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PREHĽAD DOSIAHNUTÝCH ŠPORTOVÝCH VÝSLEDKOV  

Dosiahnuté športové výsledky sú zverejnené na webovom sídle Slovenského atletického 

zväzu – http://www.atletikasvk.sk/Content/docs/Statistika/Rocenky/Rocenka_2016.pdf . 

 

 

ZMENY VYKONANÉ V ZAKLADAJÚCOM DOKUMENTE A INÝCH 

PREDPISOCH 

Aktuálne znenie Stanov Slovenského atletického zväzu nájdete na webovom sídle 

Slovenského atletického zväzu - 

http://www.atletikasvk.sk/Content/docs/Smernice/Smernice/Stanovy_SAZ_2017.pdf . 
 

Aktuálne znenie zakladajúcich  dokumentov obchodnej spoločnosti Slovenská atletika, s. r. o. 

sú evidované v Obchodom registri Slovenskej republiky - 

http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=310250&SID=2&P=1  
 

 

ZMENY V ZLOŽENÍ ORGÁNOV  

Orgány Slovenského atletického zväzu: Orgány obchodnej spoločnosti 

Slovenská atletika, s. r. o.  

  

Prezident:   Peter Korčok   Štatutárny orgán: Peter Korčok 

Viceprezident: :  Ladislav Asványi      Vladimír Gubrický 

Generálny sekretár:  Vladimír Gubrický 

Kontrolór:   Jozef Malík 

Výkonný výbor:  Martin Illéš 

Marcel Lopuchovský 

    Matej Tóth 

Peter Filo 

    Martin Pupiš 

    Zoran Kollárovič 

    Róbert Mittermayer 

Odvolacia komisia:  Miroslav Motyčík - predseda 

    Pavol Hajmássy 

    Michal Kavacký 

Arbitrážna rada:  Marián Kalabus - predseda 

    Milutín Černák 

    Radoslav Dubovský  

Miroslav Illéš 

    Mračnová Mária 

Disciplinárna komisia: Ivan Čillík – predseda 

    Peter Kalabus 

    Štefan Straňovský 

    Miloš Kočtúch  

Dušan Štancel 

http://www.atletikasvk.sk/Content/docs/Statistika/Rocenky/Rocenka_2016.pdf
http://www.atletikasvk.sk/Content/docs/Smernice/Smernice/Stanovy_SAZ_2017.pdf
http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=310250&SID=2&P=1
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ROČNÁ ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA A ZHODNOTENIE ZÁKLADNÝCH 

ÚDAJOV V NEJ OBSIAHNUTÝCH 

 

Slovenský atletický zväz ako národný športový zväz, účtuje v sústave podvojného účtovníctva 

v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve a v súlade so zákonom č. 440/2015 Z. z. 

v platnom znení. Slovenský atletický zväz vykonáva riadnu účtovnú závierku.  

 

Účtovná uzávierka predstavuje sústavu výstupných informácií z bežného účtovníctva. Na 

základe účtovnej závierky Slovenský atletický zväz zostavuje Výkaz ziskov a strát, Súvahu a 

Poznámky. Tieto výkazy tvoria účtovnú závierku v podvojnom účtovníctve a sú súčasťou 

daňového priznania dani z príjmov.  

 

Príprava a zostavenie účtovnej závierky sa skladá z 3 etáp : 

1. prípravné práce – zúčtovanie všetkých účtovných prípadov za daný rok do peňažného 

denníka, vykonanie inventarizácie majetku a záväzkov a zaúčtovanie uzávierkových 

účtovných operácií, 

2. uzatvorenie účtovných kníh, t. j. účtovná uzávierka, 

3. zostavenie účtovných výkazov, t. j. účtovná závierka, 

 

Účtovná závierka poskytuje verný a pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré sú predmetom 

účtovníctva, a o finančnej situácii Slovenského atletického zväzu.  

 

Výročná správa Slovenského atletického zväzu poskytuje verný a pravdivý obraz a súlad 

výročnej správy s účtovnou závierkou Slovenského atletického zväzu.   

 



Číslo faxu

/0

Číslo telefónu

/0

Obec

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

PSČ

Á Ä B Č D É F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9-

Číslo

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšu zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.

Zostavená dňa:

. . 2 0

(vyznačí sa x)

Účtovná závierka

riadna

Obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky

Údaje sa vypĺňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

E-mailová adresa

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za vedenie
účtovníctva:

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za zostavenie
účtovnej závierky:

Podpisový záznam
štatutárneho orgánu alebo
člena štatutárneho orgánu
účtovnej jednotky:

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

Strana 1MF SR 2013

zostavená

Schválená dňa:

. . 2 0

Daňové identifikačné číslo

IČO

UZNUJ_1

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

IČO

SID

mimoriadna schválená

Priložené súčasti účtovnej závierky

Súvaha (Úč NUJ 1-01)

Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01)

Poznámky (Úč NUJ 3-01)

(vyznačí sa x)

. . 2 0zostavená k

Rok

2 0

Mesiac

Za obdobie
od

2 0do

2 0od

2 0do

Bezprostredne
predchádzajúce
obdobie. .

SK NACE

Úč NUJ

v sústave podvojného účtovníctva
neziskovej účtovnej jednotky



2a 1b

č. r.
Bežné účtovné obdobie

Strana aktív

3 4

Brutto Korekcia Netto Netto

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

/ SIDIČO     3 6 0 6 3 8 3 5Súvaha (Úč NUJ 1-01)

68 944204 432 135 488 90 484A. 001r.002+r.009+r.021NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU

1. r.003 až r.008 002Dlhodobý nehmotný majetok

012-(072+091 AÚ) 003Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti

013-(073+091 AÚ) 004Softvér

014-(074+091 AÚ) 005Oceniteľné práva

(018+019)-(078+079+091 AÚ) 006Ostatný dlhodobý nehmotný majetok

(041-093) 007Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku

(051-095 AÚ) 008Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok

148 528 79 584 74 64068 9442. r.010 až r.020 009Dlhodobý hmotný majetok

x(031) 010Pozemky

x(032) 011Umelecké diela a zbierky

021-(081+092 AÚ) 012Stavby

68 944148 528 79 584 74 640022-(082+092 AÚ) 013Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí

023-(083+092 AÚ) 014Dopravné prostriedky

025-(085+092 AÚ) 015Pestovateľské celky trvalých porastov

026-(086+092 AÚ) 016Základné stádo a ťažné zvieratá

028-(088+092 AÚ) 017Drobný dlhodobý hmotný majetok

029-(089+092 AÚ) 018Ostatný dlhodobý hmotný majetok

(042-094) 019Obstaranie dlhodobého hmotného majetku

(052-095 AÚ) 020Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok

55 904 55 904 15 8443. r.022 až r.028 021Dlhodobý finančný majetok

15 84455 90455 904
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach
v ovládanej osobe (061-096 AÚ) 022

Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach
s podstatným vplyvom (062-096 AÚ) 023

(065-096 AÚ) 024Dlhové cenné papiere držané do splatnosti

(066+067)-096 AÚ 025Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky

(069-096 AÚ) 026Ostatný dlhodobý finančný majetok

(043-096 AÚ) 027Obstaranie dlhodobého finančného majetku

(053-096 AÚ) 028Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
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2a 1b

č. r.
Bežné účtovné obdobie

Strana aktív

3 4

Brutto Korekcia Netto Netto

Bezprostredne 
predchádzajúce
účtovné obdobie

/ SIDIČO     3 6 0 6 3 8 3 5Súvaha (Úč NUJ 1-01)

266 992 266 992 84 443B. 029r.030+r.037+r.042+r.051OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU

134 015 134 0151. r.031 až r.036 030Zásoby

134 015 134 015(112+119)-191 031Materiál

Nedokončená výroba
a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193) 032

(123-194) 033Výrobky

(124-195) 034Zvieratá

(132+139)-196 035Tovar

(314 AÚ-391 AÚ) 036Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby

2. r.038 až r.041 037Dlhodobé pohľadávky

(311 AÚ až 314 AÚ)-391 AÚ 038Pohľadávky z obchodného styku

(315 AÚ-391 AÚ) 039Ostatné pohľadávky

(358 AÚ-391 AÚ) 040Pohľadávky voči účastníkom združení

(335 AÚ+373 AÚ+375 AÚ+378 AÚ)-391 AÚ 041Iné pohľadávky

4 717 4 717 2 2473. r.043 až r.050 042Krátkodobé pohľadávky

4 717 4 717 2 247(311 AÚ až 314 AÚ)-391 AÚ 043Pohľadávky z obchodného styku

(315 AÚ-391 AÚ) 044Ostatné pohľadávky

x(336) 045Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami

x(341 až 345) 046Daňové pohľadávky

x
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu
a rozpočtom územnej samosprávy (346+348) 047

(358 AÚ-391 AÚ) 048Pohľadávky voči účastníkom združení

(396-391 AÚ) 049Spojovací účet pri združení

(335 AÚ+373 AÚ+375 AÚ+378 AÚ)-391 AÚ 050Iné pohľadávky

128 260 128 260 82 1964. r.052 až r.056 051Finančné účty

x4 638 4 638 5 540(211+213) 052Pokladnica

x123 622 123 622 76 656(221 AÚ+261) 053Bankové účty

x(221 AÚ) 054Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok

(251+253+255+256+257)-291 AÚ 055Krátkodobý finančný majetok

(259-291 AÚ) 056Obstaranie krátkodobého finančného majetku

7 479 7 479 6 743C. 057r.058 a r.059ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU

2 736 2 736 5 0981. (381) 058Náklady budúcich období

4 743 4 743 1 645(385) 059Príjmy budúcich období

68 944478 903 409 959 181 670060r.001+r.029+r.057MAJETOK SPOLU
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6a

Bezprostredne
predchádzajúce 
účtovné obdobie

5b

č. r.
Bežné účtovné 

obdobieStrana pasív

    3 6 0 6 3 8 3 5IČO / SIDSúvaha (Úč NUJ 1-01)

351 359 133 127A. r.062+r.068+r.072+r.073 061VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU

4 20544 2651. Imanie a peňažné fondy 062r.063 až r.067

063(411)Základné imanie

064(412)Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu

065(413)Fond reprodukcie

44 265 4 205066(414)Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov

067(415)Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín

2. Fondy tvorené zo zisku 068r.069 až r.071

069(421)Rezervný fond

070(423)Fondy tvorené zo zisku

071(427)Ostatné fondy

126 871128 9223. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov 072(+;-428)

2 051178 1724. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 073r.060-(r.062+r.068+r.072+r.074+r.101)

43 145 25 240B. r.075+r.079+r.087+r.097 074CUDZIE ZDROJE SPOLU

7 1576 8431. Rezervy 075r.076 až r.078

076(451 AÚ)Rezervy zákonné

077(459 AÚ)Ostatné rezervy

6 843 7 157078(323+451 AÚ+459 AÚ)Krátkodobé rezervy

1663892. Dlhodobé záväzky 079r.080 až r.086

389 166080(472)Záväzky zo sociálneho fondu

081(473)Vydané dlhopisy

082(474 AÚ)Záväzky z nájmu

083(475)Dlhodobé prijaté preddavky

084(476)Dlhodobé nevyfakturované dodávky

085(478)Dlhodobé zmenky na úhradu

086(373 AÚ+479 AÚ)Ostatné dlhodobé záväzky

17 91735 9133. Krátkodobé záväzky 087r.088 až r.096

3 455 3 886088(321 až 326) okrem 323Záväzky z obchodného styku

9 862 8 709089(331+333)Záväzky voči zamestnancom

6 104090(336)Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami

16 296 5 253091(341 až 345)Daňové záväzky

092(346+348)Záväzky z dôvodu finan. vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy

093(367)Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov

094(368)Záväzky voči účastníkom združení

095(396)Spojovací účet pri združení

196 69096(379+373 AÚ+474 AÚ+479 AÚ)Ostatné záväzky

4. Bankové výpomoci a pôžičky 097r.098 až r.100

098(461 AÚ)Dlhodobé bankové úvery

099(231+232+461 AÚ)Bežné bankové úvery

100(241+249)Prijaté krátkodobé finančné výpomoci

15 455 23 303C. r.102 a r.103 101ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU

1301. 102(383)Výdavky budúcich období

15 455 23 173103(384)Výnosy budúcich období

409 959 181 670r.061+r.074+r.101 104VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU
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Spolu

Číslo
účtu

1

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

4

Činnosť

Hlavná
nezdaňovaná

Číslo
riadku

32

Zdaňovaná
Náklady

a b c

    / SID3 6 0 6 3 8 3 5IČOVýkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01)

246 296123 079123 079501 Spotreba materiálu 01

1 2541 3671 367502 Spotreba energie 02

504 Predaný tovar 03

6 9682 8612 861511 Opravy a udržiavanie 04

58 64058 05658 056512 Cestovné 05

2 5054 9784 978513 Náklady na reprezentáciu 06

521 573687 067683 993 3 074518 Ostatné služby 07

175 560268 884268 884521 Mzdové náklady 08

58 11570 77870 778524 Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie 09

525 Ostatné sociálne poistenie 10

3 2784 3174 317527 Zákonné sociálne náklady 11

528 Ostatné sociálne náklady 12

531 Daň z motorových vozidiel 13

532 Daň z nehnuteľností 14

27 067358358538 Ostatné dane a poplatky 15

541 Zmluvné pokuty a penále 16

542 Ostatné pokuty a penále 17

543 Odpísanie pohľadávky 18

544 Úroky 19

146146545 Kurzové straty 20

562 5212 521546 Dary 21

420 046484 616484 616547 Osobitné náklady 22

548 Manká a škody 23

6 0417 7937 793549 Iné ostatné náklady 24

18 42727 30627 306551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého 
hmotného majetku 25

552
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného 
majetku a dlhodobého hmotného majetku 26

553 Predané cenné papiere 27

554 Predaný materiál 28

555 Náklady na krátkodobý finančný majetok 29

556 Tvorba fondov 30

557 Náklady na precenenie cenných papierov 31

558 Tvorba a zúčtovanie opravných položiek 32

561 Poskytnuté príspevky organizačným zložkám 33

562 Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám 34

563 Poskytnuté príspevky fyzickým osobám 35

565 Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane 36

567 Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky 37

1 545 8261 744 1271 741 053 3 074Účtová trieda 5 spolu r.01 až r.37 38
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Spolu

Číslo
účtu

1

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

4

Činnosť

Hlavná
nezdaňovaná

Číslo
riadku

32

Zdaňovaná
Výnosy

a b c

    / SID3 6 0 6 3 8 3 5IČOVýkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01)

601 Tržby za vlastné výrobky 39

20 25027 95521 955 6 000602 Tržby z predaja služieb 40

502604 Tržby za predaný tovar 41

611 Zmena stavu zásob nedokončenej výroby 42

612 Zmena stavu zásob polotovarov 43

613 Zmena stavu zásob výrobkov 44

614 Zmena stavu zásob zvierat 45

621 Aktivácia materiálu a tovaru 46

622 Aktivácia vnútroorganizačných služieb 47

623 Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku 48

624 Aktivácia dlhodobého hmotného majetku 49

641 Zmluvné pokuty a penále 50

642 Ostatné pokuty a penále 51

643 Platby za odpísané pohľadávky 52

352020644 Úroky 53

645 Kurzové zisky 54

50 44850 448646 Prijaté dary 55

24 10533 13933 139647 Osobitné výnosy 56

7 7257 7267 726648 Zákonné poplatky 57

12649 Iné ostatné výnosy 58

651
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a 
dlhodobého hmotného majetku 59

652 Výnosy z dlhodobého finančného majetku 60

653 Tržby z predaja cenných papierov a podielov 61

10 85110 851654 Tržby z predaja materiálu 62

655 Výnosy z krátkodobého finančného majetku 63

656 Výnosy z použitia fondu 64

657 Výnosy z precenenia cenných papierov 65

658 Výnosy z nájmu majetku 66

661 Prijaté príspevky od organizačných zložiek 67

35 72348 10948 109662 Prijaté príspevky od iných organizácií 68

663 Prijaté príspevky od fyzických osôb 69

14 3133 9543 954664 Prijaté členské príspevky 70

665 Príspevky z podielu zaplatenej dane 71

667 Prijaté príspevky z verejných zbierok 72

1 446 3821 742 2041 742 204691 Dotácie 73

1 549 0471 924 4061 918 406 6 000Účtová trieda 6 spolu r.39 až r.73 74

3 221180 279177 353 2 926Výsledok hospodárenia pred zdanením r.74 - r.38 75

1 1702 1072 107591 Daň z príjmov 76

595 Dodatočné odvody dane z príjmov 77

2 051178 172175 246 2 926Výsledok hospodárenia po zdanení (r.75 - (r.76 + r.77))(+/-) 78

strana 6



 

 

Strana 1 

 

Poznámky (Úč  NUJ 3 – 01) IČO  3 6 0 6 3 8 3 5 /SID     

 

Čl. I 

Všeobecné údaje 

(1) Slovenský atletický zväz, Bajkalská 7 A, 831 04  Bratislava, dátum založenia 29.08.1990. 

(2) Najvyšším orgánom SAZ je Valné zhromaždenie. 

     Štatatutárny zástupca SAZ: 

   -   PaedDr. Peter Korčok, MBA, PhD. – Predseda SAZ 

   -   Ing. Gubrický Vladimír                    --   Generálny sekretár SAZ  

(3)  Slovenský atletický zväz je nezisková organizácia, ktorá vykonáva činnosti smerujúce na podporu a rozvoj športu. 

(4) SAZ n. o. patrí do kategórie veľkosti organizácie: 05   10-49 zamestnancov 

(5)  V zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky sú ďalšie organizácie : 

       - Atletika s.r.o. v likvidácii od 6.9.2012, výška vkladu SAZ - 6639 EUR 

       - Slovenská atletika s.r.o. od 2.7.2014, výška vkladu SAZ - 5000 EUR. 

  

(6) Údaje podľa odseku  4 a čl. III a IV  sa uvádzajú v textovej podobe a tabuľkovej podobe.  

 

Čl. II 

Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach 

(1) Účtovná závierka zostavená a účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti.  

(2) Zmeny účtovných zásad a zmeny účtovných metód s uvedením dôvodu týchto zmien a vyčíslením ich vplyvu na finančnú hodnotu majetku, záväzkov, základného imania a výsledku 
hospodárenia účtovnej jednotky- neboli. 

(3) Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov v členení na 
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a) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou- nie je 

b) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou –nie je 

c) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom –nie je 

d) dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou - vykázaný v obstarávacej cene znížený o oprávky 

e) dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou – nie je 

f) dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom – nie je 

g) dlhodobý finančný majetok – nie je 

h) zásoby obstarané kúpou–  je 

i) zásoby vytvorené vlastnou činnosťou – nie je 

j) zásoby obstarané iným spôsobom – nie je 

k) pohľadávky –menovitou hodnotou 

l) krátkodobý finančný majetok –menovitou hodnotou 

m) časové rozlíšenie na strane aktív : je 

    381 –náklady budúcich období v hodnote 2 736 EUR 

    385 – príjmy budúcich období v hodnote   4 743 EUR 

n) záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov –menovitou hodnotou  

o) časové rozlíšenie na strane pasív : je 

       384 – výnosy budúcich období v hodnote 15 455 EUR 

p) deriváty –nie je 

r) majetok a záväzky zabezpečené derivátmi- nie je 

 (4) Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého hmotného majetku  a dlhodobého nehmotného majetku, pričom sa uvádza doba odpisovania, použité sadzby 
odpisov a odpisové metódy pri určení odpisov. Odpisy sú podľa Zákona o dani z príjmov - účtovné a daňové odpisy sa nerovnajú. Účtovný uplatnený odpis je 27 306,30EUR, daňový 
uplatnený odpis je 27 311,900EUR. Rozdiel 5,60 EUR vznikol pri zaokrúhľovaní, účtovný odpis je na mesačnej báze a daňový je raz ročne. 

