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1.  IDENTIFIKÁCIA ORGANIZÁCIE 

Názov organizácie: Športový 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 – Ján Hanko 

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 
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Predseda športového oddielu sebaobrany a streľby – Jozef Kopka 

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 a 

reprezentovať na podujatiach najvyššieho rangu.  
 

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

V roku 2016 v 12 oddieloch bolo celkom registrovaných 1 047 členov čo je o 89 členov viac 

ako v roku 2015 

Hádzanársky oddiel  260 členov 

Kick box   10členov 

Vodný slalom a zjazd   104 členov 

Box     44 členov 

Bežecký oddiel   11 členov 

Krasokorčuľovania   49  členov 

Ryong Teakwondo   67členov 

Hokejový oddiel   75 členov 

ŠOSS   173 členov 

Oddiel športovej streľby   194 členov 

Oddiel brokovej streľby   21 členov 

Kanoisticky oddiel   39 členov 

  1 047 členov 

 

3. PREHĽAD DOSIAHNUTÝCH ŠPORTOVÝCH VÝSLEDKOV  
  

       V roku 2016  10 športovcov ŠKP Bratislava štartovalo na Olympijských hrách Rio de Janeiro. 

Konkrétne sú to Vlček, Tarr, Linka, Myšák, Barteková, Beňuš,  bratranci Škantárovci,  

Martina Kohlová, Danka Barteková. 
 

     Športové výsledky na vrcholových podujatiach v uplynulom roku 2016 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 

Oddiel rýchlostnej kanoistiky patril v roku 2016 k najúspešnejším oddielom ŠKP 

Bratislava.  Športové výsledky na vrcholových podujatiach v roku 2016 znova potvrdili svetovú 

úroveň našich športovcov. Patria medzi absolútnu svetovú špičku v rýchlostnej kanoistike, sú 

oporou Slovenskej reprezentácie a dôstojne reprezentujú rezort MV SR, ako na športových 

podujatiach, tak aj na spoločenských akciách. Z našich pretekárov mali zaručenú účasť na 

olympijských hrách v Rio de Janeiro nasledovný pretekári: Denis Myšák - Erik Vlček - Juraj 



Výročná správa ŠKP Bratislava za rok 2016  5 
 

Tarr - Tibor Linka  a Martina Kohlová. Celé snaženie nášho oddelenia bolo zamerané na 

dosiahnutie čo najlepších výsledkov na olympijských hrách v Rio de Janeiro. Tento cieľ sa nám 

podarilo naplniť a to získaním 2. Miesta v disciplíneK4 1000m získala naša posádka Denis 

Myšák - Erik Vlček - Juraj Tarr - Tibor Linka a v K2 1000m Erik Vlček-Juraj Tarr sa umiestnili 

na 8 mieste. Veľmi dobrý výsledok dosiahla aj Martina Kohlová v disciplíne K1 200m 10.m. 

a K1500m 13.m.  

     Pred olympijskými hrami sa naši pretekári zúčastnili na ME v Moskve, ktoré boli testom 

pred OH a  v disciplíne K4 1000m získala naša posádka Denis Myšák - Erik Vlček - Juraj Tarr 

- Tibor Linka titul majstra Európy a v disciplíneK4 500m získala naša posádka Denis Myšák - 

Erik Vlček - Juraj Tarr - Tibor Linka 2miesto. K2 500m získali športovci Martin Jankovec - 

Gábor Jakubík titul majstra Európy a Ivana Kmeťová získala v disciplíne K1 200m 3.m.  

Športovci nás reprezentovali aj na Svetových pohároch v Duisburgu a Račiciach, ktoré sme 

brali ako prípravu na olympijské hry. V kategóriách juniorov nás veľmi úspešne reprezentovali 

naši pretekári zaradený v zabezpečovaní OVŠ. Na MEJ&U23 v Plovdive dosiahli v disciplíne 

K4 500m Martin Nemček a Csaba Zalka titul majstrov Európy v disciplíne K2 1000m Csaba 

Zalka 2.m. a v K1 200m 3.m. Na MSJ&U23 v Minsku získal Csaba Zalka v disciplíne K2 

1000m 3m. Ďalšie medailové umiestnenia dosiahli naši juniori aj na SON v Szegede.  

Okrem desiatich profesionálnych športovcov zabezpečujeme aj juniorskú a kadetskú kategóriu. 

Juniori sú členmi reprezentačného družstva SR . Starostlivosťou o juniorskú a kadetskú 

kategóriu  si zabezpečujeme postupné doplňovanie seniorskej kategórie čo je z nášho pohľadu 

veľmi dôležité. Sezónu 2016 hodnotím ako výnimočnú z pohľadu množstva získaných 

medailových umiestnení ako v seniorských, tak aj v juniorských kategóriách. 

