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I. Základné údaje 
 

Slovenská boxerská federácia (ďalej skrátene SBF) je národným športovým zväzom (podľa § 16 a 
nasl. zákona č. 440/2015 Z.z. o športe), ktorý má právnu subjektivitu občianskeho združenia. Do 
SBF sa dobrovoľne združujú jednotlivci, zaujímajúci sa o rozvoj boxu v SR ako individuálni 
členovia, zväčša organizovaní v športových kluboch, telovýchovných jednotách alebo oddieloch 
boxu, resp. ako čestní členovia. 
 
SBF je samostatným, nezávislým a apolitickým právnym subjektom, ktorý nepodlieha žiadnym 
mimoprávnym tlakom zo strany vlády SR alebo iného subjektu. Svoju činnosť vyvíja v súlade s 
právnym poriadkom SR a právom EÚ. 
 
SBF bola založená v roku 1993 ako Slovenský zväz boxu, v súčasnosti sídli na adrese: Dr. 
Vladimíra Clementisa 10, Bratislava. IČO: 31744621, DIČ: 2020870555. 
 
SBF je členom Konfederácie športových zväzov, Slovenského olympijského výboru, medzinárodnej 
boxerskej asociácie AIBA, európskej boxerskej konfederácie EUBC a úzko spolupracuje s 
Antidopingovou agentúrou SR. 
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II. Činnosť a dosiahnuté výsledky 
 

Prehľad vykonávaných činností a projektov za rok 2018: 
 

Novým projektom SBF v roku 2018 bolo vytvorenie Medzinárodnej ligy boxu, ktorá sa stala 
zároveň najvyššou domácou súťažou. Účasť zahraničných klubov prispela k zvýšeniu konkurencie 
a športovej kvality, ktorú predstavovali predovšetkým prvé tri kolá v jarnej časti. Všetky pozitíva 
i vzniknuté nedostatky sa v priebehu roka diskutovali na úrovni ŠTaMK – VV SBF a zapracovali do 
reorganizácie súťaže na rok 2019.  
Všetky hlavné súťaže SBF v roku 2018 – Medzinárodná liga boxu,  II. Slovenská liga boxu, 
Majstrovstvá republiky a medzinárodný turnaj Grand Prix Slovakia prebehli v súlade so Súťažným 
poriadkom boxu a jednotlivými propozíciami súťaží a boli riadne ukončené. Už druhý rok po sebe 
boli finančne ohodnotené kluby za umiestnenia v najvyššej súťaži MLB podľa kritérií zakotvených 
v Súťažnom poriadku SBF. Ďalšou finančnou pomocou SBF pre kluby bolo zákonné prerozdelenie 
15% rozpočtu podľa počtu aktívnych športovcov. VV SBF na konci roka zorganizoval ocenenie 
najúspešnejších reprezentantov SBF všetkých kategórií, ktorí boli vecne ocenení počas 
Majstrovstiev SR st.dorastu, mužov a žien v decembri v Nitre. Taktiež bolo vecne ocenené aj 
najlepšie družstvo II.SLB.  
Veľmi dobrú spoločenskú i športovú úroveň mal medzinárodný turnaj mužov Grand Prix Slovakia 
v Nitre, kde sa zišla celá plejáda významných hostí na čele s prezidentom SOŠV Antom Siekelom. 
Pri tejto príležitosti SBF slávnostne ocenila nášho olympijského víťaza z roku 1952 Jána Zacharu, 
ktorý v roku 2018 oslavoval už svoje 90.narodeniny.  
 
Prehľad dosiahnutých športových výsledkov 
 
Hlavná seniorská kategória mala svoje vrcholné podujatie v novembri v Španieľsku – otvorené 
MEÚ, kde sme zaznamenali historický úspech, keď Andrej Csemez po 4 víťazstvách vybojoval 
zlato v kategórii 75kg. Bronz pridal Matúš Strnisko vo váhe 81kg. Veľmi dobrý dojem zanechala 
naša seniorská reprezentácia aj na podujatí World Cup of Olympic boxing v nemeckom Halle, kde 
bronzovú medailu vybojoval Matúš Strnisko a Dávid Michálek, ďalšie cenné víťazstvá pridal 
Michal Takács a Tomáš Zold. Okrem týchto dvoch top podujatí sa naši boxeri zúčastnili aj dvoch 
medzinárodných turnajov AIBA kde taktiež vybojovali medaile – Bocskai Memorial v Debrecíne 
(striebro po 3 výhrach Dávid Michálek, bronz Viliam Tankó) a Grand Prix v Ústí n/L (striebro 
Viliam Tankó, bronz Michal Takács). Celkovo tak bol rok 2018 jedným z najúspešnejších rokov 
našej seniorskej reprezentácie v histórii samostatnosti SR.  
V st.doraste vybojovala zlato na ME Jessica Triebeľová, vďaka čomu sa kvalifikovala aj na OH 
mládeže do Buenos Aires. Pre Jessicu to bolo už tretie prvenstvo na ME, keď predtým dva krát 
triumfovala v kategórii ml.dorastu. Naša najúspešnejšia dorastenecká reprezentantka k tomu pridala 
ešte 5.miesto na MS v Budapešti. Na tomto svetovom šampionáte nás reprezentovala aj Miroslava 
Jedináková, ktorá vybojovala taktiež 5.miesto a rovnaké umiestnenie sa jej podarilo dosiahnuť aj na 
ME. Medzi chlapcami najviac vynikal Lukáš Fernéza, ktorý vybojoval na ME 9.miesto a vďaka 
tomu si taktiež vybojoval miestenku na MS.  
Bez medaile na vrcholnom podujatí sme neostali ani v kategórii ml.dorastu, kde bronz na ME 
vybojovala Michaela Turacová.  
Celkovo tak rok 2018 môžeme z pohľadu výsledkov na vrcholných podujatiach hodnotiť pre SBF 
ako jeden z najlepších v histórii samostatnosti SR nie len pre kategóriu seniorov, ale pre celú 
reprezentáciu naprieč vekovými kategóriami.  
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III. Hospodárenie 
 