 (5) Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku. Účtovná jednotka neuplatňuje opravné položky a uplatňuje krátkodobé rezervy. Boli vytvorené rezervy na nevyčerpanú dovolenku 
vo výške 5043 EUR a na audit vo výške 1800 EUR. 

                                                                                                                                  Čl. III 
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Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe 

(1) Údaje o dlhodobom nehmotnom majetku a dlhodobom hmotnom majetku za bežné účtovné obdobie, a to 

a) prehľad o dlhodobom majetku podľa položiek tohto majetku v členení podľa položiek súvahy; uvádza sa stav dlhodobého majetku v prvotnom ocenení na začiatku bežného účtovného 
obdobia, prírastky, úbytky a presuny tohto majetku a zostatok na konci bežného účtovného obdobia: je  

b) prehľad oprávok a opravných položiek k dlhodobému majetku podľa jednotlivých položiek tohto majetku v členení podľa položiek súvahy; uvádza sa stav oprávok a opravných 
položiek k dlhodobému majetku na začiatku bežného účtovného obdobia, ich prírastky a úbytky počas bežného účtovného obdobia a zostatok na konci bežného účtovného obdobia 
je 

c) prehľad o zostatkových cenách dlhodobého majetku na začiatku bežného účtovného obdobia a na konci bežného účtovného obdobia je 

Tabuľka č. 1 a 2. 

(2) Prehľad dlhodobého majetku, na ktorý je zriadené záložné právo a dlhodobého majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať. Nie je 

(3) Údaje o spôsobe a výške poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku. Nie je 

(4) Údaje o štruktúre dlhodobého finančného majetku za bežné účtovné obdobie a jeho umiestnenie v členení podľa položiek súvahy a o zmenách, ktoré sa uskutočnili v priebehu bežného 
účtovného obdobia v jednotlivých položkách dlhodobého  finančného  majetku. Nie je 

(5) Informácia o výške tvorby, zníženia a zúčtovania opravných položiek k dlhodobému finančnému majetku a opis dôvodu ich tvorby, zníženia a zúčtovania. Nie je 

(6) Prehľad o významných položkách krátkodobého finančného majetku a  o ocenení krátkodobého finančného majetku  reálnou hodnotou ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, 
pričom sa uvádza vplyv takéhoto ocenenia na výsledok hospodárenia účtovnej jednotky. Nie je 

(7) Prehľad  opravných položiek k zásobám, pričom sa uvádza ich stav na začiatku bežného účtovného obdobia, tvorba, zníženie alebo zúčtovanie opravných položiek počas bežného 
účtovného obdobia a stav na konci bežného účtovného obdobia, ako aj dôvod tvorby, zníženia alebo zúčtovania opravných položiek k zásobám. Nie je 

(8) Opis významných pohľadávok v nadväznosti na položky súvahy a v členení na pohľadávky za hlavnú nezdaňovanú  činnosť,  zdaňovanú činnosť a podnikateľskú činnosť. Nie je 

(9) Prehľad  opravných položiek k pohľadávkam, pričom sa uvádza ich stav na začiatku bežného účtovného obdobia, tvorba, zníženie alebo zúčtovanie opravných položiek počas bežného 
účtovného obdobia a stav na konci bežného účtovného obdobia, ako aj dôvod tvorby, zníženia alebo zúčtovania opravných položiek k pohľadávkam. Nie je 

(10) Prehľad  pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti. je 

(11) Prehľad významných položiek časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období: je 

                  účet 381 – náklady budúcich období v hodnote: 2736 EUR 

                  účet 385 – príjmy budúcich období v hodnote:   4743 EUR 

 

(12)Opis a výška zmien vlastných zdrojov krytia neobežného majetku a obežného majetku podľa položiek súvahy za bežné účtovné obdobie, a to  
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a) opis základného imania, nadačného imania v nadáciách, výška vkladov zakladateľov alebo zriaďovateľov, prioritný majetok v neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne 
prospešné služby, prevody zdrojov z fondov účtovnej jednotky a podobne; za jednotlivé položky sa uvádza stav na začiatku bežného účtovného obdobia, jednotlivé prírastky, úbytky, 
presuny a zostatok na konci bežného účtovného obdobia. nie je 

b) opis jednotlivých druhov fondov, ktoré tvorí účtovná jednotka, stav na začiatku bežného účtovného obdobia, prírastky, úbytky, presuny a zostatok na konci bežného účtovného obdobia. 
nie je 

(13) Informácia o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty vykázanej v minulých účtovných obdobiach. Dosiahnuté hospodárske výsledky každého roka sa doposiaľ 
preúčtovali na nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov účet 428 000. 

(14) Opis a výška cudzích zdrojov, a to 

a) údaje o jednotlivých druhoch rezerv, ktoré tvorí účtovná jednotka; uvádza sa stav rezerv na začiatku bežného účtovného obdobia, ich tvorba, zníženie, použitie alebo zrušenie počas 
bežného účtovného obdobia a zostatok rezervy na konci bežného účtovného obdobia, pričom sa uvedie predpokladaný rok použitia rezervy. je 

b) údaje o významných položkách na účtoch 325 -  Ostatné záväzky – nie je a 379 – Iné záväzky; uvádza sa začiatočný stav, prírastky, úbytky a konečný zostatok podľa jednotlivých druhov  
záväzkov -  vo výške: 196,01 EUR 

c) prehľad  o výške záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti –  je 

d) prehľad o výške záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti v členení podľa položiek súvahy -  je 

 1. do jedného roka vrátane, 

 2. od jedného roka do piatich rokov vrátane, 

 3. viac ako päť rokov, 

e) prehľad o záväzkoch zo sociálneho fondu; uvádza sa začiatočný stav, tvorba a čerpanie sociálneho fondu počas účtovného obdobia a zostatok na konci účtovného obdobia –  je 

f) prehľad o bankových úveroch, pôžičkách a návratných finančných výpomociach s uvedením meny, v ktorej boli poskytnuté, druhu, hodnoty v cudzej mene a hodnoty v eurách ku dňu, ku 
ktorému sa zostavuje účtovná závierka, výšky úroku, splatnosti a formy zabezpečenia - nie je 

g) prehľad o významných položkách časového rozlíšenia výdavkov budúcich období – je 

(15) Prehľad o významných položkách výnosov budúcich období v členení najmä na 

a) zostatkovú hodnotu bezodplatne nadobudnutého dlhodobého majetku, 

b) zostatkovú hodnotu dlhodobého majetku obstaraného z dotácie, 

c) zostatok nepoužitej dotácie alebo grantu, 

d) zostatok nepoužitej časti podielu zaplatenej dane  

e) zostatkovú hodnotu dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane. nie je 
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(16) Údaje o majetku prenajatom formou finančného prenájmu    nie je 

a) celková suma dohodnutých platieb ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, v členení na istinu a finančný náklad, 

b) suma istiny a finančného nákladu podľa doby splatnosti  

 1. do jedného roka vrátane, 

 2. od jedného roka do piatich rokov vrátane, 

     3. viac ako päť rokov. 

Čl. IV 

Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje vo výkaze ziskov a strát 

(1) Prehľad tržieb za vlastné výkony a tovar s uvedením ich opisu a vyčíslením hodnoty tržieb podľa jednotlivých hlavných druhov výrobkov,  služieb hlavnej činnosti a podnikateľskej činnosti 
účtovnej jednotky. 

Úroky                                                                                                                             20  EUR ( zdanené u zdroja) 

Daňový výnos 60 -  Tržby za vlastné výkony a tovar – reklama a propagácia  :       6000  EUR 
 
Daňové výnosy celkom:                                                                                          6020 EUR 
 

 (2) Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek prijatých darov, osobitných výnosov, zákonných poplatkov a iných ostatných výnosov.  

Nedaňový výnos 60 - Tržby za vlastné výkony a tovar – z predaja služieb :             21 955 EUR 
 
Nedaňový výnos 64 - Ostatné výnosy                                                                       91 313 EUR,  z toho: 
                               osobitné výnosy   -  33 139 EUR 
                               zákonné poplatky -    7 726 EUR 
                               prijaté dary           -  50 448 EUR 
Nedaňový výnos 65 – Tržby z predaja materiálu                                                    10 851 EUR 
Nedaňový výnos 66 -  Prijaté členské príspevky                                                       3 954 EUR 
Nedaňový výnos 66 - Prijaté príspevky od PO                                                        48 109 EUR 
 
Nedaňový výnos 69 – Dotácie  - MŠVV SR                                                       1 742 204 EUR 
 
Nedaňové výnosy celkom:                                                                              1 918 386 EUR 
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(3) Prehľad  dotácií a grantov, ktoré účtovná jednotka prijala v priebehu bežného účtovného obdobia. – je 

Nedaňový výnos 69 – Dotácie  - MŠVV SR                                                        1  724 800 EUR 
Nedaňový výnos 69 – Dotácie – rozpočty samosprávy                                         17 404  EUR 
 

 

(4) Opis a suma významných položiek finančných výnosov; uvádza sa aj celková suma kurzových ziskov, pričom  osobitne sa uvádza hodnota kurzových ziskov účtovaná ku dňu, ku ktorému 
sa zostavuje účtovná závierka. - nie je 

 

(5) Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek nákladov, nákladov na ostatné služby, osobitných nákladov a iných ostatných nákladov.  

Daňový náklad 50 - Spotrebované nákupy     124 446 EUR 
 
Nedaňový náklad 51 – Služby                         749 888  EUR 
 
Nedaňový náklad 52 - Osobné náklady           343 979  EUR 
 
Nedaňový náklad 53 - Dane a poplatky                  358  EUR 
 
Nedaňový náklad 54 - Ostatné náklady           495 076  EUR 
 
Nedaňový náklad 55 - Odpisy, predaný majetok a opravné položky 27 306 EUR 
 
Nedaňové náklady celkom                       1 741 053 EUR 
 
 
Daňový náklad 51 – Služby                               3 074 EUR 
 
Daňové náklady celkom                                  3 074 EUR 
 

 

 

 (7) Opis a suma významných položiek finančných nákladov; uvádza sa aj celková suma kurzových strát, pričom osobitne sa uvádza hodnota kurzových strát účtovaná ku dňu, ku ktorému sa 
zostavuje účtovná závierka. Nie je 
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(8) V účtovnej jednotke, ktorá má povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom, sa uvedie vymedzenie a suma nákladov za účtovné obdobie v členení na náklady za 

a) overenie účtovnej závierky audítorom 1800 EUR 

b) uisťovacie audítorské služby okrem  overenia účtovnej závierky, nie je 

c) súvisiace audítorské služby, nie je 

d) daňové poradenstvo, nie je 

e) ostatné neaudítorské služby nie sú. 

Čl. V 

Opis údajov na podsúvahových účtoch 

Významné položky prenajatého majetku, majetku prijatého do úschovy,  odpísané pohľadávky a prípadné ďalšie položky. Nie je 

Čl. VI 

Ďalšie informácie 

(1) Opis a hodnota iných aktív, ktorými sa rozumie možný majetok, ktorý vznikol v dôsledku minulých udalostí a ktorého existencia alebo vlastníctvo závisí od toho, či nastane alebo 
nenastane jedna alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej jednotky; týmito inými aktívami sú napríklad práva zo servisných zmlúv, poistných zmlúv, 
koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv, práva z investovania prostriedkov získaných oslobodením od dane z príjmov. Nie je 

(2) Opis a hodnota iných pasív vyplývajúcich zo súdnych rozhodnutí, z poskytnutých záruk, zo všeobecne záväzných právnych predpisov, z ručenia podľa jednotlivých druhov ručenia;  
takýmito inými pasívami sú: Nie je 

a) možná povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti a ktorej existencia závisí od toho, či nastane alebo nenastane jedna alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik 
nezávisí od účtovnej jednotky, alebo 

b) povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti, ale ktorá sa nevykazuje v súvahe, pretože nie je pravdepodobné, že na splnenie tejto povinnosti bude potrebný úbytok 
ekonomických úžitkov, alebo výška tejto povinnosti sa nedá spoľahlivo oceniť. Nie je 

(3) Opis významných položiek ostatných finančných povinností, ktoré sa nesledujú v účtovníctve a neuvádzajú sa v súvahe; pri každej položke sa uvádza jej opis, výška a údaj, či sa týka 
spriaznených osôb, a to Nie je 

a) povinnosť z devízových termínovaných obchodov a iných finančných derivátov, 

b) povinnosť z opčných obchodov, 

c) zákonná povinnosť alebo zmluvná povinnosť odobrať určité produkty alebo služby, napríklad z dodávateľských alebo odberateľských zmlúv, 

d) povinnosť z leasingových, nájomných, servisných, poistných, koncesionárskych, licenčných zmlúv a podobných zmlúv, 

e) iné povinnosti.  
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(4) Prehľad nehnuteľných kultúrnych pamiatok, ktoré sú v správe alebo vo vlastníctve účtovnej jednotky. Nie je 

(5) Informácie o významných skutočnostiach, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia. Nie je 

 

 

 

 

 

  Tabuľka k čl. I ods.  4 o počte zamestnancov a dobrovoľníkov 

 
Bežné  účtovné obdobie 

Bezprostredne 
predchádzajúce účtovné 

obdobie 

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov 10 6 

z toho  počet vedúcich zamestnancov 1 1 

Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou    

Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku 
činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabuľka  k čl. III ods. 1 o stave a pohybe dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 

Tabuľka č. 1 
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Nehmotné 
výsledky 

z vývojovej 
a obdobnej 

činnosti 

Softvér Oceniteľné práva 
Ostatný dlhodobý 
nehmotný majetok 

Obstaranie 
dlhodobého 
nehmotného 

majetku 

Poskytnuté 
preddavky na 

dlhodobý 
nehmotný majetok 

Spolu 

Prvotné ocenenie - stav 
na začiatku bežného 
účtovného obdobia 

 
 

     

prírastky          

úbytky         

presuny        

Stav na konci bežného 
účtovného obdobia 

       

Oprávky – stav na 
začiatku bežného 
účtovného obdobia 

       

prírastky          

úbytky         

Stav na konci bežného 
účtovného obdobia 

       

Opravné položky – stav 
na začiatku bežného 
účtovného obdobia 

       

prírastky          

úbytky         

Stav na konci bežného 
účtovného obdobia 

       

Zostatková hodnota 

Stav na začiatku bežného 
účtovného obdobia 

 0     0 

Stav na konci bežného 
účtovného obdobia 

 0     0 
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Tabuľka č. 2 

 Pozemky 
Umelecké 

diela 
a zbierky 

Stavby 

Samostatné 
hnuteľné 

veci 
a súbory 

hnuteľných 
vecí 

Dopravné 
prostriedky 

Pestovateľské 
celky trvalých 

porastov 

Základné 
stádo 

a ťažné 
zvieratá 

Drobný 
a ostatný 
dlhodobý 
hmotný 
majetok 

Obstaranie 
dlhodobého 
hmotného 
majetku 

Poskytnuté 
preddavky 

na 
dlhodobý 
hmotný 
majetok 

Spolu 

Prvotné ocenenie - 
stav na začiatku 
bežného účtovného 
obdobia 

 

 

 116278       116278 

prírastky      32250       32250 

úbytky             

presuny    0       0 

Stav na konci 
bežného účtovného 
obdobia 

   148528           148528 

Oprávky – stav na 
začiatku bežného 
účtovného obdobia 

   41638        41638 

prírastky      27306         27306 

úbytky             

Stav na konci 
bežného účtovného 
obdobia 

   68944       68944 

Opravné položky – 
stav na začiatku 
bežného účtovného 
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obdobia 

prírastky              

úbytky             

Stav na konci 
bežného účtovného 
obdobia 

           

Zostatková hodnota 

Stav na začiatku 
bežného účtovného 
obdobia 

   74640       74640 

Stav na konci 
bežného účtovného 
obdobia 

   79584       79584 

 

Tabuľka k čl. III ods. 4 a 5  o štruktúre a o zmenách jednotlivých položiek dlhodobého finančného majetku 

 

Podielové cenné 
papiere a podiely 

v ovládanej obchodnej 
spoločnosti 

Podielové cenné 
papiere a podiely 

v obchodnej 
spoločnosti 

s podstatným 
vplyvom 

Dlhové cenné 
papiere držané do 

splatnosti 

Pôžičky 
podnikom 

v skupine a 
ostatné pôžičky 

Ostatný 
dlhodobý 
finančný 
majetok 

Obstaranie 
dlhodobého 
finančného 

majetku 

Poskytnuté 
preddavky na 

dlhodobý 
finančný  
majetok 

Spolu 

Prvotné ocenenie 

Stav  na začiatku bežného 
účtovného obdobia 

15844       15844 

Prírastky 40060       40060 

Úbytky         

Presuny         

Stav na konci bežného účtovného 
obdobia 

55904       55904 

Opravné položky 

Stav na začiatku bežného 
účtovného obdobia 
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Prírastky         

Úbytky         

Stav na konci bežného účtovného 
obdobia 

        

Zostatková hodnota  

Stav na začiatku bežného 
účtovného obdobia 

15844       15844 

Stav na konci bežného účtovného 
obdobia 

55904       55904 

 

 

 

Tabuľka k čl. III ods. 4 o štruktúre dlhodobého finančného majetku  

Názov 
spoločnosti 

Podiel na základnom 
imaní (v %) 

Podiel účtovnej jednotky 
na hlasovacích právach 

(v %) 

Hodnota VI  ku koncu Účtovná hodnota ZI ku koncu 

bežného 
účtovného 

obdobia 

bezprostredne 
predchádzajúceho 
účtovného obdobia 

bežného účtovného 
obdobia 

bezprostredne 
predchádzajúceho 
účtovného obdobia 

Atletika s.r.o. 100 100 6639 6639 6639 6639 

Slovenská 
atletika s.r.o. 

