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1. Úvod - Slovenský zväz cyklistiky (ďalej len SZC) 
 
Registračné číslo: VVS/1-900/90-46-10 z 08.03.2017 

Sídlo: Junácka 6, 832 80 Bratislava 

Korešpondenčná adresa: Kukuričná 13, 831 03 Bratislava 

IČO: 00684112 

DIČ: 2021710317 

Dátum založenia: 4.7.1990 

Štatutárny orgán SZC: prezident, generálny sekretár  

webstránka:      www.cyklistikaszc.sk 

e-mail:   szc@cyklistikaszc.sk 

 

Slovenský zväz cyklistiky je neziskovou športovou organizáciou, ktorá má právnu formu 

občianskeho združenia a na území Slovenskej republiky plní úlohy národného športového 

zväzu. Hlavným cieľom neziskovej organizácie je najmä výchova a vzdelávanie mládeže, 

presadenie a ochrana slovenskej cyklistiky, zvyšovanie jej spoločenskej prestíže doma 

i v zahraničí, starostlivosť o jej všestranný rozvoj ako aj ochrana práv a oprávnených záujmov 

jeho členov v súvislosti s ich činnosťou v rámci SZC. Presadzuje záujmy cyklistiky vo vzťahu 

k štátnym, regionálnym, mestským a obecným úradom. Organizuje cyklistiku v jej 

výkonnostnej forme a rozvíja mládežnícku, rekreačnú a veteránsku cyklistiku. Zabezpečuje, 

organizuje a riadi štátnu reprezentáciu Slovenskej republiky a zastupuje slovenskú cyklistiku 

v rámci medzinárodných vzťahov, úzko spolupracuje s národnými a medzinárodnými 

športovými inštitúciami. 

Slovenský zväz cyklistiky je členom Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV), 

medzinárodnej cyklistickej federácie - Union Cycliste Internationale  (UCI) a európskej 

cyklistickej federácie  -  Union Europénne de cyclisme (UEC). 

 

Zmeny vykonané v zakladajúcom dokumente a iných predpisoch 
 
Konferencia prijala dňa 11.2.2017 nové Stanovy podľa zákona o športe a Stanovy nadobudli 

účinnosť registráciou na Ministerstve vnútra dňa 8.3.2017, číslo spisu VVS/1-900/90-46-10. 
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Osvedčenie o uznaní za národný športový zväz
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2. Organizačná štruktúra SZC 
 

Prezident:                                          Peter Privara          - štatutárny orgán SZC 

Generálny sekretár:                           Katarína Jakubová - štatutárny orgán SZC 

Viceprezident SZC:                           Ján Žilovec 

Kontrolór:                                          Ladislav Dobrovolný 

Koordinátor pre CC:                          Martin Riška 

Športový riaditeľ CTM, voz. park:   Michal Rohoň 

Sekretariát:                                        Alena Diabelková 

Licencie SZC, registrácie:                Karolína Belás 

Ek. referentka, licenčný účet:           Veronika Hajasteková 

Ekonomická referentka:                    Dana Hanáková 

PR manažérka:                                  Katarína Ďurková 

 
Výkonný výbor SZC (VV SZC) 
 
Peter Privara prezident SZC 

Ján Žilovec horská cyklistika XC 

Ľuboš Chren cestná cyklistika/mládež 

Matej Vyšňa cestná cyklistika 

Branislav Delej dráhová cyklistika 

Filip Čillík BMX – bikros/freestyle 

Tomáš Vrbovský horská cyklistika DH/4X 

Andrea Hajdú sálová cyklistika 

Mgr. Martin Fraňo cyklokros 

Štefan Nagy cyklotrial 

Mgr. Ladislav Longauer cyklistika pre všetkých 

Branislav Režňák paracyklistika 

Pavol Miazdra predseda komisie rozhodcov 
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Komisie pri Slovenskom zväze cyklistiky 
 
Kontrolná komisia SZC 
 
Ladislav Dobrovolný - kontrolór SZC, predseda 

Ing. Peter Danovský - člen 

Ing. Vladimír Došek - člen 

Stanislav Holec - člen 

Milan Jurčo - člen 

Ján Ševčík - člen 

 

Arbitrážna rada SZC 
 
Ing. Dušan Krkoška - predseda 

Miroslav Dobrovolný - člen 

Ing. Marianna Fiamová - člen 

Maroš Kováč - člen 

Vendelín Kvetan - člen 

RNDr. Milan Schürger - člen 

 

Disciplinárna komisia SZC 
 
Mgr. Matúš Radosa - predseda 

Peter Bačík - člen 

PaeDr. Martin Belás, PhD. - člen 

Ľuboš Bodiš - člen 

Ladislav Čúzy - člen 

Ing. Pavel Hollý - člen 

Branislav Labanc - člen 

Ján Malachovský - člen 

Karol Mlynár - člen 
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Športovo-technická komisia SZC 

 

Martin Riška – predseda, cestná cyklistika 

Ľuboš Bodiš – horská cyklistika/cross country 

Mgr. Karolína Belás - SZC 

Ing. Dušan Krkoška – cyklistika pre všetkých 

Bohuslav Kujovič – dráhová cyklistika 

Martin Maurer – bikros BMX 

Štefan Pčola – cyklotrial 

Július Szeder – sálová cyklistika 

Ing. Marek Varhaňovský – cyklokros 

Tomáš Vrbovský – horská cyklistika/zjazd 

 

Trénersko-metodická komisia 

 

PaeDr. Martin Belás, PhD. - predseda 

Mgr. Martin Bodiš - člen 

Róbert Glajza - člen 

Mgr. Vladimír Hnáth - člen 

Mgr. Juraj Karas, PhD. - člen 

Mgr. Michal Rohoň - člen 

Mgr. Adam Szabó - člen 

Mgr. Juraj Zeman - člen 

 

Marketingová komisia SZC 

 

PhDr. Katarína Ďurková, PhD. – predsedníčka 

Mgr. Lukáš Timko - člen 
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3. Prehľad činností vykonaných v roku 2018 
 
Rok 2018 môžeme považovať za ďalší úspešný rok v histórii slovenskej cyklistiky. Obdobie 

rokov 2010-2020 bude určite považované za veľmi úspešné. Aj keď väčšina bude hovoriť o ére 

Petra Sagana, nemôžeme zabúdať ani na množstvo ďalších cyklistov a reprezentantov, ktorí 

dosahovali veľmi kvalitné výsledky v rôznych odvetviach cyklistiky. 

Väčšinou spomíname len športové úspechy a všetci vieme, že za nimi stoja ľudia, ktorých 

možno verejnosť až tak nepozná a sú nimi tréneri, mechanici, maséri, rozhodcovia, organizátori 

dobrovoľníci a samozrejme rodičia. 

V roku 2018 sme zaregistrovali spolu 186 cyklistických klubov s celkovým počtom členov 

2 491 a zároveň vydaných licencií. Slovenská cyklistika neustále napreduje, veríme, že aj 

ďalšie roky budú rovnako úspešné a počet členov sa bude stále zvyšovať. Dosiahli sme veľké 

množstvo kvalitných výsledkov vo všetkých odvetviach. Za najkrajší cyklistický zážitok tejto 

sezóny môžeme považovať víťazstvo Petra Sagana na najťažšej klasike Paríž Roubaix. Na 

pretekoch Tour de France vyrovnal rekord Erika Zabela a to víťazstvom v bodovacej súťaži a 

ziskom šiesteho zeleného dresu. 

