Nezávislé kresťanské odbory Slovenska
Odbory pre Teba a Tvoju rodinu

Výročná správa za rok 2019

Trnava
Marec 2020

Obsah
O nás
3
Naše ciele
3
Základné hodnoty
3
Presadzujeme
3
Naše aktivity
3
História NKOS
4
Dokumenty NKOS
4
Organizačná štruktúra
4
Orgány NKOS
4
Kongres NKOS
5
Predstavenstvo NKOS
5
Centrálna revízna komisia NKOS
5
Poradné komisie NKOS
5
Sociálny dialóg, kolektívne vyjednávanie a uzatváranie
kolektívnych zmlúv
6
BOZP
7
Medzinárodné aktivity
8
Projekty NKOS
9
Platforma mladých NKOS
9
Platforma seniorov NKOS
10
Kampane
10
Spoločenská, kultúrna a náboženská činnosť
10
Hospodárenie NKOS v roku 2019
11
Kontakt
12

2

O nás
Nezávislé kresťanské odbory Slovenska
(NKOS) sú otvorenou odborovou konfederáciou založenou na kresťanských princípoch demokracie a humanizmu, registrovanou na MV SR dňa 26.5.1993 na základe
zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.

Presadzujeme








Naše ciele
Cieľom NKOS je zomknúť všetkých zamestnancov, ktorým sú blízke kresťanské
hodnoty, podieľať sa na hospodárskom,
sociálnom a politickom vývoji Slovenska,
zabezpečovať ochranu práv zamestnancov
pri dodržiavaní dôstojných pracovných
podmienok, spravodlivého odmeňovania a
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
NKOS sa zasadzujú za vyváženú, demokratickú spoločnosť, ktorá zabezpečuje rovnaké práva pre všetkých a rešpektuje dôstojnosť každého človeka, muža a ženy.

Základné hodnoty
Obhajujeme princíp partnerstva v odborovom, hospodárskom a sociálnom živote.
Práca má byť vyjadrením ľudskej dôstojnosti a mzda jej oprávneným ovocím. Naše
základné hodnoty sú založené na princípoch Sociálneho učenia Cirkvi, ktoré sú
základným kameňom a zdrojom inšpirácie
našej odborárskej práce:
- dôstojnosť ľudskej osoby,
- ochrana ľudského života,
- účasť na spoločenstve,
- solidarita a subsidiarita,
- spravodlivosť a spoločné dobro.

právo na prácu,
právo na voľnú nedeľu
právo na spravodlivú odmenu,
právo na sociálnu ochranu,
právo na ochranu zdravia a života,
právo na ochranu manželstva muža a
ženy a ochranu rodiny,
právo na celoživotné vzdelávanie.

Naše aktivity
Cieľom našich aktivít je:
 posilňovať sociálny dialóg v spoločnosti
a na jednotlivých pracoviskách, najmä
prostredníctvom kolektívneho vyjednávania a uzatvárania kolektívnych zmlúv,
 aktívne sa zúčastňovať na tvorbe zákonov, kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a zabezpečovaní pracovných, sociálnych podmienok a dôstojného života
občanov,
 zvyšovať právne povedomie svojich členov a posilňovať postavenie kresťanských odborov v spoločnosti, prostredníctvom vzdelávacích aktivít,
 prevencia a odstránenie rizikovosti práce, uplatňovanie zásad BOZP, dôsledné
uplatňovanie zákazu detskej práce,
 na európskej úrovni spolupracovať
s ostatnými
kresťanskými
a demokratickými odborovými združeniami,
 posilňovať
rovnosť
príležitostí
a zosúladenia osobného, pracovného
a rodinného života,
 pomáhať pri riešení problémov mladých
a seniorov na trhu práce,
 pomáhať pri odstraňovaní nelegálnej
práce.
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História NKOS
V rokoch 1920 až 1940 boli kresťanské odbory výrazným činiteľom v štáte. Nazývali
sa Slovenské kresťansko-sociálne odborové
združenie. Ich činnosť bola násilne ukončená v roku 1948. Po Nežnej revolúcii
v roku 1989 sa objavila snaha o obnovenie
činnosti. V roku 1990 vznikli prvé Kresťanské robotnícke kluby. Neskôr vznikli Kresťanské odbory Slovenska. Úsilie kresťanských odborárov vyvrcholilo 26.3.1993, kedy boli na Ministerstve vnútra SR registrované NKOS, ich predsedom sa stal prof.
Milan Katuninec. V roku 1994 vznikol prvý
odborový zväz NKOS – železnice, ktorého
predsedom sa stal Jozef Micsinai, o dva roky neskôr vznikol Zväz pracovníkov školstva a vedy, jeho prvým predsedom sa stal
Vladimír Popelka. V roku 1995 bol založený odborový zväz KOVO METAL, predsedom sa stal Dušan Mihálik. V decembri
1994 sa NKOS stali členom Svetovej organizácie práce. Prezidentom NKOS sa stal
Peter Novoveský Na zlučovacom zjazde
v roku 2006 vo Viedni sa stali pozorovateľom ITUC. V roku 2017 bol štatút pozorovateľa predĺžený. Od roku 2006 je prezidentkou Ľubica Černá.

