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Dodatok č. 1  

Výročná správa  

 

za rok 2017 

 

Slovenský atletický zväz 

 
V Bratislave, dňa 10. 04. 2019 
 



Zmeny vykonané v Dodatku č. 1 - Výročná správa SAZ za rok 2017 

 

Znenie textu z Výročnej správy SAZ za rok 2017 sa dopĺňa nasledovne: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výročná správa Slovenského 

atletického zväzu 
za rok 2017 

 

spoločnosť 
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Základné informácie o spoločnosti ATLETIKA, s. r. o. v likvidácií 
 

Právna forma:  spoločnosť s ručením obmedzeným 

Pôvodný názov: ATLETIKA, s. r. o. 

Sídlo:   Trnavská cesta 37 

831 04 Bratislava 

 

IČO:   35770244 

DIČ:   2021502230 

 

Dátum založenia: notárskou zápisnicou N 375/98, Nz 373/98 zo dňa 18. 12. 1998 

o založení spoločnosti v zmysle Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný 

Zákonník v znení novely.  

 

Dátum zápisu do OR: 04. 08. 1999 

 

Registrácia:  Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri, Okresný súd Bratislava 

I.,  

 odd. Sro, vl.č.19420/B 

 

Základné imanie: 6 639 € - peňažný prevod Slovenského atletického zväzu 

 

Orgány spoločnosti ATLETIKA, s. r. o. v likvidácií, ich zloženie 

a kompetencie 
Štatutárni zástupcovia  

        

Konateľ  Peter Bartošek      

 

V roku 2017 neboli vykonané žiadne zmeny v zložení orgánov obchodnej spoločnosti 

ATLETIKA, s. r. o. v likvidácií. 

 

V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ samostatne tak, že k napísanému alebo 

vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis. 

 

Zakladajúce dokumenty a predpisy spoločnosti ATLETIKA, s. r. 

o. v likvidácií 
 

V roku 2017 neboli vykonané žiadny zmeny v zakladajúcich dokumentoch a predpisoch 

obchodnej spoločnosti ATLETIKA, s. r. o. v likvidácií. Aktuálne znenie zakladajúcich 

dokumentov nájdete v Zbierky listín obchodného registra na: 

http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=24965&SID=2&P=1 

 

 

 

 

http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=24965&SID=2&P=1


2 
 

Predmet činnosti 

 
SK NACE  podľa Štatistického úradu SR: 

  73110 - Reklamné agentúry 

Obchodná spoločnosť ATLETIKA, s. r. o. v likvidácií bola založená predošlým vedením 

Slovenského atletického zväzu ešte v roku 1998 s predmetom činnosti definovaným ako: 

 reklamná a propagačná činnosť,  

 organizovanie kultúrnych a športových podujatí, 

 sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb,  

 kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/,  

 kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod,/

  

 rozširovanie periodickej a neperiodickej tlače,  

 prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu,  

 oprava a údržba športových zariadení, s výnimkou zásahov do vyhradených 

technických zariadení,  

 prieskum trhu,  

 prenájom motorových vozidiel,  

 sprostredkovanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu,  

 sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností,  

 faktoring a forfaiting, okrem vymáhania súdnych pohľadávok. 

  

Obchodná spoločnosť ATLETIKA, s. r. o. v likvidácií, pôvodným názvom ATLETIKA, s. r. 

o., vstúpila dňa 06. 09. 2012 do likvidácie. Od tohto dátumu  mali byť uskutočnené všetky 

právne úkony súvisiace s ukončením jej činnosti a následným výmazom z Obchodného 

registra. Likvidácia obchodnej spoločnosti bola zverená likvidátorovi Jánovi 

Cszontofalszkému,. Poverený likvidátor k 31. 12. 2018 neuskutočnil všetky právne úkony 

súvisiace s výmazom obchodnej spoločnosti ATLETIKA, s. r. o. v likvidácií z Obchodného 

registra. Slovenský atletický zväz po upozornení hlavnej kontrolórky športu, Ing. Alici 

Fisterovej, začal vec prešetrovať a snažil sa skontaktovať s likvidátorom obchodnej 

spoločnosti. Likvidátor dlhodho nekomunikuje so Slovenským atletickým zväzom a nereaguje 

na výzvy o podanie informácie o stave likvidácie uvedenej spoločnosti. V tejto veci SAZ 

požiadal o právnu pomoc Mgr. Branislava Rybanského, ktorý podnikal kroky, aby nastal 

posun v danej likvidácií. V roku 2019 sa SAZ rozhodol poveriť likvidáciou spoločnosti 

nového likvidátora vzhľadom na nečinnosť pôvodného. Novým likvidátorom obchodnej 

spoločnosti ATLETIKA, s. r. o. v likvidácií sa ku dňu 06. 03. 2019 stala  Ing. Vladimíra 

Némethová, ktorá v súčasnosti robí v mene spoločnosti právne úkony smerujúce k likvidácii v 

zmysle ust. § 72 a nasl. Obchodného zákonníka. 

