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Správa  k plneniu  plánu za rok 2021 

 

Plán nákladov a výnosov na rok 2021 bol schvalovaný  na VZ SKrZ dňa 16.6.2021 vo Zvolene a to 
nasledovne: 

 

Plán nákladov predstavoval čiastku   670.044,21 EUR 

plán výnosov     585.040,00 EUR 

Plánovaná strata  predstavovala      -  85 004,21 EUR 

 

Časť Náklady: 

V oblasti 1 - Športová reprezentácia sú skutočné náklady vo výške 329.517,45 EUR, tj. oproti plánu celkovo 
nižšie o 9.511,55 EUR. Rozdiel vznikol medzi predpokladanými a skutočnými nákladmi na organizáciu 
realizovaného podujatia JGP Košice a nerealizovaného podujatia Nepela Memoriál.  

V oblasti 2 – Správa a prevádzka športového zväzu sú skutočné náklady vo výške 81.793,28 EUR, tj. oproti 
plánu celkovo nižšie o 16.820,93 EUR. Rozdiel predstavuje predovšetkým presun nákladov na webstránku 
vo výške 10.000 EUR z roka 2021 na rok 2022. A takisto nižšie náklady na administratívnu prevádzku 
sekretariátu SKrZ a nie plné využitie rezervy na obnovu rozhodcovskej techniky. Výdavky na obnovu 
rozhodcovskej techniky boli presnuté na 1. Kvartál 2022, kedy aj boli realizované.   

V oblasti 3 – Rozvoj talentovaných športovcov  sú skutočné náklady vo výške 159.874,41 EUR, tj. oproti 
plánu celkovo nižšie o 13.772,59 EUR z dovôdu nerealizovaného podujatia Nepela Memoriál 2021, nižších 
nákladov na trénerov a rozdielom medzi plánovanými a skutočnými nákladmi na reprezentačné sústredenie 
(skutočné náklady nižšie o 8.380,28 EUR) a náklady na účasť na súťažiach doma a v zahraniči (skutočné 
náklady vyššie o 10.686,72 EUR).  

V oblasti 4 - Šport mládeže sú skutočné náklady vo výške 42.182,97 EUR, tj. v rovnakej výške ako boli 
plánované boli aj medzi kluby prerozdelené.  

V oblasti 5 – Ostatné náklady z SOŠV sú vo výške 13.904,50 EUR, nižšie o 2.666,50 EUR, čo predstavuje 
nerealizovanú 4. splátku pre Nicole Rajičovú, ktorá svoju aktívnu korčuliarsku činnosť koncom roka 2021 
ukončila.  

 

Pri celkovej kalkulácii nákladov boli skutočné náklady v porovnaní so schváleným plánom na rok 2021 nižšie 
o 42.771,60 EUR.  

 

Časť Výnosy:  

V oblasti 1 - Výnosy z vlastnej činnosti, sú skutočné výnosy vo výške 252.110,76 EUR, tj. oproti plánu 
výnosov nižšie o 4.657,24 EUR.   

V oblasti 2 - Prijaté príspevky sú skutočné výnosy vo výške 324.012,02 EUR, tj. oproti plánu výnosov nižšie 
o 4.259,98 EUR z dôvodu nerealizovaného podujatia Nepela Memoriál a nerealizovanej 4. časti príspevku 
SOŠV pre Nicole Rajičovú.  

 

Celkové skutočné výnosy sú oproti  plánu výnosov  nižšie o 8.917,22 EUR.  
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Zdôvodnenie rozdielov nad 10.000 EUR v porovnaní s plánom rozpočtu:  

1. Náklady časť 3/4 – Účasť na súťažiach doma a v zahraničí skutočné náklady vyššie o 10.686,72 EUR. 
VV SKrZ v septembri 2021 svojím Uznesením č. 81/2021 rozhodol o úhrade nákladov na domáce a 
zahraničné súťaže pre pretekárov reprezentačných družstiev v celkovej výške 20.000 EUR, z ktorých 
časť je predmetom rozpočtu časti 3.4.  

2. Náklady časť 1/5e – JGP Košice skutočné náklady vyššie o 44.073,80 EUR. Toto zvýšenie bolo 
zapríčínené čiastočne všeobecne sa zvyšujúcimi nákladmi tovarov a služieb v ekonomike SR a 
čiastočne neplnením si pracovných povinností bývalého Generálneho sekretára (GS). Časť týchto 
zvýšených nákladov bola daná k náhrade bývalému GS uzatvorením dohody o náhrade škody.  

3. Výnosy časť 1/0A – v časti je obsiahnutý očakávaný výnos budúcich období z dôvodu náhrady škody 
vo výške 15.625,76 EUR.  

 

Časť skutočný Hospodársky výsledok 2021 

celkové skutočné náklady činia    627.272,61 EUR 

celkové skutočné výnosy činia    576.122,78 EUR 

celkový skutočný HV po zdanení   - 51.149,83 EUR 

      

                                        

Majetok SKrZ k 31.12.2021 podľa Súvahy  predstavuje hodnotu 857.219,23 EUR z toho: 

dlhodobý  hmotný majetok       5.843,21 EUR  

finančný majetok   739.943,86 EUR  

krátkodobé pohľadávky   111.129,45 EUR 

časové rozlíšenie           302,71 EUR 

 

Tabuľka: Vývoj nákladov,  výnosov  a výsledku hospodárenia v EUR  za posledných 6 rokov: 

 
Rok 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Náklady 2 442 152,02 497 158,03 

€ 
578 003,62 
€158,03 € 

388 539,79 
€ 

320 275,73 627 272,61  
Výnosy 3 189 504,96 457 101,51 

€ 
584 202,15 

€ 
437 188,48 

€ 
370 772,83 576 122,78  

HV po zdanení 747 352,94  -40 056,52 6 198,53 49 094,60 50 497,10 -51 149,83 
 

 

Podrobné informácie o ročnej uzávierke s výkazmi „Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky k účtovnej 
závierke za rok 2021“ sa nachádzajú vo „Výročnej správe SKrZ na rok 2021“, ktorá tvorí prílohu materiálov k 
VZ SKrZ konaného dňa 14.5.2022 v Banskej Bystrici.  

 

 

 

Správa zo dňa: 3.5.2022 

Vypracoval: Lýdia Lackovičová, hospodár SKrZ 