Na zabezpečenie a organizáciu podujatí vynaložila SBF tieto výdavky: 
 
-Medzinárodná liga boxu, spolu 5 921,80 EUR (náklady na cestovné stravné a ubytovanie pre 
rozhodcov a ŠTaMK SBF + príspevok) 
 
-II. Slovenská liga boxu, spolu 2 457,12 EUR (náklady na cestovné stravné a ubytovanie pre 
rozhodcov a ŠTaMK SBF + príspevok) 
 
-Majstrovstvá SR žiakov a ml. a st.  dorastencov 2 740,47EUR (náklady na cestovné stravné a 
ubytovanie pre rozhodcov a ŠTaMK SBF + príspevok). 
 
-Účasť na Majstrovstvách Európy v roku 2018 v úhrnnej sume 27 032,71 (náklady na cestovné, 
stravné a ubytovanie + príspevok). 
 
-Účasť na medzinárodných turnajoch spolu 24 299,35 EUR (náklady na cestovné, stravné 
a ubytovanie + príspevok). 
 
-Sústredenia CTM a reprezentačné zrazy 6 279,55 EUR 
 
-Náklady na trénerskú činnosť 9 298,- EUR. 
 
-Náklady na profesionálny aparát SBF 2018 (cestovné, poštovné, kancelárske potreby, web stránku, 
členské AIBA, členské EUBC, členské KŠZ SR, administratívnu činnosť, účtovníctvo a audit 
v hodnote a iné) 10345,42 EUR, náklady na mzdy a povinné odvody boli vo výške 9 725,50 EUR 
 
- V decembri roku 2018 bolo odoslaných 24 563,- EUR na účty klubov ako príspevky za účasť a 
organizovanie podujatí. 
 
- Účelovo viazané príspevky na športovcov  Meszáros, Strnisko, Tankó, Michálek a Csemez boli 
vyplatené v úhrnnej sume 64 755,- EUR. 
 
- Účelovo viazané príspevky na J. Tiebeľovú boli vyplatené v úhrnnej sume 3 095,19 EUR. 
 
-Nákup vecných odmien a športových potrieb v úhrnnej sume 449,12 EUR. 
 
-Platené členské príspevky v národných a medzinárodných organizáciách v sume 1 235,87 EUR. 
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SBF ako uznaný národný športový zväz prijala v roku 2018 dotáciu z Ministerstva školstva vedy, 
výskumu a športu SR 171 508,- EUR, ktoré boli účelovo viazané na: 
-  106 423,00 EUR / športová reprezentácia SR a rozvoj športových odvetví – zákl. dotácia 
-  7 195,00 EUR / Filip Meszáros 
- 14 390,00 EUR / Matúš Strnisko 
- 14 390,00 EUR / Viliam Tanko 
- 14 390,00 EUR / Dávid Michálek 
- 14 390,00 EUR / Andrej Csemez 
- 330,00 EUR / Gabriel Kišš 
 
SBF prijala dotáciu z Úradu vlády SR v sume 8 000,- účelovo viazanú a podporu reprezentácie SR 
na EUBC Championships v Španielsku. 
 
SBF prijala dotáciu zo Slovenského olympijského výboru v sume 3 095,19 EUR účelovo viazanú 
na podporu rozvoja a talentu športovkyne J. Triebeľovej. 
 
Príjem SBF tvorili poplatky za členské, registrácie, ZKB a prestupy a hosťovania. 
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IV. Osobitný príjemcovia prostriedkov rozpočtu SBF 
 

V roku 2018 prijali z prostriedkov rozpočtu viac ako 5 000,- tieto fyzické a právnické osoby: 
 
Fyzické osoby: - Ing. Mária Rapčanová, mzda 
   - Filip Meszáros, dotácia Top Team 
   - Matúš Strnisko, dotácia Top Team 
   - Viliam Tanko, dotácia Top Team 
   - Dávid Michálek, dotácia Top Team 
   - Andrej Csemez, dotácia Top Team 
 
Právnické osoby: - Alpha Boxing Club Malacky, IČO: 42183475, admin. práca, web, matrika 
   - Box Club Stavbár Nitra, IČO: 37859579, trénerská práca 
   - Spanish Boxing Federation Madrid, IČO: Q2878010D, ubytovanie 
   - Magyar Okolvivo Szakszovetség Budapest, IČO: 18158108, ubytovanie 
   - Federazione Pugilistica Italiana Roma, IČO: 01383711007, ubytovanie 
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V. Dôležité zmeny v orgánoch 
 
 