Organizačná
štruktúra
NKOS je odborová organizácia, ktorá
združuje odborové zväzy:
Zväz pracovníkov školstva a vedy
NKOS,
Zväz pracovníkov kultúry NKOS.
Odborový zväz NKOS KOVO-METAL od
24.11.2018 pôsobí samostatne,
NKOS železnice – pôsobia samostatne.
NKOS ďalej združuje samostatné základné
organizácie a individuálnych členov.
Okrem odborových zväzov pôsobia v rámci NKOS dve platformy:
Platforma mladých,
Platforma seniorov.

Orgány NKOS

Dokumenty NKOS
Základnými dokumentmi NKOS sú Stanovy, ktoré schvaľuje Kongres na svojom
zasadnutí. Ďalšie platné dokumenty: Finančný poriadok, Organizačný poriadok, Rokovací poriadok a Hlavné zásady výkonu činnosti odborovej kontroly
nad bezpečnosťou a ochranou zdravia
pri práci platnej pre NKOS, Smernica
pre dobrovoľníkov NKOS.

Orgány NKOS sú budované na demokratických princípoch zdola nahor s priamou
zodpovednosťou členov, programovou
a akčnou jednotou, kolektívnosťou rozhodovania a kontroly. Orgánmi NKOS sú:
Kongres NKOS,
Predstavenstvo NKOS,
Centrálna revízna komisia NKOS,
Kongres odborového zväzu,
Predsedníctvo odborového zväzu,
Revízna komisia odborového zväzu
Členská schôdza základnej organizácie,
Výbor základnej organizácie,
Revízna komisia základnej organizácie
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Kongres NKOS
Je najvyšším orgánom Nezávislých kresťanských odborov Slovenska. Jeho uznesenia sú záväzné pre všetky orgány NKOS.
Kongres volí prezidenta, viceprezidentov,
členov Predstavenstva a členov Centrálnej
revíznej komisie. Kongres zvoláva Predstavenstvo raz za 4 roky. Posledné zasadnutie
Kongresu NKOS bolo 24.11.2018 v Ružomberku.

Predstavenstvo
NKOS

Poradné komisie
NKOS

Predstavenstvo je výkonným a riadiacim
orgánom, zabezpečuje činnosť a plnenie
uznesení Kongresu. Je partnerom voči príslušným štátnym a hospodárskym orgánom. Za svoju činnosť zodpovedá Kongresu NKOS.

Poradné komisie plnia konkrétne koordinačné, konzultatívne alebo expertné a odborné úlohy. Spolupracujú na projektoch
a vyjadrujú sa k jednotlivým témam.

Členovia Predstavenstva NKOS zvolení na
Kongrese, ktorý sa konal 24.11.2018:
Doc. Ing. Ľubica Černá, PhD.
prezidentka NKOS
Mgr. Mária Briganová, viceprezidentka
Členovia:
Ing. Mgr. Agáta Kubinová,
Ing. Radislav Kendera, PhD.,
PhDr. Kristína Huttová,
Mgr. Katarína Markovičová, PhD.
Doc. RNDr. Štefan Húšťava, PhD.

