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I. Základné informácie o účtovnej jednotke
1.

Meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, ktorá je zakladateľom alebo zriaďovateľom účtovnej
jednotky:
Štát – zo zákona.
Ústav pamäti národa je verejnoprávna inštitúcia zriadená zákonom NR SR č. 553/2002 Z. z. z 19.8.2002 o sprístupnení
dokumentov o činnosti bezpečnostných zložiek štátu 1939 – 1989 a o založení Ústavu pamäti národa a o doplnení niektorých
zákonov (Zákon o pamäti národa).
Dátum založenia alebo zriadenia účtovnej jednotky: 29.9.2002

2.

Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky:
Štatutárnym orgánom ústavu je správna rada. V mene správnej rady podpisuje dokumenty predseda.
Správna rada ÚPN:
Mgr. Mgr. Andrea Kluknavská, PhD., LL.M. - predsedníčka, menovaná vládou SR dňa 14.6.2012,
Ing. arch. Mgr. Ján Pálffy, PhD. - podpredseda, zvolený v Národnej rade SR dňa 16.6.2016,
PhDr. Igor Baka, PhD. - člen, zvolený v Národnej rade SR dňa 18.9.2012,
doc. PhDr. PaedDr. Karol Janas, PhD. - člen, zvolený v Národnej rade SR dňa 18.9.2012,
PaedDr. ThDr. Ondrej Krajňák, PhD. - člen, zvolený v Národnej rade SR dňa 13.2.2013,
PhDr. Slavomír Michálek, DrSc. - člen, menovaný prezidentom SR dňa 17.8.2015,
doc. PaedDr.Martin Pekár, PhD. – člen, zvolený v Národnej rade SR dňa 18.3.2015,
Ivan A. Petranský, PhD. – člen, menovaný prezidentom SR dňa 3.4.2013,
PhDr. Peter Zelenák, CSc. - člen, menovaný vládou SR dňa 29.9.2016.
Dozorná rada ÚPN:
JUDr. Juraj Hamuľák, PhD. – predseda, menovaný ministrom spravodlivosti SR dňa 16.4.2015
PhDr. László Bukovszky – člen, zvolený v Národnej rade SR dňa 18.3.2015,
Terézia Holecová – členka, zvolená v Národnej rade SR dňa 18.3.2015.

3.

Opis činnosti, na účel ktorej bola účtovná jednotka zriadená:
Úlohy zverené ústavu štátom sú:
a) vykonávať úplné a nestranné hodnotenie doby neslobody, hlavne analyzovať príčiny a spôsob straty slobody, prejavy
fašistického a komunistického režimu a ich ideológií, účasť domácich a zahraničných osôb na nich,
b) sprístupňovať prenasledovaným osobám dokumenty o ich prenasledovaní,
c) zverejňovať údaje o vykonávateľoch tohto prenasledovania a ich činnosti,
d) dávať podnety na trestné stíhanie zločinov a trestných činov podľa § 1; spolupracuje pritom s Generálnou prokuratúrou
Slovenskej republiky,
e) poskytovať potrebné informácie orgánom verejnej moci,
f) systematicky zhromažďovať, odborne, vedecky a dokumentačne spracovávať všetky druhy informácií, dokladov a dokumentov
vzťahujúcich sa na dobu neslobody,
g) spolupracovať s obdobnými inštitúciami v Slovenskej republike aj mimo nej, hlavne s archívmi, múzeami, knižnicami,
pamätníkmi odboja, pamätníkmi koncentračných a pracovných táborov, poskytovať im informácie, bádateľské možnosti a
metodickú pomoc a propagovať ich činnosť,
h) propagovať myšlienky slobody a obrany demokracie pred režimami podobnými nacizmu a komunizmu
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i)rozhodovať o priznaní postavenia účastníka protikomunistického odboja,
j) rozhodovať o priznaní postavenia veterána protikomunistického odboja, veterána protikomunistického odboja in memoriam a
vydávať preukaz veterána protikomunistického odboja a preukaz veterána protikomunistického odboja in memoriam,
k) v súvislosti s plnením úloh ústavu podľa písmen a) až j) poskytovať verejnosti výsledky svojej činnosti, hlavne zverejňovať a
sprístupňovať informácie a iné doklady o dobe neslobody 1939 –1989 a o činoch a osudoch jednotlivcov, vydávať a šíriť
publikácie a audiovizuálne diela vrátane vlastnej tvorby dokumentárnych filmov, poriadať vzdelávacie a kultúrno-spoločenské
podujatia, prednášky, výstavy, semináre, odborné konferencie alebo diskusné fóra.
4. Počet zamestnancov

