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Čl. I Všeobecné údaje k účtovnej závierke k 31.12.2019 
 
Čl. I (1) (3) (5) Základné údaje 
 
Čl. I (1) Názov: Slovenský krasokorčuliarsky zväz, o.z., Záhradnícka 95, 821 08 Bratislava 

 
Dátum založenia alebo zriadenia účtovnej jednotky: 

 
07.11.2001 

 
Čl. I (3) Opis činnosti, na účel ktorej bola účtovná jednotka zriadená a opis druhu podnikateľskej činnosti, ak ju účtovná jednotka 

vykonáva Ostatné športové činnosti - krasokorčulovanie 

Čl. I (5) Informácia o organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky 

 

Čl. I (2) Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných 
orgánov účtovnej jednotky 
 
 
Čl. I (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  

Názov orgánu  Druh orgánu spoločnosti 
  

Výkonný výbor 

Ing. Jozef Beständig  jozef.bestandig@gmail.com  

Predseda VV SKrZ 

Vladimír Čuchran cuchran@alfabal.sk   

Podpredseda, zodpovedný za medzinárodnú činnosť 

Lýdia Lackovičová hospodar.kraso@gmail.com   

Člen zodpovedný za ekonomiku a hospodárenie 

Zuzana Drnzíková okolka@mail.t-com.sk  

Člen zodpovedný za trénersko-metodickú činnosť a reprezentáciu 

Wanda Stankovianska       wanda.stankovianska@gmail.com              

Člen zodpovedný za vnútrozväzový život 
 
  

  

 
Čl. I (4) Priemerný počet zamestnancov, počet dobrovoľníkov 
 
 
Čl. I (4) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov, a z toho počet vedúcich zamestnancov účtovnej jednotky za bežné účtovné obdobie a za bezprostredne predchádzajúce 
účtovné obdobie. Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou a počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas bežného 
účtovného obdobia a bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia   
  Bezprostredne  

Názov položky Bežné účtovné obdobie predchádzajúce účtovné  

  obdobie  
    

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov 8 8  
    

- z toho počet vedúcich zamestnancov 1   
   

    

Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou    
    

Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia    
     
 
Čl. II Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach 
 
Čl. II (1) Nepretržité pokračovanie účtovnej jednotky 
 
Čl. II (1) Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti: 
 

 Áno 
 
 
 

 
Čl. II (3) Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov 
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Čl. II (3) Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov 

             

             
                

 Popis položky Ocenenie majetku a záväzkov   Poznámka k oceneniu   
                

 Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou obstarávacia cena             
                

 Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou x             
                

 Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom x             
                

 Dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou obstarávacia cena             
                

 Dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou x             
                

 Dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom x             
                

 Dlhodobý finančný majetok x             
                

 Zásoby obstarané kúpou obstarávacia cena             
                

 Zásoby obstarané vlastnou činnosťou x             
                

 Zásoby obstarané iným spôsobom x             
                

 Pohľadávky nominálna hodnota             
                

 Krátkodobý finančný majetok nominálna hodnota             
                

 Časové rozlíšenie na strane aktív nominálna hodnota             
                

 Záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov nominálna hodnota             
                

 Časové rozlíšenie na strane pasív nominálna hodnota             
                

 Deriváty x             
                

 Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi x             
                

 

Čl. II (4) Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého majetku 
 
 
Čl. II (4) Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého majetku 

 

 Dlhodobý nehmotný majetok: 

 

 

 Dlhodobý hmotný majetok: 

 

 Dlhodobý hmotný majetok: 

 
odpisový plán účtovných odpisov vychádzal z požiadavky zákona č. 431/2002 o účtovníctve. Majetok sa odpisoval počas 
predpokladanej doby používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku. Odpisové sadzby 
pre účtovné a daňové odpisy dlhodobého nehmotného majetku sa rovnajú. 

 
odpisový plán účtovných odpisov sa zostavil interným predpisom, v ktorom sa vychádzalo z predpokladaného opotrebenia 

zaraďovaného majetku zodpovedajúceho bežným podmienkam jeho používania. Účtovné a daňové odpisy sa nerovnajú. 