 

Súdne spory 
 

Obchodná spoločnosť ATLETIKA, s. r.  o. v likvidácií  ku dňu 31. 12. 2017 nie je stranou 

v žiadnych súdnych sporoch. 
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Osobitné informácie o stave a vývoji obchodnej spoločnosti 

ATLETIKA, s. r. o. v likvidácií 
 

Obchodná spoločnosť ATLETIKA, s. r. o. v likvidácií v roku 2017 nenadobudla vlastné 

akcie, dočasné listy ani obchodné podiely v iných spoločnostiach. V obchodnej spoločnosti 

ATLETIKA, s. r. o. v likvidácií má Slovenský atletický zväz 100% majetkovú účasť. 

 

Obchodná spoločnosť ATLETIKA, s. r. o. v likvidácií nemá organizačnú zložku v zahraničí a  

nerealizuje činnosti v oblasti výskumu a vývoja, z uvedeného dôvodu nie je náplň pre 

účtovanie nákladov s tým súvisiacich.  

 

Činnosť obchodnej spoločnosti ATLETIKA, s. r. o. v likvidácií. nemá nepriaznivý vplyv na 

životné prostredie a v priebehu roka 2017 neboli zaznamenané žiadne negatívne vplyvy na 

životné prostredie, ani mimoriadne udalosti tohto typu. 

 

Prehľad nákladov a výnosov podľa zdrojov a pôvodu za 

ATLETIKA, s. r. o. v likvidácií 
 

Obchodná spoločnosť ATLETIKA, s. r. o. v likvidácií za rok 2017 vo svojej účtovnej 

evidencií nedosiahla žiadne náklady ani výnosy. 

 

 

Prehľad FO a PO, ktorým ATLETIKA, s. r. o. v likvidácií 

poskytla finančné prostriedky zo svojho rozpočtu, prevyšujúce 

v súčte sumu 5 000,- EUR a účel, na ktorý boli tieto prostriedky 

poskytnuté 
 

Obchodná spoločnosť ATLETIKA, s. r. o. v likvidácií za rok 2017 neposkytla žiadnej FO 

alebo PO finančné prostriedky zo svojho rozpočtu, prevyšujúce v súčte sumu 5000,- EUR. 
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Dodatok č. 1  

Výročná správa  

 

za rok 2016 

 

Slovenský atletický zväz 

 
V Bratislave, dňa 10. 04. 2019 
 



 
 

Zmeny vykonané v Dodatku č. 1 - Výročná správa SAZ za rok 2016 

Znenie textu z Výročnej správy SAZ za rok 2016 sa dopĺňa nasledovne: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výročná správa Slovenského 

atletického zväzu 
za rok 2016 

 

spoločnosť 

ATLETIKA, s. r. o. v likvidácií 
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Základné informácie o spoločnosti ATLETIKA, s. r. o. v likvidácií 
 

Právna forma:  spoločnosť s ručením obmedzeným 

Pôvodný názov: ATLETIKA, s. r. o. 

Sídlo:   Trnavská cesta 37 

831 04 Bratislava 

 

IČO:   35770244 

DIČ:   2021502230 

 

Dátum založenia: notárskou zápisnicou N 375/98, Nz 373/98 zo dňa 18. 12. 1998 

o založení spoločnosti v zmysle Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný 

Zákonník v znení novely.  

 

Dátum zápisu do OR: 04. 08. 1999 

 

Registrácia:  Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri, Okresný súd Bratislava 

I.,  

 odd. Sro, vl.č.19420/B 

 

Základné imanie: 6 639 € - peňažný prevod Slovenského atletického zväzu 

 

Orgány spoločnosti ATLETIKA, s. r. o. v likvidácií, ich zloženie 

a kompetencie 
Štatutárni zástupcovia  

        

Konateľ  Peter Bartošek      

 

V roku 2016 neboli vykonané žiadne zmeny v zložení orgánov obchodnej spoločnosti 

ATLETIKA, s. r. o. v likvidácií. 

 

V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ samostatne tak, že k napísanému alebo 

vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis. 