100 100 49265 9205 
 

5000 5000 

       

 

 

 

 

Tabuľka k čl. III ods. 6 o položkách krátkodobého finančného majetku 

Tabuľka č. 1  
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Krátkodobý finančný majetok 
Stav na začiatku bežného účtovného 

obdobia 
Prírastky Úbytky 

Stav na konci bežného účtovného 
obdobia 

Majetkové cenné papiere na 
obchodovanie 

    

Dlhové cenné papiere na 
obchodovanie  

    

Dlhové cenné papiere so 
splatnosťou do jedného roka 
držané do splatnosti  

    

Ostatné realizovateľné cenné 
papiere 

    

Obstarávanie krátkodobého 
finančného majetku 

    

Krátkodobý finančný majetok 
spolu 

    

 

Tabuľka č. 2 

Krátkodobý finančný  majetok 
Zvýšenie/ zníženie hodnoty 

(+/-) 

Vplyv ocenenia na výsledok 
hospodárenia bežného účtovného obdobia 

Vplyv ocenenia na vlastné imanie 

Majetkové cenné papiere na obchodovanie    

Dlhové cenné papiere na obchodovanie    

Ostatné realizovateľné cenné papiere    

Krátkodobý finančný  majetok spolu    

 

Tabuľka k čl. III ods. 7 o vývoji opravných položiek k zásobám  

Druh zásob 
Stav na začiatku bežného 

účtovného obdobia 
Tvorba opravnej položky 

(zvýšenie) 
Zníženie opravnej 

položky 
Zúčtovanie  opravnej 

položky 
Stav na konci bežného 

účtovného obdobia 



Strana 14 

 

Materiál 
     

Nedokončená výroba  
a polotovary vlastnej 
výroby 

     

Výrobky  
     

Zvieratá 
     

Tovar 
     

Poskytnutý preddavok 
na zásoby 

     

Zásoby spolu 
     

 

Tabuľka k čl. III ods. 9  o vývoji opravných položiek k pohľadávkam 

Druh pohľadávok 
Stav na začiatku bežného 

účtovného obdobia 
Tvorba opravnej položky 

(zvýšenie) 
Zníženie opravnej 

položky 
Zúčtovanie  opravnej 

položky 
Stav na konci bežného 

účtovného obdobia 

Pohľadávky 
z obchodného styku 

     

Ostatné pohľadávky 
     

Pohľadávky voči 
účastníkom združení 

     

Iné pohľadávky 
     

Pohľadávky spolu 
     

 

Tabuľka k čl. III ods. 10  o pohľadávkach do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti  

 Stav na konci 

bežného účtovného obdobia bezprostredne predchádzajúceho účtovného 
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obdobia 

Pohľadávky do lehoty splatnosti 4717 2247 

Pohľadávky po lehote splatnosti   

Pohľadávky spolu 4717 2247 

 

Tabuľka k čl. III ods. 12 o zmenách vlastných zdrojov krytia neobežného majetku a obežného majetku     

 
Stav na začiatku bežného 

účtovného obdobia 
Prírastky 

(+) 
Úbytky 

(-) 
Presuny 

(+, -) 
Stav na konci bežného 

účtovného obdobia 

Imanie a fondy 

Základné imanie      

z toho:  
základné imanie v nadácii 

     

vklady zakladateľov      

prioritný majetok      

Fondy tvorené podľa 
osobitného predpisu 

     

Fond reprodukcie      

Oceňovacie rozdiely 
z precenenia majetku a 
záväzkov 

 40060   40060 

Oceňovacie rozdiely 
z precenenia kapitálových 
účastín 

     

Fondy zo zisku 

Rezervný fond      

Fondy tvorené zo zisku      

Ostatné fondy      

Nevysporiadaný výsledok 126871 2051   128922 
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hospodárenia minulých rokov 

Výsledok hospodárenia za 
účtovné obdobie 

2051 176121   178172 

Spolu 
133127 218232 

 
  351359 

 

Tabuľka k čl. III ods. 13 o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty 

Názov položky Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 

Účtovný zisk 2051 

Rozdelenie účtovného zisku 

Prídel do základného imania  

Prídel do fondu tvoreného podľa osobitného predpisu  

Prídel do fondu reprodukcie  

Prídel do rezervného fondu  

Prídel do fondu tvoreného zo zisku  

Prídel do ostatných fondov  

Úhrada straty minulých období  

Prevod do sociálneho fondu   

Prevod  do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov  

Iné   

Účtovná strata  

Vysporiadanie účtovnej straty 

Zo základného imania  

Z rezervného fondu  

Z fondu tvoreného zo zisku  

Z ostatných fondov  

Z nerozdeleného zisku minulých rokov  
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Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov 2051 

Iné   

 

 

 

 

 Tabuľka k čl. III ods. 14 písm. a) o  tvorbe a použití rezerv 

Druh rezervy 
Stav na začiatku bežného 

účtovného obdobia 
Tvorba rezerv Použitie rezerv 

Zrušenie alebo 
zníženie rezerv 

Stav na konci bežného 
účtovného obdobia 

Jednotlivé druhy krátkodobých 
zákonných rezerv 

7157 6843  7157 6843 

Jednotlivé druhy dlhodobých 
zákonných rezerv 

     

Zákonné rezervy spolu 7157 6843  7157 6843 

Jednotlivé druhy krátkodobých 
ostatných rezerv 

     

Jednotlivé druhy dlhodobých 
ostatných rezerv 

     

Ostatné rezervy spolu      

Rezervy spolu 7157 6843  7157 6843 

 

 Tabuľka k čl. III ods. 14 písm. c) a d) o záväzkoch 

Druh záväzkov 
Stav na konci 

bežného účtovného obdobia 
bezprostredne predchádzajúceho 

účtovného obdobia 

Záväzky po lehote splatnosti   

Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou 
splatnosti do jedného  roka 

35913 17917 

Krátkodobé záväzky spolu 35913 17917 
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Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od  jedného  do 
piatich  rokov  vrátane  

389 166 

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť 
rokov  

  

Dlhodobé záväzky spolu 389 166 

Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu 36302 18 083 

 

 Tabuľka k čl. III ods. 14 písm. e) o vývoji sociálneho fondu 

Sociálny fond Bežné  účtovné obdobie 
Bezprostredne predchádzajúce 

účtovné  obdobie 

Stav k prvému dňu účtovného obdobia 166 1521 

Tvorba na ťarchu nákladov 603 419 

Tvorba zo zisku   

Čerpanie 380 1774 

Stav k poslednému dňu účtovného obdobia 389 166 

 
Tabuľka k čl. III ods. 14 písm. f) o bankových úveroch, pôžičkách a návratných finančných výpomociach 

Druh cudzieho 
zdroja 

Mena Výška úroku v % Splatnosť Forma zabezpečenia 
Suma istiny na konci 

bežného účtovného obdobia 

Suma istiny na konci 
bezprostredne predchádzajúceho 

účtovného obdobia 

Krátkodobý 
bankový úver 

      

Pôžička       

Návratná finančná 
výpomoc 

      

Dlhodobý bankový 
úver 

      

Spolu       
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Tabuľka k čl. III ods. 15 o významných položkách výnosov budúcich období 

Položky výnosov budúcich 
období z dôvodu 

Stav na konci bezprostredne 
predchádzajúceho účtovného obdobia 

Prírastky Úbytky 
Stav na konci bežného účtovného 

obdobia 

bezodplatne nadobudnutého 
dlhodobého majetku 

    

dlhodobého majetku obstaraného 
z dotácie 

    

dlhodobého majetku  obstaraného 
z finančného daru  

    

dotácie zo štátneho rozpočtu alebo 
 z prostriedkov Európskej únie 

    

dotácie z rozpočtu obce alebo z 
rozpočtu vyššieho územného celku 

    

grantu     

podielu zaplatenej dane     

dlhodobého  majetku  obstaraného 
z podielu zaplatenej dane 

    

Tabuľka k čl. III ods. 16 o majetku prenajatom formou finančného prenájmu 

Záväzok 
Stav na konci bezprostredne 
predchádzajúceho účtovného 

obdobia 
Istina Finančný náklad 

Stav na konci bežného účtovného 
obdobia 

Celková suma dohodnutých platieb     

do jedného roka vrátane     

od jedného roka do piatich  rokov 
vrátane 

    

viac ako päť rokov     

 

Tabuľka k čl. IV  ods. 6 o účele a výške použitia podielu zaplatenej dane     
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Účel použitia podielu zaplatenej dane 
Použitá suma z bezprostredne 

predchádzajúceho účtovného obdobia 
Použitá suma bežného účtovného 

obdobia 

   

   

   

Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia 0 

 

Vzorová tabuľka k čl. IV  ods. 8 o nákladoch vynaložených v súvislosti s auditom účtovnej závierky 

Jednotlivé druhy nákladov za Suma 

overenie účtovnej závierky 1800 

uisťovacie audítorské služby okrem overenia účtovnej závierky  

súvisiace audítorské služby  

daňové poradenstvo  

ostatné neaudítorské služby  

Spolu 1800 

 



Účel

Zoznam fyzických osôb, ktorým Slovenský atletický 

zväz poskytol v roku 2016 z rozpočtu prostriedky 

prevyšujúce v súčte sumu 5 000,00 eur

zabezpečenie 

prípravy športovca

Anton

Nikola

Marcel

Martina

Lucia

Martin

Matúš

Mária

Mária

Dana

Dušan

Jana

Tóth

Velďáková 

Velďáková 

Meno

Katarína

Tišťan

Iveta

Jozef

Putalová

Repčík

Veszelka Tomáš

Priezvisko

Berešová

Bubeník 

Czáková

Gáliková 

Hrašnová

Hrivnák - Klocová

Kučera

Kučmín 

Lomnická

Lomnický

Majdán

Martin

Matej



Názov Sídlo Účel

3logic, s. r. o.

Z. Nejedlého 1709/16, 934 01  

Levice prenájom prietorov

adidas Slovakia, s. r. o.

Galvaniho 15/A, 821 04  

Bratislava

nákup reprezentačného 

výstroja

Atletický klub AŠK Slávia 

Trnava Rybníková 14, 917 01  Trnava

náklady súvisiace s 

činnosťou klubu

A Premium Services, s.r.o. 

Miletičova 52, 821 08  Bratislava - 

Ružinov ubytovanie

Atletický klub AC Malacky Záhorácka 95, 901 01  Malacky

náklady súvisiace s 

činnosťou klubu

Atletický klub SPARTAK 

Dubnica nad Váhom

Tajovského 228/13, 018 41  

Dubnica nad Váhom

náklady súvisiace s 

činnosťou klubu

Altitude Training Potchefstroom

Reitz street 33, 2531  

Potchefstroom sústredenia

Atletický klub Slávia Technická 

univerzita Košice, o.z.

Watsonova 1912/4A, 040 01  

Košice

náklady súvisiace s 

činnosťou klubu

Atletický klub Slávia UK 

Bratislava

Trnavská cesta 39, 831 04  

Bratislava

náklady súvisiace s 

činnosťou klubu

-

Atletický club Nové Zámky

Štadión Sihoť, 940 98  Nové 

Zámky

náklady súvisiace s 

činnosťou klubu

Atletický klub ZŤS Martin

Novomeského 2, P. O. Box 87, 

036 01  Martin

náklady súvisiace s 

činnosťou klubu

Alza.sk, s. r. o.

Bottova 6654/7, 811 09  

Bratislava - Staré mesto nákup elektroniky

Artwell Creative, s.r.o. Košická 45, 821 08  Bratislava

grafické a tlačiarenské 

práce

36562939

35875780

17639107

00628450

Bratislavský maratón, o.z.

Nevädzová 445/6, 821 01  

Bratislava - Ružinov

technické zabezpečenie 

slávnosti Running gala

DOXX - Stravné lístky, spol. s 

r.o. Kálov 356, 010 01  Žilina nákup stravných lístkov

Atletický zväz Bratislavy Junácka 6, 832 80  Bratislava

náklady súvisiace s 

činnosťou AZB

Atletika 2017 doo

Strahinjica bana 73a, 110 00  

Belgrade - Srbsko

ubytovanie HME Belehrad 

2017

31797539

-

42176221

36391000

European Athletics 

Championships Amesterdam 

2016

Olympisch stadion 21, 1076 

Amsterdam

ubytovanie ME 

Amsterdam 2016

Faveo, s.r.o. Beňadická 20, 851 06  Bratislava nákup leteniek

DUKLA SPORT THK 3, 974 04  Banská Bystrica

náklady súvisiace s 

činnosťou klubu

ESO MEDIA, s. r. o.

Sitnianska 11, 974 11  Banská 

Bystrica

vysielanie a výroba 

priameho prenosu z 

atletických podujatí

42396719

47563141

-

36249254GEORGIAN TRACK 

ATLETICS NATIONAL 

FEDERATION Gruzínsko

ubytovanie MED Tbillisi 

2016-

IČO

Zoznam právnických osôb, ktorým Slovenský atletický zväz poskytol v roku 2016 z rozpočtu 

prostriedky prevyšujúce v súčte sumu 5 000,00 eur

47049651

46192301

31873901

35739738

34028285

42097631

42352703

30227704



X-BIONIC® SPHERE a.s. Dubová 33/A, 931 01  Šamorín

ubytovanie, prenájom 

zariadení

Victory sport, spol. s r. o. Junácka 6, 831 04  Bratislava nákup trofejí, medailí

IHC ITALIAN HOSPITALITY 

COLLECT

LOC.CHIA-VIALE 

BELVEDERE SNC, 090 10  

DOMUS DE MARIA

ubytovanie MS v behu do 

vrchu 2016

SLOVDREVO Myjava Obrancov mieru 387/6, Myjava

prenájom prietorov 

sekretariátu

HJC PROsport, s.r.o. 

Hronsecká cesta 223/122, 976 31  

Hronsek

organizačné zabezpečenie 

atletického podujatia 

Latka 5 miest43960162

-

11734256

Nordic Saga Investments 

255CCTA - Europrime Hotels

NO.1 Drachman Road Cnr 

Trichardts, Bardene ubytovanie

Orange Slovensko, a. s. Metodova 8, 821 08  Bratislava mobilné služby

Jipast, a. s.

Važní 400, 503 41  Hradec 

Králové nákup športového náradia

Mestský atletický club REDOX 

Lučenec

ZŠ L.Novomeského, Rúbanisko 

Iú 76, 98403 Lučenec

náklady súvisiace s 

činnosťou klubu

25944711

42012813

-

35697270

SEDEM - reklamná agentúra 

s.r.o. 

Textilná 7/A, 040 12  Košice - 

Nad jazerom potlač 

Slovenská antidopingová 

agentúra Vincúrska 8, 90201 Pezinok

odborné konzultácie a 

poradenstvo

Porsche Inter Auto, spol. s r. o.

Dolnozemská 7, 851 04  

Bratislava

nákup automobilu + 

servisné práce

PROMO DESIGN s.r.o. V. P. Tótha 17, 960 01  Zvolen

nákup reklamných 

predmetov

31319459 

36645028

36596621

50055542

Stredoslovenský atletický zväz

Tajovského 228/13, 018 41  

Dubnica nad Váhom

náklady súvisiace s 

činnosťou SsAZ

Športový klub pri Športovom 

osemročnom gymnáziu Nitra ŠOG, Slančíkovej 2, 95050 Nitra

náklady súvisiace s 

činnosťou klubu

Slovenská atletika, s. r. o.

Bajkalská 7A, 831 04  Bratislava - 

Nové Mesto

prenájom súboru hnut. 

vecí

Sport Marketing Company, s. r. 

o. 

Námestie SNP 13, 811 06  

Bratislava 

grafické a tlačiarenské 

práce

47818662

45909571

14223597

36111597

Športová hala Mladosť, s. r. o. Slnečnicová 28, 931 01  Šamorín

prenájom atletickej haly a 

skladového priestoru

Tatry mountains resorts, a. s. 

Demänovská dolina 72, 031 01  

Liptovský Mikuláš ubytovanie a stravovanie

35723025

31560636

36361666

TJ Lokomotíva Spojené 

organizácie Šurany M.R.Štefánika 26, 942 01 Šurany

náklady súvisiace s 

činnosťou klubu

TEHELNÉ POLE, a. s. 

Trnavská ceta 27/A, 831 04  

Bratislava 

technické a organizačné 

zabezpečenie Atlét roka

Telovýchovná jednota SLÁVIA 

STU v Bratislave

Májová 2483/21, 851 

01 Bratislava - Petržalka

náklady súvisiace s 

činnosťou klubu00598640

30998417

18049494

17640059

36006491

35774282

46640134 

Telovýchovná jednota Stavbár 

Nitra Tr.A.Hlinku 55, 949 01 Nitra

náklady súvisiace s 

činnosťou klubu

TRAVELFUN, s. r. o.

Bodice 189, 031 01  Liptovský 

Mikuláš nákup leteniek a sústredení

Telovýchovná jednota Slávia 

Športové gymnázium Trenčín, o. 

z. Staničná 351/6, 911 05 Trenčín

náklady súvisiace s 

činnosťou klubu



Západoslovenský atletický zväz Rybníková 14, 917 01  Trnava

náklady súvisiace s 

činnosťou ZsAZ37965948
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Slovenský atletický zväz Rok: 2016 Dňa: 30.12.2016 Tlač vybraných záznamovIČO: 36063835

Názov účtu
Číslo 
účtu

Koncový stavObraty
rozdiel

Obraty za
obdobie D

Obraty za
obdobie MD

Začiatočný
stav

Náklady

501000 88 843,2088 843,20222 858,860,00Spotreba materiálu 134 015,66
501010 34 235,2634 235,2634 235,260,00Spotreba materiálu-DHM 0,00
502000 477,71477,71477,710,00Spotreba energie- odber EE 0,00
502010 889,37889,37889,370,00Spotreba energie- odber Plynu 0,00
50x Spotrebované nákupy 258 461,20 134 015,66 124 445,54124 445,540,00

511000 2 861,142 861,142 861,140,00Opravy,kancelária 0,00
512000 58 055,7558 055,7558 055,750,00Cestovné 0,00
513000 4 978,074 978,074 978,070,00Náklady na reprezentáciu 0,00
518000 677 075,63677 075,63677 075,630,00Ostatné služby 0,00
518100 6 637,236 637,236 637,230,00poštové služby 0,00
518200 279,44279,44279,440,00licencie 0,00
518300 3 074,403 074,403 074,400,00Ostatné služby-reklamné náklady 0,00
51x Služby 752 961,66 0,00 752 961,66752 961,660,00

521000 269 448,86269 448,86269 448,860,00Mzdové náklady 0,00
521100 -564,61-564,61-564,610,00Mzdové náklady-Nevyčerpaná dovolenka 0,00
524000 70 527,2370 527,2370 527,230,00Zákonné sociálne poistenie a zdr. poistenie 0,00
524100 250,67250,67250,670,00Zákonné sociálne poistenie a zdr. poistenie tvorba rezervy ND 0,00
527000 4 316,884 316,884 316,880,00Zákonné sociálne náklady 0,00
52x Osobné náklady 343 979,03 0,00 343 979,03343 979,030,00

538000 358,04358,04358,040,00Ostatné dane a poplatky 0,00
53x Dane a poplatky 358,04 0,00 358,04358,040,00

545000 146,06146,06146,060,00Kurzové straty 0,00
546000 2 521,272 521,272 521,270,00Dary 0,00
547000 41 936,4241 936,4241 936,420,00Osobitné náklady 0,00
547100 442 679,81442 679,81442 679,810,00Osobitné náklady-refundácie 0,00
547115 0,000,000,000,00Osobitné náklady-refundácie náklady roku 2015 0,00
549000 1 208,021 208,021 208,020,00Iné ostatné náklady 0,00
549010 6 592,146 592,146 592,140,00Iné ostatné náklady- poistenie havarijné ,majetku 0,00
549999 -6,91-6,91-6,910,00Iné ostatné náklady - preplatky 0,00
54x Ostatné náklady 495 076,81 0,00 495 076,81495 076,810,00