Na majstrovstvách Európy v krasojazde vybojovala naša elitná štvorica strieborné medaile. 

Samuel Hlavatý skončil na majstrovstvách sveta v cyklotriale na skvelom piatom mieste 

prvýkrát v kategórii elite. Tereza Medveďová vybojovala na majstrovstvách Európy 

v olympijskej disciplíne scratch štvrté miesto v dráhovej cyklistike. 

Aj v roku 2018 sa konali dva významné kongresy. Svetový kongres UCI sa uskutočnil počas 

majstrovstiev sveta v cestnej cyklistike v rakúskom Innsbrucku v septembri 2018. Prezident 

SZC bol na tomto kongrese oficiálne uvedený do funkcie prezidenta komisie cyklokrosu UEC.  

SZC predĺžil zmluvu s dodávateľmi oblečenia firmou Santini na ďalšie štyri roky a na tlačovej 

konferencii sme pred majstrovstvami sveta predstavili nový dizajn reprezentačných dresov. 

Európsky Kongres UEC sa uskutočnil v marci 2018 v tureckom Istanbule. Za slovenský zväz 

cyklistiky sa kongresov zúčastnili prezident SZC a generálna sekretárka SZC. 

SZC napreduje aj v domácom prostredí diplomacie kde sa snaží aktívne lobovať v prospech 

cyklistiky. Prezident SZC sa dva krát stretol s premiérom SR pánom Petrom Pelegrínim. Taktiež 

viac krát s ministerkou školstva, vedy, výskumu a športu pani Martinou Lubyovou, ktorá ho 

dokonca menovala za člena rady Ministerky školstva, vedy výskumu a športu SR pre šport. 

Niekoľko krát sa stretol prezident SZC s prezidentom Slovenského olympijského a športového 
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výboru pánom Antonom Siekelom. Výrazne sa zlepšila komunikácia a vzťahy SZC aj so 

sekciou športu, kanceláriou hlavnej kontrolórky športu a spolupráca s SOŠV. Slovenský zväz 

cyklistiky sa aktívne usiluje o schválenie veľkého projektu Národné cyklistické centrum 

a v priebehu roka 2019 by sa v tejto veci malo definitívne rozhodnúť. 

 

Mládež 

 

V roku 2018 sme celkovo pre mládež prerozdelili na základe kritérií  sumu 691 736,56,- Eur, 

podporili sme 17 Centier talentovanej mládeže a tiež Zväzové centrá prípravy mládeže do 23 

rokov. Hlavným cieľom starostlivosti o mládež je zvýšenie členskej základne a podpora našich 

klubov. 

Na základe kritérií bolo prerozdelených 412 147,73,- Eur a to v členení: 

Centrá talentovanej mládeže v sume 306 600,- Eur, 

Zväzové centrá prípravy mládeže v sume 65 497,35,- Eur, 

podporované projekty mládeže v sume 40 050,38,- Eur. 

V roku 2018 sme na základe zákona o športe pokračovali v prerozdelení financií pre mládež do 

23 rokov a to 15% z príspevku ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu sumou 

279 588,83,- Eur medzi 71 našich klubov. Kritériom tohto prerozdelenia bola účasť na 

minimálne troch podujatiach organizovaných pod hlavičkou SZC. Tento princíp prerozdelenia 

financií na základe kvantity zostáva v platnosti aj pre ďalší rok. 

V roku 2018 bolo 10 pretekárov zaradených do Národného športového centra, kde mali 

možnosť profesionálnej diagnostiky, lekárskych prehliadok atď. Bolo im pridelených 7 000,- 

Eur. 
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Medzinárodné preteky organizované na Slovensku 

 

V roku 2018 sa uskutočnil 62. ročník medzinárodných cyklistických pretekov Okolo Slovenska 

v etapových mestách: Poprad, Štrbské pleso, Dubnica nad Váhom, Nitra a Galanta. 62. ročník 

sa niesol pod názvom z východu na západ. Bolo to najvýznamnejšie cyklistické a vôbec 

športové podujatie v roku 2018. Ako aj predchádzajúci ročník aj tento ročník bol zaradený v 

kategórii UCI 2.1 a medzinárodnými komisármi ohodnotený na veľmi vysokej úrovni a rovnako 

aj cyklistickými odborníkmi je považovaný za historicky najlepší. Prvý krát v histórii na našich 

pretekoch štartovali world tour tímy. Najúspešnejší tím roku 2018 bol Quick-Step Floors na 

čele s Julienom Alaphilippom, ktorý to celkovo aj vyhral a taktiež tím Bora Hansgrohe aj so 

slovenskými cyklistami Jurajom Saganom a Erikom Baškom. Martin Haring, jazdec nášho 

jediného kontinentálneho tímu Dukla Banská Bystrica sa stal víťazom bodovacej súťaže. 

Podujatie sa konalo pod záštitou ministerky školstva vedy výskumu a športu. 

V roku 2018 bolo výborne zorganizované aj podujatie V4. V priestoroch Slovakia Ringu sa 

konala aj 24H, kde je SZC už tradične spoluorganizátor. Detská tour Petra Sagana v spolupráci 

so SZC prebehla opäť v niekoľkých kolách na veľmi vysokej úrovni. Toto podujatie nám 

prináša do cyklistiky veľa nových talentov a veríme, že naša spolupráca bude pokračovať aj v 

ďalších rokoch.  Výborne a profesionálne zorganizovaný bol aj 55. ročník medzinárodných dní 

cyklistiky v Dubnici nad Váhom pre juniorov a kadetov. 

Veľmi dobre sa zhostili svojej úlohy aj organizátori podujatí UCI C2 v cyklokrose a horskej 

cyklistike cross country. V roku 2018 pribudlo aj podujatie UCI C1 v Poprade, ktoré bolo 

odvysielané prostredníctvom STV v priamom prenose. 

Prvýkrát sa na našom jedinom velodróme v Prešove organizovalo medzinárodné podujatie 

kategórie C2 v dráhovej cyklistike. Bolo zvládnuté na profesionálnej úrovni a štartovali tam 

pretekári z rôznych kútov sveta. 

Pochvalu celého SZC ale aj cyklistických nadšencov si zaslúžia všetci organizátori 

majstrovstiev Slovenska, slovenských pohárov ale aj verejných pretekov v jednotlivých 

odvetviach, bez ktorých by slovenská cyklistika nemohla fungovať a naše talenty by nemali 

možnosť napredovať vo svojej športovej kariére. 

V cyklotriale sa organizovali medzinárodné hry mládeže pod názvom Youth Games. V Púchove 

sa tradične organizoval európsky pohár v cyklistike zdravotne postihnutých. 
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Práca sekretariátu a Výkonného výboru SZC (VV SZC) 

 

Počas roka 2018 nám z dôvodu čerpania materskej dovolenky pribudla nová asistentka Alena 

Diabelková a nová ekonomická pracovníčka Veronika Hajasteková. 