Na úrovni výkonnostného športu bol pre nás rok 2016 taktiež uspokojivý. Naši mladí pretekári 

sa pravidelne zúčastňovali pretekov Slovenského pohára , na Majstrovstvách SR sme získali 

celkom jedno 1.miesto ( Ružič Patrik 11r.) , jedno 2.miesto( Demin Viktor 23r),tri  

3.miesta,Švasta Ján 13r., Guspanová Patrícia 17 r., ) jedno 4.miesto( Michálek Matej 24r.), dve 

5.miestaŠvasta Ján 13r.), tri 6.miesta( Guspanová Patrícia 17r., Bobek Martin 27r.), dve 

7.miesta(Šišulák Samuel 14r., Bobek Martin 27r.), dve 8.miesta( Šišulák Samuel 14r., Bobek 

Martin 27 r.), a tri umiestnenia do 15. miesta( Šišuláková Linda, Švastová Halina, Mikšíková 

Karolína, Markovič Marko). Momentálne sa na umiestneniach našich pretekárov podieľajú  

najmä pretekári z nižších vekových kategórií  12- 15 rokov , pričom  aktívne pracujeme 

s mladými pretekármi v rámci prípravky na vstup do pretekárskeho družstva KO ŠKP 

Bratislava. 

 Oddiel rýchlostnej kanoistiky vedie predsedkyňa p. Jana Bobková, spoluprácu jej 

v rámci vedenia oddielu poskytujú p. Bobek Tomáš a p. Polakovič Roman. Trénerskej práci na 

úrovni vrcholového športu venuje p. Marian Tesárik ( vedúci OVŠ ŠCP Bratislava) , 

o výkonnostných športovcov sa stará p. Jana Bobková a asistent trénera p. Martin Bobek. 

 Športovci nášho oddielu využívajú k svojej príprave v maximálnej možnej miere areál 

lodenice na Klokočovej ulici, kde najmä v jesenných zimných a skorých jarných mesiacoch 

absolvujú  bežecké, kondičné, posilovacie a špeciálne tréningy na trenažéroch v rámci prípravy 

na pretekársku sezónu. V uplynulej sezóne nám jarnú a letnú časť sezóny trochu skomplikovalo  

neskoršie poskytnutie finančnej dotácie na športovú činnosť ( v novembri 2016), čo 

maximálnym osobným nasadením operatívne riešila p. Bobková v spolupráci s p. Romanom 

Polakovičom, vedením ŠKP s.r.o  a za pochopenia a podpory rodičov našich pretekárov. 
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Oddiel vodného slalomu a zjazdu 

Ako každý rok, tak aj rok 2016 sa niesol v neustálom zlepšovaní podmienok pre všetkých 

našich členov. Naši pretekári sa zúčastnili veľkého množstva pretekov počas celej sezóny, 

jedného zimného a dvoch samostatných letných sústredení. Ďalšie sústredenia boli spojené 

s pretekmi. Počas zimnej prípravy mali pretekári k dispozícii plaváreň v Iuvente v nedeľu večer, 

telocvičňu dvakrát do týždňa a posilňovňu v priestoroch našej lodenice. 
 

Vďaka našim aktívnym trénerom sa počet detí neustále rozrastá. Počas leta naši dvaja 

mládežnícki tréneri Juraj Černý a Martin Janata zorganizovali týždenný tábor pre naše deti, 

ale pridali sa pretekári aj mimo Bratislavy, aby tak spolu  odbúrali strach z kanála v Čunove. 
 

V októbri sme sa tradične všetci stretli na brigáde pri guláši a torte, zveľadili okolie lodenice a 

vyupratovali aj vnútorné priestory. Následne sme vymenili okná, aby bola lodenica lepšie 

izolovaná.  
 

Tento rok sme mali vďaka našim seniorským pretekárom opäť úspešnú sezónu. Celý zväz mal 

prioritu získať medaily na   Olympijských hrách a to sa mu vďaka Ladislavovi a Petrovi 

Škantárovcom a Matejovi Beňušovi podarilo. Okrem toho sme získali medaily aj na 

vrcholových pretekoch mládeže do 23 rokov.  
 

V seniorskej reprezentácií nás zastupovali: Andrej Málek, Matej Beňuš, Peter a Pavol 

Hochschornerovci, Ladislav a Peter Škantárovci. Na 3 svetových pohároch reprezentoval aj 

Matúš Hujsa a Kristína Nevařilová.  

