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1.  IDENTIFIKÁCIA ORGANIZÁCIE 

Názov organizácie: Športové klub polície Bratislava  

Sídlo organizácie: Záporožská 8, 851 01 Bratislava  

IČO organizácie:  00681 989 

DIČ:  2020899496 

Dátum založenia: 15.6.1990 

Kontakt:  tel.: +421 905 886 275 

                 Tel.:+421 905 605 875 

                 e-mail: sekretariat@skpba.sk  

Webové sídlo: www.skpbratislava.sk 

Právna forma: Občianske združenie zaregistrované MV SR pod číslom spisu  

                           VVS/1 – 900/90 - 221  

 

Výkonný výbor ŠKP Bratislava:  

Prezident ŠKP – Ing. Marian Kukumberg 

Člen – Ing. Jaroslav Burian 

Člen – Ing. Ľubomír Orosz 

Člen – Štefan Sedláček 

Člen – Ing. Vincent Kubík  

Kontrolná komisia ŠKP Bratislava:  

Predseda -  Ing. František Fecko – kontrolór ŠKP Bratislava 

Člen – Mgr. Juraj Minčík 

Člen – Ing. Andrej Mikuš 

 

Predsedovia oddielov: 

Predseda oddielu hádzanej -  Ing. Andrej Mikuš  

Predseda oddielu boxu – Štefan Sedláček 

Predseda oddielu športovej streľby – Ing. Vincent Kubík 

Predsedkyňa oddielu rýchlostnej kanoistiky – Jana Bobková 

Predseda oddielu krasokorčuľovania – Ing. Jaroslav Burian 

Predsedkyňa oddielu vodného slalomu a zjazdu – Zora Hujsová 

Predseda oddielu Taekwonda Ryong  – Mgr. Peter Zagyi 

Predseda oddielu brokovej streľby – Ing. Juraj Sedlák 



Predseda bežeckého oddielu – Mgr. Ľubomír Tvrdoň 

Predseda športového oddielu sebaobrany a streľby –  

Predseda hokejového oddielu – Ing. Roman Štamberský 

Predseda oddielu kickboxu – JUDr. Imrich Tobiaš 

 

  2. PREHĽAD VYKONÁVANÝCH ČINNOSTÍ A PROJEKTOV 

 Hlavnou, základnou činnosťou ŠKP Bratislava je zabezpečenie športovej prípravy a účasť 

športovcov v súťažiach organizovaných slovenskými športovými zväzmi, štart na 

medzinárodných podujatiach na Slovensku i v zahraničí, výchova reprezentantov Slovenska 

reprezentovať na podujatiach najvyššieho rangu.  

 

Športovú činnosť v podmienkach ŠKP realizujú športovci v 12 športových oddieloch. 

V roku 2015 v 12 oddieloch bolo celkom registrovaných 958 členov. 

Hádzanársky oddiel 
 

278 členov 

Kick box   11členov 

Vodný slalom a zjazd   99 členov 

Box   52 členov 

Bežecký oddiel   10 členov 

Krasokorčuľovania   45  členov 

Ryong Teakwondo   43 členov 

Hokejový oddiel   30 členov 

ŠOSS   125 členov 

Ošportovej streľby   176 členov 

Oddiel brokovej streľby   20 členov 

Kanoisticky oddiel   46 členov 

  

958 

 

3. PREHĽAD DOSIAHNUTÝCH ŠPORTOVÝCH VÝSLEDKOV   

       V roku 2015 si 8 športovcov ŠKP Bratislava vybojovalo miestenky na   LOH 2016 v Rio de 

Janeiro.   Konkrétne sú to Vlček, Tarr, Linka Mišák, Barteková, Beňuš,  bratranci 

Škantárovci alebo súrodenci Hochschornerovci, V prvom polroku 2016 budú o účasť ešte 

bojovať Kohlová a Málek.  

 

     Športové výsledky na vrcholových podujatiach v uplynulom roku 2015 znova potvrdili 

svetovú úroveň našich rýchlostných kanoistov, vodných slalomárov a športových strelcov, 

brokárov, krasokorčuliarov, boxerov či hádzanárov. Pretekári nielen týchto oddielov patria 

medzi absolútnu svetovú špičku,  sú oporou slovenskej reprezentácie a dôstojne reprezentujú 

ŠKP Bratislava.  

 



Oddiel rýchlostnej kanoistiky sa hrdí ziskom zlatej medaily,  za titul  Majstrov sveta 

v „ kráľovskej „ disciplíne K4 na 1000m získalo družstvo v zložení Tarr, Vlček, Linka, 

Myšák.  Ako bonus pridali  Tarr s Vlčekom 4.miesto v K2 na rovnakej trati.  

To, že tieto športové výsledky nie sú náhodné, alebo sú iba úzkeho okruhu starších, 

skúsených a osvedčených pretekárov potvrdzujú dvaja donedávna úspešní juniori, ktorí tvorili 

polovicu zlatej K4. Je nutné pripomenúť, že tento výnimočný úspech bol vygenerovaný 

športovým zápolením s ďalšou našou K4 hrdiacou sa titulom Majstra Európy a Sveta do 23 

rokov.                                                                                                                                                           

Nie menej dôležitým faktom je aj úspešné účinkovanie našich juniorov na MS J a ME J. Aj tu 

sme dosiahli mimoriadne kvalitné umiestnenia a to striebro v K2 1000 m  ,ktoré sú prísľubom 

pre ich ďalších športový rast a zaradenie sa do seniorskej reprezentácie.    

                                                                       

Prehľad hlavných výsledkov pretekárov KO ŠKP Bratislava 

Kategória Meno 

ME   II.SP    EH   MSJ U 23   MS   
OH 

regata 
  

ME J  U 

23 
  

Račice   Duisburg   Baku   Montemor   Miláno   Rio    Bascou   

30.4.-

3.5. 
  21.5.-24.5.   10.6.-14.6.   24.7.-26.7.   20.8.-23.8.   3.9.-6.9.   17.9.-20.9.   

    VC Plnenie VC Plnenie VC Plnenie VC Plnenie VC Plnenie         

K2 1000 

m 
Vlček Erik 3.miesto 2.miesto 4.miesto 4.miesto 4.miesto 4.miesto     3.miesto 4.miesto   3.miesto     

  Tarr Juraj                             

K2 500 m Jakubík Gábor                   8.miesto         

  Krajčovič Marek                             

K2 1000 

m 
Linka Tibor       26.miesto nom.   9.misto           9.miesto   

  Myšák Denis                             

K2 1000 

m 
Michálek Matej               9.miesto             

  Krajčovič Marek                             

K4 1000 

m 
Jakubík Gábor 6. miesto   6.miesto 8.miesto 6.miesto 7. miesto     7.miesto   9.miesto       

  Krajčovič Marek                             

  Demin Viktor                             

  Michálek Matej                             

K4 1000 

m 
Jakubík Gábor   9.miesto                         

  Myšák Denis                             

  Demin Viktor                             

  Michálek Matej                             

K4 1000 

m 
Sprušanský Filip               8.miesto           9.miesto 

  Krajčovič Marek                             

  Demin Viktor                             

  Michálek Matej                             

K4 1000 

m 
Vlček Erik       3.miesto           1.miesto         

  Tarr Juraj                             

  Linka Tibor                             

  Myšák Denis                             

K1 1000m Demin Viktor                             



K1 500 m Linka Tibor   8.miesto                         

K1 500 m Demin Viktor                             

K2 500 m Kohlová Martina 6.miesto 8.miesto 6.miesto 13.miesto 6.miesto 7.miesto     6.miesto 14.miesto         

  Kmeťová Ivana                             

K2 200m Kohlová Martina   4.miesto       9.miesto       5.miesto         

  Kmeťová Ivana                             

K1 200 m Kohlová Martina       16.miesto   13.miesto       14.miesto         

K1 200 m Kmeťová Ivana       15.miesto                     

K1 500 m Kohlová Martina       14.miesto                     

K1 500 m Kmeťová Ivana       20.miesto                     

  

Oddiel vodného slalomu a zjazdu 

V roku 2015 prípravu športovcov športovcov zabezpečovali tréneri Peter 

Hochschorner st., Mgr. Juraj Minčík, PaedDr. Pavel Ostrovský,  Mgr. Peter Nagy 

a dobrovoľný tréner Ing. Jakub Luley.  

