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podnikovohospodárska. – Vedúci záverečnej práce: doc. Ing. Helena Majdúchová, CSc. –
Bratislava: FPM EU, 2012, 78s.

Cieľom tejto diplomovej práce je posúdenie efektívnosti činnosti konkrétnej neziskovej
organizácie Betánia Kalinovo n.o.
Práca je rozdelená do piatich kapitol. Súčasťou práce sú štyri obrázky, päť grafov a
osemnásť tabuliek.
Prvá kapitola sa zaoberá teoretickým vymedzením podstaty neziskových organizácií, ich
znakmi, funkciami a právnou úpravou v podmienkach Slovenskej republiky. Ďalej
rozoberá nevyhnutnosť manažmentu v neziskových organizáciách, vymedzuje pozíciu
finančného manažmentu s akcentom na oblasť hodnotenia efektívnosti a rozpracováva
možné spôsoby financovania a metódy hodnotenia efektívnosti.
Druhá kapitola je venovaná formulácii cieľov. Ciele sú naformulované tak v teoretickej,
ako aj v praktickej rovine.
Tretia kapitola sa zaoberá použitými metódami práce a pozornosť sa tiež venuje metodike
spracovávania informácií.
V štvrtej kapitole charakterizujeme skúmanú neziskovú organizáciu a posudzujeme jej
efektívnosti prostredníctvom ukazovateľov finančno-ekonomickej analýzy.
Záverečná kapitola sa zaoberá zosumarizovaním výsledkov a poukázaním na možné
zlepšenia za účelom zvýšenia efektívnosti činnosti. Dôležitou časťou tejto kapitoly je aj
zhodnotenie možnosti aplikácie metód hodnotenia efektívnosti neziskovej organizácie.
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The aim of this diploma work is advisement of the effectiveness of specific activities of
a non-profit organization Betánia Kalinovo n.o. The diploma work is divided to five parts.
It includes also four pistures, five graphs and eighteen sheets.
The first part deals with theoretical definitions of entity of the non-profit organizations,
their features, functions and rules in the Slovak Republic. It also discusses the necessity of
management non-profit organizations, defines the position of financial management with
emphasis of on methods of assessment of efectiveness. The second part dedicated to
formulation of aims. The aims are formulated as in theory and in practical terms.
The third part deals with used working methods and attention is also dedicated to the
methodology of information processing.
In the fourth part we characterize the studied non-profit organization and assess its
effectiveness through the indicators of financial and economic analysys.
The final chapter deals with summerizing the results. It points to possible improvements
with purpose to incerase the efficiency of operations. An important part of this chapter is
also to assess the possibility of applicaton of methods of assessing the effectiveness of nonprofit organizations.

Key words: a non-profit organization, effectiveness, economic efficiency, financing,
financial and economic analysis

Obsah
Úvod ................................................................................................................................................... 8
1. Súčasný stav riešenej problematiky doma a v zahraničí .............................................................. 10
1. 1 Nezisková organizácia, vymedzenie pojmu, jej znaky a funkcie ........................................ 10
1. 2 Typológia neziskových organizácií....................................................................................... 16
1. 3 Legislatívny rámec neziskových organizácií v Slovenskej republike ................................... 18
1. 3. 1 Nadácie ......................................................................................................................... 18
1. 3. 2 Neinvestičný fond .......................................................................................................... 19
1. 3. 3 Občianske združenia ..................................................................................................... 21
1. 3. 4 Neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby................................. 21
1. 3. 5 Ostatné typy neziskových organizácií ........................................................................... 25
1. 3 Účtovníctvo neziskových organizácií ................................................................................... 27
1. 4 Manažment v neziskovej organizácii .................................................................................... 34
1. 4. 1 Finančný manažment v neziskovej organizácii ............................................................. 36
1. 4. 2 Financovanie neziskových organizácií.......................................................................... 38
1. 3. 3 Efektívnosť a hospodárnosť v neziskovej organizácii .................................................. 46
2. Ciele práce.................................................................................................................................... 54
3. Metódy skúmania a metodika práce ............................................................................................. 55
4. Výsledky práce ............................................................................................................................. 57
4. 1 Charakteristika neziskovej organizácie Betánia Kalinovo n.o. ............................................. 57
4. 2 Finančno-ekonomická analýza neziskovej organizácie Betánia Kalinovo n.o. .................... 60
4. 2. 1 Horizontálna a vertikálna analýza súvahy .................................................................... 60
4. 2. 2 Analýza tvorby výsledku hospodárenia ........................................................................ 64
4. 2. 2 Finančné pomerové ukazovatele ................................................................................... 68
5. Diskusia........................................................................................................................................ 70
Záver ................................................................................................................................................ 75
Bibliografia ...................................................................................................................................... 77

Úvod
"Neziskové organizácie majú priniesť zmenu do života ľudí.
To je cieľ, ktorý kladie vysoké nároky na meranie efektívnosti."
Nezisková organizácia je systém, ktorý stanovuje ciele v súlade so svojím
poslaním, formuluje rozhodnutia, ktoré ovplyvňujú jej správanie a činnosť, zamestnáva
pracovníkov, ktorí oduševnene pracujú v jej prospech, sleduje výšku vynaložených
nákladov a dosiahnutých výnosov a z tohto jednoznačne vyplýva, že by mala sledovať
svoju efektívnosť.
Problematika neziskových organizácií je v podmienkach Slovenskej republiky
veľmi mladá. Neziskový sektor sa právne dotvoril až v roku 1997. Prešiel mnohými
zmenami a dodnes nimi prechádza. Môžeme povedať, že neziskový sektor v Slovenskej
republike sa v porovnaní s ostatnými subjektmi národného hospodárstva nachádza v štádiu
rozvoja. Prešiel už síce mnohými zmenami, ale mnohé ho ešte len čakajú. Jednou zo
zmien, ktorou bude musieť neziskový sektor prejsť, je zmena vnímania systému jeho
riadenia a hodnotenia jeho činnosti.
Musí prejsť od nekoncepčného riadenia, ktoré sa v našich neziskových
organizáciách prevažne uplatňuje, k systematickému riadeniu, ktoré je hlavným a
základným predpokladom efektívneho fungovania neziskovej organizácie. Len keď bude
nezisková organizácia efektívne fungovať, bude môcť dlhodobo plniť svoje vznešené
poslanie, akým je prinášanie verejného prospechu pre spoločnosť.
Ambíciou predloženej diplomovej práce je byť aspoň skromným príspevkom k
riešeniu tejto problematiky, ktorá síce na prvý pohľad nie je každodenne pretraktovaná v
médiách, ale jej spoločenský význam vzhľadom na činnosti, ktoré zahŕňa je značný.
Nezisková organizácia má špecifický cieľ, ktorým je poskytovanie služieb zákazníkom a
prostredníctvom nich pozitívna zmena ich života.
Nezisková organizácia má limitované zdroje, a to peňazí aj ľudí, a z tohto dôvodu
musí dosahovať maximálnu efektívnosť. Neziskové organizácie sú odkázané na spoluprácu
s dobrovoľníkmi a musia riešiť aj otázky voľby typu organizačnej štruktúry, zadelenie
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formálnych a neformálnych činností, postavenie kontrolných orgánov apod. Problematika
neziskových organizácií je teda zložitou a viacdimenzionálnou oblasťou.

9

1. Súčasný stav riešenej problematiky doma a v zahraničí
V súčasnom svete narastá význam neziskových organizácií a stávajú sa
nevyhnutnou súčasťou každej dobre fungujúcej občianskej a demokratickej spoločnosti. V
celosvetovom meradle k nim patria dobre známe inštitúcie ako sú napr. Harvardova
univerzita, Newyorský filharmonický orchester, Fond ochrany životného prostredia,
Červený kríž, či Rockefellerova nadácia. Spoločnou črtou vyššie uvedených neziskových
organizácii je mimoriadna prospešnosť pre spoločnosť v súčinnosti s vysokým stupňom
profesionality.

1. 1 Nezisková organizácia, vymedzenie pojmu, jej znaky a funkcie
Postavenie neziskového sektora v Slovenskej republike je pomerne mladé a právne
sa dotvorilo až v roku 1997, kedy boli prijaté zákony o neinvestičných fondoch a o
neziskových organizáciách, poskytujúcich všeobecne prospešné služby. Od skončenia éry
komunizmu neziskový sektor prešiel mnohými zmenami, kým sa stal súčasťou
spoločenského života. V súčasnosti neziskový sektor predstavuje významnú duchovnú,
politickú a spoločenskú silu. Je tvorený mnohými organizáciami počnúc malými spolkami
až po silné nadácie a fondy.
Pojem nezisková organizácia nemá právny podklad a v žiadnom zákone nie je
exaktne definovaný, čo spôsobuje problémy v úsilí presne vymenovať druhy neziskových
organizácii. V širšom ponímaní definuje neziskové organizácie Zákon o dani z príjmu č.
595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorý ho definuje pojmom ,,daňovníci, ktorí
nie sú založení na podnikanie". V súlade z touto definíciou potom do tejto skupiny
daňovníkov patria : záujmové združenia právnických osôb, profesijné komory, občianske
združenia vrátane odborových organizácii, politické strany a politické hnutia, štátom
uznané cirkvi a náboženské spoločnosti, spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových
priestorov, obce, vyššie územné celky, rozpočtové a príspevkové organizácie, štátne fondy,
vysoké školy, Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Sociálna poisťovňa,
Národný úrad práce, Fond ochrany vkladov, Slovenská kancelária poisťovateľov,
Slovenský pozemkový fond, Rozhlas a televízia Slovenska, Fond na podporu zahraničného
obchodu, Garančný fond investícií, neinvestičné fondy, nadácie, neziskové organizácie
10

poskytujúce všeobecne prospešné služby a organizácie, ktorých nezisková činnosť vyplýva
z osobitného predpisu, na základe ktorého vznikli.1
Každý typ, z vyššie uvedených organizácii, je zriadený osobitným právnym
predpisom, ktorý ustanovuje predovšetkým účel zriadenia, vznik, zrušenie, zánik,
hospodárenie a kontrolnú činnosť. Z pohľadu činnosti jednotlivých organizácii ich
môžeme rozdeliť na tie, ktoré2 :
1) zameriavajú svoju činnosť na uspokojovanie potrieb svojich členov, sú založené na
členskej základni (napr. občianske združenia, spolky, zväzy, kluby, politické strany
a hnutia, náboženské spoločnosti, združenia, komory a spoločenstvá);
2) plnia úlohy štátu alebo obce alebo zabezpečujú ďalšie verejné funkcie, podliehajú
verejnej kontrole a obvykle úplne alebo čiastočne závisia od štátneho rozpočtu,
alebo s ním majú finančné vzťahy. Patria sem najmä rozpočtové organizácie,
príspevkové organizácie, obce, štátne a neštátne fondy, zdravotné poisťovne,
Sociálna poisťovňa a Národný úrad práce;
3) plnia všeobecne prospešné ciele a slúžia všetkým za rovnakých a dopredu známych
podmienok. Patria sem neštátne organizácie, nadácie, neinvestičné fondy a
neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby.
Všetkým spomínaným organizáciám by sme nemohli prisúdiť označenie neziskové
organizácie. Niektoré z nich by bolo treba úplne vylúčiť a niektoré z nich by sme mohli
považovať za neziskové organizácie len za určitých podmienok.
Aj keď nie je možné vytvoriť definitívny zoznam neziskových organizácií, je
možné sa aspoň pokúsiť o priblíženie sa k takémuto zoznamu. Aby sme mohli vytvoriť
takýto zoznam je potrebné si vymedziť určité znaky, spoločné črty, ktorými sú si podobné
jednotlivé neziskové organizácie. Viaceré zdroje považujú za hlavné charakteristické
znaky a spoločné črty neziskových organizácií tieto :
a) Neziskové organizácie majú formálnu štruktúru - znamená to, že sú formalizované,
inštitucionalizované s existujúcou právnou subjektivitou. Musia fungovať v
medziach daných zákonnými normami, ktoré sú pre každý typ neziskovej
organizácie dané špecifickými zákonmi.
1

Zákon č. 495/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, §12, ods. 2, 3
MAJDUCHOVÁ, H.: Neziskové organizácie. Bratislava: SPRINT dva, 2009. 18s. ISBN 978-80-89393-121.
2
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b) Cieľom neziskových organizácií nie je vytváranie zisku, ktorí si rozdelia majitelia v neziskových organizáciách sa vytvorený zisk reinvestuje do činnosti neziskovej
organizácie v súlade so štatútom danej neziskovej organizácie.
c) Produkcia statkov je obmedzená konkrétnym sortimentom - produkcia statkov
väčšiny neziskových organizácií je zameraná na ochranu a rozvoj človeka v oblasti
vzdelávania, zdravia a kultúrneho rozvoja. Taktiež ide o služby s cieľom podpory
rozvoja vedy, výskumu, uchovania a distribúcie informácii a ďalšie.
d) Neziskové organizácie fungujú na samosprávnom princípe - znamená to, že sú
nezávislé, vytvárajú si vlastné kontrolné mechanizmy na základe svojej
organizačnej štruktúry. V oblasti ich finančných operácií má právo kontroly
sponzor a vždy platí princíp verejnej kontroly.
e) Neziskové organizácie sú neštátneho charakteru - väčšinou sú neziskové
organizácie súkromného charakteru, čo však neznamená, že nemôžu dostávať od
štátu príspevky na podporu svojej činnosti.
f) Neziskové organizácie majú vysoký podiel dobrovoľníckej práce - dobrovoľnícka
práca je jednou z kľúčových súčastí činnosti neziskových organizácií. Predstavuje
pre neziskovú organizáciu dar, prípadne príspevky vo forme neplatenej práce.
Dobrovoľníci vykonávajú množstvo prác, od základnej administratívnej činnosti až
po fundraising.
Znaky a spoločné črty neziskových organizácií je možné znázorniť aj ich pozíciou
v národnom hospodárstve prostredníctvom Pestoffovho modelu. Podľa tohto modelu
neziskový sektor nie je jednoznačne zaradený do jedného z troch sektorov (verejný sektor,
súkromný sektor, sektor domácností). Neziskový sektor predstavuje určitý priesečník
medzi týmito sektormi. Pestoffov model je znázornený v nasledujúcom obrázku :
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Obrázok č. 1: Pestoffov model

Prameň : www.prednasky.sk/download/20100920112147.ppt

Na základe Pestoffovho modelu môžeme konštatovať, že neziskový sektor je
predurčený na vykonávanie tých činností v spoločnosti, ktoré kvôli zisku by bolo veľmi
ťažké prevádzkovať. Neziskové organizácie môžu tieto činnosti vykonávať lepšie, alebo
iným spôsobom, než štát. Neziskové organizácie, ako možno z nasledujúceho obrázka
vidieť, sa pohybujú v prostredí medzi darcami, donormi, klientmi, štátom a jednotkami
územnej samosprávy.
Obrázok č. 2: Okolie neziskovej organizácie

Prameň: HERICHOVÁ, I. 2003. Úvod do finančného manažmentu neziskových organizácií. In Efekt. 2003,
roč.1, č.1, 17-19s, Dostupné na internete : http://www.niton.sk/documents/46-88-197-2003_1_str17-19.pdf

V súvislosti so znakmi neziskových organizácií je potrebné vymedziť aj funkcie
neziskových organizácií, ktoré plnia vo vzťahu k svojmu okoliu. Každý jeden so subjektov
13

okolia niečo neziskovej organizácii poskytuje a niečo od nej očakáva. Vo všeobecnosti
rozlišujeme medzi piatimi odlišnými funkciami neziskového sektora a organizácií. Ide o
tieto funkcie3:
1) servisná funkcia - neziskové organizácie poskytujú obyvateľom rôzne druhy
verejnoprospešných služieb,
2) inovačná funkcia - popri podnikateľskom sektore je neziskový sektor zdrojom
všetkých inovácií akéhokoľvek druhu,
3) advokačná funkcia tiež funkcia sociálnej zmeny - spočíva v obhajovaní alebo
presadzovaní práv, záujmov jednotlivcov a konkrétnych skupín občanov,
4) expresívna funkcia resp. funkcia objavovania lídrov - neziskové organizácie
vytvárajú priestor pre prezentáciu odlišností s cieľom, aby si ľudia uvedomili
rôznorodosť sveta, kultúr, rás, jazykov a aby tak rozvíjali svoje schopnosti,
5) funkcia budovania komunít - táto funkcia je dôležitá hlavne v krajinách, v ktorých
totalitný režim úplne potlačil prirodzený rozvoj komunitného života. Rozumieme
tým predovšetkým individuálnu zodpovednosť za rozvoj miest a obcí.
V nasledujúcej tabuľke uvádzame princíp fungovania vzťahov medzi neziskovou
organizáciou a jednotlivými subjektmi jej okolia.
Tabuľka č. 1: Vklady a požiadavky subjektov okolia neziskovej organizácie

Prameň: HERICHOVÁ, I. 2003. Úvod do finančného manažmentu neziskových organizácií. In Efekt. 2003,
roč.1, č.1, 17-19s, Dostupné na internete : http://www.niton.sk/documents/46-88-197-2003_1_str17-19.pdf

3

MAJDUCHOVÁ, H.: Neziskové organizácie. Bratislava: SPRINT dva, 2009. 19s. ISBN 978-80-89393-121.
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V závere tejto časti je vhodné pripomenúť základné rozdiely medzi neziskovou
organizáciou a klasickým komerčným podnikom. Rozdiely uvedené v nasledujúcej
tabuľke, nie sú zďaleka všetky. Ide len o tie najextrémnejšie rozdiely, ktoré nezachytávajú
situáciu organizácie, ktorá vykonáva podnikateľskú činnosť.

Tabuľka č. 2: Rozdiely medzi komerčným podnikom a neziskovou organizáciou
Oblasť

Nezisková organizácia

Podnik

Motívy a metódy

Apel na dobrú vôľu.

Apel na vlastný individuálny

Aktivity vychádzajú z poslania.

záujem.
Aktivity vychádzajú z potrieb
trhu.

Ciele
Tvorba cieľa

Sociálne hodnoty a poskytovanie špecifických

Ekonomické hodnoty: zisk,

služieb.

rentabilita

Častá nejednoznačnosť.

Vysoký stupeň samostatnosti.

Multiniplicita.
Konfliktnosť
Vplyv verejnosti, pôsobenie trhu neexistuje resp.

Dominantný vplyv trhu a jeho

je druhoradé.

zákonov.

Produkované statky

Statky produkované v prospech rozvoja človeka.

Súkromné statky ocenené

a ich ocenenie

Ceny za produkty sú zľavnené alebo nulové.

trhovou cenou.

Financovanie

Členské poplatky, dary, príspevky, dotácie, granty.

Zisk, vklady, fondy, úvery.