 
odpisový plán účtovných odpisov sa zostavil interným predpisom, v ktorom sa vychádzalo z metód používaných pri 
vyčíslovaní daňových odpisov. Účtovné a daňové odpisy sa rovnajú 
 
 
 
 

 

Odpisový plán bol ovplyvnený týmito skutočnosťami:    

Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku  
     

 Druh majetku Doba odpisovania Sadzba odpisov Odpisová metóda 
     

 Stroje a zariadenia 1  rovnomerná 
     

 Ostatné stroje a zariadenia 2 16,66% rovnomerná 
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Čl. III Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe 
 

I. Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú v súvahe 
 

1. Stav a pohyb dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku za bežné účtovné 

obdobie 

Tabuľka č. 1 
 Nehmotné 

výsledky z 

vývojovej a 

obdobnej 

činnosti 

 

 
Softvér 

 

Oceniteľné 

práva 

Ostatný 

dlhodobý 

nehmotný 

majetok 

Obstaranie 

dlhodobého 

nehmotného 

majetku 

Poskytnuté 

preddavky na 

dlhodobý 

nehmotný 

majetok 

 

 
Spolu 

Prvotné ocenenie 

Stav na začiatku bežného 

účtovného obdobia 

       

Prírastky        

Úbytky        

Presuny        

Stav na konci bežného 

účtovného obdobia 

       

Oprávky 

Stav na začiatku bežného 

účtovného obdobia 

       

Prírastky        

Úbytky        

Stav na konci bežného 

účtovného obdobia 

       

Opravné položky 

Stav na začiatku bežného 

účtovného obdobia 

       

Prírastky        

Úbytky        

Stav na konci bežného 

účtovného obdobia 

       

Zostatková hodnota 

Stav na začiatku bežného 

účtovného obdobia 

       

Stav na konci bežného 

účtovného obdobia 

       



 

Tabuľka č. 2 
  

 
Pozemky 

 
 

Umel. diela 

a zbierky 

 

 
Stavby 

Samost. 

hnuteľ. 

veci a 

súbory 

hnuteľ. 

vecí 

 
 

Dopr. 

prostr. 

 
Pestovat. 

celky 

trvalých 

porastov 

 
Zákl. 

stádo a 

ťažné 

zvieratá 

 
Drobný a 

ostat. 

DHM 

 
 

Obstar. 

DHM 

 
Poskyt. 

predd. na 

DHM 

 

 
Spolu 

Prvotné ocenenie 

Stav na 

začiatku 

bežného 

účtovného 

obdobia 

   92 131,35€       92 131,35€ 

Prírastky            

Úbytky            

Presuny            

Stav na 

konci 

bežného 

účtovného 

obdobia 

   92 131,35€       92 131,35€ 

Oprávky 

Stav na 

začiatku 

bežného 

účtovného 

obdobia 

   71 921,90€       71 921,90€ 

Prírastky    6 618,76€       6 618,76€ 

Úbytky            

Stav na 

konci 

bežného 

účtovného 

obdobia 

   78 540,66€       78 540,66€ 

Opravné položky 

Stav na 

začiatku 

bežného 

účtovného 

obdobia 

           

Prírastky            

Úbytky            

Stav na 

konci 

bežného 

účtovného 

obdobia 

           

Zostatková hodnota 

Stav na 

začiatku 

bežného 

účtovného 

obdobia 

   20 209,45€       20 209,45€ 



Stav na 

konci 

bežného 

účtovného 

obdobia 

   13 590,69€       13 590,69€ 

 

2. Prehľad dlhodobého majetku, na ktorý je zriadené záložné právo a dlhodobého majetku, pri ktorom má 

účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať 

Dlhodobý m ajetok 
Hodnota za bežné účtovné 

obdobie 

Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo xxx 

Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účt. jednotka obmedzené právo s ním nakladať xxx 

Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo xxx 

Dlhodobý nehmotný majetok, pri ktorom má účt. jednotka obmedzené právo s ním nakladať xxx 

 
3. Spôsob a výška poistenia dlhodobého majetku 

Poistený m ajetok Poistná sum a (v celých eurách) Platnosť zm luvy (od - do) 

xxx xxx xxx 

   

