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VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODÁRENÍ NEVEREJNÉHO 
POSKYTOVATEĽA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB  

ZA ROK 2020 
 

1. Sídlo, vznik a postavenie poskytovateľa sociálnych služieb 

Nezisková  organizácia  HESTIA n.o.,  so sídlom  Bošániho ulica č. 1805/2  vznikla 18.7.2003,  bola 
zaregistrovaná  Krajským  úradom  v Bratislave 31.7.2003 pod  registračným  číslom OVVS-709/100/2003-
NO. 
 
HESTIA n.o. je neverejný poskytovateľ sociálnych služieb v pôsobnosti Bratislavského samosprávneho 
kraja, ktorý poskytuje celoročnú pobytovú sociálnu starostlivosť v Špecializovanom zariadení a Zariadení 
pre seniorov. 
Je zariadením plne vybaveným pre klientov s ľahším i ťažším zdravotným postihnutím s kapacitou 34 lôžok 
spojené s komplexnou sociálnou a ošetrovateľskou starostlivosťou, rozvojom medziľudských vzťahov a 
individuálnym prístupom ku každému klientovi. Sociálna starostlivosť sa poskytuje v bratislavskej časti 
Dúbravka – v objekte pôvodnej materskej škôlky s rozľahlou záhradou, ktorý je vo vlastníctve 
Bratislavského samosprávneho kraja. Nájomná zmluva je platná do roku 2039. 
 

2. Zmeny a  nové zloženie orgánov neziskovej organizácie, ku ktorým došlo 
v priebehu roka 

V júli 2020 sa pôvodní členovia správnej rady vzdali svojich funkcií a bola menovaná nová správna rada 
v zložení: Ing. Arch. Ivan Kočan – predseda, Barbora Zajacová a Ing. Eva Vlkovičová – ako členovia. 
Na zasadnutí 31.8.2020 nová správna rada vymenovala novú riaditeľku a štatutárnu zástupkyňu spoločnosti 
Ing. Katarínu Šimkovičovú, ktorá k 1.9.2020 nahradila pôvodnú riaditeľku Ing. Miladu Dobrotkovú,  MPH, 
ktorá 26.8.2020 požiadala o uvoľnenie z funkcie z dôvodu odchodu do dôchodku. 
Súčasne bola menovaná nová dozorná rada v zložení: Ing. Jozef Vlkovič, Ing. Mgr. Ľubica Kočanová a Mgr. 
Stanislav Kočan. 

3. Prehľad činností vykonávaných v  kalendárnom roku 2020 s uvedením 
vzťahu k účelu založenia neziskovej organizácie 

Hlavnou činnosťou zariadenia je poskytovanie sociálnej služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie 
z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu, alebo z dôvodu dovŕšenia 
dôchodkového veku. Poskytovanie sociálnej starostlivosti v zariadení pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané 
na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek. 
 
V zmysle základnej skladby činností podľa Zákona č. 448/2008 Zb. nezisková organizácia  počas roka 2020 
vykonávala nasledovné činnosti: 
§ 35 zariadenie pre seniorov s lôžkovou kapacitou 2 lôžka. 
§ 39 špecializované zariadenie s lôžkovou kapacitou 32 lôžok. 
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§ 58 stravovanie v jedálni primárne pre zamestnancov a obyvateľov zariadenia. 
 
V zariadení HESTIA, n. o. sa v roku 2020 poskytovala: 

- Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby 
- Sociálne poradenstvo 
- Opatrovateľská a zdravotno-ošetrovateľská starostlivosť 
- Ubytovanie 
- Stravovanie 
- Upratovanie, pranie, žehlenie a údržba šatstva 
- Úschova cenných vecí. 
 

4. Štruktúra prijímateľov sociálnych služieb 

Celková kapacita pre pobytovú formu sociálnych služieb je 34 obyvateľov. 
 
Špecializované zariadenie  kapacita 32 lôžok 
Zariadenie pre seniorov   kapacita 2 lôžka 
 
V roku 2020 sme priebežne prijali 28 nových klientov, z toho 9 do Zariadenia pre seniorov. V priebehu roka 
2020 zomrelo 30 obyvateľov, z toho 8 zo Zariadenia pre seniorov. 
 