V reprezentácií do 23 rokov sme mali týchto pretekárov: Andrej Málek, Richard Macúš a Juraj 

Skákala s Matúšom Gewisslerom 
 

V juniorskej reprezentácií bol úspešný Radoslav Mikó. 
 

Zopár najlepších výsledkov našich pretekárov: 

Peter a Ladislav Škantárovci:  1. OH Rio 

Matej Beňuš:  2.OH Rio 

Andrej Málek  1. ME U23 Solkan, 3. MS U23 Krakow 

Matúš Gewissler, Juraj Skákala: 1. ME U23 Solkan 

Radoslav Mikó 5. MS juniorov v Krakowe 

Richard Macúš  2. MS U23 v hliadkach v Krakowe 

Katarína Kopúnová 1. MS v šprinte C2 s Barborou Kortišovou 
 

V slovenskom pohári klubov sme v slalome skončili na 1. mieste, v zjazde a šprinte na 2. mieste 

a celkovo sme opäť skončili 1.      

                              

V konečnom poradí slovenského pohára žiakov v slalome 6.miesto, v zjazde a šprinte 3. miesto. 

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 2016 prípravu reprezentantov naplánovať 

a zorganizovať  skoro v optimálnom rozsahu. 

Oddiel boxu   

Oddiel boxu v roku 2016 pracoval v pod vedením predsedu Štefana Sedláčeka. 

Trénerskú činnosť zabezpečovali  
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tréneri:   Ing. Tibor Hlavačka a Mgr. Pavol Hlavačka, PhD. 

lekár:   MUDr. Pavol Varga 

športovci:  Matúš Strnisko, Michal Zátorský, Michal Takács, Michael Ballai, Peter         

                                   Kontár, Zsolt Osaďan, Adrien Amcha, Rudolf  Palenčár, Christopher  

                                   Bartoň, Sandro Dirnfeld, Michal Gavaj, Szilárd Zsarnai, Tomáš Vaňo. 

Najväčšia snaha bola zameraná na ME 2016 seniorov, ktoré boli zároveň kvalifikáciou na 

OH. 

Výsledky: 

Matúš Strnisko bol v roku 2016 najúspešnejším slovenským reprezentantom v kategórii 

seniorov. Vybojoval 5.miesto na ME v Turecku (39 štátov, 23 boxerov v hmotnostnej kategórii 

81kg). Tieto ME boli zároveň kvalifikáciou na OH, no na postup bolo potrebné skončiť do 

3.miesta.  

Ďalej vybojoval striebro na MT AIBA Grand Prix Ústí n/L, kde zdolal aj najsúspešnejšieho 

boxera svetovej ligy WSB a medailistu z ME/EH Taliana Manfredoniu. V októbri vyhral 

medzištátny zápas proti Poľsku. V závere roka si privodil zranenie ramena a podstúpil úspešnú 

operáciu. Z tohto dôvodu vynechal decembrové Majstrovstvá SR. Michal Zátorský – 

reprezentant SR, majster SR seniorov, vyhral medzištátny zápas proti Poľsku, účastník ME / 

kvalifikácie na OH. Michal Takács – reprezentant SR, účastník ME / kvalifikácie OH. 

V auguste mal vážnu autonehodu, z tohto dôvodu vynechal jesennú časť sezóny i Majstrovstvá 

SR.  

Michael Ballai – reprezentant SR, vyhral všetky zápasy v domácej najvyššej súťaži I.SLB, 

vyhral medzištátny zápas proti Poľsku, no kvôli zraneniu kolena bol nútený vynechať 

decembrové Majstrovstvá SR. 

Peter Kontár – majster SR seniorov, v decembri nastúpil do profesionálnej armády SR. 

Adrien Amcha – bronz na medzinárodnom turnaji juniorov v Sokolove, bronz na M-SR 

juniorov. 

Rudolf Palenčár – reprezentant SR, majster SR kadetov, na MT Olympijských nádejí 

v Komárne vybojoval bronz. 

Christopher Bartoň – 2.miesto na Majstrovstvách SR kadetov. 

Po ukončení sezóny boli zo ŠCP vyradení : Osaďan(výkonnosť), Dirnfeld, Vaňo, Gavaj, 

Zsarnai (ukončenie športovej kariéry). 

 

Krasokorčuliarsky oddiel 

Krasokorčuliarsky oddiel v roku  2016 skončil z 27 klubov štartujúcich v Slovenskom 

pohári na 5. mieste.  Naši pretekári získali na M-Slovenska v kategórii seniorov 2 zlaté 

medaile, v juniorských jednu zlatú a 1 bronzovú medailu a v žiackych kategóriách jednu zlatú 

a 2 bronzové medaile. Na vrcholných podujatiach reprezentovali Slovensko tanečný pár 

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

Rajičová v roku 2016 obsadila 13. miesto na MS. Na skončila na  12.mieste. 