 Príprava všetkých zaradených pretekárov bola  zameraná na úspešné vystúpenie na 

domácich nominačných pretekoch a následne na hlavných medzinárodných športových 

podujatiach, ktorými v roku 2015 boli :  

a/ Majstrovstvá sveta juniorov a U23  2015 v slalome na divokej vode – Foz d´Iguacu (BRA)  

b/ Majstrovstvá Európy 2015 v slalome na divokej vode –Markkleeberg (GER) 

c/ Preteky SP 2015 v slalome na divokej vode – Praha (CZE), Krakov(POL), L.Mikuláš  

    (SVK), La Seu d´Urgell(ESP) , Pau(FRA)                                                                                  

d/ Majstrovstvá Európy juniorov a U23  2015 v slalome na divokej vode –Krakov (POL) 

e/ Majstrovstvá sveta v slalome na divokej vode 2015 – Londýn (GBR) 

 s hlavným cieľom podieľať sa na vyjazdení miestenky na OH 2016 pre Slovensko, resp. 

nominovať sa na ne. 

Andrej Málek v roku 2015 reprezentoval na juniorských aj na seniorských podujatiach. 

 

Prehľad umiestnení  športovcov v seniorskej a juniorských kategóriách na vrcholných 

podujatiach v roku 2015. Tučne sú zvýraznené výsledky v individuálnych disciplínach. 

MAJSTROVSTVÁ SVETA  2015   Londýn  (Anglicko) 

 

1.miesto  BEŇUŠ Matej   v kategórii 3xC1m 

2.miesto  MÁLEK Andrej  v kategórii 3 x K1m 

5.miesto  NEVAŘILOVÁ Kristína v kategórii 3 x K1ž 

6.miesto  BEŇUŠ Matej  v kategórii C1m 

6.miesto  ŠKANTÁR Ladislav    



   ŠKANTÁR Peter  v kategórii 3 x C2 

HOCHSCHORNER Peter   

HOCHSCHORNER Pavol v kategórii 3 x C2 

12.miesto  HOCHSCHORNER Peter 

   HOCHSCHORNER Pavol v kategórii C2 

16.miesto  ŠKANTÁR Ladislav  v kategórii C2 

   ŠKANTÁR Peter  

38.miesto  NEVAŘILOVÁ Kristína v kategórii K1ž 

40.miesto  MÁLEK Andrej  v kategórii K1m 

 

MAJSTROVSTÁ  EURÓPY  2015   Markkleeberg (Nemecko) 

 

1.miesto  HOCHSCHORNER Peter 

   HOCHSCHORNER Pavol v kategórii 3 x C2 

1.miesto  ŠKANTÁR Ladislav 

ŠKANTÁR Peter  v kategórii 3 x C2 

1.miesto  BEŇUŠ Matej   v kategórii 3 x C1m 

1.miesto  NEVAŘILOVÁ Kristína v kategórii 3 x K1ž 

3.miesto  BEŇUŠ Matej  v kategórii C1m 

3.miesto  MÁLEK Andrej  v kategórii K1m 

4.miesto  MÁLEK Andrej  v kategórii 3 x K1m 

9.miesto  HOCHSCHORNER Peter 

   HOCHSCHORNER Pavol v kategórii C2 

15.miesto  ŠKANTÁR Ladislav 

ŠKANTÁR Peter  v kategórii C2 

25.miesto  NEVAŘILOVÁ Kristína v kategórii K1ž 

 

 

MAJSTROVSTVÁ  SVETA  JUNIOROV a do 23 ROKOV – Foz d´Iguacu (Brazília) 

 

2.miesto  SKÁKALA Juraj   

   GEWISSLER Matúš v kategórii C2 23 

3. miesto  MÁLEK Andrej  v kategórii K1 23 

8.miesto  MACÚŠ Richard  v kategórii K1 jun 

8. miesto  MÁLEK Andrej  v kategórii 3xK1 23 

14.miesto  MACÚŠ Richard  v kategórii 3xK1 jun 

 

MAJSTROVSTVÁ  EURÓPY  JUNIOROV a do 23 ROKOV – Krakov(Poľsko) 

 

1. miesto  MACÚŠ Richard  v kategórii 3 x K1 jun. 

2. miesto  MACÚŠ Richard  v kategórii K1 jun. 

4.miesto  MÁLEK Andrej  v kategórii K1 23 

4.miesto  SKÁKALA Juraj   

   GEWISSLER Matúš v kategórii C2 23 



8.miesto  MÁLEK Andrej  v kategórii 3xK1 23 

 

PRETEKY  SVETOVÉHO  POHÁRA 2015 

 

1.kolo Praha (Česko) 

5.miesto  BEŇUŠ Matej   v kategórii C1m 

10.miesto  ŠKANTÁR Ladislav 

ŠKANTÁR Peter  v kategórii C2 

21.miesto  NEVAŘILOVÁ Kristína v kategórii K1ž 

32.miesto  BAĎURA Jerguš  v kategórii C1m 

44. miesto  JANČEK Ľubomír  v kategórii K1m 

2.kolo Krakov (Poľsko) 

1.miesto  BEŇUŠ Matej   v kategórii C1m 

29.miesto  SKÁKALA Juraj   

   GEWISSLER Matúš  v kategórii C2  

55. miesto  JANČEK Ľubomír  v kategórii K1m 

 

3.kolo Liptovský Mikuláš (Slovensko) 

1.miesto  HOCHSCHORNER Peter 

   HOCHSCHORNER Pavol v kategórii C2 

9.miesto  ŠKANTÁR Ladislav 

ŠKANTÁR Peter  v kategórii C2 

13.miesto  BEŇUŠ Matej   v kategórii C1m 

22.miesto  MÁLEK Andrej  v kategórii K1m 

26.miesto  SKÁKALA Juraj   

   GEWISSLER Matúš  v kategórii C2  

 

4.kolo Seo d´Urgell (Španielsko) 

2.miesto  BEŇUŠ Matej   v kategórii C1 

15.miesto  HOCHSCHORNER Peter 

   HOCHSCHORNER Pavol v kategórii C2 

18.miesto  MÁLEK Andrej  v kategórii K1m  

18.miesto  ŠKANTÁR Ladislav 

ŠKANTÁR Peter  v kategórii C2 

39.miesto  NEVAŘILOVÁ Kristína v kategórii K1ž 

 

Finále Pau (Francúzsko) 

2.miesto  BEŇUŠ Matej   v kategóriiC1m 

5.miesto  ŠKANTÁR Ladislav 

ŠKANTÁR Peter  v kategórii C2 

18.miesto  HOCHSCHORNER Peter 

   HOCHSCHORNER Pavol v kategórii C2 

40.miesto  MÁLEK Andrej  v kategórii K1m  

43.miesto  NEVAŘILOVÁ Kristína v kategórii K1ž 



Konečné poradie v  SP 2015  

 

1.miesto  BEŇUŠ Matej   v kategórii C1m 

8.miesto  ŠKANTÁR Ladislav 

ŠKANTÁR Peter  v kategórii C2 

16.miesto  HOCHSCHORNER Peter 

   HOCHSCHORNER Pavol v kategórii C2 

34.miesto  SKÁKALA Juraj   

   GEWISSLER Matúš  v kategórii C2  

43.miesto  NEVAŘILOVÁ Kristína v kategórii K1ž 

45.miesto  MÁLEK Andrej  v kategórii K1m  

90.miesto  BAĎURA Jerguš  v kategórii C1m 

100. miesto  JANČEK Ľubomír  v kategórii K1m 

 

Ako základňu pre svoju činnosť slalomári využívali lodenicu v Karlovej Vsi. Ťažisko 

ich prípravy od jari do jesene  však bolo na kanále v Čunove. Vďaka výbornej spolupráci so 

Športovým centrom polície bolo možné aj v roku 2015 prípravu reprezentantov naplánovať 

a zorganizovať  skoro v optimálnom rozsahu. 

