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Špecifikácia prijatého podielu zaplatenej dane z 

Deň vydania: 27.05.2014 
 

príjmov  

  
 

 

 
Š001427 
 
Prijímateľ podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb:  
Občianske združenie  
Názov: Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR  
Sídlo: Vrútocká 8, 821 07 Bratislava  
IČO: 00 624 802  
zverejňuje podľa § 50 ods. 13 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov tieto údaje o 

špecifikácii použitia podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb  
za rok: 2011   

 

prijaté v roku: 2012   
 

     
 

 
Účel použitia podielu 

Výška použitého podielu  
 

 zaplatenej dane na tento Spôsob použitia podielu zaplatenej dane  

 

zaplatenej dane 
 

 
účel (EUR)  

 

    
 

     
 

    náklady na propagáciu o činnosti organizácie 
 

1 poskytovanie sociálnej pomoci 1277,74 súvisiacu s príjmom z 2%, inzerciu, poplatky za 
 

    domény, licencie operačného systému 
 

2 poskytovanie sociálnej pomoci 715,20 
náklady na vzdelávanie a školenia 

 

zamestnancov organizácie  

    
 

    náklady súvisiace s činnosťou organizácie: 
 

    poistenie majetku, zodpovednosť za škodu, 
 

3 poskytovanie sociálnej pomoci 1454,81 
poistky pre autá slúžiace na zabezpečovanie 

 

činnosti organizácie a prepravu členov a  

    
 

    zamestnancov organizácie s ťažkým telesným 
 

    postihnutím 
 

4 poskytovanie sociálnej pomoci 9484,07 
náklady na prevádzku kancelária na Vrútockej 

 

8, Bratislava: nepokryté náklady na nájom, 
 

    služby 
 

5 poskytovanie sociálnej pomoci 146,38 náklady na telefonické služby klubov 
 

6 poskytovanie sociálnej pomoci 2097,35 
náklady na prevádzku kancelárie na Vrútockej 

 

8, Bratislava: nepokryté náklady na telefonické 
 

    a internetové služby 
 

7 poskytovanie sociálnej pomoci 2689,71 
náklady na cestovné členov Výkonného výboru 

 

a zamestnancov  

    
 

8 poskytovanie sociálnej pomoci 23644,36 
nepokryté náklady na mzdy zamestnancov a 

 

zákonné sociálne poistenie  

    
 

9 poskytovanie sociálnej pomoci 2982,80 
náklady súvisiace s rekondičnými pobytmi pre 

 

členov: cestovné účastníkov, asistentov, 
 

    nepokryté náklady na pobyty 
 

10 poskytovanie sociálnej pomoci 1371,90 
Dystrocentrum, Banšelova 4, Bratislava: 

 

náklady na nájom, služby, oprava pomôcok  

    
 

11 poskytovanie sociálnej pomoci 1131,92 
náklady na materiál na rekondičné pobyty pre 

 

členov organizácie  

    
 

12 poskytovanie sociálnej pomoci 763,72 
náklady na prevádzku kancelárie na Vrútockej 

 

8, Bratislava  

    
 

13 poskytovanie sociálnej pomoci 400,71 
náklady súvisiace s činnosťou organizácie: 

 

kancelárske potreby  

    
 

14 poskytovanie sociálnej pomoci 28,56 bankové poplatky 
 

15 poskytovanie sociálnej pomoci 0,07 daň z úroku 
 

Spolu:  48189,30  
  

Výrok auditora:   Štatutárnemu orgánu občianskeho združenia Organizácia muskulárnych dystrofikov v 

 
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom 

vestníku a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk 
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SR.Uskutočnili sme audit priloženej účtovnej závierky združenia Organizácia 

muskulárnych dystrofikov v SR, ktorá obsahuje súvahu k 32. decembru 2013, výkaz 

ziskov a strát za rok končiaci k uvedenému dátumu a poznámky, ktoré obsahujú 

prehľad významných účtovných zásad a účtovných metód a ďalšie vysvetľujúce 

informácie.Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierkuŠtatutárny orgán 

je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky, ktorá poskytuje pravdivý a 

verný obraz v súlade so zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších 

predpisov (ďalej len "zákon o účtovníctve") a za interné kontroly, ktoré štatutárny 

orgán považuje za potrebné pre zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje 

významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.Zodpovednosť 

audítoraNašou zodpovednosťou je vyjadriť stanovisko k tejto účtovnej závierke na 

základe nášho auditu. Audit sme vykonali v súlade s medzinárodnými audítorskými 

štandardmi. Podľa týchto štandardov máme dodržiavať etické požiadavky, 

naplánovať a vykonať audit tak, aby sme získali primerané uistenie, že účtovná 

závierka neobsahuje významné nesprávnosti. Súčasťou auditu je uskutočnenie 

postupov na získanie audítorských dôkazov o sumách a údajoch vykázaných v 

účtovnej závierke. Zvolené postupy závisia od úsudku audítora, vrátane posúdenia 

rizík významnej nesprávnosti v účtovnej závierke, či už v dôsledku podvodu alebo 

chyby. Pri posudzovaní tohto rizika audítor berie do úvahy interné kontroly 

relevantné na zostavenie účtovnej závierky účtovnej jednotky, ktorá poskytuje 

pravdivý a verný obraz, aby mohol navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných 

okolností, nie však na účely vyjadrenia stanoviska k účinnosti interných kontrol 

účtovnej jednotky. Audit ďalej zahŕňa vyhodnotenie vhodnosti použitých účtovných 

zásad a účtovných metód ako aj primeranosti účtovných odhadov, ktoré urobil 

štatutárny orgán, ako aj vyhodnotenie celkovej prezentácie účtovnej závierky.Sme 

presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a 

vhodný základ pre naše audítorské stanovisko. Podľa nášho stanoviska, účtovná 

závierka poskytuje vo všetkých významných súvislostiach pravdivý a verný obraz 

finančnej situácie združenia Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR k 31. 

decembru 2013 a výsledku jej hospodárenia za obdobie končiace k uvedenému 

dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve. D.P.F., spol. s r. o. Černicová 6, 831 01 

BratislavaLicencia SKAU č. 140Obchodný register Okresného súduBratislava I. odd. 

Sro, vl. č. 23006/BIng. Marcel Petras, audítorLicencia SKAU č. 869 

 


