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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 (VV SZC) 
Peter Privara - prezident SZC 

Ľuboš Chren - cestná cyklistika 

Matej Vyšňa - cestná cyklistika/mládež 

Ján Žilovec - horská cyklistika XC 

Branislav Delej - dráhová cyklistika 

Filip Čillík - BMX racing/freestyle 

Tomáš Vrbovský - horská cyklistika DH/4X 

Martin Fraňo – cyklokros CX 

Štefan Nagy – cyklotrial T 

Andrea Hajdú - sálová cyklistika SC 

Ladislav Longauer - cyklistika pre všetkých CPV 

Branislav Režňák - paracyklistika 

Pavol Miazdra - komisia 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. 
(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 5 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 

68 61 
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(5) Informácia o   organizáciách v   zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky. SZC zriadil a je jediným spoločníkom 
spoločnosti Slovenský zväz cyklistiky s.r.o. a Národné cyklistické centrum 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.  
V októbri r. 2019 sa Slovenský zväz cyklistiky stal platcom DPH podľa paragrafu 4, pre účely výstavby Národného cyk-
listického centra.    
 
g) dlhodobý finančný majetok, Slovenský zväz cyklistiky s.r.o. a Národné cyklistické centrum 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 
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. 
V roku 2019 bola vytvorená rezerva na audit vo výške 840,- Eur. 

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 
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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 

 

   40000 

 86338,58 244871,99      371210,57 

prírastky      17450,00 70000,00      87450,00 

úbytky     -51240,00      -51240,00 

presuny            

Stav na konci 
bežného úč-
tovného obdo-
bia 

 40000  103788,58 263631,99      407420,57 

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

 2999,97  26715,13 141830,61      171545,71 

prírastky    4000,00  23030,36 48398,00      75428,36 

úbytky 
    -51240,00      -51240,00 

Stav na konci 
bežného úč-
tovného obdo-
bia 

 6999,97  49745,49 138988,61               195734,07 

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

           

prírastky              

úbytky 
           

Stav na konci 
bežného úč-
tovného obdo-
bia 

           

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

 37000,03  59623,45 103041,38      199664,86 

Stav na konci 
bežného úč-
tovného obdo-
bia 

 33000,03  54043,09 124643,38 
 

     211686,50 
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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:  -360,- Eur, Národné cyklistické centrum s. r. 
o., Vlastné imanie 3758,- 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 11197 210 

Pohľadávky po lehote splatnosti 0 0 

Pohľadávky spolu 11197 210 
 

10)  Prehľad významných položiek časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období. 
Predplatné a automonitor r. 2020 387,- 
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, 

 

 

 

 

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      
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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 

46445,51   -24353,40 22092,11 

Výsledok hospodáre-
nia za účtovné obdo-
bie 

-24353,40 -17792,45  24353,40 -17792,45 

Spolu 22092,11 -17792,45   4299,66 

 

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. 
Strata r. 2018 vo výške -24353,40 bola preúčtovaná 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,  

Rezerva na audit roku 2019, predpokladaný rok použitia 2020: 840,- Eur  

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 

 

 
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 1452669,66 1429437,48 23232,18 

               DPH zaplatená pri dovoze 0 23297,93 23297,93 0 

 

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

účtovná jednotka má iba záväzky v lehote splatnosti 
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z obchodného styku bez nevyfakturovaných dodávok 70207,93 

rezerva na audit 840,-  

voči zamestnancom 6281,54 

so sociálnou poisťovňou 4212,24 

daňové 1094,56 

nevyfakturované dodávky 5400,00 

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

 1. do jedného roka vrátane 110428,45 

 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 541,80 

tvorba sociálneho fondu 571,17 

čerpanie sociálneho fondu 200,- 

zostatok sociálneho fondu 912,97 

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 33000,03 

b) zostatkovú hodnotu dlhodobého majetku obstaraného z dotácie, 211345,95 cieľová technika rozhodcov autá na prevoz a 
doprovod pretekárov 

c) zostatok nepoužitej dotácie alebo grantu, 200000,- Národné cyklistické centrum 

d) zostatok nepoužitej časti podielu zaplatenej dane 472,33 

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 

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. 
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(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 0,00 4500 
Príjem za členské kluby 6405,00 6475,00 
Licencie 21096,00 15535,50 
Iné príspevky 3592,00  

iné ostatné výnosy 25398,43 14947,45 

 
(3) Prehľad  dotácií a   grantov, ktoré účtovná jednotka prijala v   priebehu bežného účtovného obdobia. 
Príspevok - Podpora medzinárodných federácií a iných organizácií 149006,42 

Dotácia zo štátneho rozpočtu  2319720,- 
Na prípravu výstavby Národného cyklistického centra: 200000,00 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabuľka 9 

 Stav na konci 

bežného účtovného ob-
dobia 

bezprostredne predchá-
dzajúceho účtovného ob-

dobia 

   
Príspevok - Podpora medzinárodných federácií a i. o. účet 
662001 

149006,42 75627,59 

Dotácia zo štátneho rozpočtu na činnosť  691... 2495046,23 2135626,66 

 

(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. 
 
 

 Stav na konci 

bežného účtovného ob-
dobia 

bezprostredne predchá-
dzajúceho účtovného ob-

dobia 

Spotreba materiálu 68058,03 63232,09 

Opravy a udržovanie 28930,32 6534,18 

Cestovné 1663,90 2667,73 

Ostatné služby spolu 260541,04 245282,63 

Z toho zdaňovaná činnosť  134607,17 130985,19 

Z toho telekomunikačné služby 4742,85 5621,05 

Z toho nájomné 37141,60 29094,40 

Z toho ekonomické služby, audit 26720,00 24080,00 
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Mzdové náklady účet 521010 104314,54 75724,80 

Sociálne a zdravotné poistenie 36679,31 26623,16 

Zákonné sociálne náklady 3123,17 2513,5 

Ostatné dane a poplatky 1135,28 1816,48 

Osobitné náklady – 547 náklady na športovú činnosť 2326520,00 1892861,47 

 
(6) Prehľad o účele a   výške použitia podielu zaplatenej dane za bežné účtovné obdobie.  
Prijatý podiel zaplatenej dane: 11115,19 
Použitie v r. 2019: 10911,17  
- nákup materiálu pre športovcov 
- nákup športového oblečenia 
(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.  
Kurzové straty pri úhradách 480,35 

(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 
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 29364,60 

e) iné povinnosti. nemá 
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(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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