Pracovníci a

Široká štruktúra pracovníkov : zamestnanci a

Špičkoví odborníci,

odmeňovanie

dobrovoľníci.

profesionáli.

Odmena pre dobrovoľníkov je len symbolická a

Odmeňovanie v súlade s

zriedka peňažná. Zamestnanci sú odmeňovaní

trhovými štandardmi.

Vplyv prostredia

podľa zákona o mzde č. 1/92.
Efektívnosť a

Nedostatok hodnotiacich kritérií a informácií.

Hodnotenie prostredníctvom

hodnotenie

trhových ukazovateľov a

výsledkov

nástrojov.

Prameň: MAJDUCHOVÁ, H.: Neziskové organizácie. Bratislava: SPRINT dva, 2009. 20s. ISBN 978-8089393-12-1.
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1. 2 Typológia neziskových organizácií
Úlohou rozdelenia neziskových organizácií je sprehľadniť

celé spektrum

neziskových organizácií, ktoré pôsobia v národnom hospodárstve s akcentom na ich
jednotlivé špecifiká a osobitosti. Uvedomovanie si týchto špecifík v každom type
neziskovej organizácie výrazne prispieva k zefektívneniu jej činnosti. Neziskové
organizácie rozdeľujeme do jednotlivých skupín podľa nasledujúcich klasifikačných
kritérií :
1) Podľa kritéria zakladateľa rozdeľujeme neziskové organizácie na tie, ktoré sú
založené:
a) verejnou správou alebo samosprávou - ide o verejnoprávne organizácie,
b) súkromnou fyzickou alebo právnickou osobou - súkromnoprávne organizácie,
c) organizácie, ktoré vznikli ako verejnoprávne inštitúcie zo zákona (napr. verejné
vysoké školy).
2) Podľa kritériá globálneho charakteru poslania delíme neziskové organizácie na :
a) organizácie verejnoprospešné - ich poslaním je uspokojovanie potrieb
spoločnosti (charita, zdravotníctvo atď.),
b) organizácie vzájomne prospešné - ich poslaním je vzájomná podpora občanov,
ktorí sú medzi sebou spätí spoločnými záujmami,
3) Podľa kritéria spôsobu financovania členíme neziskové organizácie na :
a) organizácie úplne financované z verejných rozpočtov - patria sem organizačné
zložky štátu a územných celkov,
b) organizácie čiastočne financované z verejných rozpočtov - tieto typy organizácií
majú na príspevok legislatívny nárok,
c) organizácie financované z viacerých zdrojov - ide viaczdrojové financovanie
prostredníctvom darov, zbierok, sponzoringom, grantov atď.,
d) organizácie financované predovšetkým z výsledkov realizácie svojho poslania.
4) Podľa kritériá právnej formy poznáme v podmienkach Slovenskej republiky tieto
neziskové organizácie :
a) nadácie zriadené zákonom č. 34/ 2002 Z. z. o nadáciách,
b)neziskové organizácie zriadené zákonom č. 35/2002 Z. z., ktoré plnia
verejnoprospešné služby,
c) neinvestičné fondy zriadené zákonom č. 147/2007 Z. z.,
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d) občianske združenia, spolky, spoločnosti, zväzy, hnutia, kluby a odborové
organizácie zriadené zákonom č. 83/1990 Zb. z. o združovaní občanov,
e) záujmové združenia právnických osôb upravené zákonom č. 40/1964 Zb. z. a
Občianskym zákonníkom,
f) politické strany a hnutia,
g) náboženské spoločnosti.
V publikáciách, ktoré sa venujú problematike neziskových organizácií sa môžeme
stretnúť aj s ďalšími klasifikačnými kritériami. Autori Čítanky pre neziskové organizácie
spomínajú ešte tieto kritériá :


kritérium prevažujúceho typu aktivít - na jeho základe delíme neziskové
organizácie na:
 servisné organizácie - organizácie, ktoré priamo poskytujú služby,
 organizácie zacielené na obhajobu záujmov - môže ísť tak o verejné, ako aj
o súkromné záujmy,



kritérium podpory a priamej realizácie :
 grantové inštitúcie,
 organizácie, ktoré realizujú programy,



kritérium adresáta činnosti :
 organizácie slúžiace priamo verejnosti,
 sprostredkujúce organizácie,



kritérium samostatnosti :
 samostatné nezávislé organizácie,
 organizácie, ktoré vytvárajú pobočky a siete;



kritérium formalizovanosti :
 formálne registrované organizácie,
 neformalizované organizácie.
Popri formálnom členení neziskových organizácií môžeme v praxi sledovať aj iné

rôzne modifikácie jednotlivých typov neziskových organizácií, ktoré tvoria rôzne
združenia a plnia širokú škálu poslaní.
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1. 3 Legislatívny rámec neziskových organizácií v Slovenskej republike
Pod legislatívnym rámcom neziskových organizácií rozumieme ich právne
usporiadanie a vymedzenie základných čŕt jednotlivých druhov neziskových organizácií.

1. 3. 1 Nadácie
Činnosť nadácií je upravená zákonom č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene
Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o nadáciách). V
zmysle tohto zákona je nadácia ,,účelové združenie majetku, ktoré slúži na podporu
verejnoprospešného účelu"4. Je právnickou osobou, ktorá sa zapisuje do registra nadácií
Ministerstva vnútra.
Pod verejnoprospešným účelom chápeme činnosť v oblasti rozvoja a ochrany
duchovných a kultúrnych hodnôt, realizáciu a ochranu ľudských práv alebo iných
humanitných hodnôt, ochranu a tvorbu životného prostredia, zachovanie prírodných
hodnôt, ochrany zdravia, ochrany práv detí a mládeže, rozvoj vedy, vzdelania, telovýchovy
a tiež plnenie individuálne určenej humanitnej pomoci pre osoby alebo skupinu osôb, ktoré
sa ocitli v ohrození života alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou
pohromou. Zákon vymedzuje nadačnú činnosť ako :


poskytovanie peňažných a nepeňažných prostriedkov z majetku nadácie tretím
osobám,



správu majetku nadácie vrátane nadačných fondov,



inú činnosť v súlade s verejnoprospešným účelom nadácie a realizáciou nadačnej
činnosti.
Majetok nadácie tvoria tri zložky : nadačné imanie, nadačný fond a ostatný majetok

nadácie. Nadačné imanie predstavuje minimálny požadovaný majetok nadácie, ktorý má
zabezpečiť trvalý prínos príjmov nadácie. Nadačné imanie sa zapisuje do registra nadácií.
Minimálna hodnota nadačného imania musí byť vo výške 6 638 Eur a v tejto hodnote musí
byť tvorené len nehnuteľnosťami a peňažnými prostriedkami. Majetok tvoriaci nadačné
imanie nemožno darovať, založiť a použiť ako vklad do obchodnej spoločnosti.

4

Zákon č. 35/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov
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Ďalšou zložkou majetku nadácie je nadačný fond. Nadačný fond pozostáva z
peňažných prostriedkov, ktoré nie sú súčasťou nadačného imania ani ostatného majetku
nadácie. Nadačný fond môže nadácia vytvoriť :


na základe rozhodnutia správnej rady nadácie, ktoré musí obsahovať také
náležitosti ako sú názov nadácie, názov nadačného fondu, účel nadačného fondu a
dobu, na akú sa nadačný fond vytvára,



na základe zmluvy s fyzickou alebo právnickou osobou o vytvorení nadačného
fondu.
Ostatný majetok nadácie pozostáva z peňažných prostriedkov, cenných papierov,

majetkových práv a iných peniazmi oceniteľných majetkových hodnôt. Majetok nadácie sa
používa výlučne len v súlade s verejnoprospešným účelom a podmienkami určenými v
nadačnej listine. Tiež ho možno použiť na úhradu výdavkov na správu nadácie.
V zmysle zákona o nadáciách takýmito výdavkami sú : výdavky na ochranu a
zhodnotenie majetku nadácie, výdavky na propagáciu verejnoprospešného účelu nadácie
alebo nadačného fondu, výdavky na prevádzku nadácie, výdavky na odmenu za výkon
funkcie správcu, náhrady výdavkov pre členov správnej rady, mzdové náklady a iné
výdavky súvisiace so zabezpečením prevádzky nadácie.
Orgánmi nadácie sú správna rada, dozorná rada a správca. Správna rada je najvyšší
orgán nadácie, ktorej zákon presne ustanovuje jej kompetencie. Pozostáva najmenej z troch
členov. Štatutárnym orgánom je správca, ktorý zodpovedá za riadenie činnosti a koná v
mene nadácie. Správcom môže byť len fyzická osoba, ktorá nie je členom niektorej z rád
nadácie. V prípade, že majetok nadácie presiahne výšku 165 969 eur, je nadácia povinná
zriadiť dozornú radu. V ostatných prípadoch sa dozorná rada ustanovuje len ak tak je
ustanovené v nadačnej listine.

1. 3. 2 Neinvestičný fond
Zákon č. 147/1997 o neinvestičných fondoch a o doplnení zákona Národnej rady
Slovenskej republiky č. 207/1996 Z. z. definuje neinvestičný fond ako ,, neziskovú
právnickú osobu, ktorá združuje peňažné prostriedky určené na plnenie všeobecne
prospešného účelu alebo individuálne určenej humanitnej pomoci pre jednotlivca alebo
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skupinu osôb, ktoré sa ocitli v ohrození života alebo potrebujú naliehavú pomoc pri
postihnutí živelnou pohromou"5. V zmysle tohto zákona za všeobecne prospešný účel
považujeme :


rozvoj a ochranu duchovných hodnôt,



ochranu ľudských práv,



ochranu a tvorbu životného prostredia,



zachovanie prírodných a kultúrnych hodnôt,



ochranu a podporu vzdelávania,



rozvoj sociálnych služieb.
Majetok fondu pozostáva z vkladov zriaďovateľov a z iných peňažných

prostriedkov. Medzi tieto peňažné prostriedky patria :
- peňažné dary,
- príspevky,
- príjmy z verejných zbierok,
- dedičstvo v peňažnej forme alebo príjem z predaja dedičstva,
- príjmy z lotérií,
- príjmy z organizovania kultúrnych, vzdelávacích, spoločenských alebo športových
aktivít,
- príjmy z predaja vlastnej literatúry podporujúcej účel fondu,
- úroky z peňažných vkladov,
- príjem zo štátnych dlhopisov,
- príjem z likvidačného zostatku iného fondu,
- dotácie,
- príjmy z organizovania verejných zbierok.
Medzi majetok fondu patria aj hnuteľné a nehnuteľné veci potrebné na výkon
správy fondu. Výdavky fondu predstavujú tak výdavky na správu fondu (ich výška je
obmedzená, môžu byť maximálne vo výške 15% z celkových výdavkov) ako aj výdavky
na financovanie účelu fondu v súlade so štatútom, ktoré sú každoročne rozpočtované podľa
cieľov a spôsobu použitia.
Orgánmi fondu sú správna rada a správca. Správna rada je najvyšší orgán, ktorej
kompetenciami sú schvaľovanie rozpočtu, rozhodovanie o použití prostriedkov fondu,
5

Zákon č147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky
č. 207/1996 Z. z.
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schvaľovanie ročnej účtovnej závierky, rozhodovanie o zlúčení, splynutí a zrušení fondu,
určenie výšky výdavkov na správu fondu, vymenovanie likvidátora a vykonávanie zmien v
štatúte. Štatutárnym orgánom je správca, ktorý vykonáva riadiacu činnosť a rozhoduje o
všetkých náležitostiach fondu.

1. 3. 3 Občianske združenia
Občianske združenie je zriadené na základe Zákona č. 83/1990 Zb. z. o združovaní
občanov. Je to ,,právnická osoba a slúži na uspokojovanie vlastných záujmov občanov.
Občania majú právo slobodne sa združovať. Na výkon tohto práva nie je potrebné žiadne
povolenie štátneho orgánu"6. Podľa zákona o združovaní občanov poznáme tieto právnické
osoby :


spolky,



spoločnosti,



zväzy,



hnutia (nie politické),



kluby,



odborové organizácie,



organizácie zamestnávateľov.
V zákone o združovaní občanov nie je presne vymedzený účel, za akým by sa mali

združenia zakladať. Neumožňuje však zakladať združenia, ktorých účelom by bola
diskriminácia občanov na základe charakteristík, ako sú národnosť, náboženstvo, pohlavie,
rasa a iné; ktoré by sa usilovali dosiahnuť svoje ciele nezákonnými spôsobmi; a ktoré sú
ozbrojené, alebo sú ozbrojenými zložkami (výnimkou sú také, ktorých členovia držia
strelné zbrane na športové účely resp. na účely poľovníctva).

1. 3. 4 Neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby
Vzhľadom na skutočnosť, že táto právna forma neziskovej organizácie bude
predmetom analýzy v praktickej časti pokladáme za dôležité uviesť jej podrobnejšiu
charakteristiku.
6

Zákon č. 89/1990 Zb. z. o združovaní občanov
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Neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby (ďalej len
neziskové organizácie) sú legislatívne upravené Zákonom č. 35/2002 Z. z. o neziskových
organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby. Znenie zákona hovorí :
,,Nezisková organizácia je právnická osoba, založená podľa tohto zákona, ktorá poskytuje
všeobecne prospešné služby za vopred určených a pre všetkých používateľov rovnakých
podmienok, a ktorej zisk sa nesmie použiť v prospech zakladateľov, členov orgánov, ani
jej zamestnancov, ale sa musí použiť v celom rozsahu na zabezpečenie všeobecne
prospešných služieb."7 Za všeobecne prospešné služby považujeme :


poskytovanie zdravotnej starostlivosti,



poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť,



tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt,



ochrana ľudských práv a základných hodnôt,



vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry,



výskum ,vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby,



tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva,



služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti,



zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu.
Nezisková organizácia môže vykonávať aj iné verejnoprospešné služby, tak aby

spĺňala podmienky na ich poskytovanie, ktoré sú upravené v osobitných predpisoch.
Nezisková organizácia môže byť založená fyzickou osobou, právnickou osobou
alebo štátom. Zakladacím dokumentom je zakladateľská listina, ktorá je podpísaná
všetkými zakladateľmi. Obsahuje tieto náležitosti :


názov a sídlo neziskovej organizácie - pri názve je nutné uviesť označenie
,,nezisková organizácia",



obdobie, na ktoré sa nezisková organizácia zakladá v prípade, že nie je založená na
dobu neurčitú,



druh všeobecne prospešných služieb,



meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, rodné číslo
fyzickej osoby alebo identifikačné číslo právnickej osoby, trvalý pobyt fyzickej
osoby alebo sídlo právnickej osoby, ak sú zakladateľmi,



meno, priezvisko, rodné číslo a adresu trvalého pobytu prvých členov správnej
rady, dozornej rady (revízora), riaditeľa a členov ďalšieho orgánu, ak je zriadený,

7

Zákon č. 35/2002 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby
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peňažné vklady jednotlivých zakladateľov, nepeňažné vklady jednotlivých
zakladateľov a ich peňažnú hodnotu určenú znaleckým posudkom v prípade, že sú
vložené.
Vnútorný režim, celé fungovanie neziskovej organizácie a usmernenia v oblasti

nakladania s majetkom určuje štatút neziskovej organizácie. Predstavuje hlavnú
organizačnú normu. Obsahom štatútu sú tieto skutočnosti :


názov a sídlo neziskovej organizácie,



druh všeobecne prospešných služieb,



spôsob zverejnenia podmienok poskytovania jednotlivých druhov všeobecne
prospešných služieb,



orgány neziskovej organizácie a vymedzenie ich pôsobnosti,



počet členov, spôsob voľby a dĺžku funkčného obdobia správnej rady, dozornej
rady (revízora) alebo ďalšieho orgánu, ak je zriadený,



čas uschovávania zápisníc zo zasadnutí orgánov neziskovej organizácie,



spôsob zverejnenia výročnej správy,



spôsob majetkového vysporiadania pri zrušení neziskovej organizácie.
Nezisková organizácia vzniká dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia

krajského úradu o registrácii. Ústredný register neziskových organizácií je vedený
Ministerstvom vnútra.
Zrušenie neziskovej organizácie môže byť zapríčinené jedným z nasledujúcich
troch hlavných skupín dôvodov :
1) dôvody známe už pri založení organizácie, ako sú napr. uplynutie času alebo
naplnenie účelu, na ktorý bola založená,
2) dôvody vyplývajúce z prejavu vôle správnej rady zrušiť neziskovú organizáciu,
3) dôvody nedobrovoľného zrušenia neziskovej organizácie, ktoré je nariadené súdom.
Nezisková organizácia zaniká ku dňu výmazu z registra.
Orgánmi neziskovej organizácie sú : správna rada, dozorná rada, riaditeľ a iné
orgány určené štatútom. Najvyšším orgánom je správna rada. Pozostáva minimálne z troch
členov, ktorých funkčné obdobie je tri roky. Členom správnej rady môže byť len fyzická
osoba. Hlavnými kompetenciami správnej rady je schvaľovanie rozpočtu o ročnej účtovnej
závierke, rozhodovanie o rozdelení zisku a úhrade strát vrátane určenia spôsobu ich
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vysporiadania. Taktiež rozhoduje o zrušení, zlúčení, splynutí alebo rozdelení, podáva
návrhy na zmeny v štatúte a iné.
Štatutárnym orgánom je riaditeľ, ktorý má na starosti celú prevádzku neziskovej
organizácie a koná v jej mene. Je volený a odvolávaný správnou radou.
Kontrolným orgánom je dozorná rada. Zákonnú povinnosť zriadiť dozornú radu má
nezisková organizácia v prípade, že jej majetok presiahol výšku 165 969 eur alebo v
prípade, že súčasťou jej majetku je prioritný majetok. O ostatných zriadeniach dozornej
rady rozhoduje štatút.
Majetková štruktúra neziskovej organizácie je nasledujúca:


vklady zakladateľov,



príjmy z vlastnej činnosti,



príjmy z podnikateľskej činnosti po zdanení,



dedičstvo,



dary,



dotácie zo štátneho rozpočtu, rozpočtu obce alebo fondu.
Majetok neziskovej organizácie je možné použiť len v súlade s podmienkami

uvedenými v zakladateľskej listine. Iným prípadom použitia majetku je úhrada výdavkov,
ktorých výška je určená rozhodnutím správnej rady. Ide o výdavky spojené so
zabezpečením bežnej činnosti. Špecifickou súčasťou majetku je tzv. prioritný majetok,
ktorý vkladá štát ako zakladateľ neziskovej organizácie na základe transformačného
zákona. Tento majetok je výlučne určený na zabezpečenie poskytovania všeobecne
prospešných služieb.
Nezisková organizácia je povinná zostaviť výročnú správu najneskôr do 31. marca.
Súčasťou výročnej správy je :


prehľad činností,



ročná účtovná závierka,



stanovisko audítora k účtovnej závierke,



prehľad o finančných príjmoch a výdavkoch,



prehľad rozsahu príjmov, uvádza sa v členení podľa zdrojov,



stav a pohyb majetku a záväzkov,



zmeny a nové zloženie orgánov a iné.
24

1. 3. 5 Ostatné typy neziskových organizácií
Do tejto kategórie

zaraďujeme všetky ostatné typy neziskových organizácií,

ktorými v súlade s právnou úpravou Slovenskej republiky sú :


záujmové združenia právnických osôb,



politické strany a politické hnutia,



cirkev a náboženské spoločnosti,



organizácie s medzinárodným prvkom

V zmysle Zákona č.40/1964 Zb. z. sa za záujmové združenie pokladá právnická
osoba založená na ochranu vlastných záujmov alebo na dosiahnutie iného účelu. Záujmové
združenie nadobúda právnu spôsobilosť zápisom do registra združení, ktorý vedie
príslušný obvodný úrad. V registri je zapísaný názov a sídlo združenia, predmet jeho
činnosti, orgány, s ktorými združenie rokuje a mená osôb konajúcich v mene združenia.
Združenie zaniká výmazom z registra. Združenie zodpovedá za nesplnenie svojich
záväzkov celým svojím majetkom.
Politické strany a hnutia upravuje Zákon č. 424/1991 Zb. z. o združovaní v
politických stranách a politických hnutiach. V súlade s týmto predpisom potom pod
politickou stranou a hnutím chápeme ,,právnickú osobu, v ktorej občania prejavujú vôľu
zúčastňovať sa na politickom živote spoločnosti, najmä na vytváraní zákonodarných
zborov a orgánov miestnej samosprávy"8. Strany a hnutia sú oddelené od štátu, nesmú
vykonávať ani nahrádzať funkcie štátnych orgánov.
Každá politická strana a hnutie ručia za svoje záväzky celým svojím majetkom.
Strany a hnutia majú zakázané vykonávať podnikateľskú činnosť, avšak môžu sa podieľať
na založení právnickej osoby alebo sa zúčastňovať, či už ako spoločníci alebo členovia už
založenej právnickej osoby.
Zdroje príjmov politických strán sú :

