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Príjmy 
 
Príjmy AOPP v období od 1. januára do 30. septembra 2016 predstavovali sumu 25.132,82 eur. 
Zostatok  na bankovom účte AOPP vedenom v Slovenskej sporiteľni, a.s. k 01.1.2016 bol 2.804,80 
eur, v pokladni 0 eur.  
Granty AOPP v roku 2016 predstavovali  

a) druhú splátku Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) vo výške 4.375,74 eur na základe 
zmluvy uzatvorenej v roku 2015 a 

b) účelový grant spoločnosti Pfizer vo výške 1.350,00 eur na konanie Valného zhmromaždenia 
AOPP dňa 28.06.2016. 

Finačné riaditeľstvo SR zaslalo na účet AOPP 2 % daní od obchodných spoločností a od jednotlivcov 
v celkovej výške 11.232,28 eur.  
Európske pacientske fórum poskytlo AOPP v roku 2016 na zmluvnom základe za účelom pokrytia 
nákladov AOPP spojených s organizáciou Capacity Building Program (CBP) príspevok vo výške 
5.280,00 eur.  
Pani Jana Hlaváčová spláca svoj dlh voči AOPP v pravidelných dohodnutých mesačných splátkach vo 
výške 10,00 eur, celkovo v roku 2016 uhradila 90,00 eur. 
Zostatok na bankovom účte vedenom v Slovenskej sporiteľni, a.s. k 30.09.2016 je 14.224,77 eur, 
v pokladni 0 eur. 
Naďalej má AOPP pohľadávky voči Petrovi Kučerovi vo výške 12.435,59 za rok 2014 a vo výške 
6.035,00 za rok 2015. 
 
Výdavky 
 
Výdavky AOPP v období od 1. januára do 30. septembra 2016 predstavovali sumu 10.908,05 eur. 
Z toho  

a) náklady na nájomné 3.420,00 eur, 
b) náklady na telekomunikačné prostriedky 478,03 eur, 
c) režijné náklady 33,17 eur na kancelárske potreby 16,80 eur a na občerstvenie 16,37 eur, 
d) náklady na zabezpečenie poradne AOPP vo výške 2.900,00 eur, 
e) náklady na spracovanie účtovníctva za rok 2015 vo výške 200,00 eur a na spracovanie miezd 

za 2015 a 2016 vo výške 24,00 eur, 
f) náklady na mzdy boli v roku 2016 vo výške 144,18 eur, príslušne dane a odvody 121,42 eur 

(účelový grant spoločnosti Pfizer), 
g) náklady na konanie Valného zhromaždenia AOPP dňa 28.06.2016 (prenájom sály, techniky 

a občerstvenie) v celkovej výške 1.000,00 eur (účelový grant spoločnosti Pfizer), 
h) vrátenie zmluvnej pôžičky spoločnosti Metalia, a.s. („Eurokľúč“) vo výške 1.000,00 eur na 

základe odsúhlasenia Predsedníctvom AOPP, 
i) uhradenie členského príspevku EPF vo výške 100,00 eur, 
j) uhradenie 1.440,00 eur na základe fakturácie zabezpečovania podujatia CBP z príspevku 

posytnutého EPF, zodpovedná Ing. Petra Balážová, 
k) náklady na bankové poplatky vo výške 47,25 eur. 

 
Schválené na zasadnutí Predsedníctva Asociácie na ochranu práv pacientov SR dňa 26.10.2016. 
 
V Bratislave, 26.10.2016 
 
 
MUDr. Katarína Kafková, v.r., prezidentka AOPP, štatutárna zástupkyňa 
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P.č. Príjmy Návrh (eur) Plnenie (eur) 
1 Granty 6.725,74 6.725,74 
2 2 % dane 11.232.28 11.232.28 
3 Príspevok EPF 5.280,00 5.280,00 
4 Ostatné 120,00 90,00 
5 Zostatok z roku 2015 bankový účet 2.804,80 2.804,80 
6 Zostatok z roku 2015 pokladňa 0,00 0,00 
    
 Príjmy spolu 26.162,82 26.132,82 
 
P.č. Výdavky Návrh (eur) Plnenie (eur) 
1 Nájomné 3.420,00 3.420,00 
2 Telekomunikačné prostriedky spolu 478,03 478,03 
3 Pacient a liek III,IV 500,00 0,00 
4 Režijné náklady 33,17 33,17 
5 Poradňa – Centrum pomoci pacientom 2.900,00 2.900,00 
6 Spracovanie účtovníctva a miezd 224,00 224,00 
7 Mzdy 144,18 144,18 
8 Dane a odvody 121,42 121,42 
9 Valné zhromaždenie  1.000,00 1.000,00 
10 EPF – fakturácia CBF 5.280,00 1.440,00 
11 Vrátenie zmluvných pôžičiek 1.000,00 1.000,00  
12 Členské EPF 100,00 100,00 
13 Odmena revízora 500,00 00,00 
14 Bankové poplatky 47,25 47,25 
    
    
 Spolu výdavky 15.748,05 10.908,05 
    
 
Zostatok  na bankovom účte AOPP vedenom v Slovenskej sporiteľni, a.s. k 01.1.2016 bol 2.804,80 
eur, v pokladni 0 eur.  
Zostatok na bankovom účte vedenom v Slovenskej sporiteľni, a.s. k 30.09.2016 je 14.224,77 eur, 
v pokladni 0 eur. 
 
Naďalej má AOPP pohľadávky voči Petrovi Kučerovi vo výške 12.435,59 za rok 2014 a vo výške 
6.035,00 za rok 2015. 
 
Schválené na zasadnutí Predsedníctva Asociácie na ochranu práv pacientov SR dňa 26.10.2016. 
 
V Bratislave, 26.10.2016 
 
 
MUDr. Katarína Kafková, v.r., prezidentka AOPP, štatutárna zástupkyňa 