 

Sekretariát SZC pracuje v zložení: 

prezident SZC - Peter Privara, 

generálna sekretárka SZC - Katarína Jakubová, 

asistentka - Alena Diabelková, 

športový riaditeľ pre mládež - Michal Rohoň, 

licenčná pracovníčka - Karolína Belás, 

ekonomická referentka - Dana Hanáková a  Veronika Hajasteková, 

Kontrolór SZC - Ladislav Dobrovoľný, 

práca s médiami - Katarína Ďurková, 

koordinátor pre cestnú cyklistiku - Martin Riška. 

 

Výkonný výbor SZC sa v roku 2018 stretol 9 krát. Na svojich rokovaniach pracoval v oblasti 

riešenia bežnej agendy zväzu a zapodieval sa tiež problémami, ktoré vznikli počas roku. Taktiež 

sa zaoberal odporučeniami kontrolnej komisie SZC a uzneseniami z konferencie SZC. 

Rokovania prebiehali bez väčších rozporov. Rozhodnutia prijaté VV SZC smerovali k podpore 

a rozširovaniu cyklistiky na Slovensku. Zasadnutia boli zvolávané v pravidelných intervaloch 

a ani raz sa nestalo, že by VV SZC nebol uznášania schopný. V priebehu roka došlo v zložení 

VV SZC k viacerým zmenám. Do VV SZC bol za dráhovú cyklistiku kooptovaný pán Branislav 

Delej. V závere roku sa svojho členstva vzdal pán Štefan Pčola a za odvetvie trial bol 

kooptovaný do VV SZC pán Štefan Nagy. Obdobná situácia vznikla aj v odvetví BMX, kde na 

miesto pána Petra Grznára bol kooptovaný pán Filip Čillík. 

Ďalšou zmenou je, že Slovenský zväz cyklistiky sa presťahoval na novú adresu: Kukuričná 13 

v Bratislave, nakoľko prebieha na Junáckej ulici v dome športu rozsiahla rekonštrukcia. 

Školenia trénerov prebiehajú aj naďalej v spolupráci s trénermi fakulty telovýchovy a športu. 

Podarilo sa nám vyškoliť spolu 74 trénerov. Chceme aby táto spolupráca aj naďalej pokračovala 

a naši tréneri tak mohli získať trénerské vzdelanie alebo vyšší kvalifikačný stupeň. Počet týchto 

trénerských školení je závislý od počtu prihlásených trénerov. 
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Môžeme konštatovať, že naši rozhodcovia výrazne skvalitnili svoju prácu a na ich rozvoj im 

bola zakúpená časomiera a cieľová kamera s vysielačkami. V ďalšom období máme v pláne ich 

techniku doplniť. Počas roka taktiež prebiehali aj školenia rozhodcov. Veľmi aktívne pracoval 

počas svojich kontrolných dní ale aj mimo nich a aktívne sa zúčastňoval aj zasadnutí VV SZC 

Kontrolór SZC, pán Ladislav Dobrovolný. 

Aj v roku 2018 sme prostredníctvom portálu verejného obstarávania zakúpili dva nové automobily 

a to: škoda SuperB kombi a Mercedes Sprinter. 

Nemáme problém získať partnerov pre jednotlivé podujatia, ako napr. Okolo Slovenska, 

Majstrovstvá Slovenskej republiky a Českej republiky, Majstrovstvá sveta, Zlatý pedál atď. ale 

nepodarilo sa nám doposiaľ získať generálneho partnera pre Slovenský zväz cyklistiky. Pre 

dlhodobú prácu s mládežou sa stále spoliehame na štátny príspevok. 

 

4. Finančná správa 

 

V roku 2018 boli SZC pridelené finančné prostriedky od ministerstva školstva, vedy, výskumu 

a športu SR vo výške 1 860 406,- Eur. Ďalej príspevok pre športovcov v top tíme v sume 

57 561,- Eur a organizovanie významných súťaží v sume 100 000,- Eur, príspevok na 

podporovaného športovca 2 000,- Eur. 

Príjmy licenčného účtu tvoria ich finančné prostriedky od sponzorov, príspevky od Európskej 

cyklistickej federácie UEC, medzinárodnej cyklistickej federácie UCI a v konečnom dôsledku 

poplatky klubov za registrácie, licencie, prestupy a pokuty. 

Výdavky licenčného účtu tvoria ich náklady na organizáciu Zlatého pedála, finančné ceny pre 

Okolo Slovenska, zálohy jednotlivých odvetví, materiálovo-technické zabezpečenie 

majstrovstiev Slovenska, spolufinancovanie SZC. 

Slovenský zväz cyklistiky účtuje v sústave podvojného účtovníctva. V zmysle zákona 

o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. sme povinní časovo rozlišovať náklady a výnosy. Ročná 

účtovná závierka tvorí prílohu k tejto správe. 
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REPREZENTÁCIA 938 025,53  

Činnosť reprezentačných zložiek 674 940,16  

Domáce súťaže 108 402,27  

ME Dánsko 16 264,00  

MS Bergen 11 000,00  

Podpora MS mimo kontinent 4 822,00  

Podpora OH tím 24 951,00  

Odmeny športovcom a trénerom za výsledky v r. 2016 5 772,00  

Reprezentační tréneri 15 840,00  

Podpora klubov 20 000,00  

Materiálno-technické zabezpečenie 56 034,10  

MLÁDEŽ 653 580,00  

Náklady na činnosť v zmysle zmlúv s CTM 269 500,00  

Náklady na činnosť v zmysle zmlúv so ZCPM 65 500,00  

Tréneri mládeže 37 100,00  

Podpora klubov U23 281 480,00  

VYBRANÍ ŠPORTOVCI 57 561,00  

Peter Sagan 57 561,00  

VYBRANÉ SÚŤAŽE 310 013,95  

Medzinárodné preteky Okolo Slovenska 230 852,15  

Európsky pohár zdravotne postihnutých 3 500,00  

Medzinárodné dni cyklistiky Dubnica /Váhom 15 000,00  

Detská tour Petra Sagana 20 000,00  

Nitra mládežnícke etapové preteky 1 400,00  

Mládežnícke preteky - cyklotrial 10 000,00  

Slovenský pohár C1 Poprad 4 500,00  

Grand prix Prešov 2 000,00  

Visegrad V4 a Slovenský pohár Trnava 15 261,80  

Festina 24h. Wembo MTB European Championship 5 100,00  

EYOF 2018 2 400,00  

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY 96 000,00  

Mikrobus a mechanické vozidlo 72 000,00  

Cieľová kamera a príslušenstvo 24 000,00  
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PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY   349 241,23  

Mzdy administratívnych pracovníkov (cena práce) 90 451,00  

Kancelárske potreby, poštovné, telefón, drobný nákup 8 366,61  

Služby: účtovníctvo, webhosting, ostatné služby 73 731,96  

Orgány SZC (zasadnutia VV SZC) 13 167,00  

Administratívne priestory: prenájom kancelárie a parkovanie 21 828,00  

Náklady na služobné autá a motorky 22 173,98  

Odpisy 47626,97  

Odpis pohľadávky               1400  

Poistenie a iné poplatky  3 450,71  

Réžia – opravy, PC, služobné cesty domáce a zahraničné, 
marketing 

67 045,00  

   

