
 

 
Slovenský krasokorčuliarsky zväz 
Záhradnícka 95, 821 08 Bratislava 

Materiál na VZ SKRZ konané 19.5.2018 v Banskej Bystrici 

 
 

Správa  k plneniu  plánu za rok 2017 
 

Plán nákladov a výnosov za rok 2017 bol schvalovaný  na VZ SKrZ dňa 3.6.2017 v Bratislave a doplnený na VZ SKrZ dňa  9.9.2017 v Žiline  
a to nasledovne: 
Plán nákladov predstavoval čiastku 509 182 €  
plán výnosov 426 267 € 
Plánovaná strata  predstavovala       - 82 915 € 

 

V nákladovej časti boli skutočné náklady oproti plánovaným nákladom nasledovné: 
 

V oblasti 1 - Štátna reprezentácia sú skutočné náklady oproti plánu celkovo vyššie                                          
o 19 861,20€. 

V oblasti 2 – Správa a prevádzka športového zväzu sú skutočné náklady oproti plánu celkovo 
nižšie o 16 345,45 €. 
V oblasti 3 – Rozvoj talentovaných športovcov  sú skutočné náklady oproti plánu celkovo nižšie o 12 677,43 €. 

 
V oblasti 4 - Šport mládeže sú skutočné náklady oproti plánu celkovo nižšie o 2 467,24 €. 

 
V oblasti 5 – Ostatné náklady získane zo SOV boli  oproti plánu celkovo nižšie o 395,05 €. 
 

 

Pri celkovej kalkulácii nákladov boli skutočné náklady v porovnaní so schváleným plánom na rok 2017 nižšie  o 12 023,97 €. 

 

 
Vo výnosovej časti boli skutočné výnosy oproti plánovaným výnosom nasledovné: 

 

V oblasti 1 - Výnosy z vlastnej činnosti, sú skutočné výnosy oproti plánu výnosov vyššie o celkovú čiastku 24 509,20 €. 

V oblasti 2 - Prijaté príspevky boli skutočné výnosy oproti plánu výnosov vyššie o celkovú čiastku 6 325,31 €. 

Celkové skutočné výnosy sú oproti  plánu výnosov  vyššie o 30 834,51 €. 
 

V konečnom porovnaní celkové skutočné náklady činia  497 158,03 € 
celkové skutočné výnosy činia 457 101,51 € 
celková skutočná strata činí        40  056,52 €, 

                                             čo je skutočná strata nižšia oproti plánovanej o 42 858,48€.  

 
Majetok SKrZ k 31.12.2017 podľa súvahy  predstavuje hodnotu 800 270,83 €, z toho dlhodobý  hmotný majetok 27 068,21 €, 
finančný majetok 677 798,90 €, krátkodobé pohľadávky 63 975,46 €, časové rozlíšenie 31 428,26 €. 
 

Vývoj nákladov,  výnosov  a výsledku hospodárenia   za posledných 8 rokov: 
 

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Náklady 205 354 € 163 279,60 € 181 547,51 € 373 562,75 € 190 981,35 € 315 997,46 € 2 442 152,02  497 158,03 € 

Výnosy 201 439 € 162 879,83 € 206 653,66 € 389 527,87 € 166 062,74 € 299 366,22 € 3 189 504,96  457 101,51 € 

Hosp. výsledok 
po zdanení 

-3 915 € -399,77 € 25 106,15 € 15 965,12 € -24 918,61 € -16 631,24 € 747 352,94 € -40 056,52 € 

 

Podrobné informácie o ročnej uzávierke s výkazmi „Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky k účtovnej závierke za rok 2017“ ako aj Výrok 
audítora  sa nachádzajú vo „Výročnej správe SKrZ na rok 2017“, ktorá tvorí prílohu materiálov k VZ SKrZ konaného dňa 19.5.2018 v Banskej 
Bystrici. 
 

Spracovala: Ľubica Paveleková, hospodár SKrZ 
16.5.2018 