Na Valnom Zhromaždení SBF v termíne 30.6.2018 bol kooptovaný Mgr. Patrik Hrbek ako nový 
člen VV SBF po odstúpení člena VV SBF, Borisa Čavajdu.  
V roku 2018 sa zároveň pre veľkú pracovnú vyťaženosť vzdali funkcie dvaja členovia 
Disciplinárnej komisie SBF, Mgr. Ján Neszméry, LL.M. a JUDr. PhDr. Ing. Štefan Neszméry, 
LL.M. Na túto pozíciu boli počas Valného Zhromaždenia SBF v termíne 30.6.2018 kooptovaní 
členovia Mgr. Michal Sádovský a pán Mgr. Jozef Hrin.  
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VI. Ostatné informácie 
 

V zmysle § 20, zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, ostatné 
informácie o účtovnej jednotke SBF: 

 
1. vlastným príjmom SBF je v prevažnej miere členské za príslušný kalendárny rok od jednotlivých 
členov SBF ale hlavným zdrojom financovania všetkých aktivít SBF je poskytnutá dotácia z 
ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len ministerstvo). Dotácia je všeobecne 
viazaná na financovanie hlavnej činnosti SBF v zmysle stanov a na účelové financovanie členov 
TOP tímu. Celé vedenie SBF a generálny sekretár vyvíjajú maximálne úsilie na získanie čo 
najvyššej dotácie a zároveň o jej čo najefektívnejšie využitie, viď bod III. tejto výročnej správy 
(tento bod obsahuje zároveň aj dôležité finančné ukazovatele). Výška poskytnutej základnej dotácie 
v roku 2018 s porovnaním z rokom 2017 bola nižšia o cca 20%. Tento pokles vedenie SBF 
predpokladalo a eliminovalo tak významné riziko. Zároveň však došlo k navýšeniu základnej 
dotácie na TOP TEAM a takisto SBF získala dodatočné zdroje z rezervy úradu vlády SR a zo 
Slovenského olympijského výboru. Pre rok 2019 očakáva SBF výšku základnej dotácie približne na 
úrovni roka 2018. Výpadok dotačných príjmov sa bude SBF snažiť vykryť sponzorskými 
príspevkami či dotáciami od samospráv alebo VÚC. 
 
V roku 2019 SBF nepredpokladá prijatie nových zamestnancov a takisto nepredpokladá zriadenie 
organizačnej zložky v zahraničí. 
 
2. po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa vyhotovuje táto výročná správa nedošlo k žiadnym 
udalostiam osobitného významu, ktoré by sa týkali účtovného obdobia roka 2018. 

 
3. vedenie SBF pre rok 2019 a ďalšie obdobia vyvinie maximálne úsilie na získanie najvyšších 
možných dotačných príjmov na zabezpečenie financovania a rozvoja boxu v Slovenskej republike, 
ako aj podporu talentov, olympijských nádejí resp. všetkých členov SBF. V tomto smere je činnosť 
SBF dlhodobá s cieľom kvalitnej podpory boxu v SR. 
 
 
4. SBF v účtovnom období roka 2018 neevidovala žiadne náklady na výskum a vývoj. Vyplýva to z 
povahy hlavného predmetu činnosti SBF. Takisto SBF nenadobúdala žiadne akcie, dočasné listy, 
obchodné podiely a ani nevyvíja aktivitu na kapitálom trhu. SBF nemá žiadnu vlastnú organizačnú 
zložku v zahraničí. Činnosť SBF nepredstavuje žiadnu alebo len minimálnu zátaž na životné 
prostredie, keďže box patrí k halovým a silovým športom, kde vzniká minimum odpadu a aj ten je 
možné recyklovať (použitý textil, odevy, obuv, papierové a plastové obaly). 
 
5. SBF v účtovnom období roka 2018 dosiahla výsledok hospodárenia – stratu - vo výške 2 443,95 
eur. Valnému zhromaždeniu SBF bude podaný návrh, aby na svojom riadnom zasadnutí v zmysle 
stanov SBF, výsledok hospodárenia za rok 2018 schválilo. 
 
6. K 31.12.2018 SBF neevidovala žiadne krátkodobé ani dlhodobé záväzky po lehote splatnosti. 
Splatné záväzky predstavovalo výlučne neuhradené poistné na zdravotné a sociálne poistenie 
zamestnanca a preddavok na daň zo závislej činnosti za mesiac december 2018, ktorého splatnosť je 
do 31.1.2019. 
V majetku SBF nenastali žiadne pohyby t.j. SBF neobstarala a ani nepredala (nevyradila) žiadny 
dlhodobý hmotný či nehmotný majetok. V majetku je tak zaradený naďalej osobný automobil – bus. 
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VII. Účtovná závierka  a správa audítora 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Číslo faxu

/0

Číslo telefónu

/0

Obec

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

PSČ

Á Ä B Č D É F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9-

Číslo

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšu zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.

Zostavená dňa:

. . 2 0

(vyznačí sa x)

Účtovná závierka

riadna

Obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky

Údaje sa vypĺňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

E-mailová adresa

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za vedenie
účtovníctva:

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za zostavenie
účtovnej závierky:

Podpisový záznam
štatutárneho orgánu alebo
člena štatutárneho orgánu
účtovnej jednotky:

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

Strana 1MF SR 2013

zostavená

Schválená dňa:

. . 2 0

Daňové identifikačné číslo

IČO

UZNUJ_1

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

IČO

SID

mimoriadna schválená

Priložené súčasti účtovnej závierky

Súvaha (Úč NUJ 1-01)

Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01)

Poznámky (Úč NUJ 3-01)

(vyznačí sa x)

. . 2 0zostavená k

Rok

2 0

Mesiac

Za obdobie
od

2 0do

2 0od

2 0do

Bezprostredne
predchádzajúce
obdobie. .