Športovci oddielu boxu   Matúš Strnisko a Michal Zátorský,  Rudolf Palenčár,  Peter Kontár,  

Michal Takács,  Zsolt Osaďan, Szilárd Zsarnai,  Adrien Amcha,  Christopher Bartoň,  Michael Ballai,  

Andrej Pravda a Sandro Dirnfeld  vo svojich vekových a hmotnostných kategóriách boli takmer všetci 

jednotkami na národnej úrovni, na M-SR získali celkom 11 titulov,  takisto reprezentovali SR 

s výnimkou Sandra Dirnfelda z dôvodu dlhodobej zdravotnej indispozície.  

 Trénermi boli Ing. Tibor Hlavačka a Mgr. Pavol Hlavačka, ktorý vykonával trénerskú činnosť 

ako zabezpečovaný člen realizačného tímu. Obaja tréneri spĺňajú najvyššie trénerské vzdelanie, Ing. 

Tibor Hlavačka je trénerským školiteľom medzinárodnej boxerskej asociácie (AIBA), Mgr. Pavol 

Hlavačka je trénerom  reprezentácie SR. 

 Najvýznamnejšou udalosťou v roku v seniorskej vekovej kategórii boli  Európske hry v Baku, 

na ktorých sa  zúčastnili dvaja členovia ŠKP Bratislava –  Michal Zátorský vo váhe do 60 kg a  Matúš 

Strnisko vo váhe do 81 kg, obidvaja obsadili 9. -16. Miesto. Matúš Strnisko bol za svoje výkony 

ocenený vedením Slovenského olympijského tímu. 

  

Krasokorčuliarsky oddiel v roku  2015 bol  víťazom Slovenského pohára klubov. Na 

vrcholných podujatiach reprezentovali Slovensko výhradne len pretekári ŠKP. Tanečný pár Federica 

Testa – Lukáš Csölley obsadil 15.miesto na MS a  8 .miesto na ME.  Nicole Rajičová bola  15. na MS 

a 11. Na ME a na  MSJ – obadila 11.miesto.  Marco Klepoch sa umiestnil na ME na  29.miesto a na  

MSJ skončil na 30. Mieste. 

Každoročne sa výsledky na vrcholných podujatiach stále zlepšujú. Pretekári sú na 

výkonnostnom vzostupe a je reálny predpoklad ich výkonnostného rastu a účasti na ZOH 2018. 

       

V roku 2014 bol založený hokejový oddiel, ktorý tvorí družstvo žien a junioriek do 18 rokov, ktoré  

štartuje v národnej hokejovej súťaži starších žiakov 8.-9. ročník a v Medzinárodnej európskej súťaži 

žien (EWHL). V sezóne 2014/2015 družstvo postúpilo z dlhodobej súťaže do finálovej časti EWHL 

a umiestnilo sa na 4.mieste. Družstvo je zložené najmä s reprezentantiek Slovenskej republiky, ktoré 

tvoria základ reprezentačného družstva SR žien a hráčok do 18 rokov.   



 V roku 2015 seniorské družstvo žien Slovenska v čínskom Pekingu získalo Zlatú medailu na MS  žien 

II. divízie a juniorské družstvo hráčok do 18 rokov vo francúzskom Vaujany získalo bronzovú medailu 

na MS I. divízie  junioriek 18. 

Zoznam medailistiek z Majstrovstiev sveta: Bronzová medaila Majstrovstvá sveta div.I hráčok do 

18 rokov, Francúzsko, Vaujany – Lenka Čurmová, Lucia Drábeková, Lucia Ištocyová, Tatiana 

Ištocyová, Radka Trebulová, Romana Košecká, Tatiana Korenková, Viktória Maskaľová, Soňa 

Fedoročková, Rebeka Honečková, Oľga Jablonovská, Iveta Klimášová, Lucia Záborská.  

Zlatá medaila Majstrovstvá sveta žien div. IB, Čína, Peking - Lenka Čurmová, Lucia Drábeková, 

Lucia Ištocyová, Tatiana Ištocyová, Radka Trebulová, Romana Košecká, Tatiana Korenková, 

Alexandra Gáborčíková, Mária Herichová, Romana Kiapešová, Andrea Lettrichová, Natália Paľová, 

Edita Raková, Gabriela Žitňanská.  

 

Hádzanársky oddiel ŠKP Bratislava je najväčším oddielom a zabezpečuje činnosť 15 

družstiev v súťažiach SZH.  23 športovcov tohto oddielu je v niektorom z reprezentačných družstiev 

Slovenska 
Pč
. 

družstva.  
M/
Ž 

seniori Mládež 

      súťaž - názov *) 
umiestneni

e 
súťaž - názov *) 

umiestneni
e 

1 A-družstvo muži   M Extraliga  7     

2 A-družstvo ženy    Ž WHIL  5     

3 I.liga muži B  M I.Liga  2     

4 starší dorastenci  M     1. Dorastenecká liga 3 

5 mladší  dorastenci   M     1. Dorastenecká liga 3 

6 mladší dorastenci B  M     2. Dorastenecká liga 4 

7 staršie dorastenky   Ž     1. Dorastenecká liga 7 

8 mladšie dorastenky   Ž     1. Dorastenecká liga 5 

9 starší žiaci A  M     BKZH 3 

10 starší žiaci B  M     BKZH 5 

11 staršie žiačky A  Ž     M SR 6 

12 staršie žiačky B  Ž     BKZH 4 

13 mladší žiaci A       M SR - šport. strediská 4 

14 mladší žiaci B       BKZH 4 

15 mladšie žiačky A       BKZH 1 

 

 

Členovia bežeckého oddielu sa počas roku 2015 zúčastňujú bežeckých a iných športových 

podujatí nielen v rámci celej SR (nie len regionálne behy, ale aj behy s medzinárodnou účasťou - 

ČSOB Marathon Bratislava, Národný beh Devín – Bratislava, MMM v Košiciach, „Tvrďák“, Spartan 

Race), ale aj behov a rôznych športových podujatí v zahraničí (Spartan Race, Policajný päťboj) 

Oddiel  Ryong Taekwondo ŠKP Bratislava bol i v roku 2015 zameraný predovšetkým na rozvoj 

taekwonda na západnom Slovensku a zvyšovaní členskej základne najmä v mladšom veku cvičencov, 

čo veríme, že sa preukáže predovšetkým v nástupných rokoch. Najúspešnejším výsledkom bolo 

zorganizovanie, účasť a 5.miesto klubu na najväčšom turnaji na Slovensku, ale i v celej strednej 

Európe z celkovo registrovaných viac ako 50 klubov z 18 krajín sveta. Taktiež 5.najúspešnejší klub 

dosiahol Ryong aj na Majstrovstvách Slovenska 19.12.2015 v Liptovskom Mikuláši, kde tituly majstra 

Slovenska v olympijskej kategórii získali: Denis Salay v kat.Deti-28Kg, Nikolas Budai v kat.Junior 

+78Kg a Michal Kotvas v kat.Senior -87Kg. V neolympijskej kategórii: Lukáš Odler a Supunsa 

Panyapang, obaja v kat. Seniori.  

Trénerom klubu je Mgr. Peter Zagyi, PhD, ktorý spĺňa najvyššie trénerské vzdelanie, vykonával 

trénerskú činnosť, ale i trénerského školiteľa Slovenskej Asociácie TKD WTF. 



  Oddiel brokovej streľby aj tento rok pripravoval športovcov v disciplíne Skeet vo všetkých 

vekových kategóriách. Naši športovci sa úspešne zapojili do pravidelných Slovenských súťaži a tiež 

úspešne reprezentovali Slovensko na medzinárodných podujatiach. Väčšina členov splnila podmienky 

pre zaradenie do reprezentácie SR a tvorí základ reprezentácie v tejto streleckej disciplíne. Tréningový 

proces prebiehal na strelnici v Jaslovských Bohuniciach.  