8



členské príspevky,



dary a iné bezodplatné plnenia,

Zákon č. 424/1991 Zb. z. o združovaní v politických stranách a politických hnutiach
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dedičstvo,



predaj a prenájom ich hnuteľného a nehnuteľného majetku,



úroky z vkladov ich prostriedkov v bankách,



pôžičky a úvery,



podiel na zisku z podnikania obchodných spoločností,



výnosy z cenných papierov obchodovateľných na verejnom trhu,



príspevky zo štátneho rozpočtu, ktoré môžu byť :
 príspevok za hlasy získané vo voľbách do Národnej rady,
 príspevok na činnosť,
 príspevok na mandát.
Ak politická strana resp. hnutie má zisk, smie ho použiť iba na tie ciele, ktoré sú

uvedené v stanovách. Nie je prípustné, aby ho použili

v prospech členov. Strany a

politické hnutia majú zákonnú povinnosť zostaviť výročnú správu a do konca februára ju
predložiť Národnej rade Slovenskej republiky.
Postavenie cirkví a náboženských spoločností vymedzuje Zákon č. 308/1991 Zb. z.
o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností. Litera zákona
pod cirkvou alebo náboženskou spoločnosťou poníma ,,dobrovoľné združenie osôb
rovnakej náboženskej viery v organizácii s vlastnou štruktúrou, orgánmi, vnútornými
predpismi a obradmi. Môžu zakladať komunity, rády, spoločnosti a podobné spoločenstvá.
Je to právnická osoba"9. Registrácia cirkví a náboženských spoločností je v kompetencii
Ministerstva kultúry. Pred registráciou cirkvi alebo náboženskej spoločnosti je potrebné
podať návrh na registráciu, ktorý musí byť podpísaný všetkými členmi prípravného
orgánu. Obsahuje tieto náležitosti :


názov a sídlo,



mená a priezviská, adresy trvalého bydliska, podpisy a rodné čísla členov
prípravného orgánu,



základnú charakteristiku zakladanej cirkvi, určenie, poslanie a územie,



podpisy plnoletých osôb hlásiacich sa k cirkvi (pre registráciu je potrebných
minimálne 20 000 podpisov),



vyhlásenie o tolerancii k ostatným cirkvám a náboženským spoločnostiam a
osobám bez vyznania.

9

Zákon č. 308/1991 Zb. z. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností
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Podľa Zákona č. 116/1985 Zb. z. môžu v rámci nášho územia pôsobiť aj nevládne
organizácie s medzinárodným prvkom. Takáto organizácia môže v Slovenskej republike
vyvíjať svoju činnosť len na základe povolenia vydaného v súlade s týmto zákonom.
Okrem svojej činnosti môže taktiež vykonávať hospodársku činnosť vyplývajúcu z
povolania podľa osobitných právnych predpisov.
Rozvoj legislatívneho rámca, ktorý upravuje neziskové organizácie bude v na
budúcnosti pokračovať v závislosti od rozvoja neziskového sektora. Je potrebné mať na
zreteli, aby sa tento rozvoj uskutočňoval nielen v prospech neziskových organizácií, ale aj
v prospech prijímateľov ich služieb.

1. 3 Účtovníctvo neziskových organizácií
Vzhľadom na skutočnosť, že témou diplomovej práce je problematika efektívnosti
neziskových organizácií v nasledujúcej časti uvádzame základné špecifiká účtovníctva
neziskových účtovných jednotiek. Správne chápanie účtovných vzťahov, ako aj obsahovej
náplne jednotlivých účtov, považujeme za jeden z východiskových predpokladov vnímania
efektívnosti neziskových organizácií.
V podmienkach Slovenskej republiky je základnou právnou normou upravujúcou
účtovníctvo neziskových organizácií Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení
neskorších predpisov (ďalej len zákon o účtovníctve). Vo všeobecnosti platia pre účtovanie
v neziskových účtovných jednotkách rovnaké princípy, ako pri účtovaní podnikateľských
účtovných jednotiek.
Odlišnosti, ktoré vyplývajú z rozdielneho spôsobu hospodárenia sú upravované
osobitnými predpismi. Najvýznamnejším predpisom je opatrenie Ministerstva financií
Slovenskej republiky zo dňa 14. novembra 2007 č. MF/24342/2007-74, ktorým sa
ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre účtovné jednotky,
ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania.
Povinnosť neziskových organizácií viesť účtovníctvo je u niektorých typov,
ktorými sú politické strany, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné
služby, nadácie a neinvestičné fondy apod., zakotvená priamo príslušnom zákone
upravujúcom daný typ neziskovej organizácie. Nezisková organizácia sa môže rozhodnúť
medzi vedením jednoduchého a podvojného účtovníctva, pričom musí rešpektovať
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zákonom stanovené podmienky. V zmysle zákona o účtovníctve potom jednoduché
účtovníctvo vedú :


občianske združenia a ich organizačné celky, ktoré majú právnu subjektivitu,



organizačné zložky Matice slovenskej, ktoré majú právnu subjektivitu,



združenia právnických osôb,



spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov,



neinvestičné fondy,



poľovnícke organizácie,



neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby,

v prípade, že nepodnikajú a suma ich príjmov v predchádzajúcom účtovnom období
nepresiahla výšku 200 000 eur. Obe z týchto podmienok musia byť splnené súčasne. Pri
cirkvách, ich orgánoch a iných cirkevných inštitúciách je účtovanie v sústave
jednoduchého účtovníctva podmienené nevykonávaním podnikateľskej činnosti. V prípade
nesplnenia týchto podmienok sú neziskové organizácie povinné účtovať v sústave
podvojného účtovníctva.
Tabuľka č. 3: Účtovné sústavy
Povinnosť

vedenia

podvojného Možnosť

účtovať

v

sústave

jednoduchého

účtovníctva

účtovníctva

všetky neziskové účtovné jednotky :

- občianske združenia a ich organizačné zložky,

- politické strany a politické hnutia,

ktoré majú právnu subjektivitu,

- občianske združenia,

- organizačné zložky Matice slovenskej, ktoré majú

- združenia právnických osôb,

právnu subjektivitu,

- cirkvi a náboženské spoločnosti,

- združenia právnických osôb,

- nadácie,

-spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových

- neinvestičné fondy,

priestorov,

- neziskové organizácie poskytujúce - neinvestičné fondy,
všeobecne prospešné služby.

- neziskové organizácie poskytujúce všeobecne
prospešné služby;
ak nepodnikajú a ak ich príjmy nedosiahli v
predchádzajúcom účtovnom období 200 000 eur,
- cirkvi a náboženské spoločnosti - ak nepodnikajú

Prameň: LUKAČOVIČOVÁ, J. - SOLÍK, J.: Účtovníctvo a dane podnikateľských účtovných jednotiek v
praxi. Banská Bystrica: SAUNO, 2009, s. 43. ISBN 978-80-970291-0-4
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V nasledujúcej tabuľke znázorníme porovnanie súvahy pre podnikateľov a súvahy
pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania:
Tabuľka č. 4 : Porovnanie súvahy pre podnikateľov a súvahy pre účtovné
jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania
Súvaha

pre

podnikateľské

účtovné Súvaha pre neziskové účtovné jednotky

jednotky
STRANA AKTÍV
Spolu majetok
A. Neobežný majetok
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok
A.I.1 Aktivované náklady na vývoj
2 Softvér
3 Oceniteľné práva
4 Goodwill
5 Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
6 Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
7 Poskytnuté preddavky na dlhodobý
nehmotný majetok
A.II. Dlhodobý hmotný majetok
A.II.1 Pozemky
2 Stavby
3 Samostatne hnuteľné veci a súbory
hnuteľných vecí
4 Pestovateľské celky trvalých porastov
5 Základné stádo a ťažné zvieratá
6 Ostatný dlhodobý hmotný majetok
7 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
8 Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný
majetok
9 Opravná položka k nadobudnutému majetku
A.III. Dlhodobý finančný majetok
A.III.1 Podielové cenné papiere a podiely v
dcérskej účtovnej jednotke
2 Podielové cenné papiere a podiely v
spoločnosti s podstatným vplyvom
3 Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
4 Pôžičky účtovnej jednotke v
konsolidovanom celku
5 Ostatný dlhodobý finančný majetok
6 Pôžičky s dobou splatnosti najviac 1 rok
7 Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
8 Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný
majetok
B. Obežný majetok
B.I. Zásoby
B.I.1 Materiál
2 Nedokončená výroba a zásoby vlastnej
výroby
3 Výrobky
4 Zvieratá
5 Tovar
6 Poskytnuté preddavky na zásoby

STRANA AKTÍV
A. Neobežný majetok spolu
1. Dlhodobý nehmotný majetok
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti
Softvér
Oceniteľné práva
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
Obstaranie dlhodobý nehmotný majetok
Poskytnuté preddavky na dlhodobý
nehmotný majetok
2. Dlhodobý hmotný majetok
Pozemky
Umelecké diela a zbierky
Stavby
Samostatne hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
Dopravné prostriedky
Pestovateľské celky trvalých porastov
Základné stádo a ťažné zvieratá
Drobný dlhodobý hmotný majetok
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
Obstaranie dlhodobý hmotný majetok
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
3. Dlhodobý finančný majetok
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných
spoločnostiach v ovládanej osobe
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných
spoločnostiach s podstatným vplyvom
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti
Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky
Ostatný dlhodobý finančný majetok
Obstaranie dlhodobý finančný majetok
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
B. Obežný majetok spolu
1. Zásoby
Materiál
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
Výrobky
Zvieratá
Tovar
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby
2. Dlhodobé pohľadávky
Pohľadávky z obchodného styku
Ostatné pohľadávky
Pohľadávky voči účastníkom združení
Iné pohľadávky
3. Krátkodobé pohľadávky
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B.II. Dlhodobé pohľadávky
B.II.1 Pohľadávky z obchodného styku
2 Čistá hodnota zákazky
3 Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke
a materskej účtovnej jednotke
4 Ostatné pohľadávky v rámci
konsolidovaného celku
5 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a
združeniu
6 Iné pohľadávky
7 Odložená daňová pohľadávka
B.III. Krátkodobé pohľadávky
B.III.1 Pohľadávky z obchodného styku
2 Čistá hodnota zákazky
3 Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke
a materskej účtovnej jednotke
4 Ostatné pohľadávky v rámci
konsolidovaného celku
5 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a
združeniu
6 Sociálne poistenie
7 Daňové pohľadávky a dotácie
8 Iné pohľadávky
B.IV. Finančné účty
B.IV.1 Peniaze
2 Účty v bankách
3 Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou
ako jeden rok
4 Krátkodobý finančný majetok
5 Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
C. Časové rozlíšenie
C.1 Náklady budúcich období dlhodobé
2 Náklady budúcich období krátkodobé
3 Príjmy budúcich období dlhodobé
4 Príjmy budúcich období krátkodobé
STRANA PASÍV
Spolu vlastné imanie a záväzky
A. Vlastné imanie
A.I. Základné imanie
A.I.1 Základné imanie
2 Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
3 Zmena základného imania
4 Pohľadávky za upísané vlastné imanie
A.II. Kapitálové fondy
A.II.1 Emisné ážio
2 Ostatné kapitálové fondy
3 Zákonný rezervný fond z kapitálových
vkladov
4 Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a
záväzkov
5 Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
6 Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení,
splynutí a rozdelení
A.III. Fondy zo zisku
A.III.1 Zákonný rezervný fond
2 Nedeliteľný fond
3 Štatutárne fondy a ostatné fondy
A.IV. Výsledok hospodárenia minulých rokov
A.IV.1 Nerozdelený zisk minulých rokov
2 Neuhradená strata minulých rokov

Pohľadávky z obchodného styku
Ostatné pohľadávky
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými
poisťovňami
Daňové pohľadávky
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu
rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy
Pohľadávky voči účastníkom združení
Spojovací účet pri združení
Iné pohľadávky
4. Finančné účty
Pokladnica
Bankové účty
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden
rok
Krátkodobý finančný majetok
Obstaranie krátkodobého finančného majetku
C. Časové rozlíšenie
1. Náklady budúcich období
Príjmy budúcich období
MAJETOK SPOLU
STRANA PASÍV
A. Vlastné zdroje krytia majetku spolu
1. Imanie a peňažné fondy
Základné imanie
Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu
Fond reprodukcie
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových
účastín
2. Fondy tvorené zo zisku
Rezervný fond
Fondy tvorené zo zisku
Ostatné fondy
3. Nerozdelený výsledok hospodárenia minulých rokov
4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
B. Cudzie zdroje spolu
1. Rezervy
Rezervy zákonné
Ostatné rezervy
Krátkodobé rezervy
2. Dlhodobé záväzky
Záväzky zo sociálneho fondu
Vydané dlhopisy
Záväzky z nájmu
Dlhodobé prijaté preddavky
Dlhodobé nevyfakturované dodávky
Dlhodobé zmenky na úhradu
Ostatné dlhodobé záväzky
3. Krátkodobé záväzky
Záväzky z obchodného styku
Záväzky voči zamestnancom
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými
poisťovňami
Daňové záväzky
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu
rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov
a vkladov
Záväzky voči účastníkom v združení
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A.V. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
po zdanení
B. Záväzky
B.I. Rezervy
B.I.1 Rezervy zákonné dlhodobé
2 Rezervy zákonné krátkodobé
3 Ostatné dlhodobé rezervy
4 Ostatné krátkodobé rezervy
B.II. Dlhodobé záväzky
B.II.1 Dlhodobé záväzky z obchodného styku
2 Čistá hodnota zákazky
3 Dlhodobé nevyfakturované dodávky
4 Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnej
jednotke a materskej účtovnej jednotke
5 Ostatné dlhodobé záväzky v rámci
konsolidovaného celku
6 Dlhodobé prijaté preddavky
7 Dlhodobé zmenky na úhradu
8 Vydané dlhopisy
9 Záväzky zo sociálneho fondu
10 Ostatné dlhodobé záväzky
11 Odložený daňový záväzok
B.III. Krátkodobé záväzky
B.III.1 Záväzky z obchodného styku
2 Čistá hodnota zákazky
3 Nevyfakturované dodávky
4 Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a
materskej účtovnej jednotke
5 Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného
celku
6 Záväzky voči spoločníkom a združeniu
7 Záväzky voči zamestnancom
8 Záväzky zo sociálneho poistenia
9 Daňové záväzky a dotácie
10 Ostatné záväzky
B.IV. Krátkodobé finančné výpomoci
B.V. Bankové úvery
B.V.1 Bankové úvery dlhodobé
2 Bežné bankové úvery
C. Časové rozlíšenie
C.1 Výdavky budúcich období dlhodobé
2 Výdavky budúcich období krátkodobé
3 Výnosy budúcich období dlhodobé
4 Výnosy budúcich období krátkodobé

Spojovací účet pri združení
Ostatné záväzky
4. Bankové výpomoci pôžičky
Dlhodobé bankové úvery
Bežné bankové úvery
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci
C. Časové rozlíšenie spolu
1. Výdavky budúcich období
Výnosy budúcich období
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU

Prameň: Vlastné spracovanie na základe dokumentov dostupných na stránke Daňového riaditeľstva :
www.drsr.sk

Podobne uvedieme aj tabuľkové porovnanie Výkazu ziskov a strát podnikateľských
účtovných jednotiek a účtovných jednotiek, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel
podnikania.
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Tabuľka č. 5 : Porovnanie výkazu ziskov a strát podnikateľských účtovných jednotiek a
účtovných jednotiek, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania
Výkaz ziskov a strát podnikateľských

Výkaz ziskov a strát neziskových

účtovných jednotiek

účtovných jednotiek

I. Tržby z predaja tovaru
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
+ Obchodná marža
II. Výroba
II.1. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
2. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
3. Aktivácia
B. Výrobná spotreba
B.1. Spotreba materiálu, energie a ostatných
neskladovateľných dodávok
2. Služby
+Pridaná hodnota
C. Osobné náklady
C.1. Mzdové náklady
2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
3. Náklady na sociálne poistenie
4. Sociálne náklady
D. Dane a poplatky
E. Odpisy a opravné položky k dlhodobému
nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému
majetku
III. Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
F. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a
predaného materiálu
G. Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k
pohľadávkam
IV: Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti
H. Ostatné náklady na hospodársku činnosť
V. Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
I. Prevod nákladov na hospodársku činnosť
* Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
VI. Tržby z predaja cenných papierov a podielov
J. Predané cenné papiere a podiely
VII. Výnosy z dlhodobého finančného majetku
VII.1. Výnosy z cenných papierov a podielov v
dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným
vplyvom
2. Výnosy z ostatných dlhodobých cenných
papierov a podielov
3. Výnosy z ostatného dlhodobého finančného
majetku
VIII. Výnosy z krátkodobého finančného majetku
K. Náklady na krátkodobý finančný majetok
IX. Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z
derivátových operácií
L. Náklady na precenenie cenných papierov a náklady
na derivátové operácie
M. Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k
finančnému majetku
X. Výnosové úroky
N. Nákladové úroky
XI. Kurzové zisky
O. Kurzové straty