 
Zásadné zmeny aktív a pasív Slovenského zväzu cyklistiky v roku 2018 netto 
po odpisoch: 
     31.12.2018  31.12.2017 

 Dlhodobý nehmotný majetok    37000,03          0,00     

 Dlhodobý hmotný majetok  162664,83            82453,01 

Dlhodobý finančný majetok        6639,-                       6639,-   

    Krátkodobé pohľadávky        210,-    5100,- 

Bankové účty      61630,74           272783,10 

Pokladnica          609,90               1088,74   

Náklady budúcich období      8734,76    3233,- 

Majetok spolu:   277489,26           371296,85 

Nevysporiadaný HV min. rokov  46445,51  46236,- 

Hospodársky výsledok            -24353,40      209,51 

Rezervy            0,-          0,- 

Záväzky zo soc. fondu      541,80      298,80 

Krátkodobé záväzky    14826,17    4424,08    

Záväzky k štátnemu rozpočtu 44949,23           250000,00   (Velodróm Prešov) 

Výnosy budúcich období   195079,95           70128,46 

Vlastné a cudzie zdroje spolu  277489,26           371296,85 
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Spolu výnosy v roku 2018: 2380068,31 
 
Nezdaňované výnosy v roku 2018: 2272067,16 
 
Výnos Suma v € 

Ostatné služby 114 131,15 € 

Iné ostatné výnosy 14 947,45 € 

Prijaté príspevky od iných organizácii 75627,59 € 

Prijaté príspevky od fyzických osôb 4500,00 € 

Prijaté členské príspevky 22010,50 € 

Tržby z predaja majetku 150,00 € 

Dotácie MŠVVaŠ SR (účet 691001) 2 135 626,66 € 

Ostatné pokuty a penále 1 664,90 € 

Prijaté príspevky z podielu zaplatenej dane 11410,06 € 

Spolu: 2 380 068,31 € 

 
Zdaňované výnosy v roku 2018: 108001,15 
 
Spolu náklady v roku 2018: 2404421,71 
 
Nezdaňované náklady v roku 2018:  2273436,52 
 

Náklad Suma v €  

Spotreba materiálu (501) 63 232,09 € 

Opravy a udržiavania (511) 6 534,18 € 

Cestovné (512) 2 667,73 € 

Náklady na reprezentáciu, občerstvenie (513) 1 453,82 € 

Ostatné služby (518) 245 282,63 € 

Osobné náklady ( mzdy + poistenie, sociálne 

náklady 

104 861,46 € 

Ostatné dane a poplatky 1 816,48 € 

Odpísanie pohľadávky 1 400,00 € 

Osobitné náklady 1 892 861,47 € 
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Odpisy dlhodobého nehmotného majetku 

a dlhodobého hmotného majetku 

47 626,97 € 

Iné ostatné náklady 33 370,62 € 

Úrok 0,01 € 

Pokuty 3 314,25 € 

Spolu: 2 404421,71 € 

 

Zdaňované náklady – náklad súvisiaci s reklamnou činnosťou v roku 2018: 
130985,19 
  
Stav a pohyb majetku a záväzkov 
 
     31.12.2018  31.12.2017 
Dlhodobý nehmotný majetok    37000,03          0,00 

Dlhodobý hmotný majetok  162664,83  82453,01 

Dlhodobý finančný majetok      6639,-    6639,-   

Krátkodobé pohľadávky        210,-    5100,- 

Bankové účty      61630,74           272783,10 

Pokladnica          609,90    1088,74   

Náklady budúcich období      8734,76    3233,- 

Majetok spolu:   277489,26           371296,85 

Nevysporiadaný HV min. rokov   46445,51  46236,- 

Hospodársky výsledok   -24353,40      209,51 

Rezervy              0,-          0,- 

Záväzky zo soc. fondu        541,80      298,80 

Krátkodobé záväzky     59775,40           254424,08 

Z toho záväzky k štátnemu rozpočtu   44949,23           250000,00   (Velodróm Prešov) 

Výnosy budúcich období   195079,95         70128,46 

Vlastné a cudzie zdroje spolu 277489,26           371296,85 
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Návrh na vysporiadanie výsledku hospodárenia 
 
Strata z roku 2018 vo výške 24353,40 Eur bude použitá na vysporiadanie hospodárskeho 

výsledku minulých období Slovenského zväzu cyklistiky v celej výške. 

Prehľad nákladov, ktoré poskytol SZC o. z. zo svojho rozpočtu prevyšujúce v súčte sumu 

5000,- € a účel na ktorý boli použité: 

 
Suma/náklad Prijímateľ Účel 

98 389,85 € 
SANTINI MAGLIFICIO SPORTIVO 
s.r.l., Taliansko, IT01631560164 

športové oblečenie, hradené 
zápočtom 

102 345,73 € 

DRIFT s. r. o. Kutuzovova 21, 
Bratislava, 
IČO: 35834803 Organizovanie  pretekov 

49 085,73 € 
Motor-Car Bratislava, spol.s r.o., 
Tuhovská 5, Bratislava, IČO: 35828161 Mikrobus 

40 874,57 € 
DKV Euro Service GmbH, 
DE119375450 Pohonné hmoty 

33 319,20 € 
Vojtek Jozef., Bancíkovej 1/A, Martin, 
IČO: 32664192 Rádiové spojenie 

27 093,00 € 
Geo Travel s. r. o., Tekovská 5, 
Bratislava, IČO: 47424524 Letenky 

23 523,00 € 
VIDEOCOM Štancel, s. r. o. Hlavné 
námestie 37, Kežmarok, IČO: 36485195 Cieľová technika rozhodcov 

22 890,00 € 
DANUBIASERVICE, a.s., Rožňavská 
30, 821 04 Bratislva, IČO:31397549 Osobné auto 

16 775,85 € Mgr. Michal Rohoň, IČO: 50107020 Trénerská a organizačná činnosť 

14 440,00 € Dana Hanáková, IČO: 41475810 
Administratíva štátneho 
rozpočtu 

13 584,91 € 
Dom športu, s. r. o. Slnečnicová 28 
Šamorín, IČO: 35862289 Nájomné kancelárie parkovanie 

13 063,92 € 

ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA 
DVORECKÝ & PARTNERI s. r. o., 
Froslingova Bratislva IČO: 35967421 Právne služby 

11 890,48 € 
CODUM s.r.o. Vranovská 59 Bratislava 
IČO: 35684038 Kancelársky nábytok 

11 863,00 € 
Robert Glajza, Teplická 1, Poprad ICO: 
32864647 Trénerská a organizačná činnosť 

11 604,30 € 
Koidl Walter Christian, Rakusko 
ATU62294902 Ubytovanie 

10 800,00 € 
ŠK Velodrom Prešov, Na rurkach 12, 
Prešov IČO:42339502 Organizovanie pretekov 

10 342,40 € 
SATEL - SLOVAKIA, s.r.o., Mnoheľova 
825, Poprad IČO:31712797 Ubytovanie, služby 
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10 101,00 € 
PARILLA rental LED SCREENS IČO: 
51725886 Prenájom obrazovky 