 
4. Štruktúra dlhodobého finančného majetku 

 
 

Názov spoločnosti 

 
Podiel na 

základnom 

imaní (v %) 

Podiel účtovnej 

jednotky na 

hlasovacích 

právach (v %) 

Hodnota vlast. imania ku koncu Účtovná hodnota ku koncu 

bežného 

účtovného obdobia 

bezprostredne 

predch. účtovného 

obdobia 

bežného 

účtovného 

obdobia 

bezprostredne 

predch. účtovného 

obdobia 

xxx       

       

       

 
Zmena jednotlivých položiek dlhodobého finančného majetku 
  

Podielové CP a 

podiely v 

ovládanej 

obchodnej 

spoločnosti 

Podielové CP a 

podiely v 

obchodnej 

spoločnosti s 

podstatným 

vplyvom 

 
 

Dlhové CP 

držané do 

splatnosti 

 

Pôžičky 

podnikom v 

skupine a 

ostatné 

pôžičky 

 
Ostatný 

dlhodobý 

f inančný 

majetok 

 
Obstaranie 

dlhodobého 

f inančného 

majetku 

 

Poskytnuté 

preddavky na 

dlhodobý    f 

inančný 

majetok 

 
 
 

Spolu 

Prvotné ocenenie 

Stav na 

začiatku 

bežného 

účtovného 

obdobia 

        

Prírastky         

Úbytky         

Presuny         

Stav na konci 

bežného 

účtovného 

obdobia 

        

Opravné položky 

Stav na 

začiatku 

bežného 

účtovného 

obdobia 

        

Prírastky         

Úbytky         

Stav na konci         



bežného 

účtovného 

obdobia 

        

Zostatková hodnota 

Stav na 

začiatku 

bežného 

účtovného 

obdobia 

        

Stav na konci 

bežného 

účtovného 

obdobia 

        

 

5. Informácia o výške tvorby, zníženia a zúčtovania opravných položiek k dlhodobému finančnému 

majetku a opis dôvodu ich tvorby, zníženia a zúčtovania 

........................xxx............................................. 

 
6. Prehľaď o významných položkách krátkodobého finančného majetku 

Tabuľka č. 1 
Krátkodobý finančný 

m ajetok 

Stav na začiatku bežného 

účtovného obdobia 
Prírastky Úbytky 

Stav na konci bežného 

účtovného obdobia 

Majetkové cenné papiere na 

obchodovanie 

    

Dlhové cenné papiere na 

obchodovanie 

    

Dlhové cenné papiere so 

splatnosťou do jedného roka 

držané do splatnosti 

    

Ostatné realizovateľné cenné 

papiere 

    

Obstarávanie krátkodobého 

f inančného majetku 

    

Krátkodobý finančný 

m ajetok spolu 

    

 

Tabuľka č. 2 

 
Krátkodobý finančný m ajetok 

Zvýšenie/ zníženie 

hodnoty 

(+/-) 

Vplyv ocenenia na výsledok 

hospodárenia bežného účtovného 

obdobia 

Vplyv ocenenia na vlastné 

im anie 

Majetkové cenné papiere na 

obchodovanie 

   

Dlhové cenné papiere na 

obchodovanie 

   

Ostatné realizovateľné cenné papiere    

Krátkodobý finančný m ajetok 

spolu 

   

 
 

7. Prehľaď opravných položiek k zásobám 

 
Druh zásob 

Stav na začiatku 

bežného účt. 

obdobia 

Tvorba opravnej 

položky (zvýšenie) 

Zníženie opravnej 

položky 

Zúčtovanie opravnej 

položky 

Stav na konci 

bežného účt. 

obdobia 

Materiál      

Nedokončená výroba a polotovary 

vlastnej výroby 

     

Výrobky      

Zvieratá      

Tovar      

Poskytnutý preddavok na zásoby      

Zásoby spolu      

 
 
 
 
 
 



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

 
Opis pohľadávky 

   
Riadok súvahy 

Hlavná nezdaňovaná 
činnosť 

  Zdaňovaná činnosť a podnikateľská 
           činnosť    

                         
                              