Náklady
501 Spotreba materiálu
502 Spotreba energie
504 Predaný tovar
511 Opravy a udržiavanie
512 Cestovné
513 Náklady na reprezentáciu
518 Ostatné služby
521 Mzdové náklady
524 Zákonné sociálne poistenie a zdravotné
poistenie
525 Ostatné sociálne poistenie
527 Zákonné sociálne náklady
528 Ostatné sociálne náklady
531 Daň z motorových vozidiel
532 Daň z nehnuteľností
538 Ostatné dane a poplatky
541 Zmluvné pokuty a penále
542 Ostatné pokuty a penále
543 Odpísanie pohľadávky
544 Úroky
545 Kurzové straty
546 Dary
547 Osobitné náklady
548 Manká a škody
549 Iné ostatné náklady
551 Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného
majetku
552 Zostatková cena predaného dlhodobého
nehmotného majetku a dlhodobého hmotného
majetku
553 Predané cenné papiere a podiely
554 Predaný materiál
555 Náklady na krátkodobý finančný majetok
556 Tvorba fondov
557 Náklady na precenenie cenných papierov
558 Tvorba a zúčtovanie opravných položiek
561 Poskytnuté príspevky organizačným zložkám
562 Poskytnuté príspevky iným účtovným
jednotkám
563 Poskytnuté príspevky fyzickým osobám
565 Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej
dane
567 Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky
Účtová trieda 5 spolu
Výnosy
601 Tržby za vlastné výrobky
602 Tržby z predaja služieb
604 Tržby za predaný tovar
611 Zmena stavu zásob nedokončenej výroby
612 Zmena stavu zásob polotovarov
613 Zmena stavu zásob výrobkov
614 Zmena stavu zásob zvierat
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XII. Ostatné výnosy z finančnej činnosti
P. Ostatné náklady na finančnú činnosť
XIII. Prevod finančných výnosov
R. Prevod finančných nákladov
* Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
** Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred
zdanením
S. Daň z príjmov z bežnej činnosti
S.1. - splatná
2. - odložená
**Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po
zdanení
XIV. Mimoriadne výnosy
T. Mimoriadne náklady
* Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti
pred zdanením
U. Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
U.1. - splatná
2. - odložená
* Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po
zdanení
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po
zdanení

621 Aktivácia materiálu a tovaru
622 Aktivácia vnútroorganizačných služieb
623 Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
624 Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
641 Zmluvné pokuty a penále
642 Ostatné pokuty a penále
643 Platby za odpísané pohľadávky
644 Úroky
645 Kurzové zisky
646 Prijaté dary
647 Osobitné výnosy
648 Zákonné poplatky
649 Iné ostatné výnosy
651 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného
majetku a dlhodobého hmotného majetku
652 Výnosy z dlhodobého finančného majetku
653 Tržby z predaja cenných papierov a podielov
654 Tržba z predaja majetku
655 Výnosy z krátkodobého finančného majetku
656 Výnosy z použitia fondu
657 Výnosy z precenenia cenných papierov
658 Výnosy z nájmu majetku
661 Prijaté príspevky od iných organizácií
662 Prijaté príspevky od iných organizácií
663 Prijaté príspevky od fyzických osôb
664 Prijaté členské príspevky
665 Príspevky z podielu zaplatenej dane
667 Prijaté príspevky z verejných zbierok
691 Dotácie
Účtová trieda 6 spolu
Výsledok hospodárenia pred zdanením
591 Daň z príjmov
595 Dodatočné odvody dane z príjmov
Výsledok hospodárenia po zdanení

Prameň : Vlastné spracovanie podľa dokumentov dostupných na stránke Daňového riaditeľstva :
www.drsr.sk

Na základe uvedeného porovnania súvah si možno všimnúť rozdiely, ktoré sa
týkajú názvov niektorých účtov prípadne ich absenciu. Súvahy oboch typov účtovných
jednotiek sú v princípe rovnaké.
Výkaz ziskov a strát neziskových účtovných jednotiek je oveľa odlišnejší ako
výkaz ziskov a strát podnikateľských účtovných jednotiek. Pri porovnaní výkazu ziskov a
strát je významnejším rozdielom forma jeho zostavenia. Podnikateľské účtovné jednotky
zostavujú výkaz ziskov a strát v odpočtovej forme, t. z. náklady sa od výnosov
odpočítavajú priebežne. Účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené za účelom
podnikania, zostavujú výkaz ziskov a strát v bilančnej forme, t. z. ľavú stranu predstavujú
náklady a na pravej strane sa vykazujú výnosy. V podnikateľských účtovných jednotkách
odlišujeme výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti, výsledok hospodárenia z
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finančnej činnosti (výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti spolu s výsledkom
hospodárenia z finančnej činnosti tvoria výsledok hospodárenia z bežnej činnosti) a
výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti. Neziskové účtovné jednotky zadeľujú
výnosy a náklady podľa toho, či sa viažu k hlavnej nezdaňovanej činnosti alebo k
podnikateľskej zdaňovanej činnosti. Z hľadiska analytickej evidencie neziskové účtovné
jednotky členia náklady podľa svojich potrieb a pravidiel, ktoré sú určené osobitnými
zákonmi. Medzi hlavné osobitosti účtovania patrí účtovanie o daroch.
Ďalšou samostatnou skupinou sú Osobitné náklady. V Osobitných nákladov sa
účtuje o nákladoch cieľových skupín pri realizácii projektov, o nákladoch telovýchovných
jednotiek, športových klubov a iných neziskových športových organizácií, ktoré
vynakladajú na prestupy hráčov, hosťovanie hráčov, na usporiadanie domácich a
medzinárodných športových súťaží vrátane registračných poplatkov, náklady na ceny,
stravovanie a občerstvenie športovcov.
Do tejto skupiny radíme tiež náklady na obstaranie a technické zhodnotenie
hmotného a nehmotného majetku, ktorý nie je vo vlastníctve spoločenstva bytov a
nebytových priestorov. Medzi osobitosti účtovania nákladov v neziskových účtovných
jednotkách patrí tiež účtovanie o fondoch, ktoré sú niektoré typy neziskových organizácií
povinné tvoriť. Nákladovými položkami sú aj poskytnuté príspevky v podobe finančných
darov poskytnutých organizačným zložkám, iným účtovným jednotkám a fyzickým
osobám.
Pri účtovaní o výnosoch sa zrkadlovo odrážajú všetky špecifiká účtovania o
nákladoch. Špecifickým druhom výnosov sú Dotácie. Na tomto účte sa účtuje o priznaných
dotáciách zo štátneho rozpočtu alebo z rozpočtu územnej samosprávy. Tlačivá výkazov sú
priložené v rámci príloh.

1. 4 Manažment v neziskovej organizácii
Na základe overenej skúsenosti možno konštatovať, že neziskové organizácie, v
ktorých nie je zanedbaná otázka manažmentu dosahujú vyššiu efektívnosť pri plnení
svojich cieľov.
Manažment predstavuje v súčasnosti jednu z najvýznamnejších ľudských aktivít.
Pojmom manažment a jeho obsahom sa zaoberá množstvo autorov, ktorí sa snažia, čo
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najlepšie vystihnúť jeho podstatu. Manažment môžeme chápať ako proces, ktorý vedie k
dosahovaniu cieľov cez usmerňovanie premeny vstupov na výstupy. Pri tejto premene
musí každý manažér dbať na jej efektívnosť, ktorá je základom fungovania tak ziskovej,
ako aj neziskovej organizácie. Podstata a obsah manažmentu sú determinované špecifikami
riadeného objektu.10
Bolo by nesprávne si myslieť, že v súvislostiach s neziskovými organizáciami je
uvažovanie o manažmente niečo, čo znesväcuje jej poslanie a misiu. Peter Drucker hovorí :
,,Pred 40 rokmi bol manažment veľmi nevhodným slovom v neziskovej organizácii.
Manažment znamenal podnikanie, obchod a základným princípom neziskovosti bolo
nepodnikať."11 V súčasnom trhovom prostredí je vyvíjaný veľký tlak zo strany vonkajších
vplyvov na dôsledné uplatňovanie manažmentu v praxi neziskovej organizácie.
Majduchová uvádza tieto faktory, ktoré opodstatňujú nevyhnutnosť manažmentu v
neziskových organizáciách12 :


špecifickosť cieľa,



zvyšovanie konkurenčného tlaku,



redukcia financovania neziskového sektora verejnosťou,



zvýšené požiadavky na kvalitu informácií,



zložitosť personálnej situácie,



zložitosť zákazníckej štruktúry,



potreba merania a riadenia výkonnosti a efektívnosti.
V diplomovej práci sa nebudeme podrobnejšie venovať všetkým faktorom, nakoľko

nie sú predmetom spracovávanej témy. Priblížime si dve kľúčové oblasti, ktoré spadajú do
oblasti finančného manažmentu neziskových organizácií. Prvou oblasťou bude
problematika merania a hodnotenia efektívnosti neziskových organizácií. Druhou
podstatnou oblasťou, ktorá významným spôsobom determinuje efektívnosť neziskových
organizácií, bude oblasť financovania.

10

MAJTÁN, M. A KOL.: Manažment. Bratislava, SPRINT dva, 2009. 20s. ISBN 978-80-89393-07-7
DRUCKER P. F.: Řízení neziskových organizácí. Praha, Management Press, 1994. 4s.
12
MAJDUCHOVÁ, H.: Neziskové organizácie. Bratislava: SPRINT dva, 2009. 54-55s. ISBN 978-80-8939312-1.
11
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1. 4. 1 Finančný manažment v neziskovej organizácii
Finančný manažment predstavuje jeden z východiskových parametrov, ktorý slúži
na meranie efektívnosti neziskových organizácií.
V poslaní neziskových organizácií sa o peniazoch vôbec nehovorí. Ľudia, ktorí
pracujú v tomto sektore sa často stotožňujú s konštatovaním, že : ,,Peniaze nie sú všetko.".
Neziskové organizácie majú síce za cieľ vykonávať verejnoprospešnú činnosť, ale musíme
si uvedomiť, že aj táto činnosť musí byť nevyhnutne z niečoho financovaná a vzhľadom na
finančné prostriedky musí byť vykonávaná dostatočne efektívne.
Trvalo udržateľná činnosť sa dá zabezpečiť len pomocou profesionálneho
finančného riadenia. Niektoré názory autorov uvádzajú, že práve finančnými otázkami
zvyčajne začínajú alebo končia krízy neziskových organizácií.

Na základe týchto

konštatovaní možno otvorene rozprávať o nutnosti existencie finančného riadenia v
neziskových organizáciách. Finančnému riadeniu v neziskových organizáciách sa
prisudzujú rôzne stupne dôležitosti a to :
1. finančné riadenie ako nutné zlo,
2. finančné riadenie ako osvedčený nástroj zabezpečenia existencie,
3. finančné riadenie ako faktor strategického úspechu a rastu.
Z definície finančného manažmentu komerčných podnikov môžeme analogicky
vyvodiť definíciu finančného manažmentu neziskových organizácií. Pod finančným
manažmentom budeme rozumieť aktivitu súvisiacu s finančnými stránkami činnosti
neziskovej organizácie. Obsahovou náplňou finančného manažmentu je teda organizovanie
a riadenie finančných procesov neziskovej organizácie.
Štruktúru a zameranie finančného manažmentu zásadne ovplyvňuje teoretický
prístup k chápaniu cieľov a úloh. Hlavným cieľom každej neziskovej organizácie je
naplnenie poslania jej činnosti, prostredníctvom vykonávania verejnoprospešných aktivít.
Z tohto cieľa sa potom odvíja aj formulácia finančných cieľov, ktoré majú slúžiť na
podporu jeho naplnenia.
Základným cieľom finančného manažmentu je zabezpečenie finančnej kontinuity
organizácie. Tento cieľ sa dá dosiahnuť len v dokonalej súčinnosti s ostatnými zložkami
manažmentu organizácie. Dosiahnutie tohto cieľa je vzhľadom na prevahu financovania z
externých zdrojov podmienené týmito predpokladmi :
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predpoklad dôveryhodnosti - znamená, že ľudia, ktorí poskytujú finančné
prostriedky sa určite budú zaujímať ako boli tieto prostriedky použité;



predpoklad finančnej otvorenosti - predstavuje schopnosť organizácie
kedykoľvek jasne preukázať, že peniaze a majetok sa využívajú v súlade s
cieľom danej neziskovej organizácie.

V prípade neziskových organizácií môžeme formulovať tieto všeobecné ciele :


rentabilita,



flexibilita,



zabezpečenie,



nezávislosť,



likvidita.

Pomocou nasledujúcej schémy na obrázku č. 3, znázorníme všeobecné finančné
ciele finančného riadenia neziskovej organizácie a vzťahy medzi nimi :

Obrázok č. 3: Ciele finančného riadenia neziskovej organizácie

Prameň : http://www.ueapme.com/business-support/Training%20tools/Slovakia/SKSME%20Excellence-%20Improvement%20of%20financial%20management.pdf

Srdce sústavy cieľov v neziskovej organizácií predstavuje likvidita. Jej podstata
spočíva v neustálej dispozícií držby voľných finančných prostriedkov, aby mohli byť načas
uskutočňované všetky potrebné platby. Úlohou finančného manažmentu je teda udržiavať
požadovanú úroveň finančných prostriedkov tak, aby bola zabezpečená solventnosť. V
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opačnom prípade dochádza k priamemu ohrozeniu existencie neziskovej organizácie. Z
hľadiska naplnenia tohto cieľa je kľúčovou činnosťou proces financovania neziskových
organizácií.

1. 4. 2 Financovanie neziskových organizácií
Procesom financovania neziskových organizácií rozumieme aktivity, ktoré smerujú
k získaniu finančných prostriedkov a ktoré nezisková organizácia potrebuje na
zabezpečenie vykonávania svojej činnosti. Podstata financovania neziskového sektora
spočíva vo využívaní viacerých zdrojov, s cieľom zabrániť závislosti od jedného zdroja a
tiež vyhnúť sa negatívnym dôsledkom pri jeho zlyhaní.
V literatúre, ktorá sa venuje problematike neziskových organizácií, môžeme nájsť
niekoľko klasifikácií zdrojov financovania neziskových organizácií. Medzi hlavné kritériá
zaraďujeme13 :
1) z hľadiska spôsobu nadobudnutia:


finančné zdroje nadobudnuté vlastnou činnosťou - interné zdroje financovania,



finančné zdroje pochádzajúce od iných subjektov - externé zdroje financovania,

2) z hľadiska pôvodu finančných prostriedkov:


miestne zdroje - finančné prostriedky pochádzajúce zo Slovenska,



zahraničné zdroje - finančné prostriedky pochádzajúce zo zahraničia,

3) z hľadiska charakteru darujúceho subjektu:


verejné zdroje - štát, samospráva,



individuálne zdroje - spoločnosť, jednotlivci,



súkromné zdroje - podnikateľské subjekty,

4) z hľadiska formy príjmu:


dar,



zbierka,



dotácia,

13

DLUHÁ, M. - MAJDÚCHOVÁ, H. - MARČEK, E. 2004. Financovanie neziskových organizácií. [online].
Bratislava: SPRINT, 2004. Dostupné na internete :
http://www.panet.sk/download/text_financovanie.pdf
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grant,



objednávka,



iné formy.
Autori Davis a Etchart uvádzajú nasledujúcu schému klasifikácie finančných

zdrojov v neziskových organizáciách :
Obrázok č. 4: Klasifikácia finančných zdrojov neziskových organizácií

Prameň: DAVIS, L - ETCHART, N.: Profits for Nonprofits. NESsT: Santiago, Chile, 1999. 12s.

Financovanie neziskových organizácií zo štátnych zdrojov
Slovenská republika sa môže na financovaní neziskových organizácií podieľať
prostredníctvom mnohých legislatívnych mechanizmov. Popri týchto legislatívnych
mechanizmoch existujú aj ekonomické mechanizmy podpory činnosti neziskových
organizácií. Ekonomické mechanizmy rozdeľujeme do dvoch základných javových foriem:


priama forma podpory neziskových organizácií,



nepriama forma podpory neziskových organizácií.
Priama forma podpory spočíva v mechanizme poskytovania dotácií a grantov,

realizácií kontraktov a zmlúv, pri ktorých nezisková organizácia poskytuje svoje služby na
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základe štátnej objednávky. Taktiež môže ísť o prerozdeľovanie výnosov z privatizácie,
lotérií, verejných zbierok a iných podobných hier.
Finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu prípadne iných štátnych fondov môžu
neziskové organizácie dostať týmito spôsobmi14 :
1) formou príspevkov na činnosť občianskych združení,
2) formou dotácií zo štátnych fondov,
3) formou príspevku štátu na úhradu nákladov verejnoprospešných služieb poskytovaných
neštátnymi organizáciami.
Medzi formy nepriamej podpory patria opatrenia v oblasti daní, ciel a iných
poplatkov. Najvýznamnejším opatrením tejto formy je existencia inštitútu asignácie 2%
zaplatenej dane vybranej neziskovej organizácii. Ďalším významným opatrením je
oslobodenie od platby DPH zdravotnej starostlivosti, služieb sociálnej pomoci,
výchovných a vzdelávacích služieb a kultúrnych služieb.

Financovanie neziskových organizácií zo zdrojov podnikateľských subjektov
Spolupráca podnikateľského a neziskového sektoru vychádza z koncepcie
spoločenskej zodpovednosti. V zmysle tejto zodpovednosti poslanie podnikateľských
subjektov nespočíva len v tvorbe zisku, ale aj v dobrom zaobchádzaní a motivácií
zamestnancov, zodpovednom prístupe k dodávateľom, odberateľom, investorom, ale aj v
zapojení sa do činnosti budovania komunít, v ktorej daný subjekt pôsobí. Jedným zo
spôsobov takéhoto zapojenia je spolupráca s neziskovým sektorom a podpora
verejnoprospešných projektov.
Obsah vzájomnej spolupráce medzi podnikateľským a neziskovým sektorom tvorí :
1) zo strany podnikateľského sektoru pomoc v oblasti:


finančných prostriedkov,



vlastných výrobkov a služieb,



objednávok a zákaziek,



prenájmu priestorov, internetu, telefónu,



skúseností, know-how,

14

KOLEKTÍV AUTOROV : Čítanka pre neziskové organizácie. Centrum prevencie a riešenia konfliktov:
Bratislava 2000. 162-165s.
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dobrovoľníckej prace zamestnancov,

2) zo strany neziskového sektora môže podnikateľský sektor dostať ako protihodnotu:


reklamu, publicitu, podporu značky a imidžu,



dobrý pocit,



poďakovanie, uznanie,



protislužby vo forme výmeny informácií, výstupov analýz, publikácií, know-how,
priestorov, zdravotnej starostlivosti, starostlivosti o detí zamestnancov a pod.