SK NACE

Úč NUJ

v sústave podvojného účtovníctva
neziskovej účtovnej jednotky

TlaŒivo vytlaŒené z Portálu FS

31 12 18

2020870555

31744621

93 12 0

X X
1 18

12 18

1 17

12 17

X X

X

Slovenská boxerská federácia

DR. VLADIMÍRA CLEMENTISA 10

81107 BRATISLAVA

905 268520

21 03 19



Súvaha (Úč NUJ 1-01)

Strana aktív
č.r. Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Brutto Korekcia Netto Netto

a b 1 2 3 4

IČO SID3 1 7 4 4 6 2 1

001Neobežný majetok r.002+r.009+r.021A. 21200,00 10600 10600,00 15900,00

002Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r.003 až 008)1.     

003
Nehmotné výsledky z vývojovej obdobnej činnosti (012) -
/072,091A/     

004Softvér (013) - /073,091A/     

005Oceniteľné práva (014) - /074,091A/     

006
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018 + 019) -
/078+079+091A/     

007Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - 093     

008
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
(051) - 095A     

009Dlhodobý hmotný majetok súčet (r.010 až 020)2. 21200,00 10600 10600,00 15900,00

010Pozemky (031)     

011Umelecké diela a zbierky (032)     

012Stavby (021) - /081, 092A/     

013
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022)
- /082,092A/ 21200,00 10600 10600,00 15900,00

014Dopravné prostriedky (023) - /083,092A/     

015Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085,092A/     

016Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086,092A/     

017Drobný  dlhodobý hmotný majetok (028) - /088,092A/     

018Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - /089,092A/     

019Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - 094     

020
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052)
- 095A     

021Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až 028)3.     

022
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných
spoločnostiach v ovládanej osobe (061) - 096A     

023
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných
spoločnostiach s podstatným vplyvom (062) - 096A     

024Dlhové cenné papiere držané do splatnosti 065 - 096A     

025
Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066+067)
- 096A     

026Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - 096A     

027Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - 096A     

028
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
(053) - 095A     
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Súvaha (Úč NUJ 1-01)

Strana aktív
č.r. Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Brutto Korekcia Netto Netto

a b 1 2 3 4

IČO SID3 1 7 4 4 6 2 1

029Obežný majetok spolu r.030 + r.037 + r.042 + r.051B. 13041,48 628,86 12412,62 14411,21

030Zásoby súčet (r.031 až 036)1.     

031Materiál (112,119) - /191/     

032Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
(121,122) - /192,193/     

033Výrobky (123) - 194     

034Zvieratá (124) - 195     

035Tovar (132,139) - /196/     

036Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314A) -
391A     

037Dlhodobé pohľadávky súčet (r.038 až 041)2.     

038Pohľadávky z obchodného styku (311A až 314A) - 391A     

039Ostatné pohľadávky (351A) - 391A     

040Pohľadávky voči účastníkom združení (358A) - 391A     

041Iné pohľadávky (335A,373A,375A,378A) - 391A     

042Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 043 až 050)3. 878,85 628,86 249,99 3969,86

043Pohľadávky z obchodného styku (311A,312A,313A,314A)
- 391A 878,85 628,86 249,99 3969,86

044Ostatné pohľadávky (315A) - 391A     

045Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými
poisťovňami (336)     

046Daňové pohľadávky(341,342,343,345)     

047Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu
rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348)     

048Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)     

049Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)     

050Iné pohľadávky (335A,373A,375A,378A) - 391A     

051Finančné účty súčet (r.052 až 056)4. 12162,63  12162,63 10441,35

052Pokladnica (211,213) 3004,38  3004,38 423,96

053Bankové účty (221A + 261) 9158,25  9158,25 10017,39

054Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
221A     

055Krátkodobý finančný majetok (251,253,255,256,257) -
/291A/     

056Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 -
291A)     

057Časové rozlíšenie súčet (r.058 až 059)C.     

058Náklady budúcich období (381)1.     

059Príjmy budúcich období (385)     

060MAJETOK SPOLU r.001 + r.029 + r.057 34241,48 11228,86 23012,62 30311,21
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Súvaha (Úč NUJ 1-01) IČO SID3 1 7 4 4 6 2 1

Strana pasív
č.r. Bežné účtovné

obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné

obdobie
b 65

A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r.062 + r.068 + r.072 +
r.073 11630,75 14074,70061

1. Imanie a peňažné fondy (r.063 až 067)   062

Základné imanie (411)   063

Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)   064

Fond reprodukcie (413)   065

Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)   066

Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)   067
2. Fondy tvorené zo zisku (r.069 až 071)   068

Rezervný fond (421)   069

Fondy tvorené zo zisku (423)   070

Ostatné fondy (427)   071
3. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428) 14074,70 3229,59072
4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r.068 + r. 072

+ r. 074 + r. 101) -2443,95 10845,11073

B. CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097 1381,87 1236,51074
1. Rezervy (r.076 až 078)   075

Rezervy zákonné(451A)   076

Ostatné rezervy (459A,45XA)   077

Krátkodobé rezervy (323A,451A,459A)   078
2. Dlhodobé záväzky (r.080 až 086) 430,12 384,76079