551001 27 311,9027 311,9027 311,900,00Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku 0,00
551002 -5,60-5,60-5,600,00Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku 0,00
55x Odpisy, predaný majetok a opravné položky 27 306,30 0,00 27 306,3027 306,300,00

591000 3,643,643,640,00Daň z príjmov-zrážková daň z BÚ 0,00
591001 273,50273,50273,500,00Daň z príjmov-zrážková daň z honorárov 0,00
591002 1 187,501 187,501 187,500,00Daň z príjmov-zrážková daň z odmien 0,00
591003 642,40642,40642,400,00Daň z príjmov - daň za rok 2016 0,00
59x Daň z príjmov 2 107,04 0,00 2 107,042 107,040,00

0,00 1 880 250,08 134 015,66 1 746 234,421 746 234,42Náklady celkom

Výnosy

602000 18 335,4318 335,430,000,00Tržby z predaja služieb 18 335,43
602010 6 000,006 000,000,000,00Tržby z predaja služieb-reklama a propagácia 6 000,00
602020 3 620,003 620,000,000,00Tržby z predaja služieb-Tréner atletiky 1. kvalif.stupňa 3 620,00
604000 0,000,000,000,00Tržby za predaný tovar 0,00
60x Tržby za vlastné výkony a tovar 0,00 27 955,43 27 955,4327 955,430,00

644000 19,5919,590,000,00Úroky 19,59
646000 50 448,0050 448,000,000,00Prijaté dary (aj nepeňažný príjem ocenený v ROC) 50 448,00
647000 33 139,4233 139,420,000,00Osobitné výnosy 33 139,42
648000 7 725,607 725,600,000,00Zákonné poplatky 7 725,60
649000 0,030,030,000,00Iné ostatné výnosy 0,03
64x Ostatné výnosy 0,00 91 332,64 91 332,6491 332,640,00

654000 10 851,4010 851,400,000,00Tržby z predaja materiálu 10 851,40
65x Tržby z predaja a prenájmu majetku 0,00 10 851,40 10 851,4010 851,400,00
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Slovenský atletický zväz Rok: 2016 Dňa: 30.12.2016 Tlač vybraných záznamovIČO: 36063835

Názov účtu
Číslo 
účtu

Koncový stavObraty
rozdiel

Obraty za
obdobie D

Obraty za
obdobie MD

Začiatočný
stav

662000 26 728,7026 728,700,000,00Prijaté príspevky od právnických osôb - AEA 26 728,70
662001 17 380,6417 380,640,000,00Prijaté príspevky od právnických osôb - IAAF 17 380,64
662003 4 000,004 000,000,000,00Prijaté príspevky od právnických osôb - SFS 4 000,00
664000 3 953,503 953,500,000,00Prijaté členské príspevky alebo nárok na čl.prísp. 3 953,50
66x Prijaté príspevky 0,00 52 062,84 52 062,8452 062,840,00

691000 1 724 800,001 724 800,000,000,00Dotácie- MŠVV SR 1 724 800,00
691100 17 403,9617 403,960,000,00Dotácie a zúčtovanie s rozpočtami územnej samosprávy 17 403,96
69x Dotácie 0,00 1 742 203,96 1 742 203,961 742 203,960,00

0,00 0,00 1 924 406,27 1 924 406,271 924 406,27Výnosy celkom

178 171,85Hospodársky zisk celkom

178 171,85Hospodársky zisk za obdobie

Tlač vybraných záznamov: Dátum >= 01.01.2016, Dátum <= 31.12.2016
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Slovenský atletický zväz Rok: 2016IČO: 36063835 Tlač vybraných záznamovDňa: 30.12.2016

Predloha pre neziskové organizácie

Riadok SkutočnosťText

1. M A J E T K O V Á   B I L A N C I A
2. Hmotný investičný majetok 217 472,37
3. Nehmotný investičný majetok 0,00
4. Finančný majetok 55 904,00
5. Fixný majetok 273 376,37
6. Zásoby 134 015,66
7. Pohľadávky 4 717,00
8. Krátkodobý finančný majetok 0,00
9. Hotovosť 128 259,89

10. Obežné prostriedky 266 992,55
11. Ostatné aktíva 7 478,93
12. Aktíva celkom 547 847,85
13. Krátkodobé záväzky 42 755,57
14. Dlhodobé záväzky 389,66
15. Záväzky celkom 43 145,23
16. Imanie, akciový kapitál 173 187,00
17. Rezervy tvorené zo zisku 0,00
18. Vlastný kapitál celkom 173 187,00
19. Ostatné pasíva 15 454,97
20. Pasíva celkom 231 787,20

21.
22. Z I S K Y   A   S T R A T Y
23. Tržby 1 924 406,27
24. Náklady 1 746 234,42
25. Zisk pred zdanením 178 171,85
26. Daň z príjmov 2 107,04
27. Zisk po zdanení 176 064,81
28. Podiely na zisku, dividendy
29. Nerozdelený zisk 176 064,81

30.
31. P O M E R O V É    U K A Z A T E L E
32. Bežná likvidita 6,24
33. Krátkodobá likvidita 3,11
34. Dlhodobá zadĺženosť 0 %
35. Podiel aktív na vlastnom kapitáli 3,16
36. Miera krytia úrokov 0,00
37. Rentabilita tržieb 9 %
38. Rentabilita aktív 33 %
39. Rentabilita vlastného kapitálu 102 %
40. Priemerná denná tržba 5 257,94
41. Obrat aktív (dní) 104,19
42. Obrat obežných prostriedkov (dní) 50,78
43. Doba obratu zásob 12,74
44. Priemerný počet dní inkasa 0,90

Tlač vybraných záznamov: Dátum >= 01.01.2016, Dátum <= 31.12.2016



Prehľad príjmov SAZ 2016

prehľad príjmov SAZ celkom 1 993 473

úroky 19,59

kurzový zisk

štartovné 9 808,00

prijaté finančné dary 50 448,00

vklad iné (školenia,časopisy,denníky) 12 714,43

Stars for stars 4 000,00

SAUŠ 895,00

iné úhrady (PTS- NŠC) 20 000,00

príjem z reklamy 6 000,00

príspevok SOV-štipendium 17 403,96

EA na činnosť 26 728,70

IAAF na cinnost 17 380,64

členské 21 578,97

počiatočný stav k 1.1. 81 696,00

Spolu iné 268 673

Dotácia reprezentácia a rozvoj odvetvia z MŠ1 134 100,00

významné podujatia

TOP team 172 500,00

Dotácai mládež z MŠ 385 500,00

Šport pre všet, záujm,činn

Dot,na investície

Zo školských lavíc 5 900,00

Hľadáme nových olympionikov 4 200,00

Detská atletika 15 000,00

Dotácie - odmeny 7 600,00

Dotácia z MŠ celkom 1 724 800



Prehľad vybraných nákladov rozpočtu SAZ 2016

Náklady na správu SAZ 117 341 Mzdové náklady 148 458 Príspevok oddielom 56 946

Spotreba materiálu 9 533,84 Mzdy a odvody  sekretariátu 126 247,69 Oddielom na činnosť 26 379,83

Denná tlač 966,58 Mzda + odvody repre tréner 18 930,70 Podpora krajských súťaží 18 532,56

Tlač -diplomy, ročenka, kalendár, etikety9 218,04 Kontrolór zväzu 3 280,00 Podpora štadiónov 8 765,64

PHM 9 347,04 M SR družstiev dorastencov prísp,odd 2 177,39

poistné- autá+majetok 4 232,83 Dohody 62 361 M SR družstiev žiakov prísp,oddielom 1 090,50

Internet, telefón 9 103,87 Dohody komisie 30 265,83

Pošta 1 123,69 Dohody sekční repre tréneri 12 000,80 Medzištátne  stretnutia 21 545

Opravy a udržovanie 987,41 Dohody iné - štatistika, registr. 20 094,41 Medzištátne chôdza+ B.Mikuláš 1 050,00

Cestovné 8 882,27 Medzištátne U16 17 103,41

Poplatky banke 981,57 Náklady na správu - iné 17 944 Medzištátne U18 1 723,72

Školenie zamestnancov, semináre 1 255,99 Diplomacia 10 146,03 Medzištátne U20 1 668,08

Nájomné kancelárie 30 075,31 Publikačná činnosť 7 797,66

Členské poplaky KŠZ, EA 947,00 Rezerva predsedu 0,00 Význam.podujatia 29 258

Zákonné soc.náklady 3 651,60 Chôdza Dudince 10 000

Ostatné dane, poplatky, kolky 486,15 Banskobystrická latka 8 400,00

Propagácia 11 027,03 Reprezentácia -zabezpečenie 205 680 Bacúch 0,00

Vybavenie kancelárií 1 709,76 Hala prenájom 16 027,90 Chodecká Nitra 1 500,00

informačný portál 1 639,38 Lekárske zabezpečenie 1 023,00 iné 9 357,84

Audit,ekonomické poradenstvo,obstarávanie1 500,00 Výstroj reprezentácia 134 589,10

Technické vybavenie + software 6 385,56 Výstroj tréneri 1 361,57 Reprezentácia - náklady na vrcholné podujatia 141 635

Právne poradenstvo 786,16 Antidoping 805,00 HME - HMS 5 541,23

Registračný a súťažný softvér 3 500,00 sústredenie,výjazdy(kros, štafeta) 10 329,18 IAAF ubyt+dopr

reprezentácia - sústredenie jeseň 15 000,00 MS jun - MEJ do 19 r, 4 982,53

Zasadnutia orgánov SAZ 12 201 Odmeny atleti+treneri 26 544,39 IAAF ubyt+dopr

VZ SAZ 6 248,01 EP - SP chôdza 7 234,44

VV SAZ 3 572,11 Iné náklady zväzu 144 431 IAAF ubyt+dopr

Ekonomika -  Marketing 225,14 Licenčné práva 0,00 ME družstiev 

Rozhodcovia 1 418,75 Anketa "Atlét roka" 22 734,11 EP viacboje

Legislatívna komisia 0,00 Časopis Slovenská atletika 8 180,79 MS / ME do 17 37 590,44

ŠTK-súťaže 227,67 Mediálna koordinácia 13 000,00 MS do 17 r za vlastné

Organizačná komisia 0,00 Televízna relácia 0,00 MS- ME  dospelých 36 241,29

Štatistika 76,31 Sada mobilné atletické ihrisko 2 931,00 IAAF, EAA ubyt+dopr

Komisia behov 215,08 ME v crosse 2017 - príprava 12 202,86 ME v cezpolnom behu 18 628,30

Komisia veteránov 218,02 Automobil 1 17 250,00 Zimné vrhy 1 710,90

športové náčinie - VsAZ 11 400,00 MS polmaratón 2 289,36

Atletické miniihrisko - Tesco 15 000,00 MS beh do vrchu 712,11

Refundácie - SAUŠ, NŠC,Iné 22 918,23 ME beh do vrchu 142,73

Náklady oblastných zväzov 41 477 refundácie -Stars for stars 3 741,10 SP beh do vrchu do 17 912,87

AZB 7 535,30 MS dlhý beh do vrchu

ZsAZ 12 681,00 Zaväzky z roku 2015 15 072,46 OH RIO+veľké športové podujatia 17 173,62

SsAZ 11 992,90 Zdravotné poistenie - podujatia dospelí 124,80

VsAZ 3 028,00 HME Belehrad 2017 8 350,00

Prenájom hala M-oblasti 6 240,00



Prehľad vybraných nákladov rozpočtu SAZ 2016

Vybraní športovci-SAZ 81 185 Športovo talentovaná mládež Vybraní športovci- TOP

Slaničková Lucia 2 022,50 Výber, príprava  a útvary šport. talentov Toth Matej 40 000,00 172 500

Tóth Matej 787,65 ÚTM (ŠT, PCTM) 324 097 Klocová Lucia 20 000,00

Charfreitag Libor 822,31 ŠT  a PZPM na činnosť+tréneri+materiál76 976,82 Hrašnová Martina 20 000,00

Kučera Martin 2 070,55 ZPM "A" + "B"- vybraní pretekári          58 657,88 Lomnický Marcel 10 000,00

Lomnický Marcel 1 792,46 ZPM "A"  sústredenie 12 994,98 Velďáková Dana 10 000,00

Medgyesová Renáta 700,00 ZPM  "A"  +  "B" tréneri 29 330,00 Repčík Jozef 5 000,00

Velďáková Jana 2 000,00 ZPM "A"  iné 4 859,21 Putalová Iveta 5 000,00

Hrivnák Klocová Lucia 1 500,00 Repre tréneri mládež 13 354,80 Majdán Dušan 5 000,00

Ženúch Patrik 1 664,05 Zasadnutia KM 663,18 Tišťan Martin 5 000,00

Beer Lukáš 200,45 Sústredenia pred vrch.pod. 505,09 Lomnická Nikola 5 000,00

Repčík Jozef 457,16 Materiál- tričká MSR+denníky 1 722,00 Czaková Mária 5 000,00

Šalgovičová Silvia 1 000,00 Testy 0,00 Gáliková Mária 5 000,00

Vitko Juraj 700,00 Seminár+konferencia mládež 477,30 Berešová Katarína 5 000,00

Urban Jozef 0,00 Reprezentačné štafety 1 062,40 Bubeník Matúš 5 000,00

Pelikán Jozef 700,00 Podpora VsAZ 1 612,86 Veszelka Tomáš 5 000,00

Kučmín Anton 1 500,00 Zdravotné poistenie - podujatia mládež 67,60 štafeta juniorov 7 500,00

Velďáková Dana 1 923,15 Výstroj - Top team mládež 1 829,04 Kučmín Anton 5 000,00

Hrašnová Martina 412,00 Výstroj MeS 4 677,96 Velďáková Jana 5 000,00

Lomnická Nikola 700,00 Príspevok klubom na trénerov mládeže102 852,00 Kučera Martin 5 000,00

Majdán Dušan 906,00 Medzioblast. pret. družst. dorastu 8 924,50

Czaková Mária 906,00 Mládež hala december 3 529,40 Majstrovské súťaže SAZ

Gáliková Mária 609,00 MSR hala 19 000,00 97 489

Tišťan Martin 0,00 Súťaže mládeže 4 554 M-SR veteránov dráha 700,00

Bubeník Matúš 1 500,00 Pret.mládeže v zahraničí 2 613,97 M-SR všetky kategórie cezp.beh 6 753,51

Berešová Katarína 55,00 Waršava 1 939,82 M-SR na dráhe mužov a žien 4 200,00

Putalová Iveta 306,61 M-SR vo viacbojoch 2 000,00

Bezeková Alexandra -rozodnutie VV SAZ1 100,00 Detská atletika 62 477 M-SR na dráhe juniorov 2 843,99

Štuková Alexandra- štafety žien 4x400m1 000,00 Detská atletika-školenie 2 909,52 M-SR na dráhe dorastencov      3 500,00

Šibová - štafety žien 4x100m 1 100,00 Detská atletika-preteky 6 499,25 M-SR na dráhe žiakov a žiačok 3 464,52

Bučková-štafeta žien 4x100m 1 000,00 Detská atletika-Materiál 22 285,95 M SR beh na ceste 10km 700,00

Nezaradení - príprava na ME Koordinácia 8 996,45 M-SR polmaratón mužov a žien 62,52

Rezerva 0,00 Zo školských lavíc 12 184,26 M-SR v chôdzi mužov 20 km 500,00

Tóth Matej - odmena 50 000,00 Hľadáme nových olympionikov 9 601,73 M-SR v chôdzi na 50km a 20 km žien 1 500,00

štipendium SAZ 1 750,00 M-SR v maratóne mužov a žien 700,00

Atletická liga 79 217 M-SR na dráhe ml. žiaci 2 500,00

SOV 17 404 Atletická liga 2016 79 216,73 M-SR družstiev dorastencov        0,00

Olympijské štipendium 17 403,96 M-SR družstiev žiakov a žiačok 2 000,00

PEM 12 000 Elán míting 8 490,46

muži 3 000,00 Hala míting V4 3 060,66

ženy 3 000,00 M-SR v behu do vrchu 0,00

Súťaže mládeže v zahraničí 4 554 juniori 3 000,00 MSR hala - zabezpečenie 4 532,76

Pretky mládeže v zahraničí 2 613,97 juniorky 3 000,00 Štartovacie zariadenie 18 092,30

Waršava 1 939,82 Cestné behy 12 157,95

Videoprenosy 730,00
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Zostavená dňa:
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(vyznačí sa x)

Účtovná závierka

riadna

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

Údaje sa vypĺňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

E-mailová adresa

Podpisový záznam štatutárneho orgánu účtovnej jednotky
alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo
podpisový záznam fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:
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Schválená dňa:
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Daňové identifikačné číslo

IČO

UZPODv14_1

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

IČO

mimoriadna veľká

Priložené súčasti účtovnej závierky
Súvaha (Úč POD 1-01)
(v celých eurách)

Výkaz ziskov a strát (Úč POD 2-01)
(v celých eurách)

. . 2 0zostavená k

Rok

2 0

Mesiac

Za obdobie
od

2 0do

2 0od

2 0do

Bezprostredne
predchádzajúce
obdobie. .

SK NACE

Úč POD
podnikateľov v podvojnom účtovníctve

priebežná

Označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti

x x x

M 18009/2014F SR č.

Účtovná jednotka

Poznámky (Úč POD 3-01)
(v celých eurách alebo eurocentoch)
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UZPODv14_2

SPOLU MAJETOK
r. 02 + r. 33 + r. 74

02

01

STRANA AKTÍV

b

Číslo
riadku

c

Ozna-
čenie

a

03

04

052.

06

07

08

09

10

11

12

13

14

Netto     3

Neobežný majetok
r. 03 + r. 11 + r. 21

Dlhodobý
nehmotný majetok
súčet (r. 04 až r. 10)

Aktivované náklady
na vývoj
(012) - /072, 091A/

Softvér
(013) - /073, 091A/

Oceniteľné práva
(014) - /074, 091A/

Goodwill
(015) - /075, 091A/

Ostatný dlhodobý
nehmotný majetok
(019, 01X) - /079,
07X, 091A/

Obstarávaný
dlhodobý nehmotný
majetok
(041) - /093/

Poskytnuté
preddavky
na dlhodobý
nehmotný majetok
(051) - /095A/

Dlhodobý hmotný
majetok
súčet (r. 12 až
r. 20)

Pozemky
(031) - /092A/

A.

A.I.

A.I.1.

3.

4.

5.

6.

7.

A.II.

A.II.1.

Stavby
(021) - /081, 092A/

2.

Brutto - časť 1

Bežné účtovné obdobie

Korekcia - časť 2

Netto     2
Bezprostredne predchádzajúce

účtovné obdobie

Netto     3
1

Samostatné
hnuteľné veci a
súbory hnuteľných
vecí
(022) - /082, 092A/

3.

M 18009/2014F SR č.