ľudské zdroje, expertov,



spoluprácu na rozvoj komunity,



spoločné projekty, spoločenské udalosti,



kontakt na cieľovú skupinu.
V oblasti spolupráce neziskových organizácií a podnikateľských subjektov zohráva

významnú úlohu podnikové darcovstvo resp. korporatívna filantropia. Spočíva v ochote
podnikov venovať nejakú hodnotu na verejnoprospešný účel bez očakávania protihodnoty.
Môže sa uskutočňovať buď opakovane, alebo jednorázovo.
Ďalšie typy spolupráce predstavujú dlhodobejšie strategické partnerstvá, ktoré
môžu fungovať na princípe dobročinného marketingu nazývaného tiež marketingu
založeného na hodnotách. Neziskové organizácie týmto spôsobom zvyšujú svoj príjem a
publicitu. Na druhej strane podnikom poskytuje príležitosť zvýšiť predaj a súčasne
podporiť verejnoprospešné aktivity.
Najkomerčnejší spôsob spolupráce predstavuje sponzoring. V slovenskej legislatíve
je sponzoring upravený len zákonom o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho
vysielania. Od sponzoringu musíme jasne odlíšiť darcovstvo. Sponzoring predstavuje
poskytnutie príspevku na priame alebo nepriame financovanie činnosti. Darom chápeme
bezplatný prevod z užívania jedného subjektu do užívania druhého subjektu.
Ďalšími formami podpory môže byť predaj licencie alebo spolupráca s podnikom
pri uvádzaní výrobkov a služieb na trh, pri ktorej nezisková organizácia pomáha podniku
získať zákazníkov a za odmenu dostáva percentuálny podiel z obratu.
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Financovanie neziskových organizácií individuálnymi darcami
Individuálne zdroje predstavujú finančné prostriedky získané od individuálnych
darcov, konkrétnych ľudí resp. jednotlivcov. Táto metóda financovania patrí medzi
najstabilnejšie, napriek tomu, že jej úspešnosť je podmienená vysokou náročnosťou.
Podstata tejto metódy spočíva v oslovení veľkého množstva drobných darcov. Pozitívom
je, že v prípade zlyhania niektorého z týchto darcov, nie je ohrozená činnosť neziskovej
organizácie nakoľko ide zväčša o menšie čiastky. Na druhej strane oslovenie takého
množstva darcov, aby suma ich príspevkov bola zaujímavá je značne náročné a vyžaduje si
pomerne veľa ľudských, materiálnych a nemateriálnych kapacít.
Pri oslovovaní darcov poznáme tieto základné formy15 :


zrážky zo

mzdy

-

zamestnanec

časť

svojho

zárobku

prostredníctvom

zamestnávateľa venuje niektorej neziskovej organizácii,


verejné dobročinné akcie - zámerom je zábavnou a zaujímavou formou vyzbierať
finančné príspevky,



priamy kontakt - predstavuje najnáročnejšiu formu oslovenia, pretože si vyžaduje
množstvo ľudských kapacít. Zároveň ide o najúčinnejšiu formu oslovenia, pretože
je zabezpečená priama komunikácia s darcom;



členské príspevky - najjednoduchšia forma oslovenia. Nezisková organizácia
oslovuje darcov, ktorí majú už k nej vytvorený pozitívny vzťah a tak sú naklonení
prispievať na jej chod;



zasielanie pošty alebo telefonovanie.
Pri oslovovaní jednotlivých darcov musí nezisková organizácia dodržiavať

niekoľko základných zásad, od ktorých potom závisí darcovstvo jednotlivca. Medzi tieto
zásady zaraďujeme16 :


emotívnosť - jednotlivci sa často rozhodujú na základe vzbudených emócií,



dôvera - je daná schopnosťou neziskovej organizácie preukázať, že ide o serióznu
akciu a finančné prostriedky budú použité na ušľachtilý cieľ,



jednoduchosť výberu peňazí - zložitejší spôsob dávania odrádza darcov,

15

DLUHÁ, M. - MAJDÚCHOVÁ, H. - MARČEK, E. 2004. Financovanie neziskových organizácií. [online].
Bratislava: SPRINT, 2004. Dostupné na internete :
http://www.panet.sk/download/text_financovanie.pdf
16
MAJDUCHOVÁ, H.: Neziskové organizácie. Bratislava: SPRINT dva, 2009. 131-132s. ISBN 978-8089393-12-1.
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jednoduchosť komunikácie - darca musí mať úplné, jasné a stručné informácie o
zbierke a jej cieľoch.

Získavanie finančných prostriedkov prostredníctvom fundraisingu
Fundraising predstavuje proces získavania finančných prostriedkov a iných
nefinančných zdrojov pre aktivity neziskovej organizácie. Ide o skupinu rôznych metód a
postupov, ktorých zámerom je získať finančné, ako aj vecné a nemajetkové zdroje a
pomoci nevyhnutné pre činnosť neziskovej organizácie. Fundraising spočíva v proaktívnej
iniciatíve neziskových organizácií, ktorá sa spolieha na filantropiu darcov s cieľom
vybudovať obojstranne výhodný vzťah. V podstate môžeme povedať, že sa ide o
vybudovanie strategického partnerstva. Základom úspechu fundraisingu je kvalitne
vypracovaný fundraisingový projekt, do ktorého by mali byť začlenení všetci tí, ktorí sa
budú podieľať na realizácii daného projektu. Kvalitne vypracovaný fundraisingový projekt
by mal obsahovať pojednanie o týchto oblastiach17 :


ciele projektu a stratégia, ako ich dosiahneme,



adresát projektu - pre koho je projekt určený a ako napĺňa jeho potreby,



informácie o potrebných zdrojoch a možnostiach ich získania,



všetky relevantné finančné informácie,



presvedčivé a motivačné argumenty pre získanie podpory podniku,



odporúčania a podpory od vplyvných subjektov v komunite.
Významnú úlohu pri úspešnosti projektu zohráva osobnosť fundraisora. Fundraisor

je osoba, ktorá usmerňuje práce na projekte, oslovuje a rokuje s donormi. Dobrý fundraisor
by mal oplývať týmito vlastnosťami18 :

17

DLUHÁ, M. - MAJDÚCHOVÁ, H. - MARČEK, E. 2004. Financovanie neziskových organizácií. [online].
Bratislava: SPRINT, 2004. Dostupné na internete :
http://www.panet.sk/download/text_financovanie.pdf
18
MAJDUCHOVÁ, H.: Neziskové organizácie. Bratislava: SPRINT dva, 2009. 135-136s. ISBN 978-8089393-12-1.
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zapálenosť pre vec - je najdôležitejšia vlastnosť fundriasora, fundraisora nesmie
mať pochybnosti o zmysle projektu, musí neustále svojím optimizmom a nadšením
vplývať na ostatných účastníkov projektu,



presvedčivosť - fundraisor by mal mať bohaté komunikačné zručnosti, aby si
dokázal získať donora,



schopnosť požiadať - nie každý je schopný bez nepríjemných pocitov žiadať o
peniaze,



pravdovravný - fundraisor nikdy nesmie klamať a zavádzať donora s cieľom
,,skrášliť" situáciu,



schopnosť nadväzovať kontakty - fundraisor by mal byť človek, ktorý ma
vybudovanú bohatú sieť správnych kontaktov,



mať sformulovaný presvedčivý argument - presvedčivým argumentom chápeme
stručné a výstižné posolstvo daného projektu.
Dôležitou súčasťou fundraisingového procesu sú aj metódy prostredníctvom

ktorých sa vykonáva. Nebudeme sa venovať popisom jednotlivých metód, len si základné z
nich vymenujeme: osobné stretnutie, zbierka, kampane, zdieľaný marketing, organizovanie
akcií, inzercia, členstvo, testament fundraising a predaj.

Financovanie neziskových organizácií z interných zdrojov
Pre väčšinu neziskových organizácií v Slovenskej republike je problematika
samofinancovania tabu a postoje k nemu sú nedôverčivé, pretože ľudia pracujúci v
neziskových organizáciách vnímajú samofinancovanie ako skomercionalizovanie činnosti
neziskovej organizácie.
Ambíciou samofinancovania je slúžiť ako doplnkový zdroj financovania,
prostredníctvom, ktorého môžu neziskové organizácie pokryť svoje potreby. Táto
skutočnosť je dôležitá zvlášť v súčasnej situácií, keď sa podiel financovania zo strany
verejného sektora znižuje a je čoraz ťažšie získať finančné prostriedky od tretích
subjektov. Cieľom samofinancovanie je tiež znížiť finančnú závislosť a zabezpečiť
potrebnú

stabilitu

financovania

aktivít

neziskovej

samofinancovania je determinovaná nasledujúci predpokladmi :
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organizácie.

Úspešnosť



nezisková organizácia musí disponovať ľuďmi so zodpovedajúcim ekonomickým
vzdelaním,



nezisková organizácia musí vykazovať určitý stupeň profesionality,



v neziskovej organizácii musí byť dobrá pracovná klíma medzi jednotlivými
zamestnancami.
V súvislosti so samofinancovaním rozlišujeme niekoľko metód19 :



členské príspevky,



predaj produktov,



spoplatnenie služieb,



využívanie materiálnych statkov,



využívanie nemateriálnych statkov,



príjmy z investícií,



podnikanie resp. členstvo v iných podnikateľských subjektoch.
Záverom je vhodné poukázať na výhody a nevýhody samofinancovania

neziskových organizácií :
Tabuľka č. 6: Výhody a nevýhody samofinancovania neziskových organizácií
Výhody samofinancovania

Nevýhody samofinancovania

- zvyšuje finančnú nezávislosť a stabilitu,
- vznikajú konflikty medzi ziskovým a neziskovým
- umožňuje kvalitnejšie finančné plánovanie,
poslaním organizácie,
- zlepšuje likviditu organizácie,
- nebezpečenstvo precenenia vlastných podnikateľských
-umožňuje
kvalitnejšie
rozpočtovanie schopností,
nákladov,
- riziko vzniku straty,
- zvyšuje jej sebadôveru,
- obmedzené ľudské a profesionálne kapacity,
- umožňuje naplniť jej poslanie a misiu - pri neúspechoch riziko straty dôvery darcov,
organizácie,
- nebezpečenstvo ústupu od skutočného poslania,
- zlepšuje jej meno,
- vyššia zraniteľnosť organizácie na možné trhové výkyvy a
-zabezpečuje jej pružnosť pri využití ekonomické podmienky.
finančných prostriedkov,
- zvyšuje motiváciu donorov.
Prameň: MAJDUCHOVÁ, H.: Neziskové organizácie. Bratislava: SPRINT dva, 2009. 144s. ISBN 978-8089393-12-1.

19

DLUHÁ, M. - MAJDÚCHOVÁ, H. - MARČEK, E. 2004. Financovanie neziskových organizácií. [online].
Bratislava: SPRINT, 2004. Dostupné na internete :
http://www.panet.sk/download/text_financovanie.pdf
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1. 3. 3 Efektívnosť a hospodárnosť v neziskovej organizácii
V neziskových organizáciách je stále pomerne zložité riešiť otázku základných
kategórií merania výkonnosti, akými sú efektívnosť a hospodárnosť. Ťažkosti v súvislosti
s týmito pojmami sú spôsobené tak negatívnym postojom predstaviteľov neziskového
sektora, ale tiež problematickou kvantifikáciou výsledkov činnosti neziskových
organizácií.
V tejto kapitole definujeme tieto pojmy a pokúsime sa ich aspoň približne
prispôsobiť podmienkam neziskových organizácií. Pri zadefinovaní budeme vychádzať z
ponímania týchto kategórií klasickým komerčným podnikom.
Pod

hospodárnosťou

chápeme

mieru

využitia

ekonomických

zdrojov.

Hospodárnosť závisí tak od schopnosti zabezpečiť ekonomické zdroje v požadovanom
rozsahu a čo najlacnejšie, ako aj od schopnosti transformovať tieto zdroje na čo najvyšší
objem požadovaných výstupov.20
Podobne je chápaná hospodárnosť aj v publikácii Benchmarking služieb miestnej
samosprávy na Slovensku, v ktorej sa pod hospodárnosťou rozumie úsporné vynaloženie
nákladov na požadovaný výstup.21
Aj zahraničný autori chápu hospodárnosť v tomto zmysle. Zwach považuje
hospodárnosť za jeden z princípov podnikovohospodárskej vedy a charakterizuje ju takto :
,,Hospodárnosť sa prejavuje v snahe dosiahnuť maximálny úžitok pri primeranom objeme
vstupov, tak po stránke technickej, ako aj po stránke ekonomickej."22
Ak vychádzame z uvedených definícií potom môžeme v teoretickej rovine
skonštruovať ukazovateľ hospodárnosti v tomto všeobecnom vyjadrení 23:

hospodárnosť = skutočné náklady / náklady pri optimálnom objeme vstupov
Pri pohľade na tento ukazovateľ jasne môžeme vnímať veľký problém pri určovaní
menovateľa v praxi. V teoretickej rovine môžeme na základe mikroekonomických
20

TUMPACH, M.: Nákladové účtovníctvo. Bratislava: Iura Edition, 2008. 10s. ISBN 978-80-8078-168-2
BALÁŽOVÁ, E.: Bechmarking služieb miestnej samosprávy na Slovensku. Bratislava: Adin, s.r.o., 2006.
ISBN 80-89244-09-2
22
ZWACH, L.: Teorie podnikové ekonomiky prumyslové. Brno, Nakladatelství Pokorný, 1945.
23
SYNEK, M.: Podniková ekonomika. Praha, C. H. Beck, 2000. 47s. ISBN 80-7179-388-4
21
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modelov uvažovať o optimálnom objeme vstupov, avšak skutočnosť je oveľa zložitejšia a
nie je možné všetky jej aspekty vtesnať do nejakého modelu. Tento ukazovateľ teda len
veľmi relatívne posudzuje výkonnosť akejkoľvek organizácie.
Ďalšou kategóriou je efektívnosť. Efektívnosť je veľmi syntetický a heterogénny
pojem, čo spôsobuje rozdielnosť názorov na túto ekonomické kategóriu. Efektívnosť je
ekonomickou kategóriou, ktorá odráža určité objektívne podmienky rozvoja spoločnosti.
Základom slova je ,,efekt", tzn. výsledok, účinok, následok.
Kupkovič pod efektívnosťou rozumie optimálnu účinnosť zdrojov, prostriedkov a
výsledkov pracovnej ľudskej činnosti pri využívaní objektívnych zákonov prírody,
spoločnosti a myslenia na dosiahnutie spoločensky užitočných cieľov. Úroveň efektívnosti
vyjadruje kvantitatívnu a kvalitatívnu mieru súladu cieľov a prostriedkov potrebných na
ich splnenie. 24
Tumpach v publikácii Nákladové účtovníctvo charakterizuje efektívnosť ako mieru,
v akej dochádza k napĺňaniu stanovených cieľov a v akej sa vytvárajú podmienky pre ich
plnenie aj do budúcnosti. Pripomína tiež, že pri posudzovaní efektívnosti by sa mali brať
do úvahy nielen finančné, ale aj nefinančné informácie, akou je napr. miera spokojnosti
zákazníkov a iné.25
Efektívnosť predstavuje pomer výstupu k vstupu. Merítkom efektívnosti je teda
pomer hodnoty výstupu k hodnote vstupu :
merítko efektívnosti = hodnota výstupu / hodnota vstupu
Kľúčovou otázkou teda zostáva : Čo budeme pri neziskovej organizácii považovať
za vstupy a čo za výstupy?
V prvom rade si musíme uvedomiť, že efektívnosť činnosti neziskových organizácií
sa nedá stanoviť s takou presnosťou a vypovedacou schopnosťou ako pri klasických
komerčných podnikoch.26 Táto skutočnosť vyplýva z problémov, ktoré súvisia s
priradením peňažnej hodnoty jednotlivým vstupom a výstupom. Neziskový sektor

24

KUPKOVIČ, M.: Faktory ekonomickej efektívnosti, Bratislava, Vydavateľstvo technickej a ekonomickej
literatúry, 1987. 23s. ISBN 063-012-87
25
TUMPACH, M.: Nákladové účtovníctvo. Bratislava: Iura Edition, 2008. 10s. ISBN 978-80-8078-168-2
26

NOVOTNÝ, J. a kol.: Ekonomika a řizení neziskových organizácií. Praha: Oeconomica, 2006. 146s. ISBN
80-245-0792-7
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nepoužíva zisk ako kritérium merania efektívnosti. Zastupuje ho predovšetkým kvalita
výsledkov.
Neziskové organizácie sú charakteristické nehmotnými nefinančnými vstupmi a
výstupmi. Túto skutočnosť musia mať na zreteli finanční manažéri pri posudzovaní
efektívnosti. Za vstupy pri neziskovej organizácii budeme považovať nasledujúce27 :


ľudia (zamestnanci, dobrovoľníci),



materiály,



zariadenie,



iné finančné vstupy (granty, dary, dotácie),



iné nefinančné vstupy (meno organizácie, nadšenie, elán).