 Dlhodobé pohľadávky      037                     
                              

 Pohľadávky z obchodného styku      038                     
                              

 Ostatné pohľadávky      039                     
                             

 Pohľadávky voči účastníkom združení     040                     
                              

 Iné pohľadávky      041                     
                              

 Krátkodobé pohľadávky      042    32 328,64                
                          

                              

 Pohľadávky z obchodného styku      043    13 404,15                
                              

 Ostatné pohľadávky      044                     
                             

 Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami   045                     
                              

 Daňové pohľadávky      046                     
                             

 Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a   
047 

                    
 rozpočtom územnej samosprávy                          

                            
                             

 Pohľadávky voči účastníkom združení     048                     
                              

 Spojovací účet pri združení      049                     
                              

 Iné pohľadávky      050    18 924,49                
                            

Čl. III (9) Prehľad o vývoji opravných položiek k pohľadávkam                  

Čl. III (9) Prehľad o vývoji opravných položiek k pohľadávkam podľa položiek súvahy                     
                             
    Stav na začiatku  Tvorba    

Zníženie Zúčtovanie 
            Stav na konci 

   

Riadok bežného 
 

opravnej 
    

Dôvod zníženia/zúčtovania 
  

bežného  

Druh pohľadávok 

   Dôvod tvorby 
OP opravnej opravnej 

   

  súvahy účtovného  položky        OP   účtovného        položky položky         

    
obdobia 

 
(zvýšenie) 

                
obdobia                          

                             

 Pohľadávky z obchodného styku  038,043 620  3 653 

Po lehote 
splatnosti 

 
          4 273 

                              

 Ostatné pohľadávky  039,044                           
                              

 Pohľadávky voči účastníkom  
040,048 

                          
 združení                            
                             

                              

 Iné pohľadávky  041,050                           
                             

 Pohľadávky spolu  x 620  3 653   x           x  4 273 
                     

                           

Čl. III (10) Pohľadávky do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti                  

Čl. III (10) Pohľadávky do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti                         
                            
 

Druh pohľadávky 
   Stav na konci bežného účtovného 

obdobia 
   Stav na konci bezprostredne 

     predchádzajúceho účtovného obdobia                
                              

 Pohľadávky do lehoty splatnosti           0              42 556 
                            

                             

 Pohľadávky po lehote splatnosti           32 329              10 213 
                             

 Pohľadávky spolu           32 329              52 769 
                       

Čl. III (11) Časové rozlíšenie nákladov a príjmov budúcich období                  

Čl. III (11) Významné položky časového rozlíšenia nákladov a príjmov budúcich období                     
                    

 Významné položky nákladov a príjmov budúcich období   
Riadok 
súvahy  Hodnota BO        Hodnota PO 

                             

 Náklady budúcich období (381)        

0
5
8       252        5 689 

                             

 Príjmy budúcich období (385)        

0
5
9                    

                               
 



Čl. III (12) Vlastné zdroje krytia neobežného a obežného majetku 
 
 
Čl. III (12) a), b) Vlastné zdroje krytia neobežného a obežného majetku podľa položiek súvahy 
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Riadok 

 Stav na začiatku 
Prírastky 

 
Úbytky 

 
Presuny 

  
Stav na konci bežného  

Opis položky 
 

bežného účtovného 
    

 súvahy  (+)  (-)   (+,-)     účtovného obdobia     obdobia        

                    
                       

 Imanie a fondy                     
                       

 Základné imanie, z toho: 063                    
                       

 - nadačné imanie v nadácii                     
                       

 - vklady zakladateľov                     
                       

 - prioritný majetok                     
                       

 Fondy tvorené podľa osobitného predpisu 064                    
                       

 Fond reprodukcie 065                    
                       

 Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov 066                    
                       

 Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín 067                    
                       

 Fondy zo zisku                     
                       

 Rezervný fond 069                    
                       

 Fondy tvorené zo zisku 070                    
                       

 Ostatné fondy 071                    
                       

 Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov 072  756 464  6 199          762 663 

     
                  

 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 073  6 199 49 095  6 199        49 095 

     
                  