   
Meno a priezvisko Športová disciplína 

Dátum konania, miesto a názov športového 
podujatia.  

      Miesto Názov Umiestnenie 

1 Mgr. Danka Barteková Skeet-Ženy Lonato, Ita Majstrovstvá sveta 5.miesto 

2 Ing. Andrea Stranovská Skeet-Ženy Lonato, Ita Majstrovstvá sveta 30.miesto 

3 Veronika Sýkorová Skeet-Ženy Lonato, Ita Majstrovstvá sveta 40.miesto 

4 
Barteková, Sýkorová, 
Stranovská 

Skeet-Ženy, družstvá Lonato, Ita Majstrovstvá sveta 6.miesto 

5 Lucia Kopčanová Skeet-Juniorky Lonato, Ita Majstrovstvá sveta 13.miesto 

6 Ing. Štefan Zemko Skeet-Muži Lonato, Ita Majstrovstvá sveta 60.miesto 

7 Michal Majeský Skeet-Muži Lonato, Ita Majstrovstvá sveta 83.miesto 

8 Zemko Š., Majeský Skeet-Muži,družstvá Lonato, Ita Majstrovstvá sveta 17.miesto 

9 Dominik Lauko Skeet-Juniori Lonato, Ita Majstrovstvá sveta 30.miesto 

10 Dominik Krčmár Skeet-Juniori Lonato, Ita Majstrovstvá sveta 33.miesto 

11 Krčmár, Lauko 
Skeet-
Juniori,družstvá 

Lonato, Ita Majstrovstvá sveta 8.miesto 

12 Mgr. Danka Barteková Skeet-Ženy Maribor, Slo Majstrovstvá Európy 2.miesto 

13 Veronika Sýkorová Skeet-Ženy Maribor, Slo Majstrovstvá Európy 5.miesto 

14 Ing. Andrea Stranovská Skeet-Ženy Maribor, Slo Majstrovstvá Európy 16.miesto 

15 
Barteková, Sýkorová, 
Stranovská 

Skeet-Ženy, družstvá Maribor, Slo Majstrovstvá Európy 1.miesto 

16 Lucia Kopčanová Skeet-Juniorky Maribor, Slo Majstrovstvá Európy 11.miesto 

17 Ing. Štefan Zemko Skeet-Muži Maribor, Slo Majstrovstvá Európy 29.miesto 

18 Peter Zemko Skeet-Muži Maribor, Slo Majstrovstvá Európy 41.miesto 

19 Dominik Krčmár Skeet-Juniori Maribor, Slo Majstrovstvá Európy 11.miesto 

20 Dominik Lauko Skeet-Juniori Maribor, Slo Majstrovstvá Európy 31.miesto 

21 Krčmár, Lauko 
Skeet-
Juniori,družstvá 

Maribor, Slo Majstrovstvá Európy 7.miesto 

22 Mgr. Danka Barteková Skeet-Ženy Baku, Aze Európske hry 4.miesto 

23 Ing. Andrea Stranovská Skeet-Ženy Baku, Aze Európske hry 19.miesto 

24 Ing. Štefan Zemko Skeet-Muži Baku, Aze Európske hry 22.miesto 

25 Barteková , Š.Zemko Skeet-Mix M+Ž Baku, Aze Európske hry 4.miesto 

26 Mgr. Danka Barteková Skeet-Ženy Al Ain, UAE Svetový pohár 12.miesto 

27 Ing. Štefan Zemko Skeet-Muži Al Ain, UAE Svetový pohár 25.miesto 

28 Mgr. Danka Barteková Skeet-Ženy Larnaka, Cyp Svetový pohár 16.miesto 

29 Veronika Sýkorová Skeet-Ženy Larnaka, Cyp Svetový pohár 41.miesto 

30 Ing. Andrea Stranovská Skeet-Ženy Larnaka, Cyp Svetový pohár 59.miesto 

31 Ing. Štefan Zemko Skeet-Muži Larnaka, Cyp Svetový pohár 28.miesto 

32 Dominik Krčmár Skeet-Muži Larnaka, Cyp Svetový pohár 95.miesto 

33 Veronika Sýkorová Skeet-Ženy Gabala, Aze Svetový pohár 16.miesto 

34 Ing. Andrea Stranovská Skeet-Ženy Gabala, Aze Svetový pohár 41.miesto 

35 Ing. Štefan Zemko Skeet-Muži Gabala, Aze Svetový pohár 33.miesto 

 

Strelecký oddiel   v roku 2015 v guľových streleckých disciplínach získal na Majstrovstvách SR 40 

titulov majstra SR, 36 druhých miest, 38 tretích miest a ďalších 89 umiestnení do 10 miesta, čím 

oddiel potvrdil svoje dominantné postavenie v týchto športových disciplínach v rámci Slovenskej 

republiky. 



4. ROČNÁ ÚČTOVNÁ UZÁVIERKA 

 ŠKP Bratislava dosiahol v roku 2015 kladný výsledok hospodárenia vo výške 36,29,-Eur. 

Výsledok hospodárenia bol ovplyvnený zaúčtovaním dotácií z verejných prostriedkov vo výške 

281 163,- a získaným vlastnými prostriedkami vo výške 250 605,28. 

CELKOVÉ VÝNOSY ŠKP BRATISLAVA V ROKU 2015 
    531 768,28 

     281 163,00 dotácie MV SR, BSK 
    14 302,59 členské príspevky 
    32 759,68 oddielové príspevky 
    14 292,48 2% 
    17 100,00 štartovné, výchovné 
    137 264,35 zväzy, BKZH, BHA,KŠHM,MČ Petržalka 

   14 812,00 fin.príspevky PONTIS,NBS,ZSE,ANMINA,ProŠport 
  18 240,00 ŠCP 

    345,15 iné 
    20,00 predaj auta 
    751,21 preúčtovanie odpisov do výnosov 

   432,43 preúčtovaná dotácia z roku 2014 - krimi 
   200,00 fa prenájom 

    11,27 Bankové úroky, kurzové zisky 
    74,12 prijaté dary - materiál 
    CELKOVÉ NÁKLADY ŠKP BRATISLAVA V ROKU 2015 

 
    531 731,99 

     72 057,60 materiál 
    10 341,39 energie TV Záporožská 
    6 628,24 opravy športové náčinie, SMV 
    93 786,87 cestovné -stravné, ubytovanie počas súťaží, sústredení 

  1 601,02 reprezentačné - oddielové schôdze 
   261 086,22 ostatné služby - nájmy, tréneri, poštovné, doprava 

  10 947,76 mzdy, dohody 
    3 651,77 soc. a zdravotné odvody 
    447,61 stravné lístky 
    367,90 daň mestu pri ubytovaní, dila.poplatky 

   444,40 úroky, kurz. straty 
    74,12 nepeňažný dar - NBS 
    66 920,96 výchovné, štartovné platené 
    874,13 poistné, bankové poplatky 
    2 502,00 odpisy 
    

      531 768,28 výnosy 
    531 731,99 náklady 
    

      36,29 Hospodársky výsledok  
    



 

5 . PREHĽAD VÝNOSOV PODĽA ZDROJOV A ICH POVODU 

 

         Text                       čiastka                         zdroj financovania 

Osobitné výnosy              17 185,39                    vlastný 

Osobitné výnosy – kapitálovej dotácie     751,21                            verejný 

Tržby                   220,00   vlastný   

Prijaté príspevky                          47 062,27   vlastný 

Finančné príspevky    184 953,98   verejný    

Dotácie                                        281 595,43                             verejný         

Spolu                             531 768,28       

 

Prijaté príspevky     

Text                                           čiastka                          

Finančné príspevky zo zväzov a organizácii   170 661,50 

Príspevky z podielu zaplatenej dane                  14 292,48                           

Oddielové príspevky od FO                               32 759,88 

Členské príspevky                    14 302,59                                        

Spolu                                              47 062,27 

 