Pri výstupoch budeme uvažovať o nasledujúcich kategóriách :


výrobok - hmotnej alebo nehmotnej povahy



servis, služba - platená alebo neplatená,



iné finančné hodnoty - napr. zisk, ktorým je podporovaná ďalšia činnosť v
prospech neziskovej organizácie,



iné nefinančné hodnoty - verejná prospešnosť, pocit dobre vykonanej práce,
spokojnosť zákazníkov.
V nasledujúcej tabuľke si urobíme systematizáciu vstupov a výstupov neziskových

organizácií podľa ich charakteru. Vstupy a výstupy môžu byť hmotného, nehmotného,
finančného a nekvantifikovateľného charakteru.
Tabuľka č. 7: Vstupy a výstupy neziskovej organizácie

27

HERICHOVÁ, I. 2003. Úvod do finančného manažmentu neziskových organizácií. In Efekt. 2003, roč.1,
č.1, 17-19s, Dostupné na internete : http://www.niton.sk/documents/46-88-197-2003_1_str17-19.pdf
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VSTUPY

VÝSTUPY

Hmotné vstupy:

Hmotné výstupy:

- materiálové - spotrebný a kancelársky - výrobky,
materiál,

Nehmotné výstupy:

výrobné zásoby,

- služby:

- technické - hnuteľný a nehnuteľný



platené,

majetok,



neplatené

Nehmotné vstupy:

Finančné výstupy:

- ľudské zdroje - zamestnanci, dobrovoľníci

- zbierky

- predmety duševného vlastníctva

- iné kvantifikovateľné prínosy

Finančné vstupy:

Nekvantifikovateľné výstupy:

- dotácie, granty, vklady zakladateľov

-

Nekvantifikovateľné vstupy:

zákazníkov a pod.

spoločenská

zmena,

spokojnosť

- nadšenie, elán, charizma, voľný čas
dobrovoľníkov
Prameň: MAJDÚCHOVÁ, H.: Meranie efektívnosti neziskovej organizácie. Bratislava, 2012. ISBN 978-80225-3417-8

V prípade hodnotenia efektívnosti neziskových organizácií je potrebné brať do
úvahy nasledujúce tézy, ktoré sú výsledkom komplexného výskumu autorov Renza a
Hermana28 :
1. efektívnosť neziskovej organizácie vychádza vždy z porovnania, ktoré môže byť
založené na rôznych zdrojoch : minulý vývoj, podobné organizácie, ideálny model,
pričom porovnávacia základňa musí byť starostlivo vybraná,
2. efektívnosť neziskovej organizácie je vždy viacrozmerná, a preto vyžaduje využitie
viacerých prístupov, kritérií a ukazovateľov,
3. neziskové organizácie sa líšia svojím riadením, ale nie je jasné aká zmena riadenia
vplýva na zmenu efektívnosti organizácie,
4. efektívnosť neziskových organizácií je spoločenská konštrukcia, čo znamená, že na
efektívnosť neziskovej organizácie vplývajú rôzne záujmové skupiny,

28

HERMAN, R.D. - RENZ, D.O. 2004. Doing things right: Effectivness inlocal nonprofit organizations, a
panel study. Public Administration Review,64(6), [online]: Dostupné na internete :
http://ebookbrowse.com/nonprofit-organizational-efectivnerss-january-2007-pdf-d20050483
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5. organizácie, ktoré strategicky riadia svoju činnosť dosahujú vyššiu efektívnosť toto tvrdenie vyplýva na základe overenej skutočnosti, že existuje vysoká miera
závislosti medzi strategickým plánovaním a efektívnosťou neziskovej organizácie,
6. neexistuje overený prístup merania efektívnosti organizácie, ktorý by bolo možné
paušálne aplikovať - táto téza vyplýva z jedinečnosti každej neziskovej organizácie,
7. existuje množstvo typov neziskových organizácií z hľadiska spôsobu ich
financovania a tento spôsob následne ovplyvňuje mechanizmus merania ich
efektívnosti,
8. miera zainteresovanosti záujmových skupín na výsledkoch neziskovej organizácie
významne ovplyvňuje jej efektívnosť.
Osobitnú kategóriu tvoria metódy merania efektívnosti neziskových organizácií.
Medzi základné metódy zaraďujeme29 :


vybrané nástroje rozhodovania a manažmentu, ktoré podporujú zvyšovanie
efektívnosti:
 tvorba rozpočtu a techniky rozpočtovania,
 výkonnostný audit,



ex ante analýzy:
 metódy finančných a ekonomických analýz,



ex post analýzy , ktoré majú charakter komparatívnych metód
 benchmarking,
 modely Dátových obalov.
Rozpočtom rozumieme peňažné vyjadrenie rozhodnutia o spôsobe plnenia poslania

a realizácii programov v danom rozpočtovom roku. V neziskovej organizácii by dobre
vypracovaný rozpočet mal byť nástrojom na zabezpečenie cieľov organizácie, mal by
stanovovať kritériá, ktoré by mali signalizovať prípadnú potrebnú zmenu v rozpočte.
Proces zostavovania rozpočtu zahŕňa plánovanie pre stanovenie organizačných cieľov. V
rozpočte je nevyhnutné detailne posúdiť každú položku príjmov a výdavkov. V
neziskových organizáciách sa najčastejšie zostavujú tieto druhy rozpočtov:

29

MAJDÚCHOVÁ, H.: Meranie efektívnosti neziskovej organizácie. Bratislava, 2012. 36s. ISBN 978-80225-3417-8
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programový rozpočet - tento druh rozpočtu podľa rozsahu činnosti organizácie
býva rozdelený do jednotlivých činností. Jeho úlohou je identifikácia nákladov a
predpokladaných finančných zdrojov prislúchajúcich pre danú činnosť.



zdrojový rozpočet - vyjadruje z akých finančných zdrojov budú uhrádzané náklady.
Je typický pre organizácie, ktoré majú viaczdrojový systém financovania. zdrojový
rozpočet sa v neziskových organizáciách zostavuje pre každý program osobitne.



rozpočet finančných tokov - v tomto rozpočte rozdeľujeme činnosť do troch oblastí.
Prvou oblasťou je vlastná prevádzková činnosť, druhú oblasť tvoria hmotné a
nehmotné investície a pod tretiu oblasť spadajú finančné investície. Tento rozpočet
uvažuje so skutočnými príjmami a výdavkami.
Súčasťou metód hodnotenia efektívnosti neziskovej organizácie je aj výkonnostný
audit.
Výkonnostný audit si nemožno mýliť s finančným auditom. Výkonnostný audit je

tiež nazývaný auditom hodnoty získanej za vynaložené prostriedky. Kanadská nadácia
definuje výkonnostný audit ako ,,komplexný audit, ktorý poskytne objektívne a
konštruktívne posúdenie, do akej miery boli finančné, ľudské a materiálne zdroje využité
hospodárne, efektívne a účelne."30Cieľom výkonnostného auditu je porovnať vybrané
ukazovatele na základe zvolených kritérií výkonnosti. Práve stanovenie kritérií výkonnosti
je predpokladom úspešného výkonnostného auditu.
Kritéria výkonnosti sa tvoria na základe smerníc, štandardov, nariadení, vnútorných
predpisov

a pod. Pri stanovovaní kritérií výkonnosti je najväčším problémom ich

vypovedacia schopnosť pre zadávateľa a priameho užívateľa. V podmienkach Slovenskej
republiky je realizácia výkonnostného auditu veľmi obmedzená. Obmedzenia vyplývajú z
nedostatočnej úrovne rozvinutia tretieho sektora.
V rámci ex ante analýz sú najprístupnejšie tzv. ekonomické analýzy hodnotenia
efektívnosti neziskovej organizácie. Nazývame ich tiež inputovo-outputové metódy.
Základom týchto metód je analýza nákladov v rôznom vzťahu k výstupom. Skupinu týchto
metód tvoria predovšetkým tieto základné štyri druhy:


analýza účinnosti nákladov, resp. nákladovej efektívnosti - CEA,

30

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE, 2010: Struční průvodce hodnoty za peníze. Dostupné na internete:
http://www.admin.cam.ac.uk/offices/secretariat/vfm/guide.html.
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analýza nákladov a výnosov, resp. nákladov a úžitkov - CBE,



analýza minimalizácie nákladov - CME,



analýza užitočnosti nákladov - CUA.

Metóda analýzy účinnosti nákladov - CEA spočíva v hľadaní tej alternatívy, pri
ktorej náklady na jednotku výstupu sú čo najnižšie. Predpokladom aplikovateľnosti tejto
metódy je podmienka, že všetky posudzované alternatívy spĺňajú stanovené ciele v
rovnakej miere. Túto metódy je vhodné použiť pri neziskových organizáciách, ktoré majú
svoje výstupy hmotného charakteru a tieto výstupy sú rovnorodé.
Metóda analýzy nákladov a výnosov - CBA je založená na hodnotení prínosov
viacerých alternatív a výbere najvhodnejšej. Vstupy aj výstupy sú kalkulované v
peňažných jednotkách. Pri využití tejto metódy využívame dva prístupy :
1) rozdielový prístup - pri tomto prístupe od súčasnej hodnoty prínosov odpočítame
súčasnú hodnotu nákladov. Výsledok predstavuje čistá súčasná hodnota. Ak výsledok je
väčší ako 0, alternatíva je prípustná. V prípade, že viac alternatív má čistú súčasnú hodnotu
väčšiu ako 0, rozhodujeme sa pre alternatívu s najvyššou čistou súčasnou hodnotou.
2) pomerový prístup - je založený na zisťovaní pomeru medzi súčasnou hodnotou prínosov
a súčasnou hodnotou nákladov. Každá alternatíva, pri ktorej výsledok je väčší ako 1 je
prípustná. V prípade, že viacero alternatív vykazuje výsledok väčší ako jedna, vyberáme
alternatívu s najväčšou kladnou hodnotou.
Najväčším problémom metódy CBA je meranie výšky jednotlivých nákladov a
prínosov v peňažných jednotkách.
Najčastejšie používanou a najjednoduchšou metódou je metóda minimalizácie
nákladov - CMA. V neziskových organizáciách túto metódu môžeme využiť pri
programovom rozdelení zdrojov pri zisťovaní nákladovosti jednotlivých programov
neziskovej organizácie. Túto metódu môžeme využiť keď jediným kritériom výberu je
cena, pričom aj najnižšia cena zaručuje potrebnú úroveň predpokladaného úžitku.
Predpokladaný úžitok by mal byť dostatočný aj vzhľadom na budúce zámery neziskovej
organizácie. Podmienkou je tiež akceptácia poskytovateľa v riadne uzatvorenej zmluve.
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Metóda užitočnosti nákladov - CMU spočíva na porovnaní prírastku zdrojov s
výsledkami, ktoré sú vyjadrené vo forme úžitku z danej alternatívy. Existuje viacero
spôsobov vyjadrenia úžitku. Najjednoduchšie ho môžeme vyjadriť prostredníctvom
bodovej škály, ktorou hodnotíme pocit uspokojenia hodnotiteľov z jednotlivých alternatív.
V rámci komparatívnych analýz je najvýznamnejším nástrojom benchmarking. Ide
o metódu vzájomného porovnania so štandardom. Cieľom je dospieť k opatreniam, ktoré
sú potrebné prijať na to, aby sa daná nezisková organizácia stala novým benchmarkom.
Nevyhnutnou súčasťou benchmarkingu je určenie si indikátorov merania efektívnosti
výkonu. Prostredníctvom benchmarkingu porovnávame predovšetkým :


úroveň riadenia - ide o porovnanie organizačných štruktúr, postupov riadenia a pod.



úroveň výkonnosti - porovnávame tak kvantitatívne, ako aj kvalitatívne
ukazovatele.



úroveň procesov a činností - porovnávame procesy a činnosti organizácií s cieľom
vysvetliť diferentnú výkonnosť.
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2. Ciele práce
Hlavným cieľom predkladanej diplomovej práce je teoreticky vymedziť podstatu
efektívnosti neziskových organizácií s dôrazom na posúdenie efektívnosti činnosti
konkrétneho subjektu, ktorým je nezisková organizácia poskytujúca verejnoprospešné
služby Betánia Kalinovo n.o.
Hlavný cieľ predstavuje syntetickú veličinu, ktorá pozostáva z viacerých
parciálnych cieľov. Parciálne ciele sú stanovené tak v teoretickej, ako aj v praktickej
rovine.
V teoretickej rovine parciálnymi cieľmi sú :


charakterizovať podstatu, znaky, funkcie a typológiu neziskových organizácií,



priblížiť problematiku účtovníctva v neziskových organizáciách s akcentom na
poukázanie hlavných rozdielov medzi výkazom súvaha a výkazom ziskov a strát
neziskových organizácií a komerčných podnikov,



poukázať na nevyhnutnosť manažmentu v neziskových organizáciách,



charakterizovať pozíciu finančného manažmentu v neziskových organizáciách so
zameraním sa na oblasť financovania a hodnotenia efektívnosti činnosti,



definovať pojmy efektívnosť a hospodárnosť v kontexte neziskových organizácií.
V praktickej rovine sa usilujeme splniť tieto parciálne ciele :



charakterizovať objekt skúmania, ktorým je nezisková organizácia Betánia
Kalinovo n.o.,



posúdiť finančnú situáciu na základe horizontálnej a vertikálnej analýzy účtovných
výkazov,



analyzovať finančné zdravie neziskovej organizácie prostredníctvom relatívnych
pomerových ukazovateľov,



navrhnúť odporúčania, ktoré budú prispievať k zvýšeniu efektívnosti konkrétnej
neziskovej organizácie.
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3. Metódy skúmania a metodika práce
Metódou chápeme spôsob prostredníctvom, ktorého dospejeme od určitého
východiskového stavu k zamýšľanému cieľovému stavu. Metódu môžeme definovať ako
usporiadanú cieľavedomú činnosť, ktorá vedie k dosiahnutiu k určitého cieľa.
V diplomovej práci budeme pri napĺňaní jej cieľov používať všeobecné metódy
skúmania ekonomickej teórie, ktoré môžeme rozdeliť na empirické a teoretické.
Za empirické metódy považujeme:


pozorovanie, ktoré predstavuje významný nástroj ekonomického poznania a



meranie, v ktorom ide o určenie kvantitatívnej stránky skúmaných javov a
ich vlastností.
Teoretické metódy skúmania môžeme pre účely diplomovej práce rozdeliť
na:
- všeobecné, ku ktorým patria:



abstrakcia - je najdôležitejší nástroj vedeckého bádania. Ide o myšlienkový
postup, pri ktorom odhliadame od nepodstatných vlastností a vzťahov
skúmaného objektu a súčasne vyčleňujeme, fixujeme a skúmame jeho
podstatné charakteristiky;



analýza - je to rozčlenenie zložitej ekonomickej skutočnosti na jednotlivé
časti. Vychádzame pri tom z predpokladu, že lepšie poznanie časti prispieva
k lepšiemu poznaniu skutočnosti ako celku;



syntéza - je opakom analýzy. Ide o myšlienkové zjednotenie jednotlivých
častí vyčlenených prostredníctvom analýzy do jedného celku;



indukcia - predstavuje odvodzovanie záverov od osobitého k všeobecnému;



dedukcia - je opakom indukcie. Usilujeme sa zo všeobecného poznatku
vyvodiť konkrétny poznatok.
Druhú skupinu tvoria špecifické teoretické metódy.
V rámci týchto metód využijeme nasledujúce metódy finančno-ekonomickej

analýzy :


horizontálna analýza súvahy, ktorú použijeme pri určení trendu jednotlivých
homogénnych súvahových položiek,
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vertikálna analýzy súvahy - bude použitá pri určení podielu jednotlivých
majetkových a kapitálových súčastí na celkovom objeme majetku a
kapitálu.



analýza tvorby výsledku hospodárenia - pomocou nej budeme identifikovať
hlavné determinanty výsledku hospodárenia, ich trendovú analýzu a tiež
rozbor ukazovateľa nákladovosti, ktorý vypovedá koľko eur nákladov
pripadá na jedno euro výnosov.



finančné pomerové ukazovatele - patria sem ukazovatele likvidity, aktivity,
rentability a zadlženosti.

Pri vypracovávaní teoretickej časti našej práce sme čerpali z literatúry domácich a
zahraničných autorov uvedených v bibliografickom zozname. Okrem toho sme využili
všetky dostupné internetové zdroje týkajúce sa problematiky neziskových organizácií. Pri
spracovávaní aplikačnej časti boli hlavným zdrojom informácií údaje obsiahnuté vo
výročných správach za roky 2007-2010 neziskovej organizácie Betánia Kalinovo n.o.
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4. Výsledky práce
Táto kapitola je zameraná na vyhodnotenie efektívnosti neziskovej organizácie
Betánia Kalinovo, n. o. Bola spracovaná na základe dostupných údajov z tejto neziskovej
organizácie, v spolupráci a po konzultáciách s jej vedúcimi pracovníkmi.

4. 1 Charakteristika neziskovej organizácie Betánia Kalinovo n.o.
Nezisková organizácia Betánia Kalinovo n.o. je opatrovateľským

a

ošetrovateľským centrom, ktoré od roku 2000 poskytuje nepretržitú komplexnú
starostlivosť občanom na prechodnú, alebo na neurčitú dobu. Ide predovšetkým o tých
občanov, ktorí sú poberatelia starobného, alebo invalidného dôchodku a pre svoj
nepriaznivý zdravotný stav potrebujú starostlivosť kvalifikovaných osôb.
Cieľom starostlivosti je zachovanie čo najväčšej samostatnosti obyvateľov. Pri
všetkých aktivitách života, ktoré môžu vykonávať len obmedzene, alebo nemôžu
vykonávať vôbec, je im poskytnutá kompetentná a spoľahlivá pomoc.
Poslaním neziskovej organizácie Betánia Kalinovo n.o. je diakonicko - sociálna
starostlivosť v zariadení rodinného typu. Označenie ,,diakonická" predstavuje rozmer
služby, ktorý chcú pracovníci priniesť starým a chorým ľudom v duchu kresťanských
hodnôt. Pracovníci Betánie chcú prispievať k zmierňovaniu utrpenia ľudí a k udržaniu ich
telesných a duševných schopností.
Betánia Kalinovo n.o. poskytuje tieto služby :


sociálnu starostlivosť formou domova sociálnych služieb,



ubytovanie s prihliadnutím na zdravotný stav, požiadavky a potreby klientov,



celodennú stravu prispôsobenú požiadavkám a zdravotnému stavu,



nepretržitú ošetrovateľská starostlivosť,



pravidelné prehliadky lekárov,



rehabilitáciu, fyzioterapiu,



sociálnu rehabilitáciu,
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možnosť účasti na denných aktivitách a programoch,



možnosť návštevy čajovne, ktorá sa nachádza v budove zariadenia,



duchovnú starostlivosť.
Budova zariadenia má k dispozícií 14 izieb pre 29 osôb. Každá izba má

signalizačné a dorozumievacie zariadenie. V budove sa nachádza aj modlitebňa a čajovňa.
Poskytované služby neziskovej organizácie Betánia Kalinovo n.o. môžeme rozdeliť
do troch oblastí :
1. sociálna oblasť,
2. zdravotná oblasť,
3. duchovno - pastoračná oblasť.
V sociálnej oblasti poskytuje zariadenie sociálne poradenstvo pre obyvateľov
Betánie, pre ich príbuzných, ale aj pre širšie sociálne prostredie. Starostlivosť o obyvateľa
sa začína už pri prvom stretnutí sociálnej pracovníčky s budúcim obyvateľom, alebo s jeho
príbuznými. Pri prvom rozhovore dostáva záujemca podrobné informácie o zariadení,
druhu a rozsahu poskytovaných služieb. Taktiež sociálny pracovník zisťuje o aké služby
má záujemca záujem a aké sú jeho potreby a priania. Obyvateľ zariadenia má možnosť
vybrať si a zúčastňovať sa rôznych aktivít, medzi ktoré patria :