V lete 2016 však Federika Testa ukončila športovú kariéru a Lukáš Csolley musel 

hľadať novú partnerku. V auguste začal korčuľovať s Luciou Myslivečkovou a prvé výkony 

i výsledky na medzinárodných pretekoch sú prísľubom ich výkonnostného rastu.   
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Všeobecne možno konštatovať, že výkony našich pretekárov sa každoročne zlepšujú. 

Veríme, že účasť na zimných olympijských hrách 2018 bude pre nich realitou. 

 

Hokejový oddiel  

Od júla 2016  hokejový oddiel ŠKP Bratislava mal vo svojej štruktúre okrem ženského 

tímu aj tím kadetov (hráči do 15 rokov), ktorý bol zložený z hráčov Akadémie Zdena Cígera 

a doplnený hráčkami ženského tímu. Odborné vedenie chlapčenského tímu mal v kompetencii 

Zdeno Cíger a Miroslav Miklošovič. Tím hral v súťaži organizovanej SZĽH – Ligu kadetov – 

regionálna časť Západ. Počas sezóny odohral tím 28 zápasov základnej časti/12 výhier; 3 

remízy; 13 prehier/umiestnenie po základnej časti na 4.mieste. V nadstavbovej časti – 

Regionálna časť „baráž“ západ odohral tím 14 zápasov/11 výhier; 0 remíz; 3 

prehry/umiestnenie 2.miesto. Celkové umiestnenie v sezóne 2017/2018 je 14.miesto z 27 

tímov Slovenska.                                                                                                                    

V prvom roku ako nováčik chlapčenský tím milo prekvapil svojím herným prejavom ako aj 

celkovým umiestnením. Práca trénerov bola odmenená aj nominovaním 3 hráčov do 

Reprezentačného tímu Slovenska hráčov do 16 rokov.      

Tím dievčat naďalej združoval reprezentantky do 18 rokov ako aj senioriek. Tím dievčat 

odohral 22 zápasov Ligy starších žiakov, ktoré slúžili ako príprava prevažne juniorských hráčok 

a zápasy boli zamerané na nácvik obranných činností. Prínosom bolo, že veľa dievčat malo 

možnosť odohrať zápasy aj v náročnejšej súťaži – Ligy Kadetov. V tejto oblasti bola vynikajúca 

spolupráca s oboma trénermi chlapčenského tímu a dievčatá absolvovali nielen zápasy ale aj 

tréningy s tímom.  

Hlavnou súťažou dievčat bola medzinárodná súťaž EWHL (Elite Women´s Hockey 

League), v ktorej odohrali 21 zápasov a obsadili 3 miesto. Tiež sa zúčastnili pohárovej súťaže 

EWHL Supercup kde odohrali 8 zápasov a obsadili tiež 3.miesto. V súťaži EWHL štartovali 

družstvá z Rakúska – Viedeň, Salzburg, Neuberg (domáci štadión v Kapfenbergu), Maďarska 

– Budapešť, Talianska – Bolzano, Kazachstanu – Almaty, Výber rakúsko-slovinskej oblasti 

Kärnten (domáci štadión Steindorf am Ossiachersee). V tejto súťaži bolo zameranie najmä  na 

úspešnú realizáciu nacvičených súčinností hráčok a zakončenie. Realizácia nacvičených 

presilových hier a tiež hry v oslabení. V každom zápase sme chceli zvíťaziť nakoľko táto 

medzinárodná súťaž je jediná takéhoto druhu v Európe a je aj prestížnou záležitosťou ako 

prezentovať klub. Pohárová súťaž Supercup EWHL – hralo a systémom každý s každým kde 

sa pripojili aj nemecké tímy – ESC Planegg, ECDC Memmingen, ERC Ingolstadt. V každom 

tíme boli tiež hráčky základu reprezentačných družstiev Talianska, Maďarska, Rakúska, 

Nemecka, Kazachstanu a tak si mohli dievčatá vyskúšať svoju športovú formu, herný systém 

a pripravenosť na Majstrovstvá sveta respektíve Olympijskú kvalifikáciu.  

Tím bol zložený : brankárky (4): Kiapešová, Lettrichová (seniorky), Mojžišová P., 

Rišianová (juniorky), obrankyne (11): Zálešáková, Čurmová, Klimášová 

(seniorky),T.Ištocyová,  Cagáňová, Kučerková, Králiková, Drábeková, Vragová, Vysokajová, 

Baánová (juniorky), útočníčky (13) – Kapustová, Ihnaťová, Obercianová, Korenková, 

Trebulová (seniorky), L.Ištocyová, Honečková, Ágoštonová, Kúbeková, Fáberová, Košecká, 

Maskaľová, Rumanová.     