Bežné účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov
Z toho počet vedúcich zamestnancov
Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou
jednotkou
Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali
dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku
počas účtovného obdobia

67
12

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie
64
12

II. Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach
1. Účtovná závierka je zostavená za splnenia predpokladu, že účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti.
2.

V bežnom účtovnom období nedošlo k zmenám účtovných zásad a zmenám účtovných metód.

3. Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov v členení na
a) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou – obstarávacou cenou
b) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou – neúčtuje
c) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom – neúčtuje
d) dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou – obstarávacou cenou
e) dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou – neúčtuje
f) dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom – neúčtuje
g) dlhodobý finančný majetok – neúčtuje
h) zásoby obstarané kúpou – obstarávacou cenou
i) zásoby vytvorené vlastnou činnosťou – neúčtuje
j) zásoby obstarané iným spôsobom - neúčtuje
k) pohľadávky – menovitou hodnotou
l) krátkodobý finančný majetok – neúčtuje
m) časové rozlíšenie na strane aktív - vykazujú sa vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s
účtovným obdobím.
n) záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov – menovitou hodnotou
o) časové rozlíšenie na strane pasív - neúčtuje
p) deriváty - neúčtuje
r) majetok a záväzky zabezpečené derivátmi – neúčtuje
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4. Ústav pamäti národa má vypracovanú smernicu č. 7/06 – Odpisový plán a odpisovanie.
5. Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku: hodnota majetku sa neznižuje.

III. Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe
1. Stav a pohyb dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku za bežné účtovné obdobie
Tabuľka č. 1
Nehmotné
výsledky
z vývojovej
a obdobnej
činnosti
Prvotné ocenenie - stav na
začiatku bežného účtovného
obdobia
prírastky
úbytky

Softvér

Oceniteľné
práva

64 405,44

Ostatný
dlhodobý
nehmotný
majetok
20 658,75

493,40

Obstaranie
dlhodobého
nehmotného
majetku

Poskytnuté
preddavky
na dlhodobý
nehmotný
majetok

Spolu

85 064,19

493,40

42 160,16

11 616,19

53 776,35

Stav na konci bežného
účtovného obdobia

22 738,68

9 042,56

31 781,24

Oprávky – stav na začiatku
bežného účtovného obdobia

64 405,44

20 658,75

85 064,19

presuny

prírastky

84,00

84,00

úbytky

42 160,16

11 616,19

53 776,35

Stav na konci bežného
účtovného obdobia

22 329,28

9 042,56

31 371,84

0

0

0

409,40

0

409,40

Opravné položky – stav na
začiatku bežného účtovného
obdobia
prírastky
úbytky
Stav na konci bežného
účtovného obdobia
Zostatková hodnota
Stav na začiatku bežného
účtovného obdobia
Stav na konci bežného
účtovného obdobia
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Tabuľka č. 2
Pozemky
Prvotné ocenenie - stav
na začiatku bežného
účtovného obdobia
prírastky
úbytky

Umel.
diela a
zbierky

Stavby

Samost.
hnuteľné veci
a súbory
hnuteľn.
vecí

Dopr.
prostr.