biblioterapia - predstavuje čítanie kníh, dennej tlače a tiež možnosť zapožičania si
kníh z knižnice,



rehabilitačné hry - aktivity zamerané na rozvoj pamäte a myslenia,



počúvanie hudby a spevu,



piatkový kinoklub,



skupinový telocvik,



spoločenské hry,



činnostná terapia.
Každý obyvateľ má vypracovaný svoj individuálny sociálny plán, v ktorom je

stanovená sociálna diagnóza a určená sociálna terapia. Individuálny sociálny plán
predstavuje významný činiteľ determinujúci rast kvality poskytovaných sociálnych služieb.
Zdravotnú starostlivosť v zariadení zabezpečujú dvaja lekári, ktorí raz týždenne
prichádzajú do zariadenia, v prípade potreby dochádzajú aj častejšie. Opatrovateľskú a
ošetrovateľskú starostlivosť zabezpečujú zdravotné sestry a opatrovateľky systémom 24-
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hodinovej nepretržitej starostlivosti. Cieľom tohto systému je predchádzať komplikáciám,
udržiavať a rozvíjať sebestačnosť pri zabezpečení bežných denných činností.
Rehabilitačná starostlivosť je zabezpečovaná fyzioterapeutkou dvakrát týždenne a
taktiež prostredníctvom zaučenej sestry. Každý obyvateľ má svoj individuálny
rehabilitačný program, v ktorom je stanovený cieľ, ktorý slúži na udržanie a zlepšenie
poškodených funkcií. Tieto ciele sa pravidelne každých šesť mesiacov prehodnocujú a
určujú nové, vzhľadom na aktuálnu situáciu.
V rámci duchovno-pastoračnej oblasti majú obyvatelia možnosť zúčastniť sa
ranných bohoslužieb, ktoré svojou štruktúrou majú ambíciu osloviť ľudí s rôznym
náboženským cítením. Obyvatelia majú tiež možnosť osobných rozhovorov s duchovným
zameraním. Tieto rozhovory majú za cieľ pomôcť obyvateľom v ich osobných
problémoch, ktoré vyplývajú z vysokého veku alebo zhoršeného zdravotného stavu.
Hlavným cieľom tejto oblasti je ,,sprevádzanie" klienta v jeho poslednej etape života v
zmysle kresťanského vnímania smrti.
Rozsah poskytovanej starostlivosti v rokoch 2007-2010 je uvedený v nasledujúcej
tabuľke :
Tabuľka č. 8 : Rozsah poskytovanej starostlivosti v rokoch 2007-2010
Rok
Počet občanov prijatých do DSS
Skončené poskytovanie starostlivosti v DSS
z dôvodu úmrtia :
z dôvodu prepustenia:
Priemerný počet obyvateľov
Počet obyvateľov ku koncu roka
z toho počet mužov
z toho počet žien
Veková štruktúra ku koncu roka :
25-39
40-59
60-74
75-89
nad 90
Počet klientov na 1 pracovníka
Počet klientov na 1 odborného pracovníka

2007
9
9
6
3
28
28
7
21
1
2
6
17
2
1,31
4,03
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2008
9
9
4
5
27,921
28
5
23

2009
9
9
4
5
27,921
28
5
23

2010
21
19
8
11
28,569
28
6
23

0
1
6
18
3
1,4
4,8

0
1
6
18
3
1,4
4,8

0
0
6
20
3
1,32
3,84

Ku koncu roka 2010 pracovalo v zariadení spolu 24 ľudí v riadnom pracovnom
pomere a 3 ľudia pracovali na dohodu.
V ďalšej podkapitole sa venujeme vyhodnoteniu ekonomických ukazovateľov v
skúmanej neziskovej organizácii.

4. 2 Finančno-ekonomická analýza neziskovej organizácie Betánia
Kalinovo n.o.
Cieľom finančno-ekonomickej analýzy je hodnotenie výsledkov analyzovaného
objektu za analyzované obdobie, identifikácia a kvantifikácia činiteľov, ktoré tieto
výsledky spôsobili a komprimácia poznanej skutočnosti do návrhu opatrení, ktorých
realizácia zabezpečí želaný stav v budúcnosti.
4. 2. 1 Horizontálna a vertikálna analýza súvahy
V tejto kapitole detailnejšie rozpracovávame analýzu majetku a zdrojov krytia
majetku prostredníctvom horizontálnej a vertikálnej analýzy. Údaje za roky 2007 a 2008 sú
za účelom porovnania prepočítané konverzným kurzom 1€ = 30,126 SKK.
Tabuľka č. 9: Strana aktív súvahy za roky 2007-2010 v celých €.
2010

2009

2008

2007

NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU

78 116

76 307

80 960

38 737

Dlhodobý hmotný majetok

26 532

24 958

31 302

38 737

Dlhodobý finančný majetok

51 584

51 349

49 658

OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU

85 211

59 222

53 641

116 710

Zásoby

931

569

597

896

Krátkodobé pohľadávky

874

843

1 261

797

Finančné účty

83 406

57 810

51 783

115 017

ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU

3 220

483

597

697

MAJETOK SPOLU

166 547 136 012 135 198 156 144

Prameň: vlastné spracovanie podľa výročných správ 2007-2010

V skupine neobežného majetku účtovná jednotka účtuje len o dlhodobom hmotnom
a dlhodobom finančnom majetku. V rámci dlhodobého hmotného majetku ide najmä o
stavby, samostatne hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí a ostatný dlhodobý hmotný
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majetok. Do dlhodobého finančného majetku účtuje účtovná jednotka o nakúpených
podieloch v podielových fondoch TATRA banky, ktoré boli zaobstarané za účelom
zhodnotenia dočasne voľnej hotovosti.
V priebehu štyroch rokov sa podiel neobežného majetku na celkovom majetku
pohyboval v priemere na úrovni 46,92%. Najväčší rast bol zaznamenaný v roku 2008 o
takmer 109%. Dôvodom bolo nakúpenie už spomínaných podielov. Dlhodobý finančný
majetok v priemere tvoril 64,89% z celkovej výšky neobežného majetku.
V rámci obežného majetku nezisková organizácia účtuje o zásobách, krátkodobých
pohľadávkach a finančných účtoch. Podiel obežného majetku na celkovom majetku sa
pohyboval v priemere na úrovni 52,28%. Najväčší podiel dosiahol v roku 2007, jeho
úroveň bola 74,75%. Zásoby a krátkodobé pohľadávky tvoria len 2% z obežného majetku.
Tento jav je bežný vzhľadom na skutočnosť, že nezisková organizácia nepotrebuje na
výkon svojej činnosti rozsiahle zásoby.
Hlavnou časťou sú finančné účty. Najväčšiu časť tvoria peňažné prostriedky na
účtoch v bankách. V roku 2010 je ich podiel na obežnom majetku 97,88%. Táto
skutočnosť je zapríčinená tým, že prevažnú časť príjmov tvorí účelovo viazaná dotácia od
banskobystrického samosprávneho kraja, ktorú účtovná jednotka je povinná držať na účte
v banke. Z hľadiska vývoja objem obežného majetku v roku 2008 poklesol o 55%.
Dôvodom bolo investovanie tej časti peňažných prostriedkov, ktorá nie je účelovo viazaná
do nákupu podielov v podielovom fonde a tiež krátenie dotácie zo strany vyššieho
územného celku. V rokoch 2009 a 2010 rástol v priemere o 27,96%. Rast bol spôsobený
opätovným navýšením dotácie.
Graf č. 1: Štruktúra aktív v roku 2010
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Štruktúra aktív v roku 2010
Dlhodbý hmotný majetok
Dlhodobý finančný
majetok
Zásoby
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Časové rozlíšenie

Prameň: vlastné spracovanie

V štruktúre zdrojov krytia majetku zreteľne dominujú vlastné zdroje. V priebehu
štyroch rokov tvorili v priemere 79,36% z celkových zdrojov. Základné imanie sa počas
týchto rokov nemenilo, jeho výška je 35 822€ a v roku 2010 tvorilo 27,04% vlastných
zdrojov. Najvyššou položkou je nerozdelený výsledok hospodárenia, ktorý predstavoval v
roku 2010 40,26% podiel na celkových zdrojoch krytia. O výsledku hospodárenia za
účtovné obdobie sa na tomto mieste vyjadrovať nebudeme. Tejto oblasti je venovaná
nasledujúca kapitola. Poznamenáme iba, že straty v rokoch 2008 a 2009 sa uhrádzali z
nerozdeleného výsledku hospodárenia minulých rokov.
V skupine cudzích zdrojov účtovná jednotka účtuje o rezervách, dlhodobých a
krátkodobých záväzkoch. Cudzie zdroje tvoria v priemere 12,06% celkových zdrojov
Vytvorené rezervy sú krátkodobé rezervy, ktoré tvorí účtovná jednotka dobrovoľne.
Najvýznamnejšou položkou sú krátkodobé záväzky. Podiel krátkodobých záväzkov na
celkových zdrojoch dosiahol v roku 2010 úroveň 76,44%. jadrom tejto položky sú záväzky
voči zamestnancom. Nezisková organizácia vôbec neúčtuje o bankových úveroch a
finančných výpomociach. Na základe vykonanej analýzy štruktúry majetku a zdrojov jeho
krytia možno konštatovať, že daná štruktúra je pre neziskové organizácie príznačná.
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Tabuľka č. 10: Strana pasív súvahy za roky 2007-2010 v celých €.
2010

2009

2008

2007

VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU 132 502 104 444 116 345 117 175
Imanie a peňažné fondy

37 614

37 380

35 716

35 816

Nerozdelený výsledok z hosp. minulých rokov

67 064

80 634

81 358

64 861

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie

27 824

-13 570

-730

16 497

CUDZIE ZDROJE

23 647

20 473

7 004

21 642

Rezervy

5 212

5 290

5 377

5 278

Dlhodobé záväzky

359

1 434

863

1 361

Krátkodobé záväzky

18 076

13 749

763

15 004

ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU

10 398

11 095

11 849

17 327

VLASTNÉ A CUDZIE ZDROJE SPOLU

166 547 136 012 135 198 156 144

Prameň: vlastné spracovanie podľa výročných správ 2007-2010

Graf č. 2: Štruktúra pasív v roku 2010

Štruktúra pasív v roku 2010
Imanie a peňažné fondy
Nevysp. výsl. hospodárenia
minulých rokov
Výsledok hospodárenia z
aúčtovné obdobie
Rezervy
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Časové rozlíšenie

Prameň: vlastné spracovanie
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4. 2. 2 Analýza tvorby výsledku hospodárenia
V nasledujúcej časti sme spracovali rozbor výkazu ziskov a strát, s cieľom
poukázať na najvýznamnejšie položky, ktoré determinujú výsledok hospodárenia
neziskovej organizácie. Uvedená štruktúra nákladov a výnosov predstavuje náklady a
výnosy z hlavnej nezdaňovanej činnosti. Podnikateľskú činnosť nezisková organizácia
nevykonáva.
Tabuľka č. 11: Štruktúra nákladov v rokoch 2007-2010 v celých €.
č.ú.
501
502
511
512
513
518
521
524
527
531
532
548
538
545
549
551

NÁKLADY
Spotreba materiálu
Spotreba energie
Opravy a udržiavanie
Cestovné
Náklady na reprezentáciu
Ostatné služby
Mzdové náklady
Zákonné soc. poistenie
Zákonné soc. náklady
Daň z motorových vozidiel
Daň z nehnuteľností
Manká a škody
Ostatné dane a poplatky
Kurzové straty
Iné ostatné náklady
Odpisy DN a DH majetku
ÚČTOVNÁ TRIEDA 5 CELKOM

2010
33 782
12 667
10 292
140
24
13 422
118 657
39 031
854
133
3
10
495
4 437
233 947

2009
29 315
19 420
3 514
121
5
9 912
112 345
38 221
721
133
3
43
30
5
668
6 334
220 799

2008
32 796
15 568
1 859
232
33
9 693
113 523
39 302
797

2007
30 040
11 917
2 589
365
11 386
110 104
37 576
830
133

33

963
7 469
222 266

896
10 854
216 690

Prameň: vlastné spracovanie podľa výročných správ 2007-2010

Najväčšiu nákladovú položku neziskovej organizácie predstavujú osobné náklady.
Tie pozostávajú zo mzdových nákladov, zákonného sociálneho poistenia a zákonných
sociálnych nákladov. V priemere počas štyroch rokov tvorili až 68,08% celkových
nákladov neziskovej organizácie. Rok 2009 je poznačený ich poklesom o 1,04% z dôvodu
poklesu miezd pracovníkov. Rozhodnutie o poklese miezd bolo súčasťou úsporných
opatrení. Takisto v tomto roku bola pozastavená valorizácia miezd.

64

Druhú najväčšiu nákladovú položku tvorí spotreba materiálu. V roku 2010 jej
podiel dosiahol 14,4% z celkových nákladov neziskovej organizácie. Jadrom tejto položky
sú náklady súvisiace s nákupom potravín.
Celkový vývoj nákladov vykazuje rastúci trend. V roku 2009 bola nezisková
organizácia prinútená, z dôvodu obmedzenosti zdrojov znížiť mzdy a taktiež výrazne šetriť
na materiálových nákladoch.
Tabuľka č. 12: Štruktúra výnosov v rokoch 2007-2010 v celých €.
č.ú.
602
644
649
658
662
663
665
691

VÝNOSY
Tržby z predaja služieb
Úroky
Iné ostatné výnosy
Výnosy s prenájmu majetku
Prijaté príspevky od iných organ.
Prijaté príspevky od fyz. osôb
Príspevky z podielu zaplatenej dane
Dotácie
ÚČTOVNÁ TRIEDA 6 CELKOM
Výsledok hospod. pred zdanením
591 Daň z príjmov
Výsledok hospodárenia po zdanení

2010
96 941
146
1 865

2009
95 672
339
1 797

2008
87 366
1 062
1 792

639
11 620
6 149
144 657
262 017
28 070
246
27 824

3 173
8 835
6 746
90 950
207 512
13 287
283
13 570

2 456
6 342
7 070
115 913
222 001
266
465
730

2007
82 155
564
1 693
199
19 087
10 456
2 356
117 009
233 519
16 829
332
16 497

Prameň: vlastné spracovanie podľa výročných správ 2007-2010.

Hlavným zdrojom výnosov neziskovej organizácie sú dotácie z banskobystrického
samosprávneho kraja. V roku 2007 predstavovali 54,5% z celkových výnosov. V roku
2008 bol zaznamenaný ich mierny pokles. Veľmi negatívne ovplyvnila hospodárenie
neziskovej organizácie svetová hospodárska kríza, keď v rámci úsporných opatrení
samosprávy v roku 2009 celková dotácia klesla o 24 351€. Tento rok po prvýkrát od
vzniku neziskovej organizácie boli tržby z predaja služieb najvyššou výnosovou položkou
a jej podiel na celkových výnosoch predstavoval 45,3%.
Negatívna situácia sa prejavila aj vo výsledku hospodárenia v podobe straty -13
287 €. Rok 2010 znamenal pre neziskovú organizáciu návrat k ziskovosti. Hlavným
dôvodom bolo značné navýšenie dotácie z BBSK o 45 468 € na úroveň 134 308 €. Daň z
príjmov, ktorú nezisková organizácia platí sa vzťahuje na zdaniteľný príjem, ktorý vyplýva
z uzatvorenej zmluvy s lekárňou, ktorej za úplatu nezisková organizácia robí reklamu.
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Druhú najvýznamnejšiu výnosovú položku tvoria tržby z predaja služieb, ktoré
predstavujú poplatky obyvateľov Betánie za poskytnuté služby. V priebehu rokov 20072010 rástli priemerne o 5,6% ročne, čo bolo spôsobené rastom cien poskytovaných služieb.
V roku 2010 tržby z predaja služieb činili 37% celkových výnosov. Výnosy z podielu
asignovanej dane sa pohybujú stabilne okolo 6000-7000 € ročne. Mierny rastový trend
vykazujú príspevky od fyzických a právnických osôb, ktorý je spôsobený vyššou
dynamikou rastu príspevkov od fyzických osôb. Celkové výnosy v roku 2010 dosiahli
úroveň 262 017 €, čo je oproti roku 2009 nárast o 26,27 %.
Graf č. 3: Vývoj nákladov a výnosov v rokoch 2007-2010
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Prameň: vlastné spracovanie podľa výročných správ 2007-2010

Z celkového hľadiska možno situáciu v oblasti tvorby výsledku hospodárenia
rokoch 2007-2010 považovať za priaznivú. Priemerný koeficient dynamiky rastu výnosov
predstavuje 1,04 oproti priemernému koeficientu dynamiky rastu nákladov 1,02.
Na ilustráciu uvedeného vývoja ešte doplníme analýzu o ukazovateľ nákladovosti a
jeho rozbor rokoch 2009 a 2010, ktorý vyjadruje pomer medzi jednotlivými druhmi
nákladov a výnosov. Ukazovateľ nákladovosti v jednotlivých rokoch dosahuje hodnoty
zaznačené v nasledujúcej tabuľke.
Tabuľka č. 13 : Rozbor ukazovateľa nákladovosti za roky 2009 a 2010
Ukazovateľ/Rok

2009

2010

Zmena

Vplyv

Celková nákladovosť

1,064

0,893

- 0,1711

pozitívny

Nákladovosť osobných nákladov

0,729

0,605

- 0,1240

pozitívny

Spotreba materiálu/Výnosy

0,1413 0,1289

- 0,0124

pozitívny
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Spotreba energie/Výnosy

0,0936 0,0483

Opravy a udržiavanie/Výnosy

0,0169 0,0393 + 0,0224 negatívny

Cestovné/ Výnosy

0,0006 0,0005

Ostatné služby/Výnosy

0,0478 0,0512 + 0,0034 negatívny

Dane a poplatky/Výnosy

0,0008 0,0006

- 0,0002

pozitívny

Iné ostatné náklady

0,0032 0,0019

- 0,0013

pozitívny

Odpisy/Výnosy

0,0305 0,0169

- 0,0136

pozitívny

- 0,0453

- 0,0001

pozitívny
pozitívny

Prameň: vlastné spracovanie

Vývoj ukazovateľa nákladovosti zodpovedá vývoju zisku. Na základe uvedeného
rozboru možno konštatovať, že celková nákladovosť v roku 2010 klesla o 17,11 eurocentu.
K tejto skutočnosti najviac prispelo zníženie nákladovosti osobných nákladov o 12,4
eurocentu. Príčinou je vyššia dynamika rastu celkových výnosov oproti dynamike rastu
osobných nákladov. Na celkovú nákladovosť neziskovej organizácie negatívne vplývali len
dve nákladové položky. Ich negatívny vplyv na celkovú nákladovosť ako aj vplyv
neuvedených položiek nákladov je zanedbateľný. V nasledujúcej tabuľke prinášame vývoj
ukazovateľa nákladovosti v priebehu rokov 2007-2010.
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Prameň: vlastné spracovanie
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4. 2. 2 Finančné pomerové ukazovatele
Pre účely diplomovej práce sme tieto ukazovatele spracovali v bežne zaužívanej
štruktúre a členení na:
Ukazovatele likvidity:
Likvidita je schopnosť organizácie splácať záväzky. Táto schopnosť je ovplyvnená
viacerými skutočnosťami. Prvou skutočnosťou je štruktúra majetku vzhľadom na jeho
speňažiteľnosť. Druhou skutočnosťou je pravidelný prítok peňažných prostriedkov. V
diplomovej práci sme vypočítali a vyhodnotili ukazovatele pohotovej, bežnej a celkovej
likvidity. V nasledujúcej tabuľke prinášame hodnoty jednotlivých ukazovateľov likvidity.
Tabuľka č. 14: Hodnoty ukazovateľov likvidity
Ukazovateľ/Rok

2007 2008 2009 2010

Pohotová likvidita

3,06

2,88

1,92

2,48

Bežná likvidita

3,08

2,95

1,95

2,5

Celková likvidita

3,10

2,98

1,97

2,53

Prameň: vlastné spracovanie podľa účtovných závierok 2007-2010

Vysoká úroveň pohotovej likvidity vyplýva zo štruktúry majetku a zdrojov jeho
krytia. Jej vývoj v jednotlivých rokoch nasleduje vývoj majetku. Vzhľadom na skutočnosť,
že nezisková organizácia nedisponuje veľkými stavmi krátkodobých pohľadávok a zásob
sa ukazovatele bežnej a celkovej likvidity výrazne nelíšia od pohotovej likvidity.

