného z podielu 
zaplatenej dane 

    

 
 

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

 
1. Prehľad tržieb za vlastné výkony a tovar s uvedením ich opisu a vyčíslením hodnoty tržieb podľa 

jednotlivých hlavných druhov výrobkov,  služieb hlavnej činnosti a podnikateľskej činnosti účtovnej 
jednotky. 
Neboli dosiahnuté tržby za vlastné výkony. Nezisková organizácia poskytuje svoje služby klientom bezplatne. 
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2. Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek prijatých darov, osobitných výnosov, zákonných 
poplatkov a iných ostatných výnosov.  

Popis významných výnosov  Suma v EUR rok 
2020 

Suma v EUR rok 
2019 

Prijaté príspevky od zriaďovateľa 12 000 4 000 
Prijaté dary a príspevky od právnických osôb 3 993 5 930 
Aktivácia bezplatnej dobrovoľníckej činnosti 16 368 10 034 
Výnosy z prijatých príspevkov fyzických osôb – priamo na účet  16 031 12 350 
Výnosy z prijatých príspevkov – cez portál „Ľudia ľuďom“ 24 584 10 290 
Iné ostatné výnosy – rozpustenie výnosov BO v pomernej výške 
odpisov  1 628 1 776 

Prijaté dotácie od Mestskej časti Bratislava - Dúbravka 1 600  
 

Práca dobrovoľníkov, ktorú vykonávajú  pre našu neziskovú organizáciu bez nároku na odmenu, bola ocenená 
hodinovou sadzbou, ktorá vychádzala z  minimálnej hodinovej mzdy  pre rôzne stupne náročnosti a zvýšená o 35 
% odhad odvodov do poistných fondov 

V roku 2020 účtovná jednotka nebola príjemcom príjmov z podielu zaplatenej dane. Prijala však prerozdelený 
príspevok z podielu zaplatenej dane od zriaďovateľa.  Tieto prostriedky boli použité na úhradu mzdových nákladov 
na sociálneho pracovníka. 

3. Prehľad  dotácií a grantov, ktoré účtovná jednotka prijala v priebehu bežného účtovného obdobia. 
  V priebehu roka 2020 sme prijali nasledovné dotácie a granty: 

Poskytovateľ poskytnutá suma  

AT&T Foundation 3 457 

Mestská časť Bratislava Dúbravka 1 600 
 
4.Opis a suma významných položiek finančných výnosov; uvádza sa aj celková suma kurzových ziskov, 

pričom  osobitne sa uvádza hodnota kurzových ziskov účtovaná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje 
účtovná závierka. 

Nevznikli významné finančné výnosy. 
5. Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek nákladov, nákladov na ostatné služby, osobitných 

nákladov a iných ostatných nákladov.  
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Náklady na hlavnú činnosť 

Suma v EUR rok 2020 Suma v EUR rok 
2019 

Nákup drobného majetku a materiálu (PHL, drobný majetok, 
obaly, reklamné predmety, pomocný, materiál) 1 512 2 223 

Opravy vozidla 828  
Letný tábor, vedľajšie náklady na dobrovoľnícku  činnosť 996 384 
Rôzne služby – poplatky systému DARUJME.sk, telefónne 
poplatky, internet, diaľničná známka,,) 3 040 1 307 

Aktualizácia web stránky – jazyková mutácia 558 2 380 
Licenčné poplatky – softvérové služby 2 160 2 160 
Aktivované náklady na bezplatné dobrovoľnícke služby 16 368 10 034 
Osobné náklady na sociálneho pracovníka 21 566 23 084 
Rôzne priame náklady na nákupy pre klientov (potraviny, 
výdavky súvisiace s epidemickou situáciou, ako dezinfekčné 
prostriedky, respirátory) 

 
3 496 

 

Ostatné poplatky (poistné) 262 649 
Ostatné náklady (repre, pokuta za STK uhradené z účelových 
darov) 

105 4 

Odpisy dlhodobého hmotného majetku 1 628 1 776 
SPOLU náklady na hlavnú činnosť 52 519 44 001 

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

V roku 2020 sme neboli priamym príjemcom podielu zaplatenej dane. Prostredníctvom zriaďovateľa, ktorý je 
príjemcom podielu zaplatenej dane sme prijali 12 000 EUR, ktoré sme použili na financovanie osobných nákladov 
odborného sociálneho pracovníka. 

 
Čl. V 

Opis údajov na podsúvahových účtoch 
 

Významné položky prenajatého majetku, majetku prijatého do úschovy,  odpísané pohľadávky a prípadné 
ďalšie položky. 
 
Nezisková organizácia má sídlo v priestoroch Slovenskej provincie rádu menších bratov kapucínov v Bratislave, 
zatiaľ využíva administratívne a skladovacie priestory formou bezplatnej výpožičky na základe Zmluvy o spolupráci. 
Na podsúvahových účtoch eviduje čiastku 6 900 EUR z predbežne uhradených výdavkov súvisiacich s prípravou na 
vybudovanie nových priestorov v zmysle Zmluvy o spolupráci. 
 
V priebehu roka 2020 sme bezplatne prijali na sklad potraviny od darcov a rozdelili sme ich našim klientom podľa 
vopred prijatých pravidiel v nasledovných množstvách: 
 

M.j. Príjem Výdaj 
v kg                             6 594,65                              5 907,38    
v l                             1 443,04                              1 584,00    

 
Zostatok je prenesený do ďalšieho roka. 
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Čl. VI 
Ďalšie informácie 

Informácie o významných skutočnostiach, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná 
závierka a dňom jej zostavenia. 
V období medzi  dátumom ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia nedošlo k udalostiam, 
ktoré by významne vplývali na informácie uvedené v tejto účtovnej závierke. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.3 Farebné variácie - biela

Doma u Kapucínov, n. o.
Župné nám. 10
813 03 Bratislava 1

IČO 45 742 383

Nezisková organizácia Doma u Kapucínov bola založená  
20. 12. 2013. Registrovaná je od 20. 12. 2013 Okresným úradom  
v Bratislave pod registračným číslom  
OVVS-22088/430/2013/NO.

         www.domaukapucinov.sk

         www.facebook.com/domaukapucinov
         www.instagram.com/domaukapucinov
         www.linkedin.com/company/domaukapucinov

         domaukapucinov.darujme.sk/darovanie
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