Centrálna revízna
komisia NKOS
Centrálnu revíznu komisiu volí Kongres
NKOS. Úlohou CRK je kontrola dodržiavania Stanov, interných predpisov, plnenie
uznesení orgánov NKOS a kontrola hospodárenia s majetkom NKOS. Členovia
CRK, zvolení na Kongrese NKOS
24.11.2018:
Mgr. Ladislav Fínik, predseda
PhDr. Zlatica Opartiová, členka
Ing. Janka Majherová, PhD., členka

V NKOS pôsobia nasledovné poradné komisie s koordinátormi:
Komisia pre vnútorné záležitosti a
Platforma seniorov: Milan Martinák.
Komisia pre sociálny dialóg: Mária Briganová.
Komisia pre rovnosť príležitostí: Ľubica
Černá, zastupuje NKOS v IPEO EZA.
Vzdelávaciu platformu pri EZA zastupuje Ľubica Černá.
Platforma mladých: Katarína Eliášová,
zastupuje NKOS v PYW v EZA.
Dobrovoľníctvo: Tadeáš Šimunek
Ochrana osobných údajov:
Kendera

Radislav

Komisia pre BOZP pri ZPŠAV NKOS:
zodpovedný Ivan Černý, odborový inšpektor.
Členovia komisie BOZP pri ZPŠaV
NKOS:
Daniel Markovič (stratégia),
Ladislav Fínik (zástupcovia zamestnancov
pre BOZP),
Radislav Kendera (GDPR),
Agata Kubinová (e-bezpečnosť).

5

Sociálny dialóg, kolektívne vyjednávanie
a uzatváranie kolektívnych zmlúv
Kolektívne zmluvy vyššieho stupňa uzatvárajú
odborové zväzy so zväzmi zamestnávateľov podľa
jednotlivých odvetví hospodárstva, v ktorých rámcovo upravujú inštitúty týkajúce sa pracovného
času, mzdového rastu, dovoleniek, tvorby sociálneho fondu či iných pracovnoprávnych inštitútov
a pod.
NKOS kolektívne vyjednáva a podpisuje kolektívne zmluvy vyššieho stupňa:
 Kolektívna zmluva vyššieho stupňa v štátnej službe na rok 2019-2020. Za NKOS sa rokovania zúčastňovali Mária Briganová a
podpredsedníčka Kristína Huttová.
 Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č.553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri
výkone práce vo verejnom záujme na rok 2019-2020. Signatárom oboch zmlúv za
NKOS bola Mária Briganová.
Základom posilňovania sociálneho dialógu na
pracovisku je kolektívne vyjednávanie, ktorého
výsledkom je podniková (organizačná) kolektívna zmluva. Podniková kolektívna zmluva sa
uzatvára medzi jedným zamestnávateľom a odborovou organizáciou alebo viacerými odborovými
organizáciami, ktoré pôsobia na pracovisku. Základné organizácie NKOS prostredníctvom podnikovej kolektívnej zmluvy zlepšujú pracovné, sociálne a životné podmienky zamestnancov.
NKOS boli signatárom listov premiérovi SR a poslancom
týkajúcich sa prorodinných opatrení a ochrany života..
Aktívne sme participovali na rokovaniach na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR v rámci „okrúhlych stolov“ pri tvorbe Národného programu rozvoja
výchovy a vzdelávania pre regionálne a vysoké školstvo.
Sme stálym členom poradnej komisie ministra pri Ministerstve práce sociálnych vecí a rodiny SR pre Rozširovanie záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa.
Na národnej úrovni NKOS spolupracuje s Konfederáciou odborových zväzov SR, s ktorou
podpísalo zmluvu o vzájomnej spolupráci, s OZ KOVO pri KOZ SR, s Novými školskými odbormi, so Slovenskou komorou učiteľov a i.
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Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