Vekové zloženie klientov 
Do 62 rokov    3 
Od 63 rokov do 74 rokov  6 
Od 75 rokov do 80 rokov  4 
Od 81 rokov do 85 rokov  5 
Od 86 rokov do 90 rokov  6 
Nad 90 rokov    7 
 
Počet mužov:    14 
Počet žien:    17 
 
Stupne odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby 
VI. stupeň    31 
V. stupeň    0 
IV. stupeň    0 
 

5. Ročná účtovná závierka a zhodnotenie základných údajov v nej 
obsiahnutých 

Ročná účtovná závierka je priložená v zviazanej, opečiatkovanej a podpísanej Audítorskej správe za rok 
2020. Bola zverejnená v Registri účtovných závierok vedenom Ministerstvom financií SR. 
Súčasťou účtovnej závierky za rok 2020 je:  

 Správa nezávislého audítora a Stanovisko audítora. 
 Súvaha k 31.12.2020. 
 Výkaz ziskov a strát k 31.12.2020. 
 Poznámky k účtovnej závierke k 31.12.2020. 
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6. Výrok audítora k ročnej účtovnej závierke 
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7. Analýza súvahy 

Vybraný ukazovateľ 31.12.2020 % podiel na 
bilančnej 

sume 

31.12.2019 
% podiel 

na 
bilančnej 

sume 
Neobežný majetok         
nehmotný majetok - softvér 0,00 0,00% 0,00 0,00% 
Pozemky 0,00 0,00% 0,00 0,00% 
Stavby 154 527,72 77,04% 97 431,89 60,55% 
Samostatné hnuteľné veci 12 338,17 6,15% 9 769,00 6,07% 
Drobný a ostatný majetok 0,00 0,00% 0,00 29,05% 
Obežný majetok - Materiál 1 448,17 0,72% 1 046,67 0,65% 
Finančný majetok - pokladnica 31,30 0,02% 201,65 0,13% 
Finančný majetok - bankové účty 28 961,18 14,44% 47 105,56 29,28% 
Pohľadávky z obchodného styku 1 783,30 0,89% 4 592,15 2,85% 
Ostatné pohľadávky 570,32 0,28% 178,86 0,11% 
Majetok SPOLU 200 571,33 100,00 160 905,08 100,00 
základné imanie 1 759,28 0,88% 1 759,28 1,09% 
Ostatné fondy 26 486,05 13,21% 26 486,05 16,46% 
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia 
minulých rokov 29 168,02 14,54% -11 331,96 -7,04% 
Výsledok hospodárenia za účtovné 
obdobie 8 915,84 4,45% 40 499,98 25,17% 
Vlastné zdroje spolu 66 329,19 33,07% 57 413,35 35,68% 
Rezervy 21 407,50 10,67% 19 051,19 11,84% 
Dlhodobé záväzky 14 677,46 7,32% 14 051,04 8,73% 
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 23 090,06 11,51% 14 106,20 8,77% 
Krátkodobé záväzky voči zamestnancom 21 040,98 10,49% 21 769,78 13,53% 
Zúčtovanie so sociálnou poisťovňou a 
zdravotnými poisťovňami 16 054,78 8,00% 15 494,21 9,63% 
Daňové záväzky 4 176,67 2,08% 4 522,90 2,81% 
Ostatné záväzky 23 996,01 11,96% 415,95 0,26% 
Cudzie zdroje spolu 134 242,14 66,93% 103 491,71 64,32% 
Zdroje krytia  SPOLU 200 571,33 100,00 160 905,06 100,00 

 
K 31.12.2020 celkovú hodnotu majetku v objeme 200 571,33 EUR tvoril hlavne neobežný majetok – 

budovy a stavby, čo predstavuje technické zhodnotenie prenajatej budovy v pomere 77,04% bilančnej sumy 
a finančný majetok na bankových účtoch v pomere 14,44%. Samostatné hnuteľné veci a drobný majetok 
predstavoval podiel 6,15 %. V porovnaní s rokom 2019 bol v roku 2020 začatý proces postupnej 
rekonštrukcie a technického zhodnotenia majetku a výmeny starého odpísaného inventáru a vnútorného 
zariadenia – čo sa prejavilo v náraste účtovnej hodnoty stavieb a poklesu drobného a ostatného majetku. 