Záväzky zo sociálneho fondu (472) 430,12 384,76080

Vydané dlhopisy (473)   081

Záväzky z nájmu (474A)   082

Dlhodobé prijaté preddavky (475)   083

Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476A)   084

Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)   085

Ostatné dlhodobé záväzky (373A,479A)   086
3. Krátkodobé záväzky (r.088 až 096) 951,75 851,75087

Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323 100,00  088

Záväzky voči zamestnancom (331,333) 502,57 502,14089

Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336) 306,17 306,17090

Daňové záväzky (341 až 345) 43,01 43,44091
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom
územnej samosprávy (346+348)   092

Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)   093

Záväzky voči účastníkom združení (368)   094

Spojovací účet pri združení (396)   095

Ostatné záväzky (373A,379A,474A,479A)   096
4. Bankové úvery r.098 + r.100   097

Bankové úvery dlhodobé (461A)   098

Bežné bankové úvery (231 + 232 + 461A)   099

Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)   100
C. Časové rozlíšenie spolu (r.102 až 103) 10000,00 15000,00101
1. Výdavky budúcich období (383A)   102

Výnosy budúcich období (384A) 10000,00 15000,00103

VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101 23012,62 30311,21104
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Náklady Číslo
riadku

Činnosť Bezprostredne
predchádzjúce

účtovné obdobieHlavná
nezdaňovaná Zdaňovaná Spolu

Číslo
účtu

b c 41 2 3a

Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01) IČO / SID

501 01Spotreba materiálu 679,27  679,27 15360,07

502 02Spotreba energie     

504 03Predaný tovar     

511 04Opravy a udržiavanie     

512 05Cestovné     

513 06Náklady na reprezentáciu     

518 07Ostatné služby 4436,89  4436,89 5443,64

521 08Mzdové náklady 7559,49  7559,49 7875,74

524 09Zákonné sociálne poistenie a zdravotné
poistenie 2120,65  2120,65 3175,43

525 10Ostatné sociálne poistenie     

527 11Zákonné sociálne náklady 45,36  45,36 54,26

528 12Ostatné sociálne náklady     

531 13Daň z motorových vozidiel     

532 14Daň z nehnuteľností     

538 15Ostatné dane a poplatky    16,50

541 16Zmluvné pokuty a penále     

542 17Ostatné pokuty a penále 60,00  60,00 130,00

543 18Odpísané pohľadávky     

544 19Úroky 0,11  0,11  

545 20Kurzové straty 5,49  5,49 1,07

546 21Dary     

547 22Osobitné náklady 178900,79  178900,79 159015,70

548 23Manká a škody 165,00  165,00  

549 24Iné ostatné náklady 1478,79  1478,79 4027,93

551 25Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a
dlhodobého hmotného majetku 5300,00  5300,00 5300,00

552 26
Zostatková cena predaného dlhodobého
nehmotného majetku a dlhodobého
hmotného majetku

    

553 27Predané cenné papiere     

554 28Predaný materiál     

555 29Náklady na krátkodobý finančný majetok     

556 30Tvorba fondov     

557 31Náklady na precenenie cenných papierov     

558 32Tvorba a zúčtovanie opravných položiek 314,43  314,43 314,43

561 33Poskytnuté príspevky organizačným
zložkám     

562 34Poskytnuté príspevky iným účtovným
jednotkám 1235,87  1235,87 1264,32

563 35Poskytnuté príspevky fyzickým osobám     

565 36Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej
dane     

567 37Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky     

38Účtovná trieda 5 spolu r. 01 až r.37 202302,14  202302,14 201979,09
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Výnosy Číslo
riadku

Činnosť Bezprostredne
predchádzjúce

účtovné obdobieHlavná
nezdaňovaná Zdaňovaná Spolu

Číslo
účtu

b c 41 2 3a

Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01) / SIDIČO

601 39Tržby za vlastné výrobky     

602 40Tržby z predaja služieb     

604 41Tržby za predaný tovar     

611 42Zmena stavu zásob nedokončenej výroby     

612 43Zmena stavu zásob polotovarov     

613 44Zmena stavu zásob výrobkov     

614 45Zmena stavu zásob zvierat     

621 46Aktivácia materiálu a tovaru     

622 47Aktivácia vnútroorganizačných služieb     

623 48Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku     

624 49Aktivácia dlhodobého hmotného majetku     

641 50Zmluvné pokuty a penále     

642 51Ostatné pokuty a penále     

643 52Platby za odpísané pohľadávky     

644 53Úroky     

645 54Kurzové zisky     

646 55Prijaté dary     

647 56Osobitné výnosy 8385,00  8385,00 9354,80

648 57Zákonné poplatky     

649 58ostatné výnosy 5000,00  5000,00 8565,64

651 59Tržby z predaja dlhodobého nehmotného
majetku a dlhodobého hmotného majetku     

652 60Výnosy z dlhodobého finančného majetku     

653 61Tržby z predaja cenných papierov a
podielov     

654 62Tržby z predaja materiálu     

655 63Výnosy z krátkodobého finančného majetku     

656 64Výnosy z použitia fondu     

657 65Výnosy z precenenia cenných papierov     

658 66Výnosy z nájmu majetku     

661 67Prijaté príspevky od organizačných zložiek     

662 68Prijaté príspevky od iných organizácií    1450,00

663 69Prijaté príspevky od fyzických osôb     

664 70Prijaté členské príspevky 3870,00  3870,00 5158,00

665 71Príspevky z podielu zaplatenej dane     

667 72Prijaté príspevky z verejných zbierok     

691 73Dotácie 182603,19  182603,19 188295,76

74Účtovná trieda 6 spolu r. 39 až r.73 199858,19  199858,19 212824,20

75Výsledok hospodárenia pred zdanením r.74 -
r.38 -2443,95  -2443,95 10845,11

591 76Daň z príjmov     

595 77Dodatočné odvody dane z príjmov     

78Výsledok hospodárenia po zdanení -2443,95  -2443,95 10845,11
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Poznámky k účtovnej závierke za rok 2018 NUJ 3-01

Čl. I.