9 684,00 € 
HEIM Trade, Brno, Česká republika, 
ICO: 44318821 Prenájom kancelárií 

9 650,00 € Martin Riška, IČO: 37432397 Tréner 

9 100,00 € 
BRISK s. r. o., Bottova, Žilina, 
ICO:51258188 Cyklo kemp 

9 072,00 € 
ŠPORT PRESS, s. r. o., Francisciho 4, 
Bratislava, IČO: 31330789 Reklama a marketing 

8 739,50 € BIKEPRO SK, s. r. o.ICO: 36629146 materiál 

7 080,00 € 

SLOVKARPATIA HOTEL, a.s., 
Bajkalská 25/A,  Bratislava, IČO: 
43866221 Ubytovanie, služby 

7 967,40 € 

Cyklistický klub Lokomotíva-Rača, 
Černockého 2 Bratislava, IČO: 
31769047 Účtovníctvo, mzdy 

7 795,00 € Dávid Hikel, IČO: 51215837 Trénerská činnosť 
7 715,30 € Suchý Gabriel, IČO: 37185306 Cyklomateriál 
7 700,00 € Andrea Medveďová, ICO: 41272978 Trénerská činnosť 

7 314,08 € 
pelicantravel.com s.r.o., Námestie SNP 
6, Bratislava, IČO: 35897821 letenky 

7 200,00 € 
1ENERGY s.r.o., Mojmírova 8, Košice, 
IČO: 46740112 

Technické zabezpečenie 
pretekov 

7 000,00 € 
František Sitora - CYKLOSPORT IČO: 
30463645 Príprava mládeže 
 

6998,40 € 
Devonic s.r.o. Banská Bystrica IČO: 
43995772 Trofeje 

6 978,00 € 
3AL biketrial club Poprad, 
ICO:42086124 

Technické zabezpečenie 
pretekov 

6 900,00 € Rastislav Kubovčík, IČO: 50927965 Tréner 

6 600,00 € 
UNITREK BIKE TEAM Poprad, ICO: 
42088054 Organizácia pretekov 

6 521,89 € 
DTS DALET TRAVEL SERVICE, s.r.o. 
ICO: 35904887 letenky 

6 484,07 € 
LeasePlan Slovakia, s. r. o., Ševčenkova 
34, Bratislava, IČO: 44558970 Prenájom áut na preteky 

6 290,00 € Blažek Martin ICO: 32077076 materiál 

6 263,95 € 
Cyklistický spolok Žilina, ICO: 
30227739 Športový riaditeľ 

6 100,00 € Ing. Peter Súľovský ICO:41698134 Zabezpečenie financovania 
5 906,00 € PRO CYCLING, s.r.o. ICO:44556063 sústredenie 

5 865,48 € 
MANORVIEW DEVELOPMENTS 
LIMITED, GB154538990 ubytovanie 

5 587,93 € 
UCI medzinárodná cyklistická únia, Ch 
de la Melee 12, Aigle, CH poplatky 

5 128,50 € Kaskády, s.r.o. ICO:36522279 ubytovanie 
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5 118,98 € DOLAN BIKES LTD materiál 
5 026,80 € Sports-Info Media, s.r.o., ICO: 45870578 Administrácia web 

 Peter Privara Hrubá mzda 
 Katarína Jakubová Hrubá mzda 
 Karolína Belás Hrubá mzda 
 Alena Diabelková Hrubá mzda 
 

Slovenský zväz cyklistiky je jediným spoločníkom spoločnosti Slovenský zväz cyklistiky 

s. r. o, Junácka 6, 832 80 Bratislava IČO: 36 677 477. 

Spoločnosť je zaregistrovaná na Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. Oddiel: Sro, 

Vložka číslo: 42397/B. Deň zápisu: 22. 09. 2006 

Spoločnosť je platcom DPH a všetky jej príjmy v roku 2018 boli daňovými príjmami. 

a) Prehľad vykonávaných činností a projektov – Spoločnosť spoluorganizuje a spolufinancuje 

hlavne tieto projekty 

- Medzinárodné cestné cyklistické preteky Okolo Slovenska 

- Vyhodnotenie najlepšieho cyklistu Zlatý pedál 

 

b) Prehľad dosiahnutých športových výsledkov – túto činnosť spoločnosť nemá 

c) Ročná účtovná uzávierka s. r. o. je zverejnená na www.finstat.sk  

Zásadné zmeny aktív a pasív Slovenského zväzu cyklistiky s. r. o. v roku 2018 netto po 
odpisoch: 
     31.12.2018  31.12.2017 
Dlhodobý hmotný majetok          0,-            0,-  
Krátkodobé pohľadávky  16695,76      6996,- 

Daňové pohľadávky           0,-      4029,82  

Bankové účty      5187,62      6268,33 

Pokladnica        360,19                       0,-   

Náklady budúcich období          0,-            0,- 

Majetok spolu:   22243,57    17294,15 

Nevysporiadaný HV min. rokov   7651,71     -5547,51 

Hospodársky výsledok    3370,39    13199,22 

Rezervy                       0,-            0,- 

Záväzky zo soc. fondu          0,-            0,- 

Krátkodobé záväzky     4582,69      3004,- 

Výnosy budúcich období    0,-    0,- 
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Vlastné a cudzie zdroje spolu      22243,57      17294,- 

d) Prehľad výnosov podľa zdrojov a ich pôvodu 

Výnos Suma v € 
Tržby z predaja služieb (reklama, iné) 288233 
Predaj tovaru, materiálu 0 
Úroky 0 
Spolu: 288233 
 

e) Prehľad nákladov, ktoré poskytol Slovenský zväz cyklistiky s. r. o. zo svojho rozpočtu 

prevyšujúce v súčte sumu 5000,- € a účel na ktorý boli použité: 

Suma/náklad Prijímateľ Účel 

101 834,10 € 

DRIFT s. r. o. Kutuzovova 21, 
Bratislava, 
IČO: 35834803 Organizovanie  pretekov 

63 000,00 € 
Sport Marketing Company, s. r. o., Nám 
SNP 13 Bratislava, IČO: 45909471 

Propagácia a reklama 
športových podujatí 

21 000,00 € CK Epic Dohňany ICO:36129437 
Organizovanie cyklistických 
pretekov 

8 000,00 € 
ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o., 
Sabinovská 6 Bratislava, IČO: 31447215 

Zapožičiavanie reklamných 
vozidiel 

11 971,00 € Eurohotel, a.s. ICO: 44360746 Prenájom miestností 

17 000,00 € Ing. Peter Súlovský IČO: 41698134 Služby, sprostredkovanie 

11 880,00 € Galis s.r.o. ICO: 46971742 Produkcia, organizácia, služby 

11 100,00 € MERIDA Slovakia s.r.o. ICO: 36049191 Reklama 

10 750,00 € Denk pro Cycling GmbH ATU70194826 Spoluorganizácia pretekov 

10 000,00 € DECOLEF LUX. S.A R.L. LU23031269 Spoluorganizácia pretekov 

8 000,00 € Sports-Info Media, s.r.o. ICO: 45870578 Spoluorganizácia, reklama 

5 794,18 € 

CORPORATE & SPORTING EVENTS 
MANAGEMENT LIMITED, 
GB917933301 ubytovanie 

 

f) Slovenský zväz cyklistiky s. r. o. nemá náklady na mzdy, náklady a náhrady podľa 

osobitného predpisu 
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g) Stav a pohyb majetku a záväzkov:        