Z pohľadu zdrojov krytia v roku 2020 mierne poklesol % - lny podiel vlastných zdrojov – na úkor 
významného medziročného poklesu výsledku hospodárenia. Podiel cudzích zdrojov narástol hlavne v 
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položke ostatných záväzkov, kde je premietnutý dopad poskytnutej pôžičky od osôb spriaznených so 
spoločnosťou na rekonštrukčné práce a nové vybavenie interiéru. 

Z celkových vykázaných dlhodobých záväzkov, predstavujú záväzky zamestnávateľa v prospech 
zamestnancov spoločnosti, z titulu tvorby a čerpania sociálneho fondu, sumu 14 677,46 EUR. Tieto záväzky 
sú dlhodobé, bez stanovenia doby splatnosti. 

V roku 2020 pokračovala priaznivá skladba a štruktúra vlastných a cudzích zdrojov krytia majetku 
v pomere 33,07% : 62,98%. 

 
Časová štruktúra obchodných pohľadávok a obchodných záväzkov 

Ukazovateľ 31.12.2020 31.12.2019 medziročný 
vývoj v % 

Pohľadávky do lehoty splatnosti 607,72 2 722,48 22,32% 
pohľadávky po lehote splatnosti 1 745,90 15 014,51 11,63% 
opravné položky k pohľadávkam 0,00 12 965,98 0,00% 
Pohľadávky brutto spolu 2 353,62 17 736,99 13,27% 
Pohľadávky netto po odpise 2 353,62 4 771,01 49,33% 
        
Záväzky do lehoty splatnosti 52 904,33 24 103,16 219,49% 
Záväzky po lehote splatnosti 16 295,87 15 600,54 104,46% 
Obchodné záväzky celkom 69 200,20 39 703,70 174,29% 

 
V roku 2020 sa pozitívne vyvíjala časová štruktúra pohľadávok, kedy pomer pohľadávok do lehoty 

splatnosti a po lehote splatnosti dosiahol hodnotu 26%:74% (v roku 2019 bol dosiahnutý pomer 15%:85%). 
V roku 2020 sa skvalitnila správa a manažment pohľadávok, čo sa prejavilo v poklese pohľadávok do lehoty 
splatnosti. K výraznému poklesu pohľadávok po lehote splatnosti došlo z titulu odpisu nedobytných 
pohľadávok, ku ktorým boli vytvorené opravné položky na 100%, kde správna rada rozhodla o odpise týchto 
pohľadávok z titulu ich nevymožiteľnosti. 

 
Medziročný nárast záväzkov z obchodného styku bol spôsobený hlavne: 
- Čerpaním nových pôžičiek od spriaznených osôb hlavne na účel realizovanej rekonštrukcie objektu 

a inovácie vnútorného zariadenia a inventáru 
- Nárastom záväzkov do lehoty splatnosti z titulu neuhradenia bežných záväzkov voči dodávateľom 

v závere roka 2020 – počas vypuknutia covid karantény, kedy cash flow spoločnosti negatívne 
ovplyvnili zvýšené náklady na ochranné osobné pomôcky, zdravotný materiál, lieky a dezinfekčné 
opatrenia. 

8. Analýza výkazu ziskov a strát 

Rok 2020 bol rokom vypuknutia pandémie nového koronavírusu, ktorá významne negatívne ovplyvnila 
život a činnosť zariadenia sociálnych služieb. V súvislosti s bojom proti COVID 19 boli počas celého roka 
2020 vynakladané mimoriadne výdavky, čo dokumentuje aj medziročný nárast takmer vo všetkých 
nákladových druhoch v porovnaní s rokom 2019 (viď. tabuľka nižšie). 

 
Nakoľko sa aj naše zariadenie dostalo od 25.11.2020 do 15.1.2021 do COVID karantény z titulu nákazy 

99% klientov a 70% zamestnancov mimoriadny náklad predstavovali hlavne zvýšené: 
- náklady na ochranné pracovné prostriedky /+ 5 188,66 EUR 
- náklady na karanténne ubytovanie pre zamestnancov /+ 3 927,96 EUR 
- náklady na zvýšenú dezinfekciu priestorov /+ 3 865,63 EUR  
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- náklady na externé pranie bielizne /+ 1 795,57 EUR 
- náklady na nákup oximetrov a iných zdravotníckych prístrojov, prenájom kyslíkových 

koncentrátorov a nákup Ag covid testov /+2 902 EUR 
- náklady na doplatky liekov pre klientov /18 433,35 EUR. 