Počas sezóny s výkonnostných dôvodov odišli s tímu Paľová, Gáborčíková. Zo zdravotných 

dôvodov celú sezónu neabsolvovala Mojžišová E. a Baánová (obe z Bratislavy). V decembri 

2016 sa počas Olympijskej kvalifikácie vážne zranila (zlomenina členkovej kosti) obrankyňa 

Čurmová. Pred koncom sezóny (február) odišla na zahraničný angažmán do Švédska brankárka 

Kiapešová. Po sezóne dostali ponuky na zahraničný angažmán: Ištocyová T. (Sundsval, SWE), 

Obercianová (Sundsval, SWE), Ihnaťová (Weindfelden, SUI). 
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Hráčky ŠKP tvorili základ oboch reprezentačných tímov Slovenska. Na Majstrovstvách sveta 

div.IA hráčok do 18 rokov v Budapešti (8 – 14.1.2017) 13 hráčok = T.Ištocyová,  Cagáňová, 

Kučerková, Králiková, Drábeková,  L.Ištocyová, Honečková, Ágoštonová, Kúbeková, 

Fáberová, Košecká, Maskaľová, Rumanová. Konečné umiestnenie 2.miesto (strieborné 

medaile). Na Majstrovstvách sveta div.IA senioriek v Katowiciach (8 – 14.4.2017) 16 hráčok 

= Kiapešová, Zálešáková, Kapustová, Ihnaťová, Klimášová, Korenková, Obercianová, 

T.Ištocyová, Cagáňová, Drábeková, Honečková, Fáberová, Košecká, Maskaľová, Rumanová, 

Vargová. Konečné umiestnenie 1.miesto (zlaté medaile). 

Realizačný tím žien pracoval v zložení: Predseda HO – Roman Štamberský, Generálna 

manažérka – Ľubomíra Kožanová, Tréner – Andrej Schöber, Asistent trénera – Peter Kúdelka, 

Tréner brankárok – Stanislav Kubuš, Lekárka – MUDr. Lucia Mihaleová, Kondičný tréner – 

Róbert Kresťanko, Fyzioterapeutka – Milica Mislovičová, Servisný pracovník – Vladimír 

Nemček.     

Sezónu 2016/2017 hodnotíme ako úspešnú s dvoch hľadísk: 

 1.) Zapracovanie do štruktúr hokejového oddielu chlapčenského tím a spolupráca so 

špičkovými trénermi Z.Cígerom a M.Miklošovičom.   

2.) Medailové umiestnenie dievčat v medzinárodnej súťaži žien EWHL a tiež posun na úrovni 

reprezentačných tímov Slovenska, ktorého boli naše hráčky dôležitou súčasťou.   

 

 

Hádzanársky oddiel ŠKP Bratislava  

Počet členov: 259 

Družstvá prihlásené v súťažiach: 17 družstiev 

Seniori: 2 družstvá – muži Extraliga, ženy WHIL 

Dorasty: 5 družstiev – 4 družstvá v najvyššej 1.dorasteneckej lige + 1 družstvo v 2.spojenej 

lige mladších a starších dorastencov  

Žiaci: 7 družstiev – mladší žiaci A,B, mladšie žiačky, starší žiaci A, B, staršie žiačky A,B 

Prípravka: 3 družstvá 

 

Pč. 

Družstvo  M/Ž Tréner / asistent 

seniori mládež 

súťaž - názov *) umiestnenie súťaž - názov *) umiestnenie 

1 A-družstvo muži  M Hudák / Kostka Extraliga  7     

2 A-družstvo ženy   Ž 
Fogarassyi / 

Vereš 

WHIL -

Slovensko 
5     
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3 starší dorastenci M Kostka     
1. Dorastenecká 

liga 
1 

4 mladší  dorastenci  M Orosz     
1. Dorastenecká 

liga  
7 

5 mladší dorastenci B M Polčík     
2. Dorastenecká 

liga 
7 

6 staršie dorastenky  Ž Lešková     
1. Dorastenecká 

liga 
4 

7 mladšie dorastenky  Ž Lešková     
1. Dorastenecká 

liga 
6 

8 starší žiaci A M Barta     M-SR 1 

9 starší žiaci B M Mikes     BKZH 5 

10 staršie žiačky A Ž Priklerová     M-SR 3 

11 mladšie žiačky  Ž Majzunová     M-SR 7 

12 mladší žiaci A M Matejovič     M-SR 9 

13 staršie žiačky B Ž Lešková     BKZH 3 

14 mladší žiaci B M Brinzová     BKZH 7 

15 mini 2005/06 A M/Ž Brinzová     M-SR 1 

16 mini 2007/menej  M/Ž Lešková     M-SR 5 

17 mini 2005/06 B M/Ž Majzunová     M-SR 12 

 