        31.12.2018  31.12.2017 

Dlhodobý hmotný majetok  0,-   0,-  

Krátkodobé pohľadávky        16695,76      11026,- 

Bankové účty          5187,62                     6268,33 

Pokladnica    360,19   0,-   

Náklady budúcich období          0,-          0,- 

Majetok spolu:       22243,57  17294,33 

Nevysporiadaný HV min. rokov  7651,71  -5547,51 

Hospodársky výsledok         3370,39  13199,22 

Rezervy           0,-           0,- 

Záväzky zo soc. fondu         0,-           0,- 

Krátkodobé záväzky         4582,69    3004,- 

 

h) Hospodársky výsledok roku 2018 vo výške 3370,39 Eur bude použitý podľa rozhodnutia 

Výkonného výboru Slovenského zväzu cyklistiky o. z. 

i) V roku 2018 neboli zmeny v zakladajúcom dokumente a iných predpisoch 

j) V roku 2018 neboli zmeny v zložení orgánov 

k) Spoločnosť nemá ďalšie údaje na zverejnenie podľa vnútorných predpisov 
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5. Záver 

Rok 2018 bol pre slovenskú cyklistiku veľmi úspešný. Všetci sa snažili pracovať v najlepšom 

vedomí a svedomí. Poďakovanie za odvedenú prácu patrí všetkým funkcionárom, športovým 

riaditeľom, trénerom, mechanikom, masérom, rodičom, novinárom, všetkým našim športovcom 

počnúc Petrom Saganom a v neposlednom rade hlavne sekretariátu SZC, členom Výkonného 

výboru SZC, ostatným členom odborných komisií ale aj fanúšikom, ktorí tvoria neoddeliteľnú 

súčasť v našom športe. Veríme, že rok 2019 bude ďalším úspešným rokom a cyklistiky bude stále 

napredovať. Znovu budeme musieť naplno pracovať, aby sme obhájili úspechy posledných rokov. 

Z podujatí nás čaká 63. ročník medzinárodných cyklistických pretekov Okolo Slovenska a V4. 

Taktiež budeme pokračovať v spoluorganizovaní 56. ročníka Medzinárodných dní cyklistiky 

v Dubnici či v Detskej tour Petra Sagana a mnoho iných. 

Aj rok 2018 sme tradične ukončili galavečerom Zlatý pedál, ktorý sa konal dňa 22.12.2018 v hoteli 

NH Gate One v Bratislave. 

 

V Bratislave, dňa: 30.7.2019 

 

 

                                                                                                          v. r. 

                                                                                                Peter  P r i v a r a 

                                                                                                  Prezident SZC 

 

 

Prílohy: Správa audítora k účtovnej závierke a k výročnej správe SZC o. z za rok 2018 
               Ročná účtovná závierka za rok 2018 
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Poznámky (Úč  NUJ 3 – 01) IČO 0 0 6 8 4 1 1 2 /SID     
 

Čl. I 
Všeobecné údaje 

(1) Meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, ktorá je zakladateľom alebo zriaďovateľom účtovnej jednotky, 
dátum založenia alebo zriadenia účtovnej jednotky. Slovenský zväz cyklistiky je občianske združenie založené podľa zákona 
č.83/1990 Zb. o združovaní občanov. 
Dátum založenia: 4. 7. 1990 
(2) Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov  a iných orgánov účtovnej jednotky; uvádzajú sa mená a    
priezviská členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky. 
Prezident: Peter Privara. Kontrolór: Ing. Ladislav Dobrovolný, najvyšším orgánom je Konferencia SZC, Výkonný výbor, 
ktorý riadi SZC medzi konferenciami. Členovia Výkonného výboru: 
 

 
Výkonný výbor SZC 

Peter Privara prezident SZC   

Ján Žilovec horská cyklistika XC   

Ľuboš Chren cestná cyklistika/mládež   

Matej Vyšňa cestná cyklistika   

Branislav Delej dráhová cyklistika   

Filip Čillík bikros - BMX   

Tomáš Vrbovský horská cyklistika DH/4X   

Andrea Hajdú sálová cyklistika   

Mgr. Martin Fraňo cyklokros   

Štefan Nagy cyklotrial   

Mgr. Ladislav Longauer cyklistika pre všetkých   

Branislav Režňák paracyklistika   

Pavol Miazdra 
predseda kom. 
rozhodcov 

  

 
(3)  Opis činnosti, na účel ktorej bola účtovná jednotka zriadená a   opis druhu podnikateľskej činnosti, ak ju účtovná jednotka 
vykonáva. Slovenský zväz cyklistiky je športovou organizáciou, ktorá má právnu formu občianskeho združenia a na 
území Slovenskej republiky plní úlohy národného športového zväzu. 
Poslaním SZC je najmä 3.6.1 vykonávať výlučnú pôsobnosť pre organizovanú cyklistiku na území Slovenskej 
republiky ako člen medzinárodných športových organizácií (UCI, UEC) za Slovenskú republiku, 3.6.2 organizovanie 
celoštátnych súťaží dospelých a celoštátnych súťaží mládeže v cyklistike, 3.6.3 zabezpečenie výberu a prípravy 
športovcov do štátnej športovej reprezentácie Slovenskej republiky (ďalej len “štátna športová reprezentácia”) a ich 
účasti na medzinárodných súťažiach, 3.6.4 zabezpečenie starostlivosti o talentovaných športovcov, 3.6.5 podpora a 
rozvoj vrcholového športu a amatérskeho športu s osobitným dôrazom na šport detí a mládeže, 3.6.6 podpora 
zdravého spôsobu života obyvateľstva Slovenskej republiky 3.6.7 zvyšovanie spoločenskej prestíže cyklistiky doma a 
v zahraničí, 3.6.8 ochrana práv a oprávnených záujmov členov v súvislosti s ich činnosťou v rámci SZC. 
Ako zdaňovanú činnosť výnimočne vykonáva reklamnú a propagačnú činnosť. 
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(4) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov, a z   toho počet vedúcich zamestnancov účtovnej jednotky za účtovné obdobie, 
za ktoré sa zostavuje účtovná závierka (ďalej len „bežné účtovné obdobie“) a   za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdo-
bie. Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou a   počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre úč-
tovnú jednotku počas bežného účtovného obdobia a   bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia. 
Tabuľka 1 k   čl. I   ods.  4 o   počte zamestnancov a dobrovoľníkov 

 Bežné  účtovné obdobie 
Bezprostredne predchá-
dzajúce účtovné obdobie 

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov 4 4 

z toho  počet vedúcich zamestnancov 2 2 
Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou 
jednotkou 