Nárast v mzdových a ostatných osobných nákladoch ako i v zákonných odvodoch do sociálnej a zdravotných 
poisťovní bol spôsobený hlavne nárastom počtu zamestnancov v roku 2020 ale i personálnou výmenou vo 
vedení spoločnosti, kedy súbežne 4 mesiace (z dôvodu zaučenia a odovzdania skúseností) pracovala nová 
nastupujúca i odchádzajúca riaditeľka spoločnosti. 
 

Vybrané nákladové druhy 2020 2019 medziročný 
vývoj v % 

% podiel na celkových 
nákladoch 

2020 2019 
Spotreba materiálu 95 332,69 71 001,32 134,27% 12,92% 11,60% 
Spotreba energie 28 700,49 31 605,53 90,81% 3,89% 5,16% 
Mzdové náklady 361 031,78 287 184,24 125,71% 48,93% 46,90% 
Zákonné sociálne a zdravotné poistenie 124 998,44 96 663,55 129,31% 16,94% 15,79% 
Odpisy 23 226,43 21 015,63 110,52% 3,15% 3,43% 
Služby, z toho: 96 104,92 79 710,89 120,57% 13,02% 13,02% 
opravy a udržiavanie 6 477,37 11 976,64 54,08% 0,88% 1,96% 
vedenie účtovníctva 21 000,00 17 109,00 122,74% 2,85% 2,79% 
upratovacie práce 20 500,64 25 269,84 81,13% 2,78% 4,13% 
nájomné za priestory 7 434,66 6 882,48 108,02% 1,01% 1,12% 
náklady na zmluvných lekárov 6 492,00 6 286,10 103,28% 0,88% 1,03% 
komunálny odpad 2 604,63 2 604,63 100,00% 0,35% 0,43% 
karanténne ubytovanie 3 927,96 0,00 3928,00% 0,53% 0,00% 
služby pre klientov 2 595,50 2 158,00 120,27% 0,35% 0,35% 
ostatné služby 1 748,12 1 774,17 98,53% 0,24% 0,29% 
Náklady celkom  737 920,80 612 338,47 120,51% 737 920,80 612 338,47 

 
Ako vidieť v mimoriadne náročnom roku 2020 v znamení 2 vĺn pandémie nového koronavírusu bol 
zaznamenaný medziročný rast nákladov takmer o 20,5 %. 
 
Najväčší podiel na celkových nákladoch predstavovali tieto nákladové druhy: 

 mzdové náklady  - 49 %  
 zákonné sociálne a zdravotné poistenie -17% 
 spotreba materiálu - 13%  
 služby – 13 %. 

 
Oblasť príjmov a tržieb za vlastné výkony 
 
K výraznej zmene v roku 2020 prišlo i v skladbe a štruktúre príjmov. Výrazný nárast prostriedkov 
z verejných zdrojov – v podobe finančných príspevkov na prevádzku z rozpočtu BSK a magistrátu hl. mesta 
SR a finančného príspevku podmieneného odkázanosťou prijímateľov sociálnej služby v druhu sociálnej 
služby špecializované zariadenie aj zariadenie pre seniorov významne zmiernil negatívne dopady pandémie 
a pomohol udržať ekonomiku zariadenia v kladných číslach. Podiel príjmov z verejných zdrojov 
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predstavoval 56 % všetkých príjmov za celý rok a jasne bola deklarovaná podpora štátu pre spoločnosti 
realizujúce verejnoprospešné služby. 
 
 
Prehľad príjmov v členení podľa zdrojov     

Ukazovateľ 
2020 2019 

medziročný 
vývoj v % 

Výnosy (príjmy) z činnosti - vlastné zdroje       
Tržby za sociálne služby 156 337,23 176 534,03 88,56% 
Tržby za doplnkové služby 152 512,95 179 295,79 85,06% 
Tržby za predanú stravu 2 775,50 1 624,00 170,91% 
Aktivácia vnútroorganizačných služieb 8 806,10 7 574,78 116,26% 
Ostatné výnosy 1 996,50 1 102,42 181,10% 
SPOLU 322 428,28 366 131,02 88,06% 
Výnosy (príjmy) na činnosti - súkromné 
zdroje       

finančné dary od FO a PO 1 946,81 1 360,00 143,15% 
príspevky z podielu zaplatenej dane - 2% 1 043,89 5 384,99 19,39% 
SPOLU 2 990,70 6 744,99 44,34% 
Výnosy (príjmy) na činnosti - verejné zdroje       
Dotácie zo štátneho rozpočtu a fondov EU 235 792,75 194 497,05 121,23% 
Dotácie z rozpočtu VUC  177 796,63 84 426,29 210,59% 
Dotácie z rozpočtu Magistrátu hl. mesta SR  7 828,28 1 039,10 753,37% 
SPOLU 421 417,66 279 962,44 150,53% 
VÝNOSY CELKOM 746 836,64 652 838,45 114,40% 