DIČ IČOSúvaha
Úč POD 1 - 01
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16

15

STRANA AKTÍV

b

Číslo
riadku

c

Ozna-
čenie

a

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Pestovateľské celky
trvalých porastov
(025) - /085, 092A/

Základné stádo a
ťažné zvieratá
(026) - /086, 092A/

Ostatný dlhodobý
hmotný majetok
(029, 02X, 032) -
/089, 08X, 092A/

Obstarávaný
dlhodobý hmotný
majetok
(042) - /094/

Poskytnuté
preddavky na
dlhodobý hmotný
majetok
(052) - /095A/

Opravná položka
k nadobudnutému
majetku
(+/- 097) +/- 098

Dlhodobý finančný
majetok
súčet (r. 22 až
r. 32)

Ostatné
realizovateľné cenné
papiere a podiely
(063A) - /096A/

Pôžičky prepojeným
účtovným jednotkám
(066A) - /096A/

Pôžičky v rámci
podielovej účasti
okrem prepojeným
účtovným jednotkám
(066A) - /096A/

3.

A.III.

A.III.1.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

2.

4.

5.

Podielové cenné
papiere a podiely
v prepojených
účtovných
jednotkách (061A,
062A, 063A) - /096A/
Podielové cenné
papiere a podiely
s podielovou účasťou
okrem v prepojených
účtovných jednotkách
(062A) - /096A/

Ostatné pôžičky
(067A) - /096A/

6.

Brutto - časť 1

Bežné účtovné obdobie

Korekcia - časť 2

Netto     2
Bezprostredne predchádzajúce

účtovné obdobie

Netto     3
1

Dlhové cenné
papiere a ostatný
dlhodobý finančný
majetok (065A,
069A,06XA) - /096A/

7.

M 18009/2014F SR č.

DIČ IČOSúvaha
Úč POD 1 - 01
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30

29

STRANA AKTÍV

b

Číslo
riadku

c

Ozna-
čenie

a

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

Pôžičky a ostatný
dlhodobý finančný
majetok so zostatkovou
dobou splatnosti
najviac jeden rok
(066A, 067A, 069A,
06XA) - /096A/

Obežný majetok
r. 34 + r. 41 + r. 53 +
r. 66 + r. 71

Zásoby
súčet (r. 35 až
r. 40)

Materiál
(112, 119, 11X)
- /191, 19X/

Nedokončená
výroba a polotovary
vlastnej výroby
(121, 122, 12X) -
/192, 193, 19X/

Výrobky
(123) - /194/

Poskytnuté
preddavky
na zásoby
(314A) - /391A/

Dlhodobé
pohľadávky
súčet (r. 42 + r. 46
až r. 52)

Pohľadávky
z obchodného
styku
súčet (r. 43 až r. 45)

B.

B.I.

8.

2.

3.

4.

5.

Zvieratá
(124) - /195/

Tovar
(132, 133, 13X, 139)
- /196, 19X/

B.I.1.

6.

B.II.

B.II.1.

Brutto - časť 1

Bežné účtovné obdobie

Korekcia - časť 2

Netto     2
Bezprostredne predchádzajúce

účtovné obdobie

Netto     3
1

M 18009/2014F SR č.

Účty v bankách
s dobou viazanosti
dlhšou ako jeden rok
(22XA)

9.

Obstarávaný
dlhodobý finančný
majetok
(043) - /096A/

10.

Poskytnuté
preddavky
na dlhodobý
finančný majetok
(053) - /095A/

11.

DIČ IČOSúvaha
Úč POD 1 - 01
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44

43

STRANA AKTÍV

b

Číslo
riadku

c

Ozna-
čenie

a

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

Pohľadávky voči
spoločníkom,
členom a združeniu
(354A, 355A, 358A,
35XA) - /391A/

Iné pohľadávky
(335A, 336A, 33XA,
371A,  374A, 375A,
378A) - /391A/

Odložená daňová
pohľadávka
(481A)

Krátkodobé
pohľadávky
súčet (r. 54 + r. 58
až r. 65)

Pohľadávky
z obchodného
styku
súčet (r. 55 až r. 57)

B.III.

B.III.1.

5.

6.

1.a.

Brutto - časť 1

Bežné účtovné obdobie

Korekcia - časť 2

Netto     2
Bezprostredne predchádzajúce

účtovné obdobie

Netto     3
1

7.

Pohľadávky z obchod-
ného styku voči
prepojeným účtovným
jednotkám (311A,
312A, 313A, 314A,
315A, 31XA) - /391A/

M 18009/2014F SR č.

Čistá hodnota
zákazky
(316A)

2.

3. Ostatné pohľadávky
voči prepojeným
účtovným jednotkám
(351A) - /391A/

4.

Pohľadávky z obchod-
ného styku voči
prepojeným účtovným
jednotkám (311A,
312A, 313A, 314A,
315A, 31XA) - /391A/

1.a.

Pohľadávky z obchodné-
ho styku v rámci podielo-
vej účasti okrem pohľa-
dávok voči prepojeným
účtovným jednotkám
(311A, 312A, 313A, 314A,
315A, 31XA) - /391A/

1.b.

Ostatné pohľadávky
z obchodného styku
(311A, 312A, 313A,
314A, 315A, 31XA) -
/391A/

1.c.

Ostatné pohľadávky
v rámci podielovej
účasti okrem pohľa-
dávok voči prepojeným
účtovným jednotkám
(351A) - /391A/

8.

Pohľadávky
z derivátových
operácií
(373A, 376A)

1.b.

DIČ IČOSúvaha
Úč POD 1 - 01

Pohľadávky z obchodné-
ho styku v rámci podielo-
vej účasti okrem pohľa-
dávok voči prepojeným
účtovným jednotkám
(311A, 312A, 313A, 314A,
315A, 31XA) - /391A/
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58

57

STRANA AKTÍV

b

Číslo
riadku

c

Ozna-
čenie

a

59

60

61

62

63

64

65

Brutto - časť 1

Bežné účtovné obdobie

Korekcia - časť 2

Netto     2
Bezprostredne predchádzajúce

účtovné obdobie

Netto     3
1

M 18009/2014F SR č.

Ostatné pohľadávky
v rámci podielovej
účasti okrem pohľa-
dávok voči prepojeným
účtovným jednotkám
(351A) - /391A/

Daňové pohľadávky
a dotácie
(341, 342, 343, 345,
346, 347) - /391A/

Pohľadávky
z derivátových
operácií
(373A, 376A)

6.

4.

5.
Pohľadávky voči
spoločníkom, členom
a združeniu (354A,
355A, 358A, 35XA,
398A) - /391A/

Sociálne poistenie
(336A) - /391A/

7.

8.

Krátkodobý
finančný majetok
súčet (r. 67 až r. 70)

B.IV.

Ostatné pohľadávky
voči prepojeným
účtovným jednotkám
(351A) - /391A/

2.

3.

Čistá hodnota
zákazky
(316A)

1.c.
Ostatné pohľadávky
z obchodného styku
(311A, 312A, 313A,
314A, 315A, 31XA) -
/391A/

Iné pohľadávky
(335A, 33XA, 371A,
374A, 375A, 378A)
- /391A/

9.

Vlastné akcie a
vlastné obchodné
podiely
(252)

Obstarávaný
krátkodobý finančný
majetok
(259, 314A) - /291A/

2.

3.

4.

Krátkodobý finančný
majetok v prepoje-
ných účtovných
jednotkách (251A,
253A, 256A, 257A,
25XA) - /291A, 29XA/

B.IV.1.

66

67

68

69

70

Krátkodobý finančný
majetok bez krátkodobé-
ho finančného majetku
v prepojených účtov-
ných jednotkách (251A,
253A, 256A, 257A,
25XA) - /291A, 29XA/

DIČ IČOSúvaha
Úč POD 1 - 01
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72

71

STRANA AKTÍV

b

Číslo
riadku

c

Ozna-
čenie

a

73

74

75

76

77

78

Brutto - časť 1

Bežné účtovné obdobie

Korekcia - časť 2

Netto     2
Bezprostredne predchádzajúce

účtovné obdobie

Netto     3
1

Účty v bankách
(221A, 22X, +/- 261)

Peniaze
(211, 213, 21X)

Finančné účty
r. 72 + r. 73

Časové rozlíšenie
súčet (r. 75 až r. 78)

Náklady budúcich
období dlhodobé
(381A, 382A)

Náklady budúcich
období krátkodobé
(381A, 382A)

Príjmy budúcich
období dlhodobé
(385A)

2.

C.

C.1.

2.

3.

Príjmy budúcich
období krátkodobé
(385A)

4.

B.V.1.

B.V.

Bežné účtovné obdobie     4 Bezprostredne
predchádzajúce účtovné obdobie      5

Číslo
riadku

c

84

Ostatné kapitálové fondy (413)

Zákonné rezervné fondy  r. 88 + r. 89

85

86

Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné
podiely (417A, 421A)

87

88

89

A.III.

2.

A.IV.1.

STRANA PASÍV

b

Ozna-
čenie

a

79

Zmena základného imania +/- 4192.

82

3. P ľadávky za upísané vlastné imanieoh
(/-/353)

83

81

80

SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY
r. 80 + r. 101 + r. 141

Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 +
r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100

A.

Základné imanie   súčet (r. 82 až r. 84)A.I.

Základné imanie (411 alebo +/- 491)A.I.1.

Emisné ážio (412)A.II.

A.IV.

Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond
(417A, 418, 421A, 422)

DIČ IČOSúvaha
Úč POD 1 - 01
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Bežné účtovné obdobie

4

Bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie

5

Číslo
riadku

c

95

Oceňovacie rozdiely z precenenia
súčet (r. 94 až r. 96)

Oceňovacie rozdiely z precenenia
majetku a záväzkov (+/- 414)

96

Oceňovacie rozdiely z kapitálových
účastín (+/- 415)

97

Oceňovacie rozdiely z precenenia
pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416)

98

Výsledok hospodárenia minulých rokov
r. 98 + r. 99

99

Nerozdelený zisk minulých rokov (428)

100

Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)

101

Výsledok hospodárenia za účtovné obdo-
bie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86
+ r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

2.

A.VI.

3.

A.VI.1.

2.

A.VIII.

B.

B.I.

7.

8.

B.I.1.

STRANA PASÍV

b

Ozna-
čenie

a

Záväzky     r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122
+ r. 136 + r. 139 + r. 140

Dlhodobé záväzky
súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)

Dlhodobé záväzky z obchodného styku
súčet (r. 104 až r. 106)

Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)

Vydané dlhopisy (473A/-/255A)

6. Dlhodobé prijaté preddavky (475A)

114

115Iné dlhodobé záväzky
(336A, 372A, 474A, 47XA)

Odložený daňový záväzok (481A)

11.

12. 117

90

116

Záväzky zo sociálneho fondu (472)

Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
(373A, 377A)

93

Štatutárne fondy  (423, 42X)

Ostatné fondy (427, 42X)

94

2. 92

91

M 18009/2014F SR č.

Ostatné fondy zo zisku   r. 91 + r. 92A.V.

A.V.1.

A.VII.

A.VII.1.

1.a.

1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielo-
vej účasti okrem záväzkov voči prepojeným
účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)

Záväzky z obchodného styku voči
prepojeným účtovným jednotkám
(321A, 475A, 476A)

1.c. Ostatné záväzky  z obchodného styku
(321A, 475A, 476A)

3.

4.

Ostatné záväzky voči prepojeným
účtovným jednotkám (471A, 47XA)

2. Čistá hodnota zákazky (316A)

Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti
okrem záväzkov voči prepojeným účtovným
jednotkám (471A, 47XA)

5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA)

9.

10.

DIČ IČOSúvaha
Úč POD 1 - 01
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Krátkodobé záväzky
súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)

Záväzky z obchodného styku
súčet (r. 124 až r. 126)

Záväzky z obchodného styku voči prepojeným
účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A,
325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)

Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364,
365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)

Záväzky voči zamestnancom
(331, 333, 33X, 479A)

Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)

Daňové záväzky a dotácie
(341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)

Záväzky z derivátových operácií
(373A, 377A)

Iné záväzky
(372A,  379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)

Krátkodobé rezervy     r. 137 + r. 138

Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)

Bežné bankové úvery
(221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)

Krátkodobé finančné výpomoci
(241, 249, 24X, 473A, /-/255A)

Časové rozlíšenie
s (r. 142 až r. 145)účet

Výdavky budúcich období dlhodobé
(383A)

Výdavky budúcich období krátkodobé
(383A)

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

1.a.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

2.

B.VI.

C.1.

C.

2.

Bežné účtovné obdobie

4

Bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie

5

STRANA PASÍV

b

Číslo
riadku

c

Ozna-
čenie

a

Zákonné rezervy (323A, 451A)

B.V.

142

143

144Výnosy budúcich období dlhodobé
(384A)

3.

145Výnosy budúcich období krátkodobé
(384A)

4.

118

Čistá hodnota zákazky (316A)

10.

Dlhodobé rezervy    r. 119 + r. 120

120

Zákonné rezervy (451A)

121

Ostatné rezervy  (459A, 45XA)2.

122

Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)

1.b.

123

119

M 18009/2014F SR č.

B.II.

B.II.1.

B.III.

B.IV.

B.IV.1.

1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
(321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA,
475A, 476A, 478A, 47XA)

Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej
účasti okrem záväzkov voči prepojeným
účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A,
326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)

Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným
jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)

Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti
okrem záväzkov voči prepojeným účtovným
jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)

B.V.1.

B.VII.

DIČ IČOSúvaha
Úč POD 1 - 01



bežné účtovné obdobie

1

bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie

2

Text

b

Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa
zákona)

03

Výnosy z hospodárskej činnosti spolu
súčet (r. 03 až r. 09)

04

Tržby z predaja tovaru (604, 607)

05

Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)

06

Tržby z predaja služieb (602, 606)

07

Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
(+/-) (účtová skupina 61)

08

Aktivácia ( tová skupina 62)úč

09

10

11

12

Náklady vynaložené na obstaranie
predaného tovaru (504, 507)

13

Spotreba materiálu, energie a ostatných
neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)

14

Opravné položky k zásobám (+/-)  (505)

15

Služby (účtová skupina 51)

16

Osobné náklady (r. 16 až r. 19)

17

Mzdové náklady (521, 522)

18

Odmeny členom orgánov spoločnosti a
družstva (523)

19Sociálne náklady (527, 528)

20

21

22

Dane a poplatky (účtová skupina 53)

23

24

25

26

27

02

01*

2.

Číslo
riadku

c

Skutočnosť
Ozna-
čenie

a

UZPODv14_10

Odpisy  dlhodobého  nehmotného majetku
a dlhodobého hmotného majetku (551)

Zostatková cena predaného dlhodobého
majetku a predaného materiálu (541, 542)

Opravné položky k pohľadávkam (+/-)
(547)

Odpisy a opravné položky k dlhodobému
nehmotnému majetku a dlhodobému
hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)

Strana 10M 18009/2014F SR č.

**

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

Tržby z predaja dlhodobého nehmotného
majetku, dlhodobého hmotného majetku a
materiálu (641, 642)

Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti
(644, 645, 646, 648, 655, 657)

**

Tržby z predaja dlhodobého nehmotného
majetku, dlhodobého hmotného majetku a
materiálu (641, 642)

Náklady na hospodársku činnosť spolu
r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 +
r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26

A.

B.

C.

D.

E.

E.1.

3.

4.

Náklady na sociálne poistenie
(524, 525, 526)

F.

G.

G.1.

2.

H.

I.

J.

Opravné položky k dlhodobému
nehmotnému majetku a dlhodobému
hmotnému majetku (+/-) (553)

Ostatné náklady na hospodársku činnosť
(543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)

Výsledok hospodárenia z hospodárskej
činnosti (+/-)    (r. 02 - r. 10)

***

DIČ IČOVýkaz ziskov a strát
Úč POD 2 - 01



Výnosy z finančnej činnosti spolu  r. 30
+ r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44

Výnosy z dlhodobého finančného majetku
súčet (r. 32 až r. 34)

Výnosy z cenných papierov a podielov
od prepojených účtovných jednotiek (665A)

Výnosy z cenných papierov a podielov
v podielovej účasti okrem výnosov
prepojených účtovných jednotiek (665A)

Ostatné výnosy z cenných papierov a
podielov (665A)

Výnosy z krátkodobého finančného majetku
súčet (r. 36 až r. 38)

Výnosy z krátkodobého finančného majetku
od prepojených účtovných jednotiek (666A)

Ostatné výnosy z krátkodobého finančného
majetku (666A)

Výnosové úroky    (r. 40 + r. 41)

Výnosové úroky od prepojených
účtovných jednotiek (662A)

Ostatné výnosové úroky (662A)

Kurzové zisky (663)

Výnosy z precenenia cenných papierov a
výnosy z derivátových operácií (664, 667)

Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)

Náklady na finančnú činnosť spolu  r. 46
+ r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54

Opravné položky  k finančnému majetku
(+/-) (565)

Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)

Text

b

Ozna-
čenie

a

Nákladové úroky pre prepojené účtovné
jednotky (562A)

Ostatné nákladové úroky (562A)

Kurzové straty (563)

Náklady na precenenie cenných papierov a
náklady na derivátové operácie (564, 567)

bežné účtovné obdobie

1

bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie

2

Číslo
riadku

c

Skutočnosť

30

31

32

33

34

35

36

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

29

28

37

Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 +
r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)

*

Náklady na krátkodobý finančný majetok
(566)

Ostatné náklady na finančnú činnosť
(568, 569)

UZPODv14_11
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**

VIII.

IX.

IX.1.

2.

3.

X.

Tržby z predaja cenných papierov a
podielov (661)

X.1.

2.

3.

Výnosy z krátkodobého finančného majetku
v podielovej účasti okrem výnosov
prepojených účtovných jednotiek (666A)

XI.

XI.1.

2.

XII.

XIII.

XIV.

**

K.

L.

M.

N.

Predané cenné papiere a podiely (561)

N.1.

2.

O.

P.

Q.

DIČ IČOVýkaz ziskov a strát
Úč POD 2 - 01
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Prevod podielov na výsledku hospodárenia
spoločníkom (+/- 596)

56

55

bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie

2

Text

b

Skutočnosť

bežné účtovné obdobie

1

Číslo
riadku

c

Ozna-
čenie

a

Daň z príjmov splatná (591, 595)

Daň z príjmov odložená (+/-) (592)

57

Výsledok hospodárenia z finančnej
činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)

Výsledok hospodárenia za účtovné
obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)

Výsledok hospodárenia za účtovné
obdobie po zdanení (+/-)
(r. 56 - r. 57 - r. 60)

60

58

59

61

UZPODv14_12

M 18009/2014F SR č.

***

****

R.

R.1.

2.

S.

****

Daň z príjmov    (r. 58 + r. 59)

DIČ IČOVýkaz ziskov a strát
Úč POD 2 - 01
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A.  Informácie o  účtovnej jednotke 
A.a) 

 

Obchodné meno: 
 Slovenská atletika s.r.o. 

Sídlo: Bajkalská 7/A, 83104 Bratislava 

Dátum založenia: 02.07.2014 

Dátum vzniku: 02.07.2014 

 

A.b) opis hospodárskej  činnosti účtovnej jednotky: 

Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi alebo iným prevádzkovateľom živnosti. 

Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby. 

Oprava a údržba potrieb pre domácnosť, športových potrieb a výrobkov jemnej mechaniky. 

Skladovanie. 

Vydavateľská činnosť. 

Prenájom hnuteľných vecí. 

Administratívne služby... 