0 0 

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

72 61 

 
(5) Informácia o   organizáciách v   zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky. SZC zriadil a je jediným spoločníkom 
spoločnosti Slovenský zväz cyklistiky s.r.o.    
(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) Informácia, či je účtovná závierka zostavená za   splnenia predpokladu, že účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo 
svojej činnosti. áno 
(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. 
Od 1.1.2016 sa doplnilo znenie § 57 ods. 7 písm. c) ohľadom účtovania na účte 547 účtujú sa sem náklady športovej 
organizácie na výchovné, náklady na prípravu talentovaného športovca na vykonávanie športu, náklady dopingovej 
kontroly, náklady na usporadúvanie domácich a medzinárodných súťaží vrátane registračných poplatkov a 
štartovného, nákladov na ceny, stravovanie a občerstvenie športovcov a iných oprávnených osôb a náhrada 
preukázateľných účelne vynaložených nákladov spojených s prípravou a súťažou športovca a s tým súvisiace vecné 
plnenia a náhrada za stratu času dobrovoľníka zapísaného v informačnom systéme športu podľa osobitného predpisu. 
Z tohto dôvodu sú na účet 547 účtované príslušné náklady, ktoré boli v obdobiach pred rokom 2016 účtované na účty 
501 a 518. Tieto zmeny nemajú vplyv na finančnú hodnotu majetku, záväzkov, základného imania a  na výsledok 
hospodárenia účtovnej jednotky. 

(3) Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a   záväzkov v   členení na 
a) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou, nebol 
b) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou, nebol 
c) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom, ochranná známka pretekov Okolo Slovenska  
d) dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou - ocenený obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu, za ktorú sa majetok ob-
staral vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním a všetky zníženia tejto obstarávacej ceny 
e) dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou, nebol 
f) dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom – nebol 
V r.2016 sa Slovenský zväz cyklistiky stal platcom DPH za dodanie materiálu a tovaru v rámci EU podľa paragrafu 7.   
 
g) dlhodobý finančný majetok, Slovenský zväz cyklistiky s.r.o.  
h) zásoby obstarané kúpou, nemá 
i) zásoby vytvorené vlastnou činnosťou, nemá 
j) zásoby obstarané iným spôsobom, nemá 
k) pohľadávky, 
ocenené nominálnou hodnotou 
l) krátkodobý finančný majetok, 
ocenený nominálnou hodnotou 
m) časové rozlíšenie na strane aktív, 
ocenené nominálnou hodnotou 
n) záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a   úverov, 
ocenené nominálnou hodnotou 
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o) časové rozlíšenie na strane pasív, 
ocenené nominálnou hodnotou 
p) deriváty, nemá 
r) majetok a   záväzky zabezpečené derivátmi. nemá 
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. 
Majetok sa začína odpisovať v mesiaci zaradenia do používania. Zaradenie, výška a čas odpisovania sa určili podľa 
zásad daňového odpisovania v komerčných spoločnostiach. 
 (5) Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku. Uvádza sa, či účtovná jednotka uplatňuje opravné položky a   rezervy. 
Neuplatňuje. 

Čl. III 
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, 
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, 
 
c) prehľad o zostatkových cenách dlhodobého majetku na začiatku bežného účtovného obdobia a na konci bežného úč-
tovného obdobia 
 
Tabuľka 2 

 

P
o
z
e
m
k
y 

Ochranná 
známka 

OS 

S
ta
v
b
y 

Samostatné 
hnuteľné 
veci a sú-
bory hnu-

teľných vecí 

Dopravné 
prostriedky 

Pestova-
teľské 

celky tr-
valých 

porastov 

Základné 
stádo 

a ťažné 
zvieratá 

Drobný a ostatný 
dlhodobý hmotný 

majetok 

Obstaranie dl-
hodobého 
hmotného 
majetku 

Po-
skyt-
nuté 
pred-
davky 
na dl-
ho-

dobý 
hmot

ný 
maje-

tok 

Spolu 

Prvotné oce-
nenie - stav na 
začiatku bež-
ného účtov-
ného obdobia 

 

 

 27431,61 185582,01   5958,13   218971,75 

prírastky    40000  51904,48 71889,98   1044,36   164838,82 

úbytky     -12600      -12600 

presuny            

Stav na konci 
bežného úč-
tovného obdo-
bia 

 40000  79336,09 244871,99   7002,49   371210,57 

Oprávky – 
stav na za-
čiatku bežného 
účtovného ob-
dobia 

   5532 125028,61   5958,13   136518,74 

prírastky    2999,97  15225 29402      44627 

úbytky     -12600      -12600 

Stav na konci 
bežného úč-
tovného obdo-
bia 

 2999,97  20757 141830,61   5958,13   168545,74 

Opravné po-
ložky – stav 
na začiatku 
bežného úč-
tovného obdo-
bia 

           

prírastky              

úbytky            
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Stav na konci 
bežného úč-
tovného obdo-
bia 

           

Zostatková 
hodnota - stav 
na začiatku 
bežného úč-
tovného obdo-
bia 

   21899,61 60553,4   0   82453,01 

Stav na konci 
bežného úč-
tovného obdo-
bia 

 37000,03  58579,09 103041,38   1044,36   202664,83 

 
 
1)  Prehľad dlhodobého majetku, na ktorý je zriadené záložné právo a   dlhodobého majetku, pri ktorom má účtovná jed-
notka obmedzené právo s ním nakladať. nemá 
2)  Údaje o   spôsobe a   výške poistenia dlhodobého nehmotného majetku a   dlhodobého hmotného majetku. 

Automobily sú poistené povinným a havarijným poistením. 
3)  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 dlhodo-
bého  finančného  majetku. Slovenský zväz cyklistiky s.r.o.   Vlastne imanie 22244,- Eur 
4)  Informácia o výške tvorby, zníženia a zúčtovania opravných položiek k dlhodobému finančnému majetku a opis dôvodu 
ich tvorby, zníženia a zúčtovania. Nemá 
5)  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. Nemá 
  
6)  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. nemá 
7)  Opis významných pohľadávok v   nadväznosti na položky súvahy a   v   členení na pohľadávky za hlavnú nezdaňovanú 
činnosť,    zdaňovanú činnosť a podnikateľskú činnosť. Nemá, len bežné 
 
8)  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. neboli 
9)  Prehľad  pohľadávok do lehoty splatnosti a   po lehote splatnosti. 
Tabuľka 3 

 Stav na konci 

bežného účtovného obdobia 
bezprostredne predchádzajúceho účtov-

ného obdobia 
Pohľadávky do lehoty splatnosti 210 3700 
Pohľadávky po lehote splatnosti 0 1400 
Pohľadávky spolu 210 5100 

 
10)  Prehľad významných položiek časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období. 
Sústredenie, ubytovanie a stravovanie r. 2019 4300,- 
11)  Opis a   výška zmien vlastných zdrojov krytia neobežného majetku a   obežného majetku podľa položiek súvahy za 
bežné účtovné obdobie, a to 

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   po-
dobne; za jednotlivé položky sa uvádza stav na začiatku bežného účtovného obdobia, jednotlivé prírastky, úbytky, presuny 
a   zostatok na konci bežného účtovného obdobia, 
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Tabuľka 4 

 
Stav na začiatku bež-
ného účtovného ob-

dobia 

Prírastky 
(+) 

Úbytky 
(-) 

Presuny 
(+, -) 

Stav na konci bež-
ného účtovného ob-

dobia 

Imanie a fondy 

Základné imanie      

Fondy tvorené podľa 
osobitného predpisu 

     

Fond reprodukcie      

Oceňovacie rozdiely 
z precenenia majetku 
a záväzkov 

     

Oceňovacie rozdiely 
z precenenia kapitálo-
vých účastín 

     

Fondy zo zisku 

Rezervný fond      

Fondy tvorené zo 
zisku 

     

Ostatné fondy      

Nevysporiadaný výsle-
dok hospodárenia mi-
nulých rokov 

46236   209,51 46445,51 

Výsledok hospodáre-
nia za účtovné obdo-
bie 

209,51    -24353,4 

Spolu 46445,51    22092,11 

 

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. 
12)  Informácia o   rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty vykázanej v   minulých účtovných obdo-
biach. 
Zisk r. 2017 vo výške 209,51 bol preúčtovaný na nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov. 
 