 

Zakladajúce dokumenty a predpisy spoločnosti ATLETIKA, s. r. 

o. v likvidácií 
 

V roku 2016 neboli vykonané žiadny zmeny v zakladajúcich dokumentoch a predpisoch 

obchodnej spoločnosti ATLETIKA, s. r. o. v likvidácií. Aktuálne znenie zakladajúcich 

dokumentov nájdete v Zbierky listín obchodného registra na: 

http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=24965&SID=2&P=1 

 

 

 

 

http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=24965&SID=2&P=1
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Predmet činnosti 

 
SK NACE  podľa Štatistického úradu SR: 

  73110 - Reklamné agentúry 

Obchodná spoločnosť ATLETIKA, s. r. o. v likvidácií bola založená predošlým vedením 

Slovenského atletického zväzu ešte v roku 1998 s predmetom činnosti definovaným ako: 

 reklamná a propagačná činnosť,  

 organizovanie kultúrnych a športových podujatí, 

 sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb,  

 kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/,  

 kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod,/

  

 rozširovanie periodickej a neperiodickej tlače,  

 prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu,  

 oprava a údržba športových zariadení, s výnimkou zásahov do vyhradených 

technických zariadení,  

 prieskum trhu,  

 prenájom motorových vozidiel,  

 sprostredkovanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu,  

 sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností,  

 faktoring a forfaiting, okrem vymáhania súdnych pohľadávok. 

  

Obchodná spoločnosť ATLETIKA, s. r. o. v likvidácií, pôvodným názvom ATLETIKA, s. r. 

o., vstúpila dňa 06. 09. 2012 do likvidácie. Od tohto dátumu  mali byť uskutočnené všetky 

právne úkony súvisiace s ukončením jej činnosti a následným výmazom z Obchodného 

registra. Likvidácia obchodnej spoločnosti bola zverená likvidátorovi Jánovi 

Cszontofalszkému,. Poverený likvidátor k 31. 12. 2018 neuskutočnil všetky právne úkony 

súvisiace s výmazom obchodnej spoločnosti ATLETIKA, s. r. o. v likvidácií z Obchodného 

registra. Slovenský atletický zväz po upozornení hlavnej kontrolórky športu, Ing. Alici 

Fisterovej, začal vec prešetrovať a snažil sa skontaktovať s likvidátorom obchodnej 

spoločnosti. Likvidátor dlhodho nekomunikuje so Slovenským atletickým zväzom a nereaguje 

na výzvy o podanie informácie o stave likvidácie uvedenej spoločnosti. V tejto veci SAZ 

požiadal o právnu pomoc Mgr. Branislava Rybanského, ktorý podnikal kroky, aby nastal 

posun v danej likvidácií. V roku 2019 sa SAZ rozhodol poveriť likvidáciou spoločnosti 

nového likvidátora vzhľadom na nečinnosť pôvodného. Novým likvidátorom obchodnej 

spoločnosti ATLETIKA, s. r. o. v likvidácií sa ku dňu 06. 03. 2019 stala  Ing. Vladimíra 

Némethová, ktorá v súčasnosti robí v mene spoločnosti právne úkony smerujúce k likvidácii v 

zmysle ust. § 72 a nasl. Obchodného zákonníka. 

 

Súdne spory 
 

Obchodná spoločnosť ATLETIKA, s. r.  o. v likvidácií  ku dňu 31. 12. 2016 nie je stranou 

v žiadnych súdnych sporoch. 
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Osobitné informácie o stave a vývoji obchodnej spoločnosti 

ATLETIKA, s. r. o. v likvidácií 
 

Obchodná spoločnosť ATLETIKA, s. r. o. v likvidácií v roku 2016 nenadobudla vlastné 

akcie, dočasné listy ani obchodné podiely v iných spoločnostiach. V obchodnej spoločnosti 

ATLETIKA, s. r. o. v likvidácií má Slovenský atletický zväz 100% majetkovú účasť. 

 

Obchodná spoločnosť ATLETIKA, s. r. o. v likvidácií nemá organizačnú zložku v zahraničí a  

nerealizuje činnosti v oblasti výskumu a vývoja, z uvedeného dôvodu nie je náplň pre 

účtovanie nákladov s tým súvisiacich.  

 

Činnosť obchodnej spoločnosti ATLETIKA, s. r. o. v likvidácií. nemá nepriaznivý vplyv na 

životné prostredie a v priebehu roka 2016 neboli zaznamenané žiadne negatívne vplyvy na 

životné prostredie, ani mimoriadne udalosti tohto typu. 

 

Prehľad nákladov a výnosov podľa zdrojov a pôvodu za 

ATLETIKA, s. r. o. v likvidácií 
 

Obchodná spoločnosť ATLETIKA, s. r. o. v likvidácií za rok 2016 vo svojej účtovnej 

evidencií nedosiahla žiadne náklady ani výnosy. 

 

 

Prehľad FO a PO, ktorým ATLETIKA, s. r. o. v likvidácií 

poskytla finančné prostriedky zo svojho rozpočtu, prevyšujúce 

v súčte sumu 5 000,- EUR a účel, na ktorý boli tieto prostriedky 

poskytnuté 
 

Obchodná spoločnosť ATLETIKA, s. r. o. v likvidácií za rok 2016 neposkytla žiadnej FO 

alebo PO finančné prostriedky zo svojho rozpočtu, prevyšujúce v súčte sumu 5000,- EUR. 

 