 
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny poskytuje od roku 2018 tzv. Finančný príspevok podmienený 
odkázanosťou a to na všetkých prijímateľov sociálnych služieb v druhu sociálnej služby špecializované 
zariadenie aj zariadenie pre seniorov. V roku 2020 dosiahol hodnotu 581 EUR mesačne na 1 prijímateľa.  
Na prijímateľov sociálnej služby Špecializované zariadenie prispieva Bratislavský samosprávny kraj tzv. 
finančným príspevkom na prevádzku, ktorý v roku 2020 dosiahol hodnotu 493,60 EUR na 1 prijímateľa 
mesačne.  
Od roku 2020 bolo významnejšie cítiť i finančný príspevok na prevádzku pre prijímateľov sociálnej služby 
Zariadenie pre seniorov v celkovej mesačnej výške na 1 prijímateľa 483,90 EUR z Magistrátu hl. mesta SR 
Bratislavy. Všetky tieto príspevky sa stali nosnými príjmami, ktoré pomohli HESTII n.o. v čase mimoriadne 
zvýšených nákladov vykryť zdroje na mzdy a odvody a protipandemické opatrenia.  
 
Pozitívny nárast prostriedkov z verejných zdrojov sme mohli premietnuť a zohľadniť vo fakturácií výkonov 
za poskytovanie sociálnych a doplnkových služieb, kde bolo zaznamenané takmer 15% zníženie príjmov 
z vlastnej činnosti. 
 
V aktivácií vnútroorganizačných služieb sú zúčtované príjmy za stravu pripravovanú vo vlastnej jedálni pre 
zamestnancov zariadenia. 
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Prehľad tržieb za vlastné výkony     
    
Druh poskytovanej služby 2020 2019 Medziročný vývoj v % 
Špecializované zariadenie       
1/ sociálne služby 148 844,37 170 484,81 87,31% 
2/ doplnkové služby 144 783,88 173 687,03 83,36% 
Zariadenie pre seniorov       
1/ sociálne služby 7 492,86 6 049,22 123,86% 
2/ doplnkové služby 7 729,07 5 608,76 137,80% 
Tržby za poskytované služby celkom 308 850,18 355 829,82 86,80% 

 
 
Vývoj výsledku hospodárenia v tis. EUR      
       
Ukazovateľ 2020 2019 2018 2017 2016 2015 
Náklady 738 612 564 486 476 449 
Výnosy 747 554 446 464 464 440 
Hospodársky výsledok/ + zisk, - strata 9 40 -10 -40 -12 -9 

 
 
Dosiahnutý výsledok hospodárenia z roku 2019 bol v roku 2020 presunutý na samostatný účet investícií 
a predstavoval významnú čiastku použitú na rekonštrukčné práce a technické zhodnotenie objektu 
zariadenia. 



10/11 

9. Ekonomicky oprávnené náklady  

EKONOMICKY OPRÁVNENÉ NÁKLADY ZA ROK 2020 
Názov organizácie HESTIA, n. o. 
Druh poskytovanej sociálnej služby 
(ŠZ, DSS, RS, ZPB, Útulok, DpC, IC, ZNB) Špecializované zariadenie 
Forma poskytovanej sociálnej služby  
(ambulantná, týždenná, celoročná) celoročná 

Počet mesiacov poskytovania uvedenej sociálnej služby v roku 12 

Kapacita podľa registra 32 

Skutočná obsadenosť - priemerný počet klientov                 
(prepočet osobodní na 2 desatinné miesta) 29,61 