686 088,60

81 982,41

Pestovat.
celky
trvalých
porastov

Základné
stádo
a ťažné
zvieratá

Drobný
a ost. DHM

Obst
DHM

Posk.
predd.
na
DHM

Spolu

231 469,81

999 540,82

5 150,40

7 491,60

12 642,00

251 904,54

10 147,55

262 052,09

presuny
Stav na konci bežného
účtovného obdobia

439 334,46

81 982,41

228 813,86

750 130,73

Oprávky – stav na
začiatku bežného
účtovného obdobia

655 036,04

81 982,41

226 054,46

963 072,91

15 616,14

2 044,00

17 660,14

úbytky

251 904,54

10 147,55

262 052,09

Stav na konci bežného
účtovného obdobia

418 747,64

81 982,41

217 950,91

718 680,96

Stav na začiatku
bežného účtovného
obdobia

31 052,56

0

5 415,35

36 467,91

Stav na konci bežného
účtovného obdobia

20 586,82

0

10 862,95

31 449,77

prírastky

Opravné položky - stav
na začiatku bežného
účtovného obdobia
prírastky
úbytky
Stav na konci bežného
účtovného obdobia
Zostatková hodnota
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2.Prehľad významných položiek časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období
Stav na konci
Položky časového rozlíšenia

bežného účtovného obdobia

bezprostredne predchádzajúceho
účtovného obdobia

Príjmy budúcich období, z toho:

146,90

144,65

ostatné

146,90

144,65

Náklady budúcich období, z toho:

3. Opis a výška cudzích zdrojov, a to
a) Tvorba a použitie rezerv
Druh rezervy
Jednotlivé druhy
krátkodobých
zákonných rezerv
Jednotlivé druhy
dlhodobých zákonných
rezerv
Zákonné rezervy
spolu
Jednotlivé druhy
krátkodobých
ostatných rezerv
Jednotlivé druhy
dlhodobých ostatných
rezerv
Ostatné rezervy
spolu
Rezervy spolu

Stav na začiatku
bežného
účtovného
obdobia

Tvorba rezerv

Použitie
rezerv

39 793,47

38 898,19

39 793,47

38 898,19

39 793,47

38 898,19

39 793,47

38 898,19

39 793,47

38 898,19

39 793,47

38 898,19

Zrušenie alebo
zníženie rezerv

Stav na konci
bežného
účtovného
obdobia

b) Prehľad o záväzkoch zo sociálneho fondu
Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Stav k prvému dňu účtovného obdobia

1 785,28

1 911,48

Tvorba na ťarchu nákladov

6 598,80

6 417,15

Čerpanie

6 419,79

6 543,35

Stav k poslednému dňu účtovného
obdobia

1 964,29

1 785,28

Sociálny fond

Tvorba zo zisku
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IV. Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje vo výkaze ziskov a strát
1. Prehľad tržieb za vlastné výkony a tovar

Tržby za vlastné výrobky (publikácie)
Tržby z predaja služieb (licencie, fotokópie;
a iné v predchádz. účt. období)

7 235,79

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie
8 021,62

1 173,14

8 094,54

Spolu

8 408,93

Typ výrobkov, tovarov, služieb

Bežné účtovné obdobie

16 116,16

2. Prehľad dotácií a grantov, ktoré účtovná jednotka prijala v priebehu bežného účtovného obdobia
Prehľad dotácií a grantov

Bežné účtovné obdobie

Zostatok dotácie zo ŠR (MF SR) z r. 2016

5 142,90

Nevyčerpaná dotácia z r. 2016

- 1,04

Pridelenie dotácie zo ŠR (MF SR) v r. 2017

1 635 403,00

Nevyčerpaná dotácia v r. 2017

- 1,07

Spolu

1 640 543,79

3. Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek nákladov, nákladov na ostatné služby, osobitných nákladov a iných
ostatných nákladov
Náklady
Náklady na ostatné služby (najmä poštovné
a telekomunikačné služby, nájomné,
všeobecné služby, konferencie, semináre,
špeciálne služby, licencie)

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

250 271,49

273 500,72

Osobitné náklady

0

Iné ostatné náklady (poplatky banke, náklady
z odvodu príjmov)

3 173,14
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0
10 325,98