Finančné príspevky 

Text                                           čiastka                          

Finančné príspevky zo zväzov a organ.         170 661,50 

Príspevky z podielu zaplatenej dane                14 292,48 

Spolu      184 953,98 

 

Dotácie 

Text                                           čiastka   

MV SR – OU Bratislava           20 432,43 

MV SR                                 260 663,00                             

BSK                                                   500,00 

Spolu                                  281 595,43 

 

Osobitné výnosy 

Text                                             čiastka                          

Prijaté štartovné                                 10 290,00 

Súťažné príspevky                        5 610,00                              

Výchovné                                   1 200,00 

Výnos kapitálovej dotácie               751,21                                        

Spolu                                                  17 851,21 

 

 

 

6. PREHĽAD NÁKLADOV 

 

Text                                           čiastka                          

Spotrebované nákupy             73 658,62 

Energie                                       10 341,39                              

Služby                                      267 714,46 

Osobné náklady - mzdy              15 047,14 



Cestovné náhrady      93 786,87 

Dane a poplatky                                     367,90 

Osobitné náklady                        66 920,96 

Odpisy                                            2 502,00 

Ostatné náklady                            1 392,65                                        

Spolu                                      531 731,99 

 

Služby 

Text                                                                    čiastka                          

Nájomné za športové objekty                          111 858,12 

Preprava športovcov a materiálu                       34 804,16 

Odmeny trénerov                                               29 901,39                              

Odmeny športovcov – HZ                                 29 860,60 

Ubytovanie počas sústredení a súťaží               28 299,33      

Technické a organizačné zabezpečenie               

súťaží, školenia, poštovné                                  13 878,81 

Služby spojené s prenájmom šport.objektov        2 979,16 

Telefón                                                                     408,09 

Regenerácia                                                           2 610,00 

Audit                                                                         796,80 

Ostatné služby                                                        5 689,76 

Oprava a údržba športových zariadení + SMV     6 628,24                                        

Spolu                                                                  267 714,46 

 

Spotrebované nákupy 

Text                                                                    čiastka       
Materiál na zabez. administr. činnosti     2 504,66 

Športový materiál     61 768,82 

Ceny do súťaží       5 471,91 

Pitný režim a podporné prostriedky     1 565,62 

Prevádzka SMV          746,59 

Regenerácia        1 601,02 

Spolu       73 658,62 

 

 

Osobitné náklady 

Text                                                                    čiastka       
Štartovné, poplatky zväzom    29 740 ,68  

Výchovné       14 152,00  

Náklady na súťaže, sústredenia                         3 586,28 

Poriadkové pokuty           170,00     

Náklady dobrovoľníkov     19 272,00 

Spolu        66 920,96 

 

Mzdové náklady 

Hrubé mzdy     10 947,76 

Sociálne a zdravotné poistenie    3 651,77 

Zákonné sociálne náklady        447,61  

Spolu:       5 047 ,14 

 



 

Ostatné náklady 

Poistné             420,55 

Bankové poplatky         453,61 

Kurzové straty                    444,37            

Prijatý vecný dar             74,12 

Spolu:         1 392,65 

 

 

 

7.  Zoznam fyzických a právnických osôb, ktorým ŠKP Bratislava poskytol zo svojho  

     rozpočtu prostriedky prevyšujúce 5 000,-Eur a účel, na ktorý boli tieto prostriedky  

     určené 

Por.č. Dodávateľ 
IČO 
dodávateľa 

suma v €: Účel 

1 BOX CLUB STAVBÁR Nitra 37 859 579 11 325,00 nájom telocvične na box 

2 CAL, s.r.o. 44 001 941 14 088,00 
hádzanárske sústredenie Skalka pri 
Kremnici 

3 COLT CLUB 35 439 769 5 976,00 prenájom strelnice 

4 Čačíková Slávka 45 948 640 6 250,00 strelivo RWS 0.22 LR 

5 ERIK JV s.r.o. 35 735 473 6 049,50 strelivo brokové skeet 9,5 

6 HAMIKOVO O.Z. 42 178 665 5 826,00 prenájom ľadovej plochy 

7 Hudák Juraj 32 105 096 6 791,00 tréner hádzanej 

8 MEDAX-COM, s.r.o. 46 592 652 5 290,00 tréner hádzanej 

9 Mgr.Zoltán Heister - H+H 11 827 301 13 296,00 prenájom haly – Mlyny 

10 Miroslav Jahôdka 46 397 931 9 254,00 diabolky JSB Match, kaliber .177 

11 Ružinovský športový klub 36 066 257 41 402,29 prenájom ľadovej plochy 

12 Slovenský zväz telsnej kultúry 00 681 458 9 695,07 prenájom športovej haly SZTK 

13 
STC-SLOVAKIA TRADE COMPANY, 
s.r.o. 

36 280 534 7 908,00 prenájom byt - hráči HO 

14 Súkromná ZŠ Bulharská 31 801 722 11 799,89 
energie za telocvičňu - vyúčtovanie 
2013,2014 

15 ŠKP servis, s.r.o. 35 813 130 27 475,62 prenájom mikrobusov 

16 ŠKP Šport, s.r.o. 31 379 630 7 534,18 Športový materiál, ceny do súťaží, ... 

17 Tibor Štefánik 37 716 034 13 848,00 
strelivo schommebeck standard, rifle 
match 0.22 LR 

18 Univerzita Komenského v Ba 00 397 865 7 304,91 prenájom lodenice, energie 

 

8. Stav a pohyb majetku a záväzkov 

   Viď v účtovnej závierke 

 

9. Návrh na vysporiadanie výsledku hospodárenia 

Hospodársky výsledok dosiahnutý za účtovné obdobie 2015 vo výške bol schválený 7.6.2016 

na zasadnutí VV ŠKP.  Rozhodnutím bude výsledok hospodárenia preúčtovaný do položky 

nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov 

 

10. Zmeny vykonané v zakladajúcom dokumente a iných predpisoch 



V priebehu roka 2015 nenastali žiadne zmeny v Stanovách ŠKP Bratislava 

 

11. Zmeny vykonané v zakladajúcom dokumente a iných predpisoch 

V priebehu účtovného obdobia nenastali žiadne zmeny v orgánoch ŠKP Bratislava 

 

12. Ďalšie údaje podľa predpisov ŠKP Bratislava 

Predpisy ŠKP nestanovujú žiadne ďalšie údaje potrebné na zverejnenie vo výročnej správe 

 

Účtovná závierka za rok 2015 
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č.r. 
Bezprostredne 

predchádzajúce 
účtovné obdobie

Brutto Korekcia Netto Netto

b 1 2 3 4

001

Dlhodobý nehmotný majetok                        r. 003 až r. 008 002

Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti                                               
012-(072+091AÚ) 003

Softvér                                                         013 - (073+091AÚ) 004

Oceniteľné práva                                      014 - (074 + 091AÚ) 005

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

Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku      (041-093) 007

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

Dlhodobý hmotný majetok                             r. 010 až r. 020 009

Pozemky                                                                           (031) 010 x

Umelecké diela a zbierky                                              (032) 011 x

Stavby                                                      021 - (081 + 092AÚ) 012

Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí                
022 - (082 + 092AÚ) 013

Dopravné prostriedky                                023 - (083 + 092AÚ) 014

Pestovateľské celky trvalých porastov    025 - (085 + 092AÚ) 015

Základné stádo a ťažné zvieratá             026 - (086 + 092AÚ) 016

Drobný dlhodobý hmotný majetok          028 - (088 + 092AÚ) 017

Ostatný dlhodobý hmotný majetok          029 - (089 +092AÚ) 018

Obstaranie dlhodobého hmotného majetku          (042 - 094) 019

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

Dlhodobý finančný majetok                   r. 022 až r. 028 021

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

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

Dlhové cenné papiere držané do splatnosti    (065 - 096 AÚ) 024

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

Ostatný dlhodobý finančný majetok                (069 - 096 AÚ)  026

Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ) 027

Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 
AÚ) 028

Strana aktív
Bežné účtovné obdobie

a

A. NEOBEŽNÝ MAJETOK  SPOLU          r. 002 + r. 009 + r. 021

1.