Všeobecné údaje

(1) Meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, ktorá je zakladateľom alebo zriaďovateľom
účtovnej jednotky, jej trvalý pobyt  alebo sídlo, dátum založenia alebo zriadenia účtovnej jednotky.

Občianske združenie Slovenská boxerská fedrácia, Vl. Clementisa 3222/10, Bratislava

IČO: 31744621, DIČ 2020870555

(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.

Štatutárny orgán: Tomáš Kovács, prezident

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

Činnosť športového klubu - box

(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 obdobie. Počet dobrovoľníkov
vyslaných účtovnou jednotkou a počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia. 

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

(6) Údaje podľa čl. I, 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.
Účovná jednotka spĺňa predpoklady nepretržitej činnosti

(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. Nevyskytli sa

(3) Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov v členení na

a) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou, nevyskytol sa

b) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou, nevyskytol sa

c) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom, nevyskytol sa

d) dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou, osobný automobil- BUS

e) dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou, nevyskytol sa

f) dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom, nevyskytol sa

g) dlhodobý finančný majetok, nevyskytol sa

h) zásoby obstarané kúpou, nevyskytli sa

i) zásoby vytvorené vlastnou činnosťou, nevyskytli sa

j) zásoby obstarané iným spôsobom, nevyskytli sa

k) pohľadávky, nominálnymi hodnotami

l) krátkodobý finančný majetok, nevyskytol sa

m) časové rozlíšenie na strane aktív, nebolo

n) záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov, nominálnymi hodnotami

o) časové rozlíšenie na strane pasív, nebolo

p) deriváty, nevyskytli sa

r) majetok a záväzky zabezpečené derivátmi. Nie je 

(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 účtovných odpisov:

Odpisový plán: osobný automobil, doba odpisovania 4 roky, účtovné odpisy = daňovým odpisom

 (5) Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku. Neboli

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 účtovného obdobia.

(2) Prehľad dlhodobého majetku, na ktorý je zriadené záložné právo a dlhodobého majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo
s ním nakladať.

(3) Údaje o spôsobe a výške poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku.

(4)  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 dlhodobého  finančného  majetku.

(5) Informácia o výške tvorby, zníženia a zúčtovania opravných položiek k dlhodobému finančnému majetku a opis dôvodu ich tvorby, zníženia
a zúčtovania.

(6) 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.

(7)  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.

(8) Opis významných pohľadávok v nadväznosti na položky súvahy a v členení na pohľadávky za hlavnú činnosť a podnikateľskú činnosť.

(9) 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.

(10) Prehľad  pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti.

(11) Prehľad významných položiek časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období.

(12) 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 podobne; za jednotlivé položky sa
uvádza stav na začiatku bežného účtovného obdobia, jednotlivé prírastky, úbytky, presuny a zostatok na konci bežného účtovného obdobia,

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. 

(13) Informácia o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty vykázanej v minulých účtovných obdobiach.

(14) 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,

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,

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

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

1. do jedného roka vrátane,

2. od jedného roka do piatich rokov vrátane,
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3. viac ako päť rokov,

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,

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,

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

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

a) zostatkovú hodnotu bezodplatne nadobudnutého dlhodobého majetku,

b) zostatkovú hodnotu dlhodobého majetku obstaraného z dotácie,

c) zostatok nepoužitej dotácie alebo grantu,

d) zostatok nepoužitej časti podielu zaplatenej dane,

e) zostatkovú hodnotu dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane.

(16) 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,

b) suma istiny a finančného nákladu podľa doby splatnosti 

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 hlavných 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 ostatných výnosov. 

(3) Prehľad  dotácií a grantov, ktoré účtovná jednotka prijala v priebehu bežného účtovného obdobia.

(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 ostatných nákladov. 

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

(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.

(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,

b) uisťovacie audítorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky,

c) súvisiace audítorské služby,

d) daňové poradenstvo,

e) ostatné neaudítorské služby.



Čl. V

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

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.

(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:

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

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.

(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,

b) povinnosť z opčných obchodov,

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,

e) iné povinnosti. 

(4) Prehľad nehnuteľných kultúrnych pamiatok, ktoré sú v správe alebo vo vlastníctve účtovnej jednotky.

(5) Informácie o významných skutočnostiach, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia.