 

1.  Informácie k prílohe č. 3 časti A. písm. c) o počte zamestnancov 

Názov položky Bežné účtovné obdobie 
Bezprostredne 

predchádzajúce 
účtovné obdobie 

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov 3 0 

Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje 
účtovná závierka, z toho: 

3 0 

počet vedúcich zamestnancov 1 0 

 

A.d Podnik  nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách 

A.e 
Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky  

Riadna X 

Mimoriadna  

Dôvod mimoriadnej účtovnej závierky  

A.f Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie 2015 24.03.2016 

 

C. Informácie o konsolidovanom celku, ak je účtovná jednotka jeho súčasťou 
Nie je súčasťou konsolidovaného celku X             Je súčasťou konsolidovaného celku   

C.a)  Obchodné meno a sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za všetky skupiny 

účtovných jednotiek konsolidovaného celku, pre ktorú je účtovná jednotka konsolidovanou účtovnou jednotkou: 

C.b) Obchodné meno a sídlo bezprostredne konsolidujúcej účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za tú 

skupinu účtovných jednotiek konsolidovaného celku, ktorého súčasťou je aj účtovná jednotka: 
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C.c)  Obchodné meno a sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky, v ktorej je možné tieto konsolidované účtovné závierky získať: 

Adresa registrovaného súdu, ktorý vedie obchodný register, v ktorom sa uložia tieto konsolidované účtovné závierky: 

C.d) Materská účtovná jednotka je oslobodená od povinnosti zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku a konsolidovanú výročnú správu 

 

 

D. Ďalšie informácie o: 
a) použitých účtovných zásadách a účtovných metódach, 
b) údajoch vykázaných na strane aktív súvahy, 
c) údajoch vykázaných na strane pasív súvahy, 
d) výnosoch, 
e) nákladoch, 
f) daniach z príjmov, 
g) údajoch na podsúvahových účtoch, 
h) iných aktívach a  iných pasívach, 
i) spriaznených osobách, 
j) skutočnostiach, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia, 
k) prehľade zmien vlastného imania, 
l) prehľade peňažných tokov. 
a/ rozpracované v časti E.  e/ rozpracované v časti I.   i/ rozpracované v časti M. a N. 

b/ rozpracované v časti F.  f/ rozpracované v časti J.   j/ rozpracované v časti O. 

c/ rozpracované v časti G.  g/ rozpracované v časti K.   k/ rozpracované v časti P. 

d/ rozpracované v časti H.  h/ rozpracované v časti L.   l/ rozpracované v časti R. 

 

E. Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach. 

E.a) Účtovná jednotka(ÚJ) bude nepretržite pokračovať vo svoje činnosti ÁNO X NIE  

E.b Zmeny účtovných zásad a metód ÁNO  NIE X 

 

E.c) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov: 

 

ca) obstarávacou cenou 

1. hmotný majetok s výnimkou hmotného majetku vytvoreného vlastnou činnosťou  X 

2. zásoby s výnimkou zásob vytvorených vlastnou činnosťou  X 

3. podiely na ZI obchodných spoločností, deriváty a cenné papiere okrem cenných papierov, podielov na ZI 
obchodných spoločností, ktoré nemajú podobu cenného papiera a derivátov  

X 

4. pohľadávky pri odplatnom nadobudnutí alebo pohľadávky nadobudnuté vkladom do ZI  X 

5. nehmotný majetok s výnimkou nehmotného majetku vytvoreného vlastnou činnosťou,  X 

6. záväzky pri ich prevzatí  X 

 

cb) vlastnými nákladmi 

1. hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou   

2. zásoby vytvorené vlastnou činnosťou   

3. nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou   

4. príchovky a prírastky zvierat   

 

cc) menovitou hodnotou 

1. peňažné prostriedky a ceniny  X 

2. pohľadávky pri ich vzniku  X 

3. záväzky pri ich vzniku  X 

  

 

ce) reálnou hodnotou 

1. majetok a záväzky nadobudnuté kúpou podniku alebo jeho časti   

2. majetok a záväzky nadobudnuté vkladom podniku alebo jeho časti a majetok a záväzky nadobudnuté zámenou   

3. cenné papiere, deriváty a podiely na základnom imaní   
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Úbytok zásob rovnakého druhu sa účtuje v ocenení:  

Cenou zistenou váženým aritmetickým priemerom  

Metódou FIFO X 

Obstarávacia cena zásob sa rozdeľuje na cenu za ktoré sa zásoby obstarali 
 a náklady súvisiace s obstaraním(VON). 

X 

Pri vyskladnení sa VON rozpúšťajú nasledovne :VON/(PS zásob + príjem zásob) x výdaj  zásob  X 

 

 

Výdavky budúcich období a príjmy budúcich období  sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady 
vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím. 

X 

Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou; tvoria sa na krytie známych rizík alebo strát 
z podnikania. Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku. 

X 

Prenajatý  majetok a majetok obstaraný na základe  zmluvy o kúpe prenajatej veci - v ocenení rovnajúcom istine 
a náklady súvisiace s obstaraním  

 

Daň z príjmov splatná –daň sa  určuje z účtovného zisku pred zdanením pri sadzbe 22 % po úpravách na daňové 
účely podľa zákona o daniach z príjmov 

X 

Náklady a výnosy časovo rozlišujú. Časovo sa  nerozlišujú náklady a výnosy, ak ide o nevýznamný a stále sa 
opakujúci účtovný prípad týkajúci sa časového rozlíšenia nákladov alebo výnosov posledného a prvého mesiaca 
účtovného obdobia. 

X 

 

E.d) Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku 

Nehmotný majetok odpisuje účtovná jednotka počas predpokladanej doby používania zodpovedajúcej spotrebe 
budúcich ekonomických úžitkov z majetku. Nehmotný majetok, ktorým sú náklady na vývoj sa odpisuje  najneskôr 
do piatich rokov od jeho obstarania. Nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa neaktivuje okrem softvéru 
a nákladov na vývoj, ktoré sa aktivujú v súlade s postupmi účtovania.  

 
 
 

Dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje s ohľadom na opotrebovanie zodpovedajúce bežným podmienkam jeho 
používania. Pri tvorbe odpisového plánu sa zohľadňuje doba použiteľnosti, počet výrobkov alebo podobných 
jednotiek, u ktorých sa predpokladá ich získanie prostredníctvom majetku .Účtovné a daňové odpisy sa rovnajú 

 
 
 

Dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje s ohľadom na opotrebovanie zodpovedajúce bežným podmienkam jeho 
používania. Pri tvorbe odpisového plánu sa zohľadňuje doba použiteľnosti, počet výrobkov alebo podobných 
jednotiek, u ktorých sa predpokladá ich získanie prostredníctvom majetku. Účtovné a daňové odpisy sa nerovnajú X 

Dlhodobý nehmotný majetok =doba použiteľnosti viac ako rok a vstupná cena je  viac ako  2400,-eur X 

Samostatné hnuteľné veci sú dlhodobým hmotným majetkom ak doba použiteľnosti je viac 
ako rok a vstupná cena viac ako: 

1700,-eur 
X 

 

Majetok Odpisová 

skupina  

Doba 

odpisovania 

Lineárne 

odpisy 

Zrýchlené 

odpisy 

 

doskočisko pre skok do výšky 600x400x70 

cm W-647 

2 6 Rovnomerná 

metóda 

odpisovania 

x  

sada na meranie a váženie náčinia ZP-

S287 

2 6 Rovnomerná 

metóda 

odpisovania 

x  

VW Passat Comfortline 2.0 TDI DS6BMT 

ŠPZBL 366LK 

1 4 Rovnomerná 

metóda 

odpisovania 

x  
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E.e) Dotácie poskytnuté na obstaranie majetku  - bez náplne 

 

 

 

 

 

 

 

E.f)Oprava chýb minulých účtovných období účtovaná v bežnom účtovnom období s uvedením sumy vplyvu na položky súvahy, 

náklady bežného účtovného obdobia, výnosy bežného účtovného obdobia, nerozdelený zisk minulých rokov alebo na 

neuhradenú stratu minulých rokov. 

 výnosy Zaúčtované na 

účet 

Náklady Zaúčtované 

na účet 

     

     

     

     

     

2. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. a) o dlhodobom nehmotnom majetku 
Tabuľka č. 1 

Dlhodobý nehmotný 
majetok 

Bežné účtovné obdobie 

Aktivo-vané 
náklady 
na vývoj 

Softvér 
Oceni-
teľné 
práva 

Goodwill 
Ostat-ný 

DNM 

Obsta- 
rávaný 
DNM 

Poskytnuté 
preddavky 
na DNM 

Spolu 

a b c d e f g h i 

Prvotné ocenenie 

Stav na začiatku 
účtovného obdobia 

        

Prírastky         

Úbytky         

Presuny         

Stav na konci účtovného 
obdobia 

        

Oprávky 

Stav na začiatku 
účtovného obdobia 

        

Prírastky         

Úbytky         

Presuny         

Stav na konci účtovného 
obdobia 

        

Opravné položky 

Stav na začiatku 
účtovného obdobia 

        

Prírastky         

Úbytky         
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Presuny         

Stav na konci účtovného 
obdobia 

        

Zostatková hodnota 

Stav na začiatku 
účtovného obdobia 

        

Stav na konci účtovného 
obdobia 

        

Tabuľka č. 2 

Dlhodobý nehmotný 
majetok 

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 

Aktivo-vané 
náklady 
na vývoj 

Softvér 
Oceni-
teľné 
práva 

Goodwill 
Ostat-ný 

DNM 

Obsta- 
rávaný 
DNM 

Poskytnuté 
preddavky 
na DNM 

Spolu 

a b c d e f g h i 

Prvotné ocenenie 

Stav na začiatku 
účtovného obdobia 

        

Prírastky         

Úbytky         

Presuny         

Stav na konci účtovného 
obdobia 

        

Oprávky 

Stav na začiatku 
účtovného obdobia 

        

Prírastky         

Úbytky         

Presuny         

Stav na konci účtovného 
obdobia 

        

Opravné položky 

Stav na začiatku 
účtovného obdobia 

        

Prírastky         

Úbytky         

Presuny         

Stav na konci účtovného 
obdobia 

        

Zostatková hodnota 

Stav na začiatku 
účtovného obdobia 

        

Stav na konci účtovného 
obdobia 

        

 
3. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. c) o dlhodobom nehmotnom majetku  

Dlhodobý nehmotný majetok Hodnota za bežné účtovné obdobie 
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Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo  

 

 

 

 

4. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. a) o dlhodobom hmotnom majetku  
Tabuľka č. 1 

Dlhodobý hmotný 
majetok 

Bežné účtovné obdobie                                                                                                                                     

Pozemky Stavby 

Samos-
tatné 

hnuteľ-né 
veci a  
súbory 
hnuteľ-

ných vecí 

Pestova-
teľské celky 

 trvalých 
porastov 

Základné 
stádo 

a ťažné 
zvieratá 

Os-tatný 
DHM 

Ob-
stará-
vaný 
DHM 

Poskyt-
nuté pred-
davky na  

DHM 

Spolu 

a b c d e f g h i j 

Prvotné ocenenie 

Stav  
na začiatku 
účtovného obdobia 

         

Prírastky   36426      36426 

Úbytky          

Presuny          

Stav na konci 
účtovného obdobia 

  36426      36426 

Oprávky 

Stav  
na začiatku 
účtovného obdobia 

         

Prírastky   4909      4909 

Úbytky          

Presuny          

Stav na konci 
účtovného obdobia 

  4909      4909 

Opravné položky 

Stav  
na začiatku 
účtovného obdobia 

         

Prírastky          

Úbytky          

Presuny          

Stav na konci 
účtovného obdobia 

         

Zostatková hodnota  

Stav  
na začiatku 
účtovného obdobia 
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Stav na konci 
účtovného obdobia 

  31516      31516 

 
 
 
 
 
 
 
Tabuľka č. 2 

Dlhodobý hmotný 
majetok 

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie                                                                                                                              

Pozemky Stavby 

Samos-
tatné 

hnuteľ-né 
veci a  
súbory 
hnuteľ-

ných vecí 

Pestova-
teľské celky 

 trvalých 
porastov 

Základné 
stádo 

a ťažné 
zvieratá 

Os-tatný 
DHM 

Ob-
stará-
vaný 
DHM 

Poskyt-
nuté pred-
davky na  

DHM 

Spolu 

a b c d e f g h i j 

Prvotné ocenenie 

Stav  
na začiatku 
účtovného obdobia 

         

Prírastky          

Úbytky          

Presuny          

Stav na konci 
účtovného obdobia 

         

Oprávky 

Stav  
na začiatku 
účtovného obdobia 

         

Prírastky          

Úbytky          

Presuny          

Stav na konci 
účtovného obdobia 

         

Opravné položky 

Stav  
na začiatku 
účtovného obdobia 

         

Prírastky          

Úbytky          

Presuny          

Stav na konci 
účtovného obdobia 

         

Zostatková hodnota  

Stav  
na začiatku 
účtovného obdobia 
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Stav na konci 
účtovného obdobia 

         

 
 
5. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. c) o dlhodobom hmotnom majetku  

Dlhodobý hmotný majetok Hodnota za bežné účtovné obdobie 

Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo  

 

 

F.b) Spôsob a výška poistenia dlhodobého majetku 

Poistený majetok 

Poistná 

suma 

Platnosť zmluvy 

od-do 

poistné -poistka č. 3007015623  Majetok&Efekt-predmet poistenia: požiarne nebezpečie a živelné nebezpečie    91,76 

26.2.2016-

26.2.2017 

 poistka na VOLKSWAGEN Passat, -EČV BL 366 LK- povinné zmluvné poistenie  zodpovednosti za škodu 

spôsobenú prevádzkou motorového vozidla  202,80 

 17.6.2016-

17.6.2017 

 poistka na VOLKSWAGEN Passat, poistenie na neurčito, EČV BL 366 LK- havarijné poistenie vozidla  644,85 

 17.6.2016-

17.6.2017 

 

 F.c) prehľad o dlhodobom nehmotnom a dlhodobom hmotnom majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo 
s ním nakladať – bez náplne 
F.d) prehľad o dlhodobom majetku, pri ktorom  vlastnícke právo nadobudol veriteľ  zmluvou o zabezpečovacom prevode práva, 
ale ktorý užíva účtovná jednotka na základe zmluvy o výpožičke– bez náplne 
F.e) Prehľad o dlhodobom nehnuteľnom majetku, pri ktorom nebolo vlastnícke právo zapísané do katastra nehnuteľností ku 
dňu zostavenia účtovnej závierky a táto ho užíva - bez náplne 
F.f) Charakteristika Goodwilu – bez náplne 
F.g) Prehľad o položkách účtovaných na účte 097 – opravná položka k nadobudnutému majetku – bez náplne 
 
F.h) Prehľad o výskumnej a vývojovej činnosti v bežnom období– bez náplne 

Náklady Náklady na výskum 
Náklady vynaložené v bežnom 

období na vývoj – 
neaktivované 

Náklady vynaložené v bežnom 
období na vývoj - aktivované 

    

 

6. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. j) o  dlhodobom finančnom majetku 
Tabuľka č. 1 

Dlhodobý 
finančný majetok 

Bežné účtovné obdobie                                                                                                                                                                     

Podielové CP 
a podiely 

v DÚJ 

Podielové  
CP a podiely  
v spoloč-nosti 
s pods-tatným 

vplyvom 

Ostatné 
dlhodobé CP 

a podiely 

Pôžičky 
ÚJ  

v kons. 
celku 

Ostat-ný 
DFM 

Pôžičky s 
 dobou 

splat-nosti 
najviac 

jeden rok 

Ob-
stará-
vaný  
DFM 

Poskyt-
nuté pred-
davky na  

DFM 

Spolu 

a b c d e f g h i j 

Prvotné ocenenie 

Stav  na začiatku 
účtovného 
obdobia 

         

Prírastky          
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Úbytky          

Presuny          

Stav na konci 
účtovného 
obdobia 

         

Opravné položky 

Stav 
na začiatku 
účtovného 
obdobia 

         

Prírastky          

Úbytky          

Presuny          

Stav na konci 
účtovného 
obdobia 

         

Účtovná hodnota  

Stav  
na začiatku 
účtovného 
obdobia 

         

Stav na konci 
účtovného 
obdobia 

         

 
Tabuľka č. 2 

Dlhodobý 
finančný majetok 

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie                                                                                                                                                                     

Podielové CP 
a podiely 

v DÚJ 

Podielové  
CP a podiely  
v spoloč-nosti 
s pods-tatným 

vplyvom 

Ostatné 
dlhodobé CP 

a podiely 

Pôžičky 
ÚJ  

v kons. 
celku 

Ostat-ný 
DFM 

Pôžičky s 
 dobou 

splat-nosti 
najviac 

jeden rok 

Ob-
stará-
vaný  
DFM 

Poskyt-
nuté pred-
davky na  

DFM 

Spolu 

a b c d e f g h i j 

Prvotné ocenenie 

Stav  na začiatku 
účtovného 
obdobia 

         

Prírastky          

Úbytky          

Presuny          

Stav na konci 
účtovného 
obdobia 

         

Opravné položky 

Stav 
na začiatku 
účtovného 
obdobia 

         

Prírastky          
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Úbytky          

Presuny          

Stav na konci 
účtovného 
obdobia 

         

Účtovná hodnota  

Stav  
na začiatku 
účtovného 
obdobia 

         

Stav na konci 
účtovného 
obdobia 

         

 
7. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. m) o dlhodobom finančnom majetku  

Dlhodobý finančný majetok Hodnota za bežné účtovné obdobie 

Dlhodobý finančný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo  

 
8. Informácie k prílohe č. 3  časti F. písm. i) o štruktúre dlhodobého finančného majetku 

Obchodné meno a sídlo 
spoločnosti, v ktorej má 

ÚJ umiestnený DFM 

Bežné účtovné obdobie  

Podiel ÚJ 
na ZI 
v  % 

Podiel ÚJ 
na hlasovacích 

právach  
v % 

Hodnota 
 vlastného 
imania ÚJ, 

v ktorej má ÚJ 
umiestnený DFM 

Výsledok 
hospodárenia ÚJ, 

v ktorej má ÚJ 
umiestnený DFM  

Účtovná 
hodnota  

DFM 

a b c d e f 

Dcérske účtovné jednotky 

      

      

      

Účtovné jednotky s podstatným vplyvom 

      

      

      

Ostatné realizovateľné CP a podiely   

      

      

      

Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ 

      

      

DFM spolu x x x x  

 
9. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. j) a l) o dlhových CP držaných do splatnosti  
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Dlhové CP 
 držané do splatnosti 

Druh 
CP 

Stav na 
začiatku 

účtovného 
obdobia 

Zvýšenie 
hodnoty 

Zníženie 
hodnoty 

Vyradenie 
dlhového CP z 

účtovníctva  
v účtovnom 

období 

Stav  
na konci 

účtov-ného 
obdobia 

a b c d e f g 

Do splatnosti viac ako päť rokov       

Do splatnosti  od troch rokov do 
piatich rokov vrátane 

      

Do splatnosti od jedného 
roka do troch rokov vrátane 

      

Do splatnosti do jedného roka 
vrátane 

      