 Spolu   762 663 55 294 6199         811 758 
                      

Čl. III (13) Záväzky zo sociálneho fondu                

Čl. III (14) e) Záväzky zo sociálneho fondu                     
                     

 Sociálny fond      Hodnota BO      Hodnota PO 
                      

 Stav k prvému dňu účtovného obdobia        216      132 
                      

 Tvorba na ťarchu nákladov        155      84 
                       

 Tvorba zo zisku                     
                       

 Čerpanie                     
                      

 Stav k poslednému dňu účtovného obdobia        371      216 
                  

Čl. III (13) a) Časové rozlíšenie výdavkov budúcich období              

Čl. III (14) g) Významné položky časového rozlíšenia výdavkov budúcich období                
                  

 Významné položky výdavkov budúcich období    Riadok súvahy 
Hodnota 
BO      Hodnota PO 

                       

 Výdavky budúcich období (383)      102               
                       

 z toho:                     
                        
 

Čl. III (14) a) Tvorba a použitie rezerv 
 
 
Čl. III (14) a) Tvorba a použitie rezerv 
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Predpokladaný rok 

 Stav na začiatku          
Zrušenie alebo 

 
Stav na konci bežného  

Druh rezervy 
  

bežného účtovného 
  

Tvorba rezerv 
 

Použitie rezerv 
  

  použitia rezervy      zníženie rezerv  účtovného obdobia     obdobia           

                          

                           

 Jednotlivé druhy krátkodobých zákonných rezerv                         

                           

 Jednotlivé druhy dlhodobých zákonných rezerv                          

                           

 Zákonné rezervy spolu                         

                           

 Jednotlivé druhy krátkodobých ostatných rezerv     3311           2594     3089      222           2594 

                           

 Jednotlivé druhy dlhodobých ostatných rezerv                          

                           

 Ostatné rezervy spolu                          

                           

 Rezervy spolu  x   3311   2594  3089        222      2 594 
                          

Čl. III (14) b) Významné ostatné a iné záväzky                   
                

 
Opis záväzku 

  
Stav na začiatku 

bežného  Prírastky    Úbytky   Stav na konci bežného 
    

účtovného 
obdobia 

 

(+) 

     

(-) 

     

účtovného obdobia                 
                           

 Spolu                          
                          

                         
      Stav na konci                   

 
Položky výnosov budúcich období z dôvodu 

  bezprostredne 
Prírastky 

   
Úbytky 

  Stav na konci bežného 
   predchádzajúceho       účtovného obdobia                    

      účtovného obdobia                   
                         

 bezodplatne nadobudnutého dlhodobého majetku                        
                       

 dlhodobého majetku obstaraného z dotácie    9 168           4 254      4 914 
                         

 dlhodobého majetku obstaraného z finančného daru                        
                         

 zostatku dotácie zo štátneho rozpočtu alebo z prostriedkov                        
 Európskej únie                          
                         

 zostatku dotácie z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho                        
 územného celku                          
                           

 zostatku grantu                          
                           

 zostatku podielu zaplatenej dane                          
                         

 dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane                        
                           

 nepoužitého sponzorského                          
                         

 dlhodobého majetku obstaraného zo sponzorského                        
                       

     9 168           4 254      4 914 
                     

Čl. III (14) b) Významné ostatné a iné záväzky                   
              

 
Opis záväzku 

  
Stav na začiatku 

bežného  Prírastky    Úbytky   Stav na konci bežného 
    účtovného 

obdobia 

 

(+) 

     

(-) 

     

účtovného obdobia                 
                           

 Spolu                          
         

Čl. III (14) c), d) Záväzky do lehoty a po lehote splatnosti a v členení podľa položiek súvahy  

Čl. III (14) c), d) Záväzky do lehoty a po lehote splatnosti a v členení podľa položiek súvahy                   
                    
            

Stav na konci bežného 
Stav na konci bezprostredne 

  
Druh záväzkov 

        
predchádzajúceho účtovného           účtovného obdobia                 obdobia  

                        
                           

 Záväzky po lehote splatnosti              15 703        12 442 
                      

                 

 Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka                
                        

 Krátkodobé záväzky spolu              15 703        12 442 
                    

 Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane           371                  216 
                         

 Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov                        
                        

 Dlhodobé záväzky spolu              371        216 
                            

Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu 16 074 12 658 
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Čl. IV Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje vo výkaze ziskov a strát 
 

 

Čl. IV (1) Tržby za vlastné výkony a tovar 
 
 
Čl. IV (1) Tržby za vlastné výkony a tovar - opis, hodnota hlavných druhov výrobkov, služieb hlavnej činnosti, podnikateľskej činnosti  

Opis tržby Druh výrobku, služby, podnikateľskej činnosti Hodnota BO Hodnota PO  
      
Celkom tržby 50   50  0 

 
Z toho zdaňovaná činnosť 50 50   0 

 
Z toho hlavná činnosť - nezdaňovaná 

 
Tovar - hlavná činnosť - nezdaňovaná  

 

Čl. IV (2) Prijaté dary, osobitné výnosy, zákonné poplatky a iné výnosy 
 
 
Čl. IV (2) Prijaté dary, osobitné výnosy, zákonné poplatky a iné výnosy     

       

  Položka výnosov Hodnota BO Hodnota PO  
      

Čl. IV (3) Dotácie a granty     

Čl. IV (3) Prehľad dotácií a grantov, ktoré boli prijaté v priebehu účtovného roka     
       

  Opis dotácie alebo grantu   Výška dotácie alebo grantu  
       

 MŠ SR    310 690  
      

 ISU - Contribution   17 857  
       

 

Čl. IV (4) Významné položky nákladov - náklady na ostatné služby, osobitné a iné 
ostatné náklady 
Čl. IV (5) Významné položky nákladov - náklady na ostatné služby, osobitné a iné ostatné náklady 

 

Významná položka nákladov Hodnota BO Hodnota PO  
    

Ostatné služby 17 856 59 320  
    

Osobitné náklady 241 420 385 734  
    

Iné ostatné náklady 1 064 1 224  
    

    
 

Čl. IV (5) Účel a výška použitia podielu zaplatenej dane 
 
 
Čl. IV (6) Účel a výška použitia podielu zaplatenej dane 

 

 Použitá suma z bezprostredne 
Použitá suma bežného účtovného 

 
Účel použitia podielu zaplatenej dane predchádzajúceho účtovného 

 

obdobia  

 obdobia  

   
    

Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia                         X                        X  
    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Čl. IV (6) Finančné náklady a kurzové rozdiely 
        

       

 Opis položky 
 

Hodnota BO  
Hodnota 

PO  
       

 Finančné náklady, z toho:    51  
       

 - Kurzové straty, z toho:    51  
       

 
Kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná 
závierka 

 
    

       

 - Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:      
       

 Dary      
        

 

Čl. IV (7) Náklady vynaložené na overenie účtovnej závierky audítorom 
 
 
Čl. IV (8) Náklady vynaložené na overenie účtovnej závierky audítorom  
 

Jednotlivé druhy nákladov za Hodnota  
   

overenie účtovnej závierky 2250  
   

uisťovacie audítorské služby okrem overenia účtovnej závierky   
   

daňové poradenstvo   
   

ostatné neaudítorské služby   
   

Spolu 2250  
    
 

Čl. V Opis údajov na podsúvahových účtoch 
 
 
Čl. V Opis údajov na podsúvahových účtoch 

 
 

Opis položky na podsúvahovom účte Hodnota  
   

Významné položky prenajatého majetku   
   

Majetok prijatý do úschovy   
   

Odpísané pohľadávky   
   

Iné   
   

Drobný majetok 40 594  
   

 

Miesto pre ďalšie záznamy 
 
 

Zvážili sme všetky potenciálne dopady COVID 19 na naše aktivity a dospeli sme k záveru, že nemajú významný vplyv na našu schopnosť 
pokračovať nepretržite v činnosti a fungovať ako zdravý subjekt nasledujúcich 12 mesiacov. Potenciálnym rizikom, ktoré by mohlo 
negatívne ovplyvniť našu činnosť, by bola úprava, resp. zníženie výšky príspevku uznanému športu v treťom a štvrtom štvrťroku roka 
2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