NKOS vo svojej činnosti výkonu kontroly nad BOZP sa riadi dokumentom Hlavné zásady
výkonu činnosti odborovej kontroly nad bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci
platnej pre NKOS, schváleným Predstavenstvom NKOS dňa 30.5.2015.
V roku 2019 pôsobil v NKOS jeden odborový inšpektor BOZP: Ing. Ivan Černý, ktorý pôsobí vo svojej funkcii od 2.7.2015 a je držiteľom odbornej spôsobilosti - bezpečnostný technik v
zmysle § 23 zákona o BOZP č. 124/2006 Z.z. V rámci NKOS v roku 2019 pôsobila komisia
pre BOZP, ktorej koordinátorom je odborový inšpektor BOZP. Členovia komisie sú: Daniel Markovič (stratégia), Ladislav Fínik (zástupcovia zamestnancov pre BOZP), Radislav
Kendera (GDPR), Agata Kubinová (e-bezpečnosť). Predstavenstvo NKOS schválilo Plán
činnosti odborovej kontroly BOZP, ktorý je základným dokumentom pre výkon odborovej kontroly nad stavom BOZP pri práci v organizáciách, kde pôsobí NKOS.
Kontrolná činnosť
Kontrolná činnosť v zmysle §§ 149, 230 a 239 Zákonníka práce (zák. č. 311/2001 Z.z. v znení
neskorších predpisov) bola vykonávaná mesačne na pracoviskách, kde pôsobí základná organizácia NKOS. Odborový inšpektor BOZP realizoval preventívne opatrenia a rokovania na
základných organizáciách (ZO) s predsedami ZO, členmi výborov ZO a zástupcami zamestnancov pre BOZP. Celkove sa vykonalo 65 preventívnych opatrení. Tie sa týkali používania
PC, ergonómie, osvetlenia, využitia technických miestností, problematiky šatní a uzamykateľných priestorov, dodržiavania povinného vzdelávania BOZP u novoprijatých zamestnancov, agresívneho správania sa žiakov a tretích osôb v škole, monitorovania zamestnancov,
GDPR a šikanovania (mobbing a bossing) na pracovisku.
Spolupráca pri vyšetrovaní pracovných úrazov a chorôb z povolania:
Bolo vykonané poradenstvo pri úraze na pracovisku, kde pôsobí ZO a vykonané preventívne
opatrenia.
Vzdelávanie zástupcov zamestnancov
Nezávislé kresťanské odbory Slovenska usporiadali
pre členov a funkcionárov seminár:
Názov: Podpora prevencie poškodení podpornopohybovej sústavy a riadenie chronických poškodení
podporno-pohybovej sústavy súvisiacich s prácou na
pracovisku.
Školenie bolo zamerané najmä na zásady práce s
bremenami a ručnou manipuláciou s nimi, pretože
zdvíhanie a prenášanie bremien je činnosť, ktorá
predstavuje riziko poškodenia zdravia, chrbtice zamestnancov, najmä žien. Účastníci si mohli osvojiť
praktické pohybové cvičenia na správne držanie tela, preventívne cvičenia pri sedavom spôsobe práce a pri práci s PC a kompenzačné cviky na regeneráciu staticky zaťažovaných častí
podporno-pohybovej sústavy.
Poradenstvo a metodická činnosť
Odborový inšpektor vykonával telefónne a mailové poradenstvo pre členov aj nečlenov
NKOS, témy: ochrana osobných údajov, nedodržiavanie Zákonníka práce, nadčasy, dopln-
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kové dôchodkové sporenie, úrazy mimo pracovnej doby (cesta do zamestnania, obedná prestávka, poskytovanie stravy) a poskytovanie prvej pomoci.
Informovanie o problematike BOZP na webstránke NKOS