Dlhové CP držané do splatnosti 
spolu 

x      

 
10. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. j) a l) o poskytnutých dlhodobých pôžičkách 

Dlhodobé pôžičky 

Stav  
na začiatku 
účtovného 
obdobia 

Zvýšenie 
hodnoty 

Zníženie 
hodnoty 

Vyradenie pôžičky 
z účtovníctva v účt

ovnom období 

Stav  
na konci 

účtovného 
obdobia 

a b c d e f 

Do splatnosti viac ako päť rokov      

Do splatnosti od troch rokov do 
piatich rokov vrátane 

     

Do splatnosti  od jedného roka do 
troch rokov vrátane 

     

Do splatnosti do jedného roka 
vrátane 

     

Dlhodobé pôžičky spolu      

 
11. Informácie k prílohe č. 3  časti F. písm. o) o opravných položkách k zásobám 
Tabuľka č. 1 

Zásoby 

Bežné účtovné obdobie 

Stav  OP 
na začiatku 
účtovného 
obdobia 

Tvorba  
OP 

 

Zúčtovanie OP 
z dôvodu zániku 
opodstatnenosti 

Zúčtovanie OP 
z dôvodu vyradenia 

majetku  
z účtovníctva 

Stav OP 
na konci 

účtovného 
obdobia 

a b c d e f 

Materiál      

Nedokončená výroba a 
polotovary vlastnej výroby 

     

Výrobky      

Zvieratá       

Tovar      

Nehnuteľnosť na predaj      

Poskytnuté preddavky  na 
zásoby 

     

Zásoby spolu      

 
Tabuľka č. 2 

Nehnuteľnosť na predaj Hodnota 
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Náklady na obstarávanie nehnuteľnosti  na predaj za účtovné obdobie  

Náklady na obstaranie nehnuteľnosti na predaj od začiatku obstarávania  

 
12. Informácie k prílohe č. 3  časti F. písm. p) o zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo a o zásobách, pri 

ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať  

Zásoby 
Hodnota za bežné účtovné 

obdobie 

Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo  

 
13. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. q) o zákazkovej výrobe a o zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej 

na predaj   
Tabuľka č. 1 

Názov položky 
Za bežné účtovné 

obdobie 

Za bezprostredne 
predchádzajúce účtovné 

obdobie 

Sumár od začiatku 
zákazkovej výroby až do 

konca bežného účtovného 
obdobia 

a b c d 

Výnosy zo zákazkovej výroby    

Náklady na zákazkovú výrobu    

Hrubý zisk / hrubá strata    

 
Tabuľka č. 2 

Hodnota zákazkovej výroby 
 

Za bežné účtovné obdobie 
Sumár od začiatku zákazkovej 
výroby až do konca bežného 

účtovného obdobia 
a b c 

Vyfakturované nároky za vykonanú prácu na 
zákazkovej výrobe 

  

Úprava nárokov podľa stupňa dokončenia alebo 
metódou nulového zisku 

  

Suma prijatých preddavkov    

Suma zadržanej platby   

 
Tabuľka č. 3 

Názov položky 
Za bežné účtovné 

obdobie 

Za bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie 

Sumár od začiatku zákazkovej 
výstavby nehnuteľnosti určenej na 

predaj až do konca bežného 
účtovného obdobia 

a b c d 

Výnosy zo zákazkovej výstavby 
nehnuteľnosti určenej na predaj  

   

Náklady na zákazkovú výstavbu 
nehnuteľnosti určenej na predaj 

   

Hrubý zisk / hrubá strata    

 
Tabuľka č. 4 

Hodnota zákazkovej výstavby nehnuteľnosti určenej na 
predaj 

Za bežné účtovné obdobie 

Sumár od začiatku zákazkovej 
výstavby nehnuteľnosti určenej 
na predaj až do konca bežného 

účtovného obdobia 
a b c 
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Vyfakturované nároky za vykonanú prácu na zákazkovej 
výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj 

  

Úprava nárokov podľa stupňa dokončenia alebo metódou 
nulového zisku 

  

Suma prijatých preddavkov   

Suma zadržanej platby   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. r) o vývoji opravnej položky k pohľadávkam  

Pohľadávky 

Bežné účtovné obdobie 

Stav OP 
na začiatku 
účtovného 
obdobia 

Tvorba 
OP 

Zúčtovanie 
 OP z dôvodu zániku 

opodstatnenosti 

Zúčtovanie  
OP z dôvodu 

vyradenia majetku  
z účtovníctva 

Stav OP 
na konci 

účtovného 
obdobia 

a b c d e f 

Pohľadávky z obchodného 
styku  

     

Pohľadávky voči DÚJ 
a MÚJ 

     

Ostatné pohľadávky 
v rámci kons. celku 

     

Pohľadávky voči 
spoločníkom, členom 
a združeniu 

     

Iné pohľadávky      

Pohľadávky spolu      

 
15. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. s) o vekovej štruktúre pohľadávok  

Názov položky V lehote splatnosti Po lehote splatnosti Pohľadávky spolu 
a b c d 

Dlhodobé pohľadávky 

Pohľadávky z obchodného styku 34 564  34564  

Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ     

Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného 
celku 

   

Pohľadávky voči spoločníkom, členom 
a združeniu 

   

Iné pohľadávky    

Dlhodobé pohľadávky spolu    

Krátkodobé pohľadávky 

Pohľadávky z obchodného styku 34564  34564 
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Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ     

Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného 
celku 

   

Pohľadávky voči spoločníkom, členom 
a združeniu 

   

Sociálne poistenie    

Daňové pohľadávky a dotácie 3847  3847 

Iné pohľadávky    

Krátkodobé pohľadávky spolu 38411  38411 

 
 
 
 
16. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. t) a u) o pohľadávkach zabezpečených záložným právom alebo inou 

formou zabezpečenia   

Opis predmetu záložného práva 

Bežné účtovné obdobie 

Hodnota predmetu záložného 
práva 

Hodnota 
 pohľadávky 

Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou 
zabezpečenia 

  

Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo x  

Hodnota pohľadávok, pri ktorých je obmedzené právo s nimi 
nakladať 

x  

 
17. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. w) o krátkodobom finančnom majetku  
Tabuľka č. 1  

Názov položky Bežné účtovné obdobie 
Bezprostredne 

predchádzajúce účtovné 
obdobie 

Pokladnica, ceniny 1540 710 

Bežné bankové účty 18910 801 

Bankové účty termínované   

Peniaze na ceste   

Spolu 20450 1511 

 
Tabuľka č. 2 

Krátkodobý finančný majetok 

Bežné účtovné obdobie 

Stav 
 na začiatku 
účtovného 
obdobia 

Prírastky 
 

Úbytky 
 

Presuny 
 

Stav na konci 
účtovného obdobia 

a b c d e f 

Majetkové CP na obchodovanie      

Dlhové CP na obchodovanie      

Emisné kvóty      

Dlhové CP so splatnosťou do  
jedného roka držané 
do splatnosti 
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Ostatné realizovateľné CP      

Obstarávanie krátkodobého 
finančného majetku 

     

Krátkodobý finančný majetok spolu      

 
18. Informácie k prílohe č. 3  časti  F. písm. x) o vývoji opravnej položky ku krátkodobému finančnému majetku 

Krátkodobý finančný majetok 

Stav OP 
na začiatku 
účtovného 
obdobia 

Tvorba OP 
 

Zúčtovanie OP 
z dôvodu zániku 
opodstatne-nosti 

 

Zúčtovanie OP 
z dôvodu 
vyradenia 
majetku z 

účtovníctva 
 

Stav  OP 
na konci 

účtovného 
obdobia 

a b c d e f 

Ostatné realizovateľné CP      

Obstarávanie krátkodobého 
finančného majetku 

     

Krátkodobý finančný majetok spolu      

 
19. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. y) o krátkodobom finančnom majetku, na ktorý bolo zriadené záložné 

právo a o krátkodobom finančnom majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať  

Názov položky 
Hodnota za bežné účtovné 

obdobie 

Krátkodobý  finančný majetok, na ktorý bolo zriadené záložné právo  

Krátkodobý  finančný majetok, pri ktorom je obmedzené právo s ním nakladať  

 
20. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm.  za) o ocenení krátkodobého finančného  majetku, ku dňu ku ktorému 

sa zostavuje účtovná závierka reálnou hodnotou 

Krátkodobý finančný  majetok 
Zvýšenie/ zníženie 

hodnoty 
(+/-) 

Vplyv ocenenia 
na výsledok hospodá-renia 

bežného účtovného obdobia 

Vplyv  
ocenenia 

na vlastné imanie 
a b c d 

Majetkové CP na obchodovanie    

Dlhové CP na obchodovanie    

Emisné kvóty (komodity)    

Ostatné realizovateľné CP    

Krátkodobý finančný majetok spolu    

 
zb)  Informácie vlastných akciách  

1. dôvod nadobudnutia vlastných akcií počas účtovného obdobia,  
2. poče a menovitá hodnota nadobudnutých vlastných akcií počas účtovného obdobia a o poče a menovitá hodnota 

prevedených vlastných akcií počas účtovného obdobia, pričom sa uvádza percentuálna hodnota týchto vlastných 
akcií na upísanom základnom imaní,  

3. počet a hodnota, za ktorú sa vlastné akcie počas účtovného obdobia nadobudli a o počet a hodnota, za ktorú sa 
vlastné akcie počas účtovného obdobia previedli na inú osobu,  

4. počet, menovitá hodnota a hodnota, za ktorú sa vlastné akcie nadobudli a ktoré účtovná jednotka má v držbe k 
poslednému dňu účtovného obdobia; uvádza sa aj ich percentuálny podiel na upísanom základnom imaní, 

 

      zc) Informácie o významných  položkách časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov  
    budúcich období 
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21. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. zd) o majetku prenajatom formou finančného prenájmu 

Názov 
položky 

Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 

Splatnosť Splatnosť 

do jedného 
roka vrátane 

od jedného roka do 
piatich rokov vrátane 

viac ako 
päť rokov 

do jedného 
roka vrátane 

od jedného roka 
do piatich rokov 

vrátane 

viac ako 
päť rokov 

a b c d e f g 

Istina             

Finančný výnos             

Spolu             

 

G. Informácie k údajom vykázaným na strane pasív súvahy 

G.a.1,2,)Údaje o vlastnom imaní 

Popis základného imania, výška upísaného imania nezapisovaného v OR 
Text V EUR 

BO PO 

Základné imanie celkom   

Počet akcií (a.s.)   

Nominálna hodnota akcie (a.s.)   

Zisk na akciu, alebo na podiel na základnom imaní   

Hodnota upísaného vlastného imania   

Hodnota splateného základného imania   

Prehľad o zisku alebo strate, ktorá nebola účtovaná ako náklad 

alebo výnos, ale priamo na účty vlastného imania, najmä  zmeny 

reálnej hodnoty majetku, zmeny hodnoty majetku  pri použití 

metódy vlastného imania 
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22. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. a) tretiemu bodu o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní 

účtovnej straty  
Tabuľka č. 1 

Názov položky 
Bezprostredne predchádzajúce 

účtovné obdobie 

Účtovný zisk  2100 

Rozdelenie účtovného zisku Bežné účtovné obdobie 

Prídel do zákonného rezervného fondu  

Prídel do štatutárnych a ostatných fondov  

Prídel do sociálneho fondu  

Prídel na zvýšenie základného imania  

Úhrada straty minulých období  

Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov 2100 

Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom  

Iné   

Spolu 2100 

 
Tabuľka č. 2 

Názov položky 
Bezprostredne predchádzajúce 

účtovné obdobie 

Účtovná strata  

Vysporiadanie účtovnej straty Bežné účtovné obdobie 

Zo zákonného rezervného fondu  

Zo štatutárnych a ostatných fondov  

Z nerozdeleného zisku minulých rokov  

Úhrada straty spoločníkmi  

Prevod do neuhradenej straty minulých rokov  

Iné   

Spolu   

 
23. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. b) o rezervách 
Tabuľka č. 1 

Názov položky 

Bežné účtovné obdobie 

Stav na začiatku 
účtovného obdobia 

Tvorba Použitie Zrušenie 

Stav 
na konci 

účtovného 
obdobia 

a b c d e f 

Dlhodobé rezervy, z toho:           
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Krátkodobé rezervy, z toho:           

           

           

      

      

 

 

 

Tabuľka č. 2 

Názov položky 

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 

Stav na začiatku 
účtovného obdobia 

Tvorba Použitie Zrušenie 

Stav 
na konci 

účtovného 
obdobia 

a b c d e f 

Dlhodobé rezervy, z toho:           

           

           

           

Krátkodobé rezervy, z toho:           

           

           

      

      

 
24. Informácie k prílohe č. 3  časti G. písm. c) a d) o záväzkoch 

Názov položky Bežné účtovné obdobie 
Bezprostredne predchádzajúce 

účtovné obdobie 

Dlhodobé záväzky spolu   

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad 
päť rokov 

    

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden 
rok až päť rokov 

    

Krátkodobé záväzky spolu 63764 15134 

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do 
jedného roka vrátane 

 63764  15134 

Záväzky po lehote splatnosti     
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25. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. v) a časti G. písm. f) o odloženej daňovej pohľadávke alebo o odloženom 

daňovom záväzku 

Názov položky Bežné účtovné obdobie 
Bezprostredne 

predchádzajúce účtovné 
obdobie 

Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou 
základňou, z toho: 

    

odpočítateľné     

zdaniteľné     

Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou 
základňou, z toho: 

    

odpočítateľné     

zdaniteľné     

Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti     

Možnosť previesť nevyužité daňové odpočty     

Sadzba dane z príjmov ( v %)     

Odložená daňová pohľadávka   

Uplatnená daňová pohľadávka   

Zaúčtovaná ako náklad   

Zaúčtovaná do vlastného imania   

Odložený daňový záväzok     

Zmena odloženého daňového záväzku    

Zaúčtovaná ako náklad     

Zaúčtovaná do vlastného imania    

Iné   

 
26. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. g) o záväzkoch zo sociálneho fondu 

Názov položky Bežné účtovné obdobie 
Bezprostredne predchádzajúce 

účtovné obdobie 

Začiatočný stav sociálneho fondu     

Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov  130   

Tvorba sociálneho fondu zo zisku     

Ostatná tvorba sociálneho fondu     

Tvorba sociálneho fondu spolu     

Čerpanie sociálneho fondu   36   

Konečný zostatok sociálneho fondu  94   

 
27. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. h) o vydaných dlhopisoch 

Názov vydaného dlhopisu 
Menovitá 
hodnota 

Počet Emisný kurz Úrok Splatnosť 
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28. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. i) o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných 

výpomociach 
Tabuľka č. 1 

Názov položky Mena 
Úrok  
p. a.  
v % 

Dátum 
splatnosti 

Suma istiny 
v príslušnej 

mene 
 za bežné 

účtovné obdobie 

Suma istiny 
v eurách 
 za bežné 
účtovné 
obdobie 

Suma istiny 
v príslušnej mene 
za bezprostred-ne 
predchá-dzajúce 
účtovné obdobie 

a b c d e f g 

Dlhodobé bankové úvery 

             

             

             

Krátkodobé bankové úvery 

             

             

       

 
Tabuľka č. 2 

Názov položky Mena 
Úrok  
p. a.  
v % 

Dátum 
splatnosti 

Suma istiny 
v príslušnej 

mene 
 za bežné 

účtovné obdobie 

Suma istiny 
v eurách 
 za bežné 
účtovné 
obdobie 

Suma istiny 
v príslušnej mene 
za bezprostredne 
predchádzajú-ce 
účtovné obdobie 

a b c d e f g 

Dlhodobé pôžičky 

             

             

             

Krátkodobé pôžičky 

             

             

       

Krátkodobé finančné výpomoci 

       

       

 
29. Informácie k prílohe č. 3 časti  G. písm. k) o významných položkách derivátov za bežné účtovné obdobie  
Tabuľka č. 1 

Názov položky 
Účtovná hodnota Dohodnutá cena 

podkladového nástroja pohľadávky záväzku 
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a b c d 

Deriváty určené na obchodovanie, z toho:     

    

    

Zabezpečovacie deriváty, z toho:    

    

    

 
Tabuľka č. 2 

Názov položky 

Bežné účtovné obdobie 
Bezprostredne predchádzajúce 

účtovné obdobie 

Zmena reálnej hodnoty  
(+/-) s vplyvom na 

Zmena reálnej hodnoty (+/-) 
s vplyvom na 

výsledok 
hospodárenia 

vlastné 
imanie 

výsledok 
hospodárenia 

vlastné 
imanie 

a b c d e 

Deriváty určené na obchodovanie, z toho:     

     

Zabezpečovacie deriváty, z toho:      

     

 
30. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. l) o položkách zabezpečených derivátmi 

Zabezpečovaná položka 

Reálna hodnota 

Bežné účtovné obdobie 
Bezprostredne 

predchádzajúce účtovné 
obdobie 

a b c 

Majetok vykázaný v súvahe     

Záväzok vykázaný v súvahe     

Zmluvy, ktoré sa neúčtujú na súvahových účtoch     

Očakávané budúce obchody dosiaľ zmluvne nezabezpečené     

Spolu     

 
31. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. m) o majetku prenajatom formou finančného prenájmu 

Názov 
položky 

Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 

Splatnosť Splatnosť 

do jedného 
roka vrátane 

od jedného roka 
do piatich rokov 

vrátane 

viac ako päť 
rokov 

do jedného 
roka vrátane 

od jedného roka 
do piatich rokov 

vrátane 

viac ako päť 
rokov 

a b c d e f g 

Istina             

Finančný náklad             
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Spolu             

 
G.j) Významné položky časového rozlíšenia výdavkov budúcich období a výnosov budúcich období, 

Názov položky Bežné účtovné obdobie 

Bezprostredne 

predchádzajúce účtovné 

obdobie 

Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:     

   

   

Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:   

   

   

Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:     

   

   

Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:     

   

   

 
 

H. Informácie k údajom vykázaným vo výnosoch 

H.a) Informácie o tržbách 

Oblasť odbytu 

Tržby za tovar Tržby za služby 
Typ výrobkov, tovarov, služieb  

(napríklad C) 

Bežné 

účtovné 

obdobie 

Bezprostredne 

predchádzajúce 

účtovné obdobie 

Bežné 

účtovné 

obdobie 

Bezprostredne 

predchádzajúce 

účtovné obdobie 

Bežné 

účtovné 

obdobie 

Bezprostredne 

predchádzajúce 

účtovné obdobie 

a b c d e f g 

SR 41402 21692 330454 19340     

         

         

         

         

 
32. Informácie k prílohe č. 3 časti H. písm. b) o zmene stavu vnútroorganizačných zásob 
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Názov položky 

Bežné 
účtovné 
obdobie 

Bezprostredne predchádzajúce 
účtovné obdobie 

Zmena stavu vnútroorganizačných  
zásob  

Konečný 
zostatok 

Konečný 
zostatok 

Začiatočný stav 
Bežné 

účtovné 
obdobie 

Bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie 

a b c d e f 

Nedokončená výroba  
a polotovary vlastnej výroby 

          

Výrobky           

Zvieratá           

Spolu           

Manká a škody x x x     

Reprezentačné x x x     

Dary x x x     

Iné x x x     

Zmena stavu 
vnútroorganizačných zásob vo 
výkaze ziskov a strát 

x x x     

 