Reprezentanti 

Meno a priezvisko 
Dátum 

narodenia 

Športové 

odvetvie 

Dátum Miesto Názov Umiestnenie 

1 Oliver Orosz 26.09.1996 hádzaná 4.-6.11.2016 PL Chhorzow 4 

2 Maroš Hájnik 13.12.1996 hádzaná 4.-6.11.2016 PL Chorzow 4 

3 Lukáš Gálik 07.07.1996 hádzaná 4.-6.11.2016 PL Chorzow 4 
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4 Andrej  Petráš 20.06.1996 hádzaná 8.10.1.2016 Hlohovec medz.zapasy Izrael  

5 Juraj Chlepko 22.10.1997 hádzaná 
28.- 

30.12.2016 
ČR Praha 3 

6 Vajk Pomichal 22.07.1997 hádzaná 4.-6.11.2016 PL Chorzow 4 

7 Tomáš Popelka 28.09.1997 hádzaná 4.-6.11.2016 PL Chorzow 4 

8 Jozef Tomašek 26.05.1997 hádzaná 4.-6.11.2016 PL Chorzow 4 

9 Marin Tribula 10.11.1997 hádzaná 8.10.4.2016 SR -Prešov Kval.postup MS nepostúpili 

10 Dominik Šimboch 04.06.1997 hádzaná 8.10.1.2016 Hlohovec medz.zápasy Izrael  

11 Samuel Janoška 27.04.1998 hádzaná 11.-21.8.2016 Chorvatsko ME 16 

12 Jakub Prokop 21.08.1998 hádzaná 11.-21.8.2016 Chorvatsko ME 16 

13 Mário Olexík 09.07.1998 hádzaná 11.-21.8.2016 Chorvatsko ME 16 

14 Filip Šátek 10.9.1998 hádzaná 11.-21.8.2016 Chorvatsko ME 16 

15 
Krajčová 

Dominika 
20.11.1999 hádzaná 

26.12.-

30.12.2016 
Holandsko medz.turnaj  

17 
Tomašechová 

Lucia 
30.05.2000 hádzaná 

4.10.-

.9.10.2016 
Praha turnaj olymp.nádejí  

18 Majerská Kristína 20.10.1997 hádzaná 
18.3.-

20.3.2016 
Plock PL Kvalif. na MS U20  

19 Csilla Nagy 24.11.1997 hádzaná 
18.3.-

20.3.2016 
Plock PL Kvalif. na MS U20  

20 Porubská Patrícia 13.10.1997 hádzaná 
15.1.-

17..1.2016 
Švajčiarsko medz.turnaj  

22 
Trúnková 

Nikoleta 
23.9.1998 hádzaná 18.-31.7.2016 Slovensko MS 13 

23 Brunczvik Fanni 31.10.2000 hádzaná 
4.10.-

.9.10.2016 
Praha turnaj olymp.nádejí  

24 
Némethová 

Natália 
2.12.1999 hádzaná 

18.-31.7. 

2016 
Slovensko MS 13 

25 
Pastorková 

Kristína 
16.9.1997 hádzaná 

15.1-

17.1.2016 
Švajčiarsko medz.turnaj  

 

Školské súťaže: 

 Školské športové strediská 

Chlapci – v základnej skupine na 2.mieste 
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Dievčatá – 2.miesto v semifinále  

 Školské majstrovstvá stredných škôl – chlapci  

Ostredkova – Majstri Slovenska stredných škôl 

 Školské majstrovstvá stredných škôl – dievčatá 

Ostredkova – 4.miesto na Majstrovstvách Slovenska stredných škôl  

 

Športové zariadenia: 

Všetky využívané športové zariadenia sme mali prenajaté aj za výdatnej ekonomickej 

podpory pána Heistera, ktorý investoval do opráv a rekonštrukcií telocvične a posilňovne na 

Lekárskej fakulte v Mlynskej doline. 

Zoznam: 

 Telocvičňa Lekárskej fakulty Staré grunty Mlynská dolina 

 Telocvičňa Dom športu na Junáckej ulici 

 Telocvičňa FTVŠ  

 Posilňovňa StarFit na Junáckej ulici 

 Posilňovňa Lekárskej fakulty Staré grunty Mlynská dolina 

 Telocvičňa na Záporožskej 8 

 Telocvičňa Spojenej školy Sv. rodiny na Gercenovej ulici 

 Vonkajšie ihrisko na Záporožskej ulici 

 Atletický areál Spojenej školy Sv. rodiny na Gercenovej ulici 

 

Projekty: 

 12.ročník  Športom za duševné zdravie detí – zapojených viac ako 1800 detí z 25 

základných škôl z Bratislavy a okolia. 