Verejnosť a členovia NKOS sú pravidelne informovaní o významných udalostiach týkajúcich sa BOZP: napr. zmien zákonov týkajúcich sa BOZP, problematika dokumentácie
BOZP a pod. Propagovala sa kampaň Agentúry EU-OSHA Zdravé pracoviská kontrolujú
nebezpečné chemické látky.
Pripravovali sa aktivity ku kampani Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia
pri práci, na obdobie rokov 2020 – 2022, ktorá je zameraná na prevenciu porúch podporno-pohybovej sústavy súvisiacich s prácou. Poskytli sme informácie k Svetovému dňu bez
tabaku a k Európskemu týždňu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Medzinárodné aktivity
NKOS je členom nasledovných medzinárodných organizácií:
 EZA (Das Europäische Zentrum für Arbeitnehmerfragen) so sídlom v Konigswinter,
Nemecko. V rámci EZA aktívne pôsobíme v Platforme mladých (PYW), Platforme
vzdelávania (PED) a Platforme pre rovnosť príležitostí (IPEO).
 WOW (World Organisation of Workers) so sídlom v Bruseli, Belgicko.
 ESA - Európska aliancia za voľnú nedeľu.
 EUROFEDOP so sídlom v Belgicku, členstvo od 2017.

NKOS má štatút pozorovateľa v ITUC (International Trade Union Confederation) so sídlom
v Bruseli, Belgicko. Štatút pozorovateľa bol v roku 2017 predĺžený na ďalšie dva roky.
Významnou činnosťou je účasť na zahraničných seminároch, týkajúcich sa podpory sociálneho dialógu a spolupráce a rozvoja spolupráce s demokratickými odborovými združeniami
v Európe. Členovia NKOS sa v roku 2019 zúčastnili viacerých zahraničných seminárov usporiadaných EZA, konferencií WOW a EUROFEDOP.
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Projekty NKOS
V dňoch 10.-11.6.2019 sa uskutočnil medzinárodný seminár
Pohľad sociálnych partnerov na implementáciu duálneho vzdelávania, ktorého sa zúčastnilo 22 zahraničných účastníkov. Mohli si prezrieť praktické ukážky odborného vyučovania, Vlkolínec, múzeum Ľ. Fullu a stretli
sa s predstaviteľmi mesta Ružomberok. V sobotu v priestoroch Katolíckej univerzity sa diskutovalo o duálnom
vzdelávaní
a jeho
význame
z
národného
a medzinárodného pohľadu. Seminár bol organizovaný v spolupráci s EZA a financovaný zo
zdrojov Európskej únie.
NKOS je partnerom v projekte Participácia zamestnancov v GIG ekonomike (GIG je skratka pre zdieľanú ekonomika, platformovú ekonomika, ekonomiku na požiadanie). Hlavným cieľom európskej spolupráce je zvýšiť vplyv
zamestnancov na strategické rozhodnutia prijaté v rámci
nadnárodných spoločností v oblasti automobilového priemyslu prostredníctvom zlepšenia znalostí, schopností spolupráce a spoločného akčného plánu. Na zabezpečenie
účinnej účasti pracovníkov je nevyhnutné zapojiť aj tvorcov politík a sociálnych partnerov. Vzhľadom na vznik GIG
ekonomiky a rozvoj atypických foriem zamestnania sa vyvíja a mení definícia zamestnanca. Projekt je financovaný zo zdrojov Európskej únie.
NKOS je partnerom európskeho projektu Board Level participation. Hlavným žiadateľom je poľská konfederácia OPZZ.
Ďalšími partnermi sú RÚZ SR, Asociácia slobodných odborových zväzov Slovinsko, Všeobecná únia pracovníkov v Malte,
Konfederácia samostatných odborových zväzov Srbska, Západná obchodná komora Poľska a španielsky priemyselný zväz. 15.
mája 2019 sa v Krakove uskutočnilo prvé medzinárodné stretnutie projektu OPZZ. V dňoch 21.-24.10.2019 sa v Belehrade stretli riešitelia projektu Board level participation. Na stretnutí prezentovali národné správy, týkajúce sa problematiky zástupcov zamestnancov v dozorných radách a predstavenstvách podnikov v jednotlivých krajinách. Projekt je financovaný zo zdrojov Európskej únie.

Platforma mladých NKOS
Je dobrovoľné a neformálne združenie mladých ľudí, študentov a zamestnancov, ktorí majú
záujem o prezentáciu názorov na svet práce. Ich cieľom je posilnenie hlasu mladých ľudí pri
riešení problémov práce mladých ľudí, zachovania dôstojnosti a bezpečnosti práce. Platforma ponúka mladým ľudom priestor na výmenu skúseností, najlepších postupov, znalostí
a nápadov na realizáciu úspešného profesionálneho života. Platforma mladých NKOS je členom Platformy mladých pri EZA, zastupuje ju Katarína Eliášová. Členovia platformy sa zúčastňujú najmä zahraničných seminárov s aktívnym vystúpením.
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Členovia platformy sa zúčastnili v dňoch 23.-24.10.2019 v Miláne na seminári pod záštitou
Fondazione Luigi Clerici a EZA. Témou boli Technológie a práca: výzvy a problémy na trhu
práce bezpečnosť a šikana na sociálnych sieťach.
V dome Nasutów, od 12.10.2019 do 20.10. 2019, prebiehala mobilita 5 členov platformy v
rámci projektu Erasmus +. Počas workshopu so psychológom, profesionálnym fotografom
a redaktorom, spoločne vytvárali výstavu fotografií a článkov, ktorých cieľom bolo poukázať
na rozdiel medzi realitou a obrazom, ktorý vytvárajú ľudia využívajúci sociálne médiá.