13)  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, neboli 

b) údaje o   významných položkách na účtoch 325 -    Ostatné záväzky a   379 – Iné záväzky; uvádza sa začiatočný stav, prírastky, 
úbytky a   konečný zostatok podľa jednotlivých druhov  záväzkov, 

 

 

 

 

 

 

Tabuľka 5 
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Stav na začiatku bež-

ného účt. obdobia 
 

Prírastky  (+) 
 

Úbytky (-) 

Stav na konci 
bežného účt. 

obdobia 

Účet 325 - Ostatné záväzky, z 
toho : 

0 0 0 0 

               príspevky zväzom na činnosť 0 0 0 0 

               záväzky z osobitných nákladov 0 0 0 0 

Účet 379 - Iné záväzky, z toho : 0 1096487,22 1096487,22 0 

               DPH zaplatená pri dovoze 0 0 0 0 

 

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

účtovná jednotka má iba záväzky v lehote splatnosti 

z obchodného styku 2000,- 

voči zamestnancom 4359,64 

so sociálnou poisťovňou 2905,16 

daňové 658,81 

nevyfaktúrované dodávky 4902,56 

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

 1. do jedného roka vrátane 14826,17 

 2. od jedného roka do piatich rokov vrátane 0,00 

 3. viac ako päť rokov 0,00 

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, 

záväzok zo sociálneho fondu počiatočná hodnota 298,80 

tvorba sociálneho fondu 378,- 

čerpanie sociálneho fondu 135,- 

zostatok sociálneho fondu 541,80 

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, účtovná jednotka nemá žiadne úvery a výpomoci 

g) prehľad o významných položkách časového rozlíšenia výdavkov budúcich období. 

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

a) zostatkovú hodnotu bezodplatne nadobudnutého dlhodobého majetku, ochranná známka Okolo Slovenska 37000,03,- 

b) zostatkovú hodnotu dlhodobého majetku obstaraného z   dotácie, 198079,92 cieľová technika rozhodcov autá na prevoz a 
doprovod pretekárov 

c) zostatok nepoužitej dotácie alebo grantu, 44949,23 cyklistický štadión Prešov 

d) zostatok nepoužitej časti podielu zaplatenej dane, 382,55 

e) zostatkovú hodnotu dlhodobého majetku obstaraného z   podielu zaplatenej dane, nemá 

f) zostatok nepoužitého peňažného plnenia na základe zmluvy o   sponzorstve v   športe (ďalej len „sponzorské“), 

nemá 
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g) zostatková hodnota dlhodobého majetku obstaraného zo sponzorského. nemá 

 

15)  Údaje o   majetku prenajatom formou finančného prenájmu, a   to 

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

b) suma istiny a   finančného nákladu podľa doby splatnosti nemá 

 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 hlav-
ných druhov výrobkov,    služieb hlavnej činnosti a   podnikateľskej činnosti účtovnej jednotky. 
 
 
 
(2) Opis a   vyčíslenie hodnoty významných položiek prijatých darov, osobitných výnosov,   zákonných poplatkov a   iných ostat-
ných výnosov. 
 
Tabuľka 8 

 Stav na konci 

bežného účtovného obdobia 
bezprostredne predchádzajúceho 

účtovného obdobia 
Dary od fyzických osôb 4500 0 
príjem za licencie, členské, štartovné 22010,5 21389 
iné ostatné výnosy 14947,45 195,36 

 
(3) Prehľad  dotácií a   grantov, ktoré účtovná jednotka prijala v   priebehu bežného účtovného obdobia. 
Príspevok - Podpora medzinárodných federácií a iných organizácií 75627,59 
Dotácia zo štátneho rozpočtu  2021406,65 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabuľka 9 

 Stav na konci 

bežného účtovného ob-
dobia 

bezprostredne predchá-
dzajúceho účtovného ob-

dobia 
   
Príspevok - Podpora medzinárodných federácií a i. o. 75627,59 76866,76 
Dotácia zo štátneho rozpočtu na činnosť 2021406,65 1572080 

 
(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. 
 
(5) Opis a   vyčíslenie hodnoty významných položiek nákladov, nákladov na ostatné služby, osobitných nákladov a   iných ostat-
ných nákladov. 
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 Stav na konci 

bežného účtovného ob-
dobia 

bezprostredne predchá-
dzajúceho účtovného ob-

dobia 
Spotreba materiálu 63232,09 34119,62 
Zdaňovaná činnosť 130985,19 131683,7 
Opravy a udržovanie 6534,18 8384,68 
Cestovné 2667,73 1613,28 
Ostatné služby spolu 245282,63 87667,25 
Z toho telekomunikačné služby 5621,05 4591,95 
Z toho nájomné 29094,4 19028,44 
Z toho ekonomické služby, audit 23920 18920 
Mzdové náklady 75724,8 56999,57 
Sociálne a zdravotné poistenie 26623,16 19917,81 
Zákonné sociálne náklady 2513,5 1364 
Ostatné dane a poplatky 1816,48 8525,91 
Osobitné náklady – 547 náklady na športovú činnosť 1892861,47 1375752,27 

 
(6) Prehľad o účele a   výške použitia podielu zaplatenej dane za bežné účtovné obdobie. nemá 
(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. nemá 

(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, 840,- 

b) uisťovacie audítorské služby okrem  overenia účtovnej závierky, nemá 

c) daňové poradenstvo, nemá 

d) ostatné neaudítorské služby nemá 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Čl. V 

Opis údajov na podsúvahových účtoch 
Významné položky prenajatého majetku, majetku prijatého do úschovy,  odpísané pohľadávky a   prípadné ďalšie položky. nemá 

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. nemá 

(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: nemá 

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 nemá 

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

(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 

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

b) povinnosť z   opčných obchodov, nemá 

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, 

SŠZ má v prenájme kanc. priestory a priestor na parkovanie, ročná výška nájomného je 29094,4 

e) iné povinnosti. nemá 

(4) Prehľad nehnuteľných kultúrnych pamiatok, ktoré sú v   správe alebo vo vlastníctve účtovnej jednotky. nemá 
(5) Informácie o   významných skutočnostiach, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a   dňom jej 
zostavenia. nemá 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