2.

3 .

Strana 2

IČO SIDSúvaha (Úč NUJ 1-01)



Bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie

Brutto Korekcia Netto Netto
b 1 2 3 4

029

Zásoby                                                      r. 031 až r. 036 030

Materiál                                                        (112 + 119) - 191 031

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

Výrobky                                                               (123  - 194) 033

Zvieratá                                                               (124 - 195) 034

Tovar                                                         (132 + 139) - 196 035
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby  (314 AÚ - 391 
AÚ) 036

Dlhodobé pohľadávky                              r. 038 až r. 041 037

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

Ostatné pohľadávky                                   (315 AÚ  -  391AÚ) 039

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

Iné pohľadávky     ( 335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 
391AÚ 041

Krátkodobé pohľadávky                          r. 043 až r. 050 042

Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ 043

Ostatné pohľadávky                                   (315 AÚ  -  391 AÚ) 044

Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami                                                                 
(336 ) 045 x

Daňové pohľadávky                                             (341 až 345) 046 x

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

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

Spojovací účet pri združení                              (396 - 391AÚ) 049

Iné pohľadávky     (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ 050  

Finančné účty                                             r. 052 až r. 056 051

Pokladnica                                                         (211 + 213) 052 x

Bankové účty                                                (221 AÚ + 261) 053 x

Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok  (221 AÚ) 054 x

Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 
291AÚ 055

Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ) 056

057
Náklady budúcich období                                              (381) 058

Príjmy budúcich období                                                 (385) 059

060

a

Strana aktív č.r. 
Bežné účtovné obdobie  

1.

MAJETOK  SPOLU                                  r. 001 + r. 029 + r. 057

B. OBEŽNÝ MAJETOK  SPOLU  r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051 
1.

2.

3.

4.

C. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE  SPOLU                     r. 058 a r. 059
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č.r. Bežné účtovné 
obdobie

Bezprostredne 
predchádzajúce účtovné 

obdobie
b 5 6

061

062
063
064
065
066
067
068
069
070
071

3. 072

4.
073

074
075
076
077
078
079
080
081
082
083
084
085
086
087
088
089

090

091

092

093

094
095
096
097
098
099
100
101
102
103
104

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov                                                                   
(+; - 428)

Strana pasív

a
A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU  SPOLU                                     
r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073
1. Imanie a peňažné fondy                                  r. 063 až r. 067

Základné imanie                                                               (411)
Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu  (412)
Fond reprodukcie                                                              (413)
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov  (414)
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)

2. Fondy tvorené zo zisku                                       r. 069 až r. 071
Rezervný fond                                                                   (421)
Fondy tvorené zo zisku                                                    (423)
Ostatné fondy                                                                    (427)

Výsledok hospodárenia  za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 
068 + r. 072 + r. 074 + r. 101) 

B.CUDZIE ZDROJE SPOLU  r. 075 + r. 079 + r. 087 +  r. 097
1. Rezervy                           r. 076 až r. 078 

Rezervy zákonné                                                         (451AÚ)
Ostatné rezervy                                                            (459AÚ)
Krátkodobé rezervy                         (323 + 451AÚ + 459AÚ)

Spojovací účet pri združení                                             (396)

2. Dlhodobé záväzky                                             r. 080 až r. 086
Záväzky zo sociálneho  fondu                                        (472)
Vydané dlhopisy                                                               (473)
Záväzky z nájmu                                                         (474 AÚ)
Dlhodobé prijaté preddavky                                           (475)
Dlhodobé nevyfakturované dodávky                             (476)
Dlhodobé zmenky na úhradu                                        (478)
Ostatné dlhodobé záväzky                      (373 AÚ + 479 AÚ)

Ostatné záväzky            (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)
4. Bankové výpomoci a pôžičky                         r. 098 až r. 100

Dlhodobé bankové úvery                                           (461AÚ)
Bežné bankové úvery                           ( 231+ 232 + 461AÚ)
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci               (241+ 249)

3. Krátkodobé záväzky                                         r. 088 až r. 096
Záväzky z obchodného styku        (321 až 326) okrem 323
Záväzky voči zamestnancom                               (331+ 333)
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami                                                                   
(336)
Daňové záväzky                                                   (341 až 345)
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a 
rozpočtom územnej samosprávy                          (346+348)
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov                                                                          
(367)
Záväzky voči účastníkom združení                                (368)

C. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE  SPOLU                             r. 102 a r. 103
1. Výdavky budúcich období                                               (383)

Výnosy budúcich období                                                (384)
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU  r.061+ r.074 + r.101
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Hlavná 
nezdaňovaná Zdaňovaná Spolu

a b c 1 2 3 4

501 Spotreba materiálu 01

502 Spotreba energie 02

504 Predaný tovar 03

511 Opravy a udržiavanie 04

512 Cestovné 05

513 Náklady na reprezentáciu 06

518 Ostatné služby 07

521 Mzdové náklady 08

524 Zákonné sociálne poistenie a zdravotné 
poistenie 09

525 Ostatné sociálne poistenie 10

527 Zákonné sociálne náklady 11

528 Ostatné sociálne náklady 12

531 Daň z motorových vozidiel 13

532 Daň z nehnuteľností 14

538 Ostatné dane a poplatky 15

541 Zmluvné pokuty a penále 16

542 Ostatné pokuty a penále 17

543 Odpísanie pohľadávky 18

544 Úroky 19

545 Kurzové straty 20

546 Dary 21

547 Osobitné náklady 22

548 Manká a škody 23

549 Iné ostatné náklady 24

551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a 
dlhodobého hmotného majetku 25

552
Zostatková cena predaného dlhodobého 
nehmotného majetku a dlhodobého 
hmotného majetku  

26

553 Predané cenné papiere 27

554 Predaný materiál 28

555 Náklady na krátkodobý finančný majetok 29

556 Tvorba fondov 30

557 Náklady na precenenie cenných papierov 31

558 Tvorba a zúčtovanie opravných položiek 32

561 Poskytnuté príspevky organizačným 
zložkám 33

562 Poskytnuté príspevky iným účtovným 
jednotkám 34

563 Poskytnuté príspevky fyzickým osobám 35

565 Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej 
dane 36

567 Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky 37

38

Číslo 
účtu Náklady Číslo 

riadku 

Činnosť Bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie

Účtová trieda 5 spolu                     r. 01 až r. 37
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Hlavná 
nezdaňovaná Zdaňovaná Spolu

a b c 1 2 3 4
601 Tržby za vlastné výrobky 39
602 Tržby z predaja služieb 40
604 Tržby za predaný tovar 41

611 Zmena stavu zásob nedokončenej výroby 42

612 Zmena stavu zásob polotovarov 43
613 Zmena stavu zásob výrobkov 44
614 Zmena stavu zásob zvierat 45
621 Aktivácia materiálu a tovaru 46
622 Aktivácia vnútroorganizačných služieb 47

623 Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku 48

624 Aktivácia dlhodobého hmotného majetku 49

641 Zmluvné pokuty a penále 50
642 Ostatné pokuty a penále 51
643 Platby za odpísané pohľadávky 52
644 Úroky 53
645 Kurzové zisky 54
646 Prijaté dary 55
647 Osobitné výnosy 56
648 Zákonné  poplatky 57
649 Iné ostatné výnosy 58

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

652 Výnosy z dlhodobého finančného majetku 60

653 Tržby z predaja cenných papierov a 
podielov 61

654 Tržby z predaja materiálu 62

655 Výnosy z krátkodobého finančného 
majetku 63

656 Výnosy z použitia fondu 64
657 Výnosy z precenenia cenných papierov 65
658 Výnosy z nájmu majetku 66

661 Prijaté príspevky od organizačných zložiek 67

662 Prijaté príspevky od iných organizácií 68
663 Prijaté príspevky od fyzických osôb 69
664 Prijaté členské príspevky 70
665 Príspevky z podielu zaplatenej dane 71
667 Prijaté príspevky z verejných zbierok 72
691 Dotácie 73

