
Účtovníctvo Slovenskej aliancie zriedkavých chorôb sa vedie v súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších
predpisov a Opatrení MF SR č. 24342/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovnej osnove
pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založenéalebo zriadené na účel podnikania v znené neskorších predpisov.
účtovná závierka sa zostavuje v zmysle Opatrenia MF SR č. 25682/2007-74.

NÁKLADY nezdaňovaná čin. zdaňovaná čin.
Spotreba materiálu 87,09 €
Cestovné 2 109,05 €
Organizačné služby 7 176,49 €
Reprezentačné 164,60 €
Mzdové náklady 1 296,00 €
Zákonné SP a ZP 271,95 €
Ostatné dane a poplatky 5,00 €
Iné náklady 163,31 €
Účtovná trieda 5 spolu 11 273,49 € -  €                            

VÝNOSY nezdaňovaná čin. zdaňovaná čin. 
Úroky 29,40 €                         
Osobitné výnosy 8 000,00 €                                 
Prijaté príspevky od org. 2 384,22 €                                   
Prijaté príspevky od FO 677,90 €                                     
Prijaté členské príspevky 160,00 €                                     
Podiel zaplatenej dane 27,48 €                                       
Účtovná trieda 6 spolu 11 249,60 €                                 29,40 €                         
VH pred zdanením 23,89 €                                       29,40 €                         
Daň z príjmov
VH po zdanení 23,89 €                                       23,89 €                         
VH po zdanení spolu 0,00 € -

bezprostredne predch. účt. obd. bežného účt. obd.
Pokladňa 130 1064
Bankový účet 10901 12352
Spolu 11031 13416

bezprostredne predch. účt. obd. bežného účt. obd.
Záväzky do lehoty splatnosti so 
zostatkovou dobou splatnosti do 
jedného roka

60 134

Spolu 60 134

stav na konci
ZÁVÄZKY

Finančná správa za rok 2016

Slovenská aliancia zriedkavých chorôb/Slovak RD Alliance

stav na konci
MAJETOK

Finančná správa 2016
Slovenská aliancia zriedkavých chorôb/Slovak RD Alliance

Účtovníctvo Slovenskej aliancie zriedkavých chorôb sa vedie v súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z. 
o účtovníctve v znení neskorších predpisov a Opatrení MF SR č. 24342/2007-74, ktorým sa 

ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovnej osnove pre účtovné jednotky, ktoré 
nie sú založenéalebo zriadené na účel podnikania v znené neskorších predpisov.

Účtovná závierka sa zostavuje v zmysle Opatrenia MF SR č. 25682/2007-74.



Poznáme ich približne 
6 až 8000. Každý týždeň sa 
v odbornej literatúre popíše 
asi 5 nových zriedkavých 
chorôb. Viacerými príznakmi 
sa podobajú na choroby 
častého výskytu.

Diagnostika je náročná, 
problém je často v géne, 
preto sú ťažko liečiteľné. 
Chýbajú skúsenosti. 

V liečbe nepomáhajú 
zaužívané postupy a lieky, 
naopak pridávajú sa ďalšie 
symptómy, stav sa zhoršuje.

Nízka frekvencia výskytu 
je prekážkou v praktickom 
získavaní skúseností.
Nemala by však byť dôvodom 
na nižšiu úroveň starostlivosti.

www.zriedkave-choroby.sk
www.sazch.sk

3 z 10
pacientov so zriedkavými 
chorobami sa nedožijú 1. narodenín

1 zo 4
pacientov čaká na správnu 
diagnózu 30 rokov

8 z 10
zriedkavých chorôb
je genetického pôvodu

5 z 10
zriedkavých chorôb
postihuje deti

<100
zriedkavých chorôb
je liečiteľných

3 z 10
pacientov nemôžu
navštevovať školu

3 z 10
pacientov sa nedožijú
piateho roku života

1 zo 6
pacientov na základe nesprávnej
diagnózy podstúpil operáciu

Spoznajte zriedkavé choroby