Platforma seniorov
Bola založená v roku 2015. Jej cieľom je podporovať aktívne zapájanie
seniorov do odborárskych činností. Koordinátorom je Milan Martinák.
Základom činnosti je spolupráca so Združením kresťanských seniorov.
Seniori sa aktívne zapájajú do činnosti NKOS a zúčastňujú sa medzinárodných a národných seminárov. Vladimíra Durdíková zastupuje
NKOS vo Fóre života.

Kampane
Voľná nedeľa
Cieľom kampane je ponúknuť verejnosti nový obraz
nedeľného rodinného spoločenstva. Voľná nedeľa
umožňuje zladiť pracovný čas s časom venovaným rodine, vplýva na zdravie pracovníkov, poskytuje priestor na realizáciu záľub, na posilnenie sociálnej spolupatričnosti a veriacim poskytuje možnosť plného náboženského prežívania.

Zdravé pracoviská kontrolujú nebezpečné látky.
Koncom roku 2017 sme sa zapojili do pokračujúcej kampane na obdobie rokov 2018 – 2019.
Nebezpečným látkam na pracovisku je v celej Európe vystavené neprijateľné množstvo pracovníkov. Nebezpečné látky sú príčinou značnej časti chorôb z povolania, ktoré majú negatívny vplyv na kvalitu života pracovníkov a ich schopnosť pracovať. V niektorých prípadoch
môžu mať aj smrteľné následky.
Všetky kampane a informácie o činnosti NKOS sú zverejnené na webovej stránke
www.nkos.sk.

Spoločenská, kultúrna a náboženská činnosť
Jedným z cieľov NKOS je upevňovanie spoločenstva kresťanských
odborárov. Uskutočňujeme to prostredníctvom organizovania spoločenských, kultúrnych a náboženských aktivít a zapájaním sa do
aktivít ostatných organizácií. NKOS je členom Fóra kresťanských
inštitúcií a Fóra života.
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Hospodárenie NKOS v roku 2019
Súvaha
Aktíva
A. Neobežný majetok spolu
B. Obežný majetok spolu

5 269,42

-Krátkodobé pohľadávky

1 883,37

-Finančné účty
-Pokladnica
-Bankové účty
C. Časové rozlíšenie spolu
-Príjmy budúcich období
Majetok spolu

3 386,05
1,45
3 384,60

5 269,42

Pasíva
A. Vlastné zdroje krytia majetku spolu
-Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
-Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
B. Cudzie zdroje spolu
-Dlhodobé záväzky (Sociálny fond)
-Krátkodobé záväzky
-Záväzky z obchodného styku
-Bankové výpomoci a pôžičky
Vlastné zdroje a cudzie zdroje spolu

3 603,98
4 876,29
-1 272,31
1 665,44
15,44
50,00
50,00
1 600,00
5 269,42

Výkaz ziskov a strát
Náklady
Spotreba materiálu
Cestovné
Ostatné služby
Náklady na reprezentáciu
Mzdové náklady
Zákonné sociálne poistenie, zdravotné poistenie
Zákonné sociálne náklady
Ostatné dane a poplatky
Iné ostatné náklady
Poskytnuté príspevky iným účtovným
jednotkám
Účtová trieda 5 spolu

Hlavná nezdaňovaná činnosť
9 825,69
10 982,73
34 158,93
89,01
5 316,22
1 881,82
272,24
52,20
449,30
1 203,00

Výnosy
Výnosy z predaja služieb
Aktivizácia vnútroorganizačných služieb
Prijaté príspevky od fyzických osôb
Prijaté členské príspevky
Dotácie
Účtovná trieda 6 spolu
Výsledok hospodárenia pred zdanením
Daň z príjmov
Výsledok hospodárenia po zdanení

Hlavná nezdaňovaná činnosť
420,00
8 976,13
2 861,40
2 563,65
48 244,00
63 065,18
-1 272,31
0
-1 272,31

64 337,49
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Kontakt
Nezávislé kresťanské odbory Slovenska NKOS
Štefánikova 46
917 01 Trnava
Slovenská republika
IČO: 34000534
DIČ: 2021647376
nie sme platcami DPH
Bankový účet: SK52 1111 0000 0066 0367 7018 (bežný účet)
Bankový účet: SK30 1111 0000 0066 0367 7026 (účet BOZP)
+421 (0) 903 297 322 (Ľubica Černá)
Email: centrum@nkos.sk
http://www.nkos.sk/

Výročnú správu vypracovala: Ľubica Černá
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