74

591 Daň z príjmov 76
595 Dodatočné odvody dane z príjmov 77

Účtová trieda 6 spolu           r. 39 až r. 73 
Výsledok hospodárenia pred zdanením 75

r. 74 - r. 38

Výsledok hospodárenia po zdanení 78(r. 75 - (r. 76 + r. 77) ) (+/-)                     

Číslo 
účtu Výnosy Číslo 

riadku 

Činnosť Bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie
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                    Príloha k opatreniu č. MF/24033/2011-74 

                                 

                Príloha č. 4 k opatreniu č.MF/25682/2007-74 

                               

                           

                                Poznámky Úč  NUJ 1 - 01     

           
Poznámky 

               

                          

                    k  31.12.2015               

         (v eurách)              

                                 

  Za bežné účtovné 
obdobie  

    mesiac rok       mesiac rok    

   od  0 1    2  0  1  5       do  1 2   2 0  1  5     

                                 

  
Za bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie  

    mesiac rok       mesiac rok    

   od  0  1    2  0 1  4       do   1  2  2  0  1  4     

                           

                 Účtovná závierka:         

                                 

                   X  riadna         

                      mimoriadna        

                                 

                  vyznačuje sa X          

                                 

                           

 IČO       Daňové identifikačné číslo       

 0 0  6 8 1  9  8  9    2 0  2  0  8 9  9   4 8  6                    

                                 

 Názov účtovnej jednotky                

 Š P O R T O V Ý   K L U B   P O L Í C I E                   

  B R A T I S L A V A                                           

                                 

 Sídlo účtovnej jednotky                        

 Ulica a číslo                          

 Z Á P O R O Ž S K Á  8                        

                                                               

                                 

 PSČ    Názov obce                

 8 5 1  0  1    B R A T I S L A V A                             

                                 

 Číslo telefónu        Číslo faxu        

 0 9 0 5 / 8 8 6 2 7 5           /             

                                 

 e-mailová adresa                           

  B U  R I A N . J A R O S L A V .  S V K @  G  M  A  I  L . C O M     

                                 

  
Zostavené dňa: 
 
 
31.03.2016 

 
Podpisový záznam osoby 
zodpovednej za vedenie 
účtovníctva: 
 
 
 
 
 
  Pisárová Anna 
 

 
Podpisový záznam osoby 
zodpovednej za zostavenie 
účtovnej závierky: 
 
 
 
 
 
  Pisárová Anna 

 
Podpisový záznam štatutárneho 
orgánu alebo člena štatutárneho 
orgánu účtovnej jednotky: 
 
 
 
 
 
Ing.Jaroslav Burian 
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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. 

Názov účtovnej jednotky Športový klub polície Bratislava 

Sídlo účtovnej jednotky Záporožská 8 

Dátum založenia/zriadenia 15.06.1990 

Spôsob založenia/zriadenia registrované MV SR, výpis č.VVS/1 - 900/90 - 221 

IČO: 00681989 

DIČ: 2020899496 

 (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 ŠKP Bratislava:                  Ing.Marián Kukumberg 
     Generálny sekretár ŠKP Bratislava:   Ing.Jaroslav Burian 
     Výkonný výbor ŠKP Bratislava:          Ing.Marián Kukumberg 
      Ing.Jaroslav Burian 
      Ing.Vincent Kubík 
      Ing.Ľubomír Orosz 
      Štefan Sedláček   

(3)  Opis činnosti, na účel ktorej bola účtovná jednotka zriadená a opis druhu podnikateľskej činnosti, ak ju účtovná jednotka vykonáva: 
      hlavnými úlohami ŠKP Bratislava je zabezpečovať starostlivosť a rozvoj talentovanej mládeže, výkonnostného a vrcholového športu 
      a reprezentácie SR. 

(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.  

  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   

Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou    

Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre 
účtovnú jednotku počas účtovného obdobia 45 17 

 
(5) Informácia o organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky: 
      Iné právnické osoby založené účtovnou jednotkou: ŠKP ŠPORT, s.r.o. 

(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) Účtovná závierka je zostavená za splnenia predpokladu, že účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti 
       áno              nie 

(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 
       áno              nie 

Ak áno:  

 
Druh zmeny 

 
Dôvod zmeny 

Zmena vplývala na hodnotu 
majetku, záväzkov, vlastného 

imania a výsledku hospodárenia 

 
Peňažné vyjadrenie 

v EUR 

    

    

 

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

a) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou,  
b) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou, 
c) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom,  
d) dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou, sa oceňuje obstarávacou cenou; obstarávacia cena zahŕňa cenu, za ktorú sa majetok obstaral a 
náklady súvisiace s jeho obstaraním, 
e) dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou, 
f) dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom, 
g) dlhodobý finančný majetok sa oceňuje obstarávacou cenou, 
h) zásoby obstarané kúpou sa oceňujú obstarávacou cenou, 
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i) zásoby vytvorené vlastnou činnosťou, 
j) zásoby obstarané iným spôsobom, 
k) pohľadávky sa oceňujú ich menovitou hodnotou, 
l) krátkodobý finančný majetok sa oceňuje jeho menovitou hodnotou, 
m) pri časovom rozlíšení na strane aktív sa uplatňuje zásada časového rozlíšenia; náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa 
vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím, 
n) záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov sa pri ich vzniku oceňujú menovitou hodnotou, 
o) pri časovom rozlíšení na strane pasív sa uplatňuje zásada časového rozlíšenia; výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa 
vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím, 
p) deriváty, 

r) majetok a záväzky zabezpečené derivátmi, 
s) majetok obstaraný z transferov sa oceňuje obstarávacou cenou, 
t) účtovná jednotka nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty, v prípade, keď dodávatelia sú platiteľmi DPH, fakturovaná DPH je súčasťou 
ocenenia dlhodobého majetku, zásob, nákladov. 

 (4) Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého hmotného majetku  a dlhodobého nehmotného majetku:  
Doba odpisovania dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku je stanovená tak, že sa vychádza z predpokladanej doby 
jeho užívania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia, odpisovať sa začína odo dňa jeho zaradenia do používania rovnomerným 
spôsobom; majetok používaný na športovú činnosť  sa odpisuje len účtovne. 
Drobný nehmotný majetok od 1,- EUR do 2.400,- EUR, ktorý podľa rozhodnutia účtovnej jednotky nie je dlhodobým nehmotným majetkom sa 
účtuje pri obstaraní do nákladov. 
Drobný hmotný majetok od 1,- EUR do 1.700,- EUR, ktorý podľa rozhodnutia účtovnej jednotky nie je dlhodobým hmotným majetkom sa účtuje 
do spotreby.  

 (5) Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku. 

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 (viď.tabuľka č.2 DHM) 

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: 
    a) DHM (dopravné prostriedky): druh poistenia – PZPMV (škody spôsobené prevádzkou motorového vozidla) v poisťovni KOOPERATIVA,     
    výška ročného poistenia 143,59 €; výška ročného havarijné poistenie motor. vozidiel 222,30 €, poistené v KOOPERATÍVE. Poistenie 
    prívesných vozíkov (na ťahanie lodí): AXA ročné PZMPV  21,20 €, Kooperativaročné PZPMV 21,15 €,ČSOB PZPMV 20,90 € . 

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 (viď.tabuľka  
č.3 a 4) 

(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 
(viď.tabuľka č.5) 

(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. 
     a) pohľadávky z obchodného styku 3 320,- €.  
      
(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 (viď.tab.9). 

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

(11) Prehľad významných položiek časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období 
       Výnosy: a) kapitál. dotácia na opravu telocvične Mlyny (18.679,12 ),b) kapitál. dotácia na opravu TV Záporožská 3.427,40 € (tab.č.17). 
       Náklady: a.) súťažné vklady (1.559,57 €), poistné mot.vozidiel (187,97 €). 

(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 (tab.č.13). 