Ukazovatele aktivity:
Ukazovatele aktivity vypovedajú o tom, ako účinne nezisková organizácia využíva
svoj majetok. V skúmanej neziskovej organizácií nie je predmetné počítať ukazovatele
doba obratu zásob a dobá splácania krátkodobých pohľadávok, keďže nezisková
organizácia nimi nedisponuje. Vypočítame ukazovatele doba splácania záväzkov a doba
obratu aktív. Hodnoty týchto ukazovateľov sú uvedené v nasledujúcej tabuľke :
Tabuľka č. 15: Hodnoty ukazovateľov aktivity
Ukazovateľ/Rok

2008

2009

2010
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Doba splácania záväzkov
Doba obratu aktív

23,19

22,39

33,95

600,25 510,26 561,79

Prameň: vlastné spracovanie podľa výročných správ 2007-2010

Hodnoty ukazovateľa doby splácania záväzkov sú adekvátne vývoju nákladov a
záväzkov neziskovej organizácie. Hodnoty ukazovateľa doba obratu aktív vypovedajú o
skutočnosti, že hlavným zdrojom výnosov sú dotácie. tržby z predaja služieb predstavujú
iba okolo 35% celkových výnosov.

Ukazovatele rentability:
Ukazovatele rentability sú najcitlivejšou oblasťou hodnotenia finančnej situácie v
neziskových organizáciách. Konštrukcia týchto ukazovateľov v prípade neziskových
organizácií je viacrozmerná. Viacrozmernosť vyplýva nielen zo skutočnosti, že ju možeme
hodnotiť na úrovni hlavnej, podnikateľskej, prípadne obidvoch činnosti, ale aj zo
vzájomného vzťahu medzi týmito činnosťami.
Nezisková organizácia Betánia Kalinovo dosiahla v rokoch 2008 a 2009 stratu a
preto je bezpredmetné počítať ukazovatele rentability. Ukazovatele sú počítane zo zisku z
hlavnej nezdaňovanej činnosti. V nasledujúcej tabuľke sú uvedené hodnoty ukazovateľov
ROA, ROE a ROS za roky 2007 a 2010.
Tabuľka č. 16: Hodnoty ukazovateľov rentability
Ukazovateľ/Rok 2007

2010

ROA

0,1056 0,1671

ROE

0,1408 0,2100

ROS

0,2008 0,2870

Prameň: vlastné spracovanie

Hodnoty ukazovateľov rentability vykazujú relatívne priaznivé výsledky. Hodnota
ukazovateľa ROA

v roku 2010

hovorí, že na jedno euro majetku pripadá 0,1671

eurocentov zisku. V prípade ukazovateľa ROE na jedno euro vlastných zdrojov krytia
majetku pripadá 0,21 eurocentov zisku. Ukazovateľ ROS vypovedá o rentabilite tržieb,
ktorá v roku 2010 dosiahla úroveň 0,2870, čo znamená, že na jedno euro tržieb pripadá
0,2870 eurocentov zisku.
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Ukazovatele zadĺženosti:
V rámci ukazovateľov zadĺženosti je pre sledovanú neziskovú organizáciu
najvýznamnejší výpočet koeficientu samofinancovania, ktorý dáva do pomeru vlastné
zdroje krytia majetku k celkovým zdrojom. Ukazovateľ tokového zadĺženia je
bezpredmetné konštruovať. Toto konštatovanie možno vysloviť na základe stavov
jednotlivých veličín, ktoré do konštrukcie tohto ukazovateľa vstupujú. V nasledujúcej
tabuľke sú uvedené hodnoty koeficientu samofinancovania.
Tabuľka č. 17: Hodnoty koeficientu samofinancovania v rokoch 2007-2010
Ukazovateľ/Rok

2007

2008

2009

2010

koeficient samofinancovania 0,7504 0,8606 0,7679 0,7955
Prameň: vlastné výpočty

Vypočítané hodnoty koeficientu samofinancovania vypovedajú o zreteľnej viac ako
dvojtretinovej prevahe vlastných zdrojov financovania. V praxi podobnú štruktúru zdrojov
krytia majetku vykazuje väčšina neziskových organizácií.

5. Diskusia
Cieľom tejto kapitoly je zhrnúť základné skutočnosti, ktoré determinovali
efektívnosť neziskovej organizácie v rokoch 2007-2010 a navrhnúť opatrenia, ktoré by
prispeli k jej zvýšeniu v nasledujúcich rokoch.
Na základe vykonanej finančno-ekonomickej analýzy neziskovej organizácie
Betánia Kalinovo n.o. sme dospeli k nasledujúcim záverom:


Majetkovú štruktúru neziskovej organizácie tvorí väčšinový podiel obežného
majetku. Táto skutočnosť je spôsobená vysokým stavom finančných účtov.
Nezisková organizácia dostáva na výkon svojej činnosti účelovú dotáciu zo strany
banskobystrického samosprávneho kraja, ktorú je povinná držať na finančných
účtoch. Vzhľadom na skutočnosť, že účtovná jednotka poskytuje sociálne služby
nedrží významnú časť zásob ani krátkodobých pohľadávok.



Kapitálová štruktúra neziskovej organizácie je tvorená prevažne vlastnými zdrojmi
krytia majetku. Tieto zdroje tvoria v priemere 79% celkových zdrojov krytia.
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Najvýznamnejšiu časť tvorí nerozdelený zisk minulých rokov, z ktorého nezisková
organizácia kryla stratu v rokoch 2008 a 2009. Na strane cudzích zdrojov
predstavujú najvýznamnejšiu časť záväzky voči zamestnancom.


Najvýznamnejšiu výnosovú položku tvoria dotácie. Na celkové výnosy prispievajú
približne 50%-tným podielom. Druhú najvýznamnejšiu výnosovú položku
predstavujú tržby z predaja služieb.



V oblasti nákladov patrí dominantná pozícia osobným nákladom. V tejto
neziskovej organizácií je to normálny jav, nakoľko jej činnosť je náročná na ľudské
zdroje. Druhú položku predstavuje spotreba materiálu. Jadrom tejto položka je
nákup potravín. Nezisková organizácia je v priebehu roka vyťažená na takmer 97%,
čiže nevzniká prakticky žiadny významnejší podiel voľných fixných nákladov,
ktoré by ohrozovali jej existenciu.
Na základe uvedených záverov z finančno-ekonomickej analýzy konštatujeme, že

celková finančná situácia neziskovej organizácie Betánia Kalinovo je priaznivá.
Problémom neziskovej organizácie je pomerne vysoká citlivosť na zmenu v objeme
poskytovanej dotácie zo strany samosprávneho kraja. Svedčí o tom fakt, že v rokoch, keď
samospráva bola z dôvodu úsporných opatrení šetriť a zredukovala dotácie, nezisková
organizácia vykázala záporný výsledok hospodárenia. Nezisková organizácia by mala viac
diverzifikovať svoju zdroje financovania, aby sa tak vyhla možných finančným ťažkostiam
v budúcnosti. Toto tvrdenie má svoje opodstatnenie najmä vzhľadom na súčasnú situáciu
vo verejných financiách a z nej vyplývajúcu potrebu konsolidácie, ktorej dôsledkom bude
aj zníženie poskytovaných dotácií.
V budúcnosti možno očakávať zvýšený záujem občanov o sociálne služby v oblasti
opatrovateľstva aj ošetrovateľstva. Tento fakt vyplýva z údajov o starnutí populácie, kedy
čoraz viac ľudí v poproduktívnom veku pripadá na ľudí v predproduktívnom veku. Svedčí
o tom už roky rastúci index starnutia, ktorý porovnáva uvedené skupiny populácie. V roku
2009 dosiahol v banskobystrickom samosprávnom kraji úroveň 148,39, čo znamená, že na
100 ľudí v predproduktívnom veku pripadá približne 149 ľudí v poproduktívnom veku.
V okrese Poltár, do ktorého Kalinovo patrí, dosiahol úroveň 155,74, čiže na 100
ľudí v predproduktívnom veku pripadá asi 156 ľudí v poproduktívnom veku. V roku 2010
sa index starnutia zvýšil v banskobystrickom samosprávnom kraji na úroveň 152,97. V
okrese Poltár vykázal hodnotu 161,31. Medziročne tak v okrese Poltár vzrástol o 3,58%, čo
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je v rámci banskobystrického kraja nadpriemerný rast, kde index starnutia vzrástol len o
3,09%.
Táto informácia je vzhľadom na poskytovanie opatrovateľských a ošetrovateľských
služieb relevantná, pretože aj keď nie všetci ľudia v poproduktívnom veku budú odkázaní
na pomoc druhých, predsa len ich rastúci počet znamená aj vyššiu pravdepodobnosť, že
medzi nimi bude rásť aj počet týchto občanov. V súčasnej dobe, ktorá kladie vysoké
pracovné nároky je len málo pravdepodobné, že ich rodinní príslušníci budú túto situáciu
zvládať bez pomoci opatrovateľských a ošetrovateľských služieb.
Tabuľka č. 18: Index starnutia v rokoch 2009 a 2010
Ukazovateľ/Rok

2009

Index starnutia(BBSK)

148,39 152,97 + 3,09%

2010

Zmena v %

Index starnutia(okr.PT) 155,74 161,31 + 3,58%
Prameň: Portál Štatistického úradu, Dostupne na internete:
http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=28371

V nasledujúcom grafe prinášame vývoj vekovej štruktúry obyvateľstva v
banskobystrickom samosprávnom kraji , ktorá zreteľne nasvedčuje už dlhšie pretrvávajúci
trend starnutia populácie.
Graf č. 5: Veková štruktúra obyvateľstva v rokoch 2001-2010
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Prameň : Portál Štatistického úradu, Dostupné na internete:
http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=38484

Nezisková organizácia Betánia Kalinovo sa v poslednej dobe stále viac stretáva s
požiadavkami umiestniť občanov, ktorí potrebujú zvýšený dohľad. Túto skupinu
predstavujú hlavne občania trpiaci demenciou rôzneho typu. Pre takýchto ľudí je potrebné
vytvoriť špecifické podmienky a starostlivosť. Vzhľadom na tento fakt, nezisková
organizácia uvažuje v budúcnosti vybudovať špecializované zariadenie pre poskytovanie
sociálnych služieb pre cieľovú skupinu ľudí trpiacich na Alzheimerovu chorobu a
demencie rôzneho typu etiológie.
Nezisková organizácia má na tento účel už vyhliadnutý objekt, ktorého veľkou
výhodou je fakt, že sa nachádza v tesnej blízkosti objektu terajšieho centra poskytovania
opatrovateľských a ošetrovateľských služieb. Ďalšou výhodou je, že netreba postaviť úplne
nový objekt, stačí urobiť isté úpravy pôvodného objektu a časť pristavať. Táto skutočnosť
výrazne redukuje nároky na investičné výdavky. Kapacita tohto zariadenia má byť 6
klientov v 2 jednolôžkových a v 2 dvojlôžkových izbách. V súvislosti s realizáciou tohto
projektu by sa neziskovej organizácii zvýšila náročnosť na kvalifikované ľudské zdroje. V
súčasnosti v neziskovej organizácii pripadajú na 1 odborného pracovníka zhruba 4 ľudia.
Po zvýšení rozsahu poskytovania služieb o 6 ľudí by tak nezisková organizácia
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potrebovala prijať ešte 2 odborných pracovníkov. V súčasnosti priemerné ročné osobné
náklady na 1 pracovníka sú 7 550 €. Za tohto predpokladu by po prijatí 2 pracovníkov
osobné náklady vzrástli na úroveň 173 650 €, čo by znamenalo rast o 9,5%. Energetická
náročnosť by sa výrazným podielom na raste nákladov nepodieľala, vzhľadom na fakt že
sa nebude realizovať úplne nová a doteraz nevyužívaná budova.
Rast by zaznamenala aj spotreba materiálu. V súčasnosti pripadá na jednu osobu
689,43 € na osobu. Po realizácii projektu by na základe dnešnej priemernej hodnoty
celkové materiálové náklady vzrástli o 12,25%. Ostatné náklady by na zvýšenú kapacitu
zariadenia nereagovali. Odpisové náklady by zaznamenali zvýšenie v súvislosti s
technickým zhodnotením, ale táto skutočnosť nie je negatívna, pretože odpisy sú
špecifický náklad, ktorý nie je výdavok a pri ich zahrnutí do cenovej kalkulácie nezisková
organizácia v tržbách získava o to väčší zdroj na obnovu. Jediným otáznikom tohto
projektu ostáva výška dotácie zo strany banskobystrického samosprávneho kraja na hlavu,
ktorá predstavuje najvýznamnejšie kritérium rozhodovania o realizácií resp. nerealizácií
tohto projektu.
Z hľadiska metód merania efektívnosti neziskovej organizácie, skúmaná nezisková
organizácia využíva jedine zostavovanie rozpočtu. Rozpočet sa zostavuje na ročnej báze a
pozostáva z hlavne rozpočtu nákladov a výnosov. Po zostavení rozpočtu rozpočet podlieha
predbežnej kontrole dozornej rady a následne po skončení rozpočtového roka sa uplatňuje
následná kontrola dodržania stanovených rozpočtovaných položiek. Nakoľko nezisková
organizácia nemá vybudovaný vôbec systém finančného manažmentu nemá vypracovanú
ani žiadnu špeciálnu metodiku na sledovanie priamych a režijných nákladov. V záujme
zvýšenia efektívnosti preto navrhujeme prijať aspoň jedného, v tejto oblasti odborne
zdatného zamestnanca, ktorý by mal vo svojej agende oblasť finančného manažmentu.
Vzhľadom na minimálne skúsenosti s výkonnostným auditom neziskových
organizácií, ktoré majú systém riadenia na rozvinutejšej úrovni, považujeme túto metódu
merania efektívnosti v nami skúmanej neziskovej organizácii za nepoužiteľnú. V prípade
jej použitia by išlo len o amaterizmus, ktorý by nemal žiadnu významnú vypovedaciu
schopnosť o efektívnosti.
Inputovo-outputové metódy merania efektívnosti by pripadli do úvahy v prípade, že
nezisková organizácia by uvažovala o viacerých alternatívnych projektoch, ktoré by bolo
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potrebné posúdiť. V súčasnej situácii táto metóda v nami skúmanej neziskovej organizácii
nenachádza uplatnenie.
Z komparatívnych metód by bolo zaujímavé urobiť benchmarking neziskových
organizácií, ktoré poskytujú opatrovateľské alebo ošetrovateľské služby a zostaviť tak
poradie týchto neziskových organizácií a to predovšetkým s ohľadom na vzťah kvalitaefektívnosť poskytovaných služieb. Táto metóda je však časovo náročná a vyžaduje si
rozsiahle štúdie a analýzy tohto prostredia.
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Záver
Predložená diplomová práca, v ktorej sme sa zaoberali hodnotením efektívnosti
neziskovej organizácie len potvrdzuje názor, ktorý sme uviedli na začiatku. Cesta zmien
neziskového sektora v Slovenskej republike je ešte pomerne dlhá. Na tejto ceste by si mali
predstavitelia neziskových organizácií uvedomiť, že pojmy ako sú efektívnosť,
hospodárnosť, manažment, prípadné iné ekonomické pojmy, ktoré sa zaoberajú
kvantifikáciou ich činnosti, nie sú nepriatelia ich poslania. Práve naopak, ich využívanie a
zavádzanie do rutinnej praxe prispieva každej neziskovej organizácii k zvýšeniu jej
efektívnosti.
V teoretickej časti práce sme sa zaoberali vymedzením základných pojmov v
oblasti neziskových organizácií, ich poslaním, typológiou, ako aj možnosťami merania ich
efektívnosti. Súčasťou tejto oblasti bolo tiež zadefinovanie cieľa diplomovej práce, ako aj
zaužívané postupy jej spracovania a metódy, ktoré sme pri jej vypracovávaní použili.
Možnosti merania efektívnosti neziskovej organizácie Betánia Kalinovo, n. o. sme
overili prostredníctvom vybraných ukazovateľov finančno-ekonomickej analýzy a prispeli
sme tak k potvrdeniu názoru, že je možné kvantifikovať aj činnosť neziskovej organizácie.
Na základe dosiahnutých výsledkov sme dospeli k relevantným záverom, ktoré môže
nezisková organizácia využiť vo svojej praxi.
V prípade, že by nezisková organizácia chcela zefektívniť svoju činnosť, exaktne a
systematicky merala svoje výsledky, musela by prijať jedného zamestnanca, ktorý by
sledoval jej ekonomický vývoj a zavádzal do praxe metódy využité v diplomovej práci.
Zároveň sme tiež zistili, že niektoré metódy merania ekonomickej efektívnosti neziskovej
organizácie sú v danej organizácii z rôznych dôvodov nepoužiteľné.
Overením dostupných metód v praxi neziskovej organizácie a vylúčením
zložitejších, sofistikovanejších metód pre iné účely, prípadne iné neziskové organizácie
splnila diplomová práca svoj cieľ, resp. parciálne ciele v takom zmysle, ako si ich stanovila
pri v úvodných kapitolách.
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