 Hádzanárske krúžky na školách: Mierová, Veternicová, Karloveská, Gercenova (2 

krúžky), Záporožská, Vetvárska, Železničná,  

 Šport na školách – v spolupráci so Slovenským zväzom hádzanej sme zapojili naše 

krúžky do celoslovenského projektu  

 Športová škôlka – v telocvični na Záporožskej organizujeme pre deti v predškolskom 

veku krúžok zameraný na loptové pohybové hry 

 Regionálne centrum hádzanej (RCH) – v septembri 2016 sme sa uchádzali 

v projekte SZH o zriadenie RCH podporovaného MŠ SR, ktoré nám bolo priznané. 

Počas sezóny 2016/17 prebiehali administratívne, personálne a metodické prípravy na 

zriadenie centra, ktoré oficiálne začne realizáciu od 1.7.2017. 

 ŠKP akadémia – v sezóne 2016/17 sme zriadili v mužskej zložke dve družstvá pre 

mládež do 23 rokov a do 19 rokov štartujúce v nižších súťažiach  dospelých 

a dorastencov. Cieľom tohto projektu je umožniť športovať mladým ľuďom , ktorí 

nemajú z rôznych dôvodov ambície dosahovať výkonnostnú resp. vrcholovú športovú 

úroveň, ale chcú sa venovať hádzanej na masovej úrovni. 
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Bežecký oddiel 

Členovia bežeckého oddielu sa počas roku 2016 sa zúčastnili celkom 30 pretekov v bežeckých 

a iných športových podujatiach nielen v 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  

Oddiel Ryong taekwondo Bratislava je členom ŠKP klubu Bratislava od roku 2009. 

V minulom roku sa podarilo zvýšiť členskú základňu klubu zo 43 na 67 členov a taktiež zvýšiť 

počet aktívnych cvičencov, čo sú ciele aj do ďalších rokov. 

Taekwondo oddiel vykonáva svoju činnosť na základnej škole Tilgnerova 14 v Karlovej 

Vsi a z tejto mestskej časti má aj najviac členov. Najmladší člen je ročník 2010 a v tomto roku 

sa podarilo rozbehnúť aj  skupinku rodičov/veteránov, predovšetkým z radu rodičov, čo 

prispelo aj k zlepšeniu atmosféry na tréningoch a vynikajúcemu spojeniu detí a rodičov 

športom. 

V roku 2016 sme sa ako klub zúčastnili celkovo 13 turnajov, z toho 6 v zahraničí, avšak 

všetky boli s medzinárodnou účasťou pretekárov. Zároveň sme absolvovali niekoľko 

medzinárodných sústredení a seminárov. 

Domáce turnaje: 

V roku 2016 sa konali 4 turnaje zápas a 3 turnaje poomsae, a vyvrcholením týchto 

turnajom sú Majstrovstvá SR.  

1.kololigy Zápas, 13.2.2016, RimavskáSobota 

2.kololigy Zápas, 7.5.2016, Košice 

3.kololigy Zápas, 11.6.2016, Bratislava 

4.kololigy Zápas, 24.9.2016, Snina 

1.kololigy Poomsae, 19.3.2016, Trenčín 

2.kololigy Poomsae, 7.5.2016, Košice 

3.kololigy Poomsae, 2.10.2016, LiptovskýMikuláš 

                             MSR Zápas+Poomsae, 11.12.2016, Stupava  

 

Medzinárodné turnaje: 

1.TNT CUP 20.2.2016,Tulln an der Donau (Rakúsko)   

 2.Burgenland Open 19.03.2016,Grosspetersdorf (Rakúsko) 

3.KARLOVAC OPEN 21.5.2016 , Karlovac (Chorvátsko)  

4.Vienna Taekwondo Open, 15.10.2016 Viedeň 

5. Prague Open, 5.11.2016 Praha 

6. Protivín Cup 26.11.2016 Protivín   

V tomto roku sa nám podarilo usporiadať najväčší medzinárodný turnaj na 

Slovensku:  Bratislava Open 2016 a taktiež Majstrovstvá Slovenska v taekwondo 10.12.2016 

v Stupave, kde sme získali 5 titulov MSR, 3x2.miesto a 13x3.miesto. Na tomto turnaji oddiel 

taekwondo obsadil 5.miesto: 

1.Koryo Slávia UPJS Košice 

2.Black Tiger TKD Snina 

3.ŠKP Košice Ilyo TKD 

4.Falcon TKD RS 
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5.ŠKP Bratislava Ryong TKD 
 

Za rok 2016 bol medzi najúspešnejšími pretekármi vyhodnotení aj náš pretekár: 

Kategória :Najúspešnejší chlapec 1: Čuvara Aaron, ŠKP Bratislava Ryong TKD 
 

V rámci reprezentácie Slovenska sa nám nepodarilo presadiť žiadneho pretekára, keďže 

prevažná väčšina pretekárov sú stále začiatočníci.  