(14) Opis a výška cudzích zdrojov, a to 
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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 (tab.č.13), 
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 (tab.č.14), 
d) prehľad o výške záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti v členení podľa položiek súvahy (tab.č.14) 
 1. do jedného roka vrátane, 
 2. od jedného roka do piatich rokov vrátane, 
 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 (tab.č.15), 
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 (tab.č.16), 
g) prehľad o významných položkách časového rozlíšenia výdavkov budúcich období (tab.č.17).    

 (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 (tab.č.17), 
c) zostatok nepoužitej dotácie alebo grantu (tab.č.17), 
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 
     - výnosy za usporiadanie sústredenia – 5.610,- €; výnosy za usporiadanie súťaží 10 290,- €; výnosy za výchovné 1.200,- €; príspevky  
       z podielu zapl. dane 14.292,48 €; prijaté členské príspevky 14302,59 €; príspevky FO 32.759,54 €; príspevky PO 170.661,50 €;  
 
(3) Prehľad  dotácií a grantov, ktoré účtovná jednotka prijala v priebehu bežného účtovného obdobia 
     - dotácia na činnosť MV SR (260.663,- €; MV SR prevencia proti kriminalite 20.432,43 €. 
 
(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 
     - šport. materiál 54.392,48 € ,podporné prostriedky, pitný režim 1.565,62 €;  ceny do súťaží 5.471,91 €; drobný hmotný šport.materiál   
      9.881, €-; energie 10.341,39 €; cestovné náklady na súťaže, sústredenia 93.786,87 €; nájomné za športoviská 109.602,32 €;  
       odmeny trénerov, rozhodcov 29.901,- €; doprava 6.387,- €; ubytov. počas súťaží, sústredení 28.299,- €; odmeny hráčov HO 29.860,. € 
      prenájom mikrobusov 27.415,- €; regenerácia 2.610, €-; správa športovísk 889- €; nájom-ubytov.športov. 4 800,- €;  
       prenájom strelec.boxov 2.255,- €; prev.služby TV Záporožská 2.979,- €; rôzne (poštovné, vidimácia, zhotov.kľúčov,organizačné a technické 
      zabezpečenie športových podujatí, semináre, lepenie podlahovej krytiny, zdravotná služba  13.878,- €;  mzdové náklady  14.599,- €;  
      štartovné 29.740,- €; preplatenie nákladov dobrovoľníkov 19.272,- €; výchovné 14.152,- €; opravy a udržiavanie aut a športového materiálu  
      6.628,- €; 
 
(6) Prehľad o účele a výške použitia podielu zaplatenej dane za bežné účtovné obdobie (tab.č.19). 

(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 (tab.č.20) 
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: 
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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. 



 

tabuľka č.2 k čl. III ods. 1 o stave a pohybe dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 
dlhodobý hmotný majetok 

 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 

  7 073 35 699 16 782   34 454   94 008 

prírastky              

Úbytky      9 782      9 782 

presuny            

Stav na konci bežného 
účtovného obdobia 

  7 073 35 699 7 000   34 454   84 226 

Oprávky – stav na 
začiatku bežného 
účtovného obdobia 

  3 492 35 699 14 304   14 351   
 

67 846 

prírastky     117  1 751   634   2 502 

úbytky      9 782      9 782 

Stav na konci bežného 
účtovného obdobia 

  3 609 35 699 6 273   14 985   60 566 

Opravné položky – 
stav na začiatku 
bežného účtovného 
obdobia 

           

prírastky              

úbytky             

Stav na konci bežného 
účtovného obdobia 

           

Zostatková hodnota 

Stav na začiatku 
bežného účtovného 
obdobia 

  3 581  2 477   20 104   26 162 

Stav na konci bežného 
účtovného obdobia 

  3 463  726   19 470   23 659 
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tabuľka č.3 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 88 194   23 000    111 194 

Prírastky 2 767       2 767 

Úbytky         

Presuny         

Stav na konci bežného účtovného 
obdobia 90 961   23 000    113 961 

Opravné položky 

Stav na začiatku bežného účtovného 
obdobia         

Prírastky         

Úbytky         

Stav na konci bežného účtovného 
obdobia         

Zostatková hodnota  

Stav na začiatku bežného účtovného 
obdobia 88 194   23 000    111 194 

Stav na konci bežného účtovného 
obdobia 90 961   23 000    113 961 

 
tabuľka č.4 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 

ŠKP-ŠPORT, s.r.o. 100 100 90 961 88 194   
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tabuľka č.5 k čl. III ods. 6 o položkách krátkodobého finančného majetku 

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

účtovného obdobia 

Pokladnica 3 976 2 781 

Ceniny   

Bežné bankové účty 46 188 34 397 

Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok   

Peniaze na ceste   

Spolu 50 164 37 178 

 

tabuľka č.6  

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      

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.7 

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    
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tabuľka č.8 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      

 

tabuľka č.9 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 

     

Ostatné pohľadávky    
 
 

 

Pohľadávky voči 
účastníkom združení 

     

Iné pohľadávky      

Pohľadávky spolu      

 

tabuľka č.10 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 4 644 1 060 

Pohľadávky po lehote splatnosti 3 370 3 370 

Pohľadávky spolu 8 014  4 430 
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tabuľka č.11 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 

81 555 2 767   84 322 

Fondy zo zisku 

Rezervný fond      

Fondy tvorené zo zisku      

Ostatné fondy      

Nevysporiadaný výsledok 
hospodárenia minulých rokov 

68 674  14 356  54 318 

Výsledok hospodárenia za 
účtovné obdobie 

-14 356 14 390   34 

Spolu 135 873 17 157 14 356  138 674 
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tabuľka č.12 k čl. III ods. 13 o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty 

Názov položky Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 

Účtovný zisk  

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  

Iné   

Účtovná strata -14 356 

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 -14 356 

Iné   
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  tabuľka č.13 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 

     

Jednotlivé druhy dlhodobých 
zákonných rezerv 

     

Zákonné rezervy spolu      

Jednotlivé druhy krátkodobých 
ostatných rezerv 

9 850 2 730 9 850  2 730 

Jednotlivé druhy dlhodobých 
ostatných rezerv 

     

Ostatné rezervy spolu 9 850 2 730 9 850  2 730 

Rezervy spolu 9 850 2 730 9 850  2 730 

 

  

  tabuľka č.14 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 13 520 12 196 

Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do 
jedného  roka 

4 269 7 758 

Krátkodobé záväzky spolu 17 789 19 954 

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od  jedného  do piatich  
rokov  vrátane  

8 10 

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov    

Dlhodobé záväzky spolu 8 10 

Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu 17 797 19 964 
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  tabuľka č.15 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 10 58 

Tvorba na ťarchu nákladov 27 19 

Tvorba zo zisku   

Čerpanie 29 67 

Stav k poslednému dňu účtovného obdobia 8 10 

 
 
 
 
 

  tabuľka č.16 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 Eur    25 227 25 227 

Návratná finančná 
výpomoc 

      

Dlhodobý bankový 
úver 

      

Spolu Eur    25 227 25 227 
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tabuľka č.17 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 

22 858  751 22 107 

dlhodobého majetku  obstaraného 
z finančného daru  

432  432 0 

dotácie zo štátneho rozpočtu alebo  z 
prostriedkov Európskej únie 

    

dotácie z rozpočtu obce alebo z 
rozpočtu vyššieho územného celku 

    

Grantu      

podielu zaplatenej dane 0    

dlhodobého  majetku  obstaraného 
z podielu zaplatenej dane 

    

 

tabuľka č.18 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 
    

 

tabuľka č.19 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 

Podpora športu detí a mládeže 14 531 14 292 

   

   

Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia 0 
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tabuľka č.20 k čl. IV  ods. 8 o nákladoch vynaložených v súvislosti s auditom účtovnej závierky 

Jednotlivé druhy nákladov za Suma 

overenie účtovnej závierky 797 

uisťovacie audítorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky  

súvisiace audítorské služby  

daňové poradenstvo  

ostatné neaudítorské služby  

Spolu 797 
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