Vzorová tabuľka k čl. I ods.  4 o počte zamestnancov a dobrovoľníkov

Bežné  účtovné obdobie
Bezprostredne

predchádzajúce účtovné
obdobie

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov 1 1

z toho  počet vedúcich zamestnancov 0 0

Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou 0 0

Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre 
účtovnú jednotku počas účtovného obdobia 0 0
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Tabuľka  k čl. III ods. 1 o stave a pohybe dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku

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
Umelecké

diela
a zbierky

Stavby

Samostatné
hnuteľné

veci a súbory
hnuteľných

vecí

Dopravné
prostriedky

Pestovateľské
celky trvalých

porastov

Základné
stádo

a ťažné
zvieratá

Drobný
a ostatný
dlhodobý
hmotný
majetok

Obstaranie
dlhodobého
hmotného
majetku

Poskytnuté
preddavky

na dlhodobý
hmotný
majetok

Spolu

Prvotné ocenenie - 
stav na začiatku 
bežného účtovného 
obdobia

 0 0

prírastky  21200 21200

úbytky 
0 0

presuny
0 0

Stav na konci bežného 
účtovného obdobia

21200 21200

Oprávky – stav na 
začiatku bežného 
účtovného obdobia

0 0

prírastky  
10600 10600

úbytky 
0 0

Stav na konci bežného 
účtovného obdobia

10600 10600

Opravné položky – 
stav na začiatku 
bežného účtovného 
obdobia

0 0

prírastky  0 0

úbytky 0 0

Stav na konci bežného 
účtovného obdobia

0 0

Zostatková hodnota

Stav na začiatku 
bežného účtovného 
obdobia

0 0

Stav na konci bežného 
účtovného obdobia

10600 10600
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Tabuľka k čl. III ods. 4  o zmenách jednotlivých položiek dlhodobého finančného majetku

Podielové cenné papiere
a podiely v obchodnej

spoločnosti v ovládanej
osobe

Podielové cenné papiere
a podiely v obchodnej

spoločnosti
s podstatným vplyvom

Dlhové cenné
papiere držané do

splatnosti

Pôžičky podnikom
v skupine a

ostatné pôžičky

Ostatný
dlhodobý
finančný
majetok

Obstaranie
dlhodobého
finančného

majetku

Poskytnuté
preddavky na

dlhodobý
finančný
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



Tabuľka k čl. III ods. 4 o štruktúre dlhodobého finančného majetku 

Názov spoločnosti Podiel na základnom
imaní (v %)

Podiel účtovnej jednotky na
hlasovacích právach

(v %)
Hodnota vlastného imania ku koncu Účtovná hodnota ku koncu

bežného
účtovného obdobia

bezprostredne
predchádzajúceho účtovného

obdobia

bežného účtovného
obdobia

bezprostredne
predchádzajúceho
účtovného obdobia

Tabuľka k čl. III ods. 6 o položkách krátkodobého finančného majetku

Tabuľka č. 1

Krátkodobý finančný majetok Stav na konci bežného účtovného obdobia Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho
účtovného obdobia

Pokladnica 3004,38 423,96

Ceniny 0 0

Bežné bankové účty 9158,25 10017,39

Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok

Peniaze na ceste

Spolu  12162,63 10450,35

Tabuľka č. 2 

Krátkodobý finančný majetok Stav na začiatku bežného účtovného
obdobia Prírastky Úbytky Stav na konci bežného účtovného obdobia

Majetkové  cenné  papiere  na
obchodovanie

Dlhové cenné papiere na obchodovanie
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Dlhové  cenné  papiere  so  splatnosťou
do jedného roka držané do splatnosti 

Ostatné realizovateľné cenné papiere

Obstarávanie krátkodobého finančného
majetku

Krátkodobý finančný majetok spolu

Tabuľka č. 3

Krátkodobý finančný  majetok Zvýšenie/ zníženie hodnoty(+/-) Vplyv ocenenia na výsledok hospodárenia bežného
účtovného obdobia Vplyv ocenenia na vlastné imanie

Majetkové cenné papiere na obchodovanie

Dlhové cenné papiere na obchodovanie

Ostatné realizovateľné cenné papiere

Krátkodobý finančný  majetok spolu

Tabuľka k čl. III ods. 7 o vývoji opravných položiek k zásobám 

Druh zásob Stav na začiatku bežného
účtovného obdobia

Tvorba opravnej položky
(zvýšenie)

Zníženie opravnej
položky

Zúčtovanie  opravnej
položky

Stav na konci bežného
účtovného obdobia

Nedokončená výroba  
a polotovary vlastnej výroby

Výrobky 

Zvieratá

Tovar

Poskytnutý preddavok na 
zásoby

Zásoby spolu

Ttabuľka k čl. III ods. 9  o vývoji opravných položiek k pohľadávkam

Druh pohľadávok Stav na začiatku bežného
účtovného obdobia

Tvorba opravnej položky
(zvýšenie)

Zníženie opravnej
položky

Zúčtovanie  opravnej
položky

Stav na konci bežného
účtovného obdobia

Pohľadávky z obchodného 
styku

0 314,43 0 0 628,86

Ostatné pohľadávky



Pohľadávky voči 
účastníkom združení

Iné pohľadávky

Pohľadávky spolu

Tabuľka k čl. III ods. 10  o pohľadávkach do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti 

Stav na konci

bežného účtovného obdobia bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia

Pohľadávky do lehoty splatnosti

Pohľadávky po lehote splatnosti 878,85 628,85

Pohľadávky spolu 878,85 628,85

Tabuľka k čl. III ods. 12 o zmenách vlastných zdrojov krytia neobežného majetku a obežného majetku    