Položky 
Celkové EON 

uvedenej 
sociálnej 

služby za rok 

EON na 
mesiac na 

klienta podľa 
kapacity 

EON na mesiac 
na klienta 

podľa 
skutočnej 

obsadenosti 
a) mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške, ktorá 
zodpovedá výške platu a ostatných osobných vyrovnaní podľa 
osobitného predpisu (t. j. Zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní 
niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o 
zmene a doplnenení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov)  

289 198,36 753,12 813,90 

b) poistné na verejné zdravotné poistenie, poistné na sociálne 
poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie 
platné zamestnávateľom v rozsahu určenom podľa písmena a) 

100 407,93 261,48 282,58 

c) tuzemské cestovné náhrady 812,45 2,11 2,29 

d) výdavky na energie, vodu a komunikácie 26 978,46 70,26 75,93 

e) výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových 
interiérov 61 297,26 159,62 172,51 

f) dopravné       

g) výdavky na rutinnú údržbu a štandardnú údržbu okrem 
jednorazovej údržby objektov alebo ich častí a riešenia 
havarijných stavov 

6 173,14 16,07 17,37 

h) nájomné za prenájom nehnuteľností alebo inej veci okrem 
dopravných prostriedkov a špeciálnych strojov, prístrojov, 
zariadení, techniky, náradia a materiálu najviac vo výške 
obyklého nájomného, za aké sa v tom čase a na tom mieste 
prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel veci toho istého 
druhu alebo porovnateľné veci 

6 988,58 18,20 19,68 

i) výdavky na služby 60 796,82 158,32 171,10 

j) výdavky na bežné transfery v rozsahu vreckového, odstupného, 
odchodného, náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti 
zamestnanca 

1 636,08 4,26 4,60 

k) odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podľa účtovných 
predpisov  21 832,84 56,85 61,45 

EON náklady spolu 576 121,92 1 500,29 1 621,41 
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EKONOMICKY OPRÁVNENÉ NÁKLADY ZA ROK 2020 

Názov organizácie HESTIA, n. o. 
Druh poskytovanej sociálnej služby 
(ŠZ, DSS, RS, ZPB, Útulok, DpC, IC, ZNB) Zariadenie pre seniorov 
Forma poskytovanej sociálnej služby  
(ambulantná, týždenná, celoročná) celoročná 

Počet mesiacov poskytovania uvedenej sociálnej služby v roku 12 

Kapacita podľa registra 2 
Skutočná obsadenosť - priemerný počet klientov                 
(prepočet osobodní na 2 desatinné miesta) 1,49 

Položky 
Celkové EON 

uvedenej sociálnej 
služby za rok 

EON na mesiac 
na klienta podľa 

kapacity 

EON na mesiac 
na klienta podľa 

skutočnej 
obsadenosti 

a) mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške, ktorá 
zodpovedá výške platu a ostatných osobných vyrovnaní podľa 
osobitného predpisu (t. j. Zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní 
niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o 
zmene a doplnenení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov)  

18 459,47 769,14 1 032,40 

b) poistné na verejné zdravotné poistenie, poistné na sociálne 
poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie 
platné zamestnávateľom v rozsahu určenom podľa písmena a) 

6 409,02 267,04 358,44 

c) tuzemské cestovné náhrady 51,86 2,16 2,90 
d) výdavky na energie, vodu a komunikácie 1 722,03 71,75 96,31 
e) výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových 
interiérov 3 912,59 163,02 218,82 

f) dopravné       
g) výdavky na rutinnú údržbu a štandardnú údržbu okrem 
jednorazovej údržby objektov alebo ich častí a riešenia 
havarijných stavov 

394,03 16,41 22,04 

h) nájomné za prenájom nehnuteľností alebo inej veci okrem 
dopravných prostriedkov a špeciálnych strojov, prístrojov, 
zariadení, techniky, náradia a materiálu najviac vo výške 
obyklého nájomného, za aké sa v tom čase a na tom mieste 
prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel veci toho istého 
druhu alebo porovnateľné veci 

446,08 18,59 24,95 

i) výdavky na služby 3 880,65 161,69 217,04 
j) výdavky na bežné transfery v rozsahu vreckového, odstupného, 
odchodného, náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti 
zamestnanca 

104,44 4,35 5,84 

k) odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podľa účtovných 
predpisov  1 393,59 58,06 77,94 

EON náklady spolu 36 773,76 1 532,21 2 056,68 
 
 
 
 
 
 
 