H. c) až f) Výnosy pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej 

činnosti 

Názov položky Bežné účtovné obdobie 

Bezprostredne 

predchádzajúce 

účtovné obdobie 

c)Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:    

Tovar 12286 72540 

Spotreba 92499 24899 

d)Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:   

   

   

   

e) Opis a suma významných položiek  finančných výnosov   

Kurzové zisky, z toho:   

kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka   

Výnosy, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt týkajúce sa  bežného účtovného 

obdobia  : 

  

Úroky a bankové poplatky 1232 136 
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Výnosy, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt a týkajúce sa  predchádzajúcich  

účtovných období  : 

  

    

   

 
33. Informácie k prílohe č. 3 časti H. písm. g) o čistom obrate 

Názov položky 
Bežné účtovné 

obdobie 

Bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie 

Tržby za vlastné výrobky     

Tržby z predaja služieb  330454 19340 

Tržby za tovar    41402 21692 

Výnosy zo zákazky     

Výnosy z nehnuteľnosti na predaj     

Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou  105000  129834 

Čistý obrat celkom  476860 170869 

 
 

I. Informácie k údajom vykázaným v nákladoch 
I. Informácie o nákladoch 

Názov položky 
Bežné účtovné 

obdobie 

Bezprostredne 

predchádzajúce 

účtovné obdobie 

a) Opis a suma významných položiek nákladov za poskytnuté služby 
  

Služby 260910 66080 

Ostatné náklady na HČ 1856 3753 

   

b) Opis a suma významných položiek ostatných nákladov z hospodárskej činnosti 
  

   

   

c) Opis a suma významných položiek finančných nákladov     

   

Kurzové straty, z toho:   

kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka   

d)Náklady, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt týkajúce sa  bežného účtovného 

obdobia  : 
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Náklady, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt a týkajúce sa  predchádzajúcich  

účtovných období  : 

  

   

 
34. Informácie k prílohe č. 3 časti I. o nákladoch voči audítorovi, audítorskej spoločnosti 

Názov položky 
Bežné účtovné 

obdobie 

Bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie 

Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:     

náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky     

iné uisťovacie audítorské služby     

súvisiace audítorské služby     

daňové poradenstvo     

ostatné neaudítorské služby     

 

35. Informácie k prílohe č. 3 časti J. písm. a) až e) o daniach z príjmov 

Názov položky 
Bežné účtovné 

obdobie 

Bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie 

Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos 
vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov 

    

Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos 
vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov 

    

Suma odloženej daňovej pohľadávky týkajúca sa umorenia daňovej straty, 
nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov 
predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým sa v predchádzajúcich 
účtovných obdobiach odložená daňová  pohľadávka neúčtovala 

    

Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol  
z dôvodu neúčtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom 
účtovnom období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných 
obdobiach 

    

Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových 
odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým 
nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka 

    

Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované 
priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov 

    

 
36. Informácie k prílohe č. 3  časti J.  písm. f) a g) o daniach z príjmov 

Názov položky 

Bežné účtovné obdobie 
Bezprostredne predchádzajúce 

 účtovné obdobie 

Základ dane Daň 
Daň 
v % 

Základ dane Daň 
Daň 
v % 

a b c d e f g 

Výsledok hospodárenia  
pred zdanením, z toho: 

66154 x x 3466 x x 

teoretická daň  x   x   

Daňovo neuznané náklady 1560 
  

2744 
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Výnosy nepodliehajúce dani 5 
     

Vplyv nezúčtovanej odloženej 
daňovej pohľadávky 

      

Umorenie daňovej straty 
      

Zmena sadzby dane       

Iné       

Spolu 67709 
  

6207 
  

Splatná daň z príjmov x 14896 22 x 1366 22 

Odložená daň z príjmov x 
  

x 
  

Celková daň z príjmov  x 14896 22 x 1366 22 

 
 
 
 
 
 

K.  údaje na podsúvahových účtoch 
Informácie o významných položkách prenajatého majetku,  majetku prijatého do úschovy, o pohľadávkach a záväzkoch  z opcií, 
o odpísaných pohľadávkach  a  pohľadávkach a záväzkoch z lízingu. 

 Účet EUR 

   

   

   

 

L.  údaje  o iných aktívach a iných  pasívach  
a) Opis a hodnota  podmienených záväzkov vyplývajúcich zo súdnych rozhodnutí, z poskytnutých záruk, zo všeobecne 
záväzných právnych predpisov, zo zmlúv o podriadenom záväzku, z ručenia  podľa jednotlivých druhov ručenia 

   

   

 

b) Opis a hodnota podmienených záväzkov podľa písmena a) voči spriazneným osobám 

   

   

 

c) Opis a hodnota podmieneného majetku, ktorým sa rozumie možný majetok, ktorý vznikol v dôsledku minulých udalostí 

 

M. Informácie  o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov 
účtovnej jednotky   

a) Výška priznaných odmien za účtovné obdobie pre členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky 

z dôvodu výkonu ich funkcie  
 Štatutárny orgán EUR 

   

   

 

b) Výška jednotlivých druhov záruk alebo iných zabezpečení poskytnutých pre členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných 

orgánov účtovnej jednotky, a to v členení  za jednotlivé orgány 
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 Štatutárny orgán EUR 

   

   

 
c)pôžičky poskytnuté členom štatutárneho orgánu, dozorného orgánu a iného orgánu ÚJ 

1.Celková suma poskytnutých pôžičiek k poslednému dňu ÚO. obdobia Štatutárny orgán Úrok v % EUR 

 

    

    

2.Celková suma splatených pôžičiek k poslednému dňu účt. obdobia 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

3.Celková suma odpustených pôžičiek a odpísaných pôžičiek  

k poslednému dňu účtovného obdobia  

 

 

 

 

 

 

    

    

 

 

e)Celková suma použitých finančných prostriedkov alebo iného plnenia na súkromné účely členmi štatutárnych orgánov, dozorných orgánov 

alebo iných orgánov účtovnej jednotky, ktoré  sa vyúčtovávajú. 
 Štatutárny orgán EUR 

   

   

   

 

N. Ekonomické vzťahy medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami  
a) Zoznam  obchodov neuzavretých na základe obvyklých obchodných podmienok, ktoré sa uskutočnili medzi účtovnou jednotkou  

a spriaznenými osobami uvedenými v časti L. písm. b), a to  

Ddruh obchodu, napríklad kúpa alebo  predaj, 
poskytnutie služby, obchodné zastúpenie, licencie, 
transfery, know-how, úver, pôžička, výpomoc, záruka, 

Výnosy % z 

celk. 

Náklady % 

z celk. 

Úroky     

Služby     

Licencie     

Nehmotný majetok     

Hmotný majetok     

Finančný majetok     

Materiál,tovar,..     

 
 

b)informácie o obchodoch podľa písmena a), ktoré sú rovnakého druhu a uvádzajú sa kumulovane okrem informácií 
o týchto obchodoch, ktoré sa v súlade s požiadavkami na uvádzané informácie podľa § 3 ods. 1 uvádzajú samostatne, 

 

O. Skutočnosti, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej 
závierky  

a) poklese alebo zvýšení trhovej ceny  finančného majetku ako dôsledku okolností, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa 
zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky s uvedením dôvodu týchto zmien, 



Poznámky Úč POD 3-01                                    IČO:47818662  DIČ:2024117139 

 

Strana 29 
 

b) dôvodoch pre zmenu  výšky rezerv a opravných položiek, o ktorých sa účtovná jednotka dozvedela medzi dňom, ku 
ktorému účtovná závierka zostavuje a dňom jej zostavenia a ktoré sa týkajú ich stavu ku dňu, ku ktorému sa zostavuje 
účtovná závierka,   

c) zmene spoločníkov účtovnej jednotky, 
d) prijatí rozhodnutia o  predaji účtovnej jednotky alebo jej časti, 
e) zmenách  významných položiek dlhodobého finančného majetku, 
f) začatí  alebo ukončení činnosti  časti  účtovnej jednotky, napríklad odštepného závodu,  organizačnej zložky, 

prevádzkarne, 
g) vydaných  dlhopisoch a iných cenných papierov, 
h) zlúčení, splynutí, rozdelení a zmene právnej formy  účtovnej jednotky, 
i) mimoriadnych  udalostiach, ak majú vplyv na hospodárenie účtovnej jednotky, napríklad o živelnej   pohrome, 
j) získaní alebo odobratí licencií alebo iných povolení významných pre činnosť   účtovnej jednotky.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P. Prehľad  zmien vlastného imania   

Položka vlastného imania 

Bežné účtovné obdobie 

Stav na začiatku 
účtovného 
obdobia   

Prírastky  Úbytky  Presuny 
Stav na konci 

účtovného 
obdobia 

a b c d e f 

Základné imanie zapísané 
do OR 

 5000       5000  

Základné imanie 
nezapísané do OR 

          

Emisné ážio           

Zákonný rezervné fondy           

Ostatné kapitálové fondy           

Oceňovacie rozdiely 
nezahrnuté do HV 

          

Ostatné fondy tvorené zo 
zisku 

          

Nerozdelený zisk minulých 
rokov 

 2105  2100      4205 

Neuhradená 
strata minulých rokov 

          

Účtovný zisk /strata  2100  40060  2100    +40060 

Vyplatené dividendy           

Ďalšie zmeny VI           

Účet 491 - Vlastné imanie 
fyzickej osoby- 
podnikateľa 
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Položka vlastného imania 

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 

Stav na začiatku 
účtovného 
obdobia   

Prírastky Úbytky  Presuny 
Stav na konci 

účtovného 
obdobia 

a b c d e f 

Základné imanie zapísané 
do OR 

 5000       5000 

Základné imanie 
nezapísané do OR 

          

Emisné ážio           

Zákonný rezervné fondy           

Ostatné kapitálové fondy           

Oceňovacie rozdiely 
nezahrnuté do HV 

          

Ostatné fondy tvorené zo 
zisku 

          

Nerozdelený zisk minulých 
rokov 

          

Neuhradená 
strata minulých rokov 

  
 2105 
 

     2105 

Účtovný zisk /strata    2100 
 

 2100 

Vyplatené dividendy           

Ďalšie zmeny VI           

Účet 491 - Vlastné imanie 
fyzickej osoby- 
podnikateľa 
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Vysvetlivky k poznámkam: 
1. Daňové identifikačné číslo sa vyplňuje, ak ho má účtovná jednotka pridelené. 
2. Identifikačné číslo organizácie (IČO) sa vyplňuje podľa Registra organizácií vedeného Štatistickým úradom Slovenskej 

republiky. 
3. Kód SK NACE sa vypĺňa podľa vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky  

č. 306/2007 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností. 
4. Údaje, ktorými sú číslo telefónu, číslo faxu, e-mailová adresa, podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie 

účtovníctva a podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky, sa vypĺňajú, ak sa tak účtovná 
jednotka rozhodne. 

5. V bodoch č. 2, 4 a 6 sa prvotným ocenením majetku rozumie jeho ocenenie podľa § 25 zákona. 
6. V bodoch č. 8, 23, 27, 28 a 29  sa obsahová náplň tabuliek a počet riadkov v nich  uvádzajú podľa potrieb účtovnej 

jednotky.  
 
Použité  skratky: 
CP  - cenný papier 
DFM – dlhodobý finančný majetok 
DHM – dlhodobý hmotný majetok 
DIČ – daňové identifikačné číslo 
DNM – dlhodobý nehmotný majetok 
DÚJ – dcérska účtovná jednotka 
IČO – identifikačné číslo organizácie 
kons. – konsolidovaný 
MÚJ – materská účtovná jednotka 
OP – opravná položka 
p. a. – per annum 
ÚJ – účtovná jednotka 
VI – vlastné imanie 
ZI – základné imanie 





 
 

 

 

Slovenská atletika, s.r.o. 

Sumár príjmov a výdavkov za rok 2016 

 

  

PRÍJMY 

      

REKLAMNÉ PRÍJMY                  299 245,58 €  

PRÍJMY DETSKÁ ATLETIKA                  130 434,80 €  

PRÍJMY ZO SLUŽIEB                      4 023,44 €  

PRÍJMY Z PREDAJA TOVARU                    41 402,26 €  

INÉ                      1 804,22 €  

TOTAL                 476 910,30 €  

      

VÝDAVKY 

      

VÝDAVKY P-T-S                  201 291,27 €  

VÝDAVKY DETSKÁ ATLETIKA                  107 426,34 €  

VÝDAVKY ME                      2 880,00 €  

TECHNICKÉ VYBAVENIE A 

PREVÁDZKOVÉ NÁKL.                    52 250,19 €  

MARKETINGOVÉ VÝDAVKY                    10 800,00 €  

MZDOVÉ VÝDAVKY          34 524,40 €  

NÁKUP TOVARU                    26 346,68 €  

NÁKUP SLUŽIEB                      1 373,05 €  

 

                    

TOTAL                 436 891,90 €  
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Slovenská atletika s.r.o. Rok: 2016 Dňa: 30.12.2016 Tlač vybraných záznamovIČO: 47818662

Názov účtu
Číslo 
účtu

Koncový stavObraty
rozdiel

Obraty za
obdobie D

Obraty za
obdobie MD

Začiatočný
stav

Náklady

501000 1 821,741 821,743 000,630,00Spotreba materiálu 1 178,89
501020 90 677,0090 677,0090 677,000,00Spotreba materiálu-drobný hmotný majetok 0,00
504000 12 285,8112 285,8115 257,140,00Predaný tovar 2 971,33
50x Spotrebované nákupy 108 934,77 4 150,22 104 784,55104 784,550,00

512000 63,8863,8863,880,00Cestovné 0,00
518000 243 792,70243 792,70243 792,700,00Ostatné služby 0,00
518010 16 874,7716 874,7716 874,770,00Ostatné služby-reklama 0,00
518020 178,28178,28178,280,00Ostatné služby-DNM 0,00
51x Služby 260 909,63 0,00 260 909,63260 909,630,00

521000 25 250,0025 250,0025 250,000,00Mzdové náklady 0,00
521100 1 844,701 844,701 844,700,00Mzdové náklady-rezerva  na ND 0,00
524000 8 659,538 659,538 659,530,00Zákonné sociálne poistenie 0,00
524100 649,31649,31649,310,00Zákonné sociálne poistenie-rezerva na ND 0,00
527000 614,87614,87614,870,00Zákonné sociálne náklady 0,00
52x Osobné náklady 37 018,41 0,00 37 018,4137 018,410,00

531000 64,7564,7564,750,00Daň z motorových vozidiel 0,00
538000 231,80231,80231,800,00Ostatné dane a poplatky 0,00
53x Dane a poplatky 296,55 0,00 296,55296,550,00

543000 1 560,001 560,001 560,000,00Dary 0,00
54x Iné náklady na hospodársku činnosť 1 560,00 0,00 1 560,001 560,000,00

551001 4 910,004 910,004 910,000,00Odpis dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku 0,00
551002 -0,85-0,85-0,850,00Odpis dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku 0,00
55x Odpisy a opravné položky k dlhodobému majetku 4 909,15 0,00 4 909,154 909,150,00

568000 205,68205,68205,680,00Ostatné finančné náklady-VÚB a.s. 0,00
568001 210,00210,00210,000,00Ostatné finančné náklady-dodatočné výlohy iné banky 0,00
568100 812,07812,07812,070,00Ostatné finančné náklady-poistenie majetku 0,00
56x Finančné náklady 1 227,75 0,00 1 227,751 227,750,00

591000 14 895,9414 895,9414 895,940,00Splatná daň z príjmov 0,00
591991 0,750,750,750,00Splatná daň z príjmov-zrážka dane z úroku 0,00
591999 11 197,0011 197,0011 197,000,00Splatná daň z príjmov zrážková daň §43 0,00
59x Daň z príjmov a prevodové účty 26 093,69 0,00 26 093,6926 093,690,00

0,00 440 949,95 4 150,22 436 799,73436 799,73Náklady celkom

Výnosy

602000 4 023,444 023,440,000,00Tržby z predaja služieb 4 023,44
602010 326 430,05326 430,050,000,00Tržby z predaja služieb-reklama 326 430,05
604000 41 402,2641 402,260,000,00Tržby za tovar 41 402,26
60x Tržby za vlastné výkony a tovar 0,00 371 855,75 371 855,75371 855,750,00

648100 105 000,00105 000,000,000,00Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti-finančný dar 105 000,00
64x Iné výnosy z hospodárskej činnosti 0,00 105 000,00 105 000,00105 000,000,00

662000 4,034,030,000,00Úroky 4,03
66x Finančné výnosy 0,00 4,03 4,034,030,00

0,00 0,00 476 859,78 476 859,78476 859,78Výnosy celkom

40 060,05Hospodársky zisk celkom

40 060,05Hospodársky zisk za obdobie

Tlač vybraných záznamov: Dátum >= 01.01.2016, Dátum <= 31.12.2016
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Slovenská atletika s.r.o. Rok: 2016IČO: 47818662 Tlač vybraných záznamovDňa: 30.12.2016

Predloha zostavy

Riadok SkutočnosťText

1. Majetková bilancia1.
2. Hmotný majetok2. 41 334,44
3. Nehmotný  majetok3. 0,00
4. Financné investície4. 0,00
5. Fixný majetok5. 41 334,44
6. Zásoby6. 22 242,07
7. Pohladávky7. 34 563,68
8. Krátkodobý financný majetok8. 0,00
9. Hotovost9. 20 450,01

10. Obežné prostriedky10. 77 255,76
11. Ostatné aktíva11. 410,15
12. Aktíva celkom12. 119 000,35
13. Krátkodobé záväzky13. 67 516,66
14. Dlhodobé záväzky14. 93,60
15. Záväzky celkom15. 67 610,26
16. Imanie, akciový kapitál16. 9 205,24
17. Rezervy tvorené zo zisku17. 0,00
18. Vlastný kapitál celkom18. 9 205,24
19. Ostatné pasíva19. 0,00
20. Pasíva celkom20. 76 815,50
21. 21.
22. Zisky a straty22.
23. Tržby23. 476 859,78
24. Náklady24. 410 706,04
25. Zisk pred zdanením25. 66 153,74
26. Dan z príjmu26. 26 093,69
27. Zisk po zdanení27. 40 060,05
28. Podiely na zisku , dividendy28. 0,00
29. Nerozdelený zisk29. 40 060,05
30. 30.
31. Pomerové ukazovatele31.
32. Bežná likvidita32. 1,14
33. Krátkodobá likvidita33. 0,81
34. Dlhodobá zadlženost34. 0 %
35. Podiel aktív na vlastnom kapitály35. 12,93
36. Miera krytia úrokov36. 0,00
37. Rentabilita tržieb37. 14 %
38. Rentabilita aktív38. 56 %
39. Rentabilita vlastného kapitálu39. 435 %
40. Priemerná denná tržba40. 1 302,90
41. Obrat aktív ( dní)41. 91,34
42. Obrat obežných prostriedkov ( dní )42. 59,30
43. Doba obratu zásob43. 13,55
44. Priemerný pocet dní inkasa44. 26,53

Tlač vybraných záznamov: Dátum >= 01.01.2016, Dátum <= 31.12.2016
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