Stav na začiatku bežného
účtovného obdobia

Prírastky
(+)

Úbytky
(-)

Presuny
(+, -)

Stav na konci bežného účtovného
obdobia

Imanie a fondy

Základné imanie

z toho: 
nadačné imanie v nadácii

vklady zakladateľov

prioritný majetok

Fondy tvorené podľa osobitného 
predpisu

Fond reprodukcie

Oceňovacie rozdiely z precenenia
majetku a záväzkov

Fondy zo zisku

Rezervný fond

Fondy tvorené zo zisku

Ostatné fondy

Nevysporiadaný výsledok 3229,59 10845,11 14074,70
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hospodárenia minulých rokov
Výsledok hospodárenia za 
účtovné obdobie

-2443,95

Spolu

Tabuľka k čl. III ods. 13 o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty

Názov položky Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovný zisk 10845,11

Rozdelenie účtovného zisku

Prídel do základného imania

Prídel do fondu tvoreného podľa osobitného predpisu

Prídel do fondu reprodukcie

Prídel do rezervného fondu

Prídel do fondu tvoreného zo zisku

Prídel do ostatných fondov

Úhrada straty minulých období

Prevod do sociálneho fondu 

Prevod  do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov 10845,11

Iné 

Účtovná strata

Vysporiadanie účtovnej straty

Zo základného imania

Z rezervného fondu

Z fondu tvoreného zo zisku

Z ostatných fondov

Z nerozdeleného zisku minulých rokov

Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov

Iné 



Tabuľka k čl. III ods. 14 písm. a) o  tvorbe a použití rezerv

Druh rezervy Stav na začiatku bežného
účtovného obdobia Tvorba rezerv Použitie rezerv Zrušenie alebo zníženie

rezerv
Stav na konci bežného

účtovného obdobia
Jednotlivé druhy krátkodobých 
zákonných rezerv

0 0

Jednotlivé druhy dlhodobých 
zákonných rezerv
Zákonné rezervy spolu 0 0
Jednotlivé druhy krátkodobých 
ostatných rezerv
Jednotlivé druhy dlhodobých 
ostatných rezerv
Ostatné rezervy spolu

Rezervy spolu

Tabuľka k čl. III ods. 14 písm. c) a d) o záväzkoch

Druh záväzkov Stav na konci

bežného účtovného obdobia bezprostredne predchádzajúceho
účtovného obdobia

Záväzky po lehote splatnosti 100

Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do 
jedného  roka 0 0

Krátkodobé záväzky spolu 100

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od  jedného  do piatich  
rokov  vrátane 

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov 

Dlhodobé záväzky spolu

Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu 100 0
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Tabuľka k čl. III ods. 14 písm. e) o vývoji sociálneho fondu

Sociálny fond Bežné  účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie

Stav k prvému dňu účtovného obdobia 384,76  300,5

Tvorba na ťarchu nákladov 45,38 54,26

Tvorba zo zisku 0

Čerpanie 0

Stav k poslednému dňu účtovného obdobia 430,12  384,76

Tabuľka k čl. III ods. 14 písm. f) o bankových úveroch, pôžičkách a návratných finančných výpomociach

Druh cudzieho
zdroja Mena Výška úroku v % Splatnosť Forma zabezpečenia Suma istiny na konci bežného

účtovného obdobia

Suma istiny na konci bezprostredne
predchádzajúceho účtovného

obdobia
Krátkodobý bankový 
úver

Pôžička

Návratná finančná 
výpomoc
Dlhodobý bankový 
úver

Spolu



Tabuľka k čl. III ods. 15 o významných položkách výnosov budúcich období
Položky výnosov budúcich období z

dôvodu
Stav na konci bezprostredne

predchádzajúceho účtovného obdobia Prírastky Úbytky Stav na konci bežného účtovného
obdobia

bezodplatne nadobudnutého 
dlhodobého majetku

dlhodobého majetku obstaraného 
z dotácie

dlhodobého majetku  obstaraného 
z finančného daru 

dotácie zo štátneho rozpočtu alebo  z 
prostriedkov Európskej únie

15000 5000 10000

dotácie z rozpočtu obce alebo z 
rozpočtu vyššieho územného celku

grantu

podielu zaplatenej dane

dlhodobého  majetku  obstaraného 
z podielu zaplatenej dane

Tabuľka k čl. III ods. 16 o majetku prenajatom formou finančného prenájmu

Záväzok
Stav na konci bezprostredne
predchádzajúceho účtovného

obdobia
Istina Finančný náklad Stav na konci bežného účtovného

obdobia

Celková suma dohodnutých platieb

do jedného roka vrátane

od jedného roka do piatich  rokov 
vrátane

viac ako päť rokov
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Tabuľka k čl. IV  ods. 6 o účele a výške použitia podielu zaplatenej dane    

Účel použitia podielu zaplatenej dane Použitá suma z bezprostredne predchádzajúceho
účtovného obdobia

Použitá suma bežného účtovného
obdobia

Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia

Tabuľka k čl. IV  ods. 8 o nákladoch vynaložených v súvislosti s auditom účtovnej závierky
Jednotlivé druhy nákladov za Suma

overenie účtovnej závierky 2500

uisťovacie audítorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky

súvisiace audítorské služby

daňové poradenstvo

ostatné neaudítorské služby

Spolu 2500



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vypracoval Ing. Peter Bernát …............................................................... 
 
 