Finančné náklady boli predovšetkým vynaložené na športovú činnosť a nákup 

materiálu. Klub Ryong vlastní vlastné „tatami“(športová podlaha) a elektronické zariadenia 

a elektronické vesty DAEDO na špeciálnu prípravu zápasníkov a možnosť vykonávania 

turnajov. 

 

Oddiel brokovej streľby 

  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.  

 V roku 2016 sa členovia OBS ŠKP Bratislava pripravovali a zúčastnili na všetkých 

vrcholových medzinárodných podujatiach. Hlavným cieľom sezóny bol štart na ME a SP s 

vrcholom  na OH v Riu de Janeiro. Keďže v tomto roku sa nekonali MS, tak sme boli ukrátení 

o 1 štart do bodovania na budúci rok. 

 Podarilo sa nám získať 1 medailu v súťaži družstiev, 2 finálové umiestnenia a 5 

umiestnení do 15.miesta v individuálnych súťažiach.   

Na  M SR 2016 sme získali 9 titulov Majstra Slovenska, 6 strieborných medailí a 4 

bronzové medaily v individuálnych súťažiach. 

 Prehľad výsledkov členov ŠKP Bratislava v sezóne 2016: 

OH 2016, Rio de Janeiro, BRA: 

Kategória Ženy: 21 

16.miesto - Danka Barteková 

ME 2016, Lonato, ITA: 

Kategória Ženy: 38 

6.miesto -  Danka Barteková 

14.miesto - Andrea Stranovská 

Družstvá: 9 

3.miesto - Barteková, Stranovská 

Kategória Juniorky: 25 

13.miesto - Lucia Kopčanová 

Kategória Muži: 71 
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26.miesto - Štefan Zemko  

Kategória Juniori: 54 

11.miesto  - Dominik Krčmár 

15.miesto - Dominik Lauko 

Kategória Mixy : 15 

8.miesto - Danka Barteková, Štefan Zemko 

SP Nicosia, CYP: 

Kategória Ženy: 47 

4.miesto -  Danka Barteková 

Kategória Muži: 107 

48.miesto - Štefan Zemko 

56.miesto - Dominik Krčmár 

SP Rio de Janeiro, BRA: 

Kategória Ženy:29 

18.miesto - Danka Barteková 

SP San Marino,San Marino: 

Kategória Ženy: 61 

22.miesto - Danka Barteková 

46.miesto - Andrea Stranovská 

Kategória Muži: 108 

38.miesto - Dominik Lauko 

65.miesto - Štefan Zemko 

66.miesto - Dominik Krčmár 

Majstrovstvá SR 2016, Trnava: 

Kategória Ženy: 

1.miesto - Danka Barteková 

3.miesto - Andrea Stranovská 

Kategória Juniorky: 

1.miesto - Lucia Kopčanová 

 

Kategória Dorastenky: 

1.miesto - Vanesa Hocková 

2.miesto  - Schwarzová Vanessa 

Kategória Muži: 

1.miesto - Filip Tekula 

2.miesto - Michal Majeský 



Výročná správa ŠKP Bratislava za rok 2016  16 
 

3.miesto - Štefan Zemko 

7.miesto - Peter Zemko 

Kategória Juniori: 

1.miesto - Dominik Krčmár 

2.miesto - Dominik Lauko 

Kategória Kadeti: 

1.miesto - Adam Konkolovský 

2. miesto - Šimon Uhlík 

Majstrovstvá SR- Open 2016, Trnava: 

Kategória Ženy: 

1.miesto - Danka Barteková 

3.miesto - Andrea Stranovská 

5.miesto - Monika Štibravá 

6.miesto - Vanesa Hocková 

7.miesto - Lucia Kopčanová 

8.miesto  - Schwarzová Vanessa 

Kategória Muži: 

1.miesto - Štefan Zemko 

2.miesto - Michal Majeský 

4.miesto - Filip Tekula 

7.miesto - Peter Zemko 

Kategória Juniori: 

1.miesto - Dominik Krčmár 

2.miesto - Dominik Lauko 

3.miesto - Adam Konkolovský 

5. miesto - Šimon Uhlík 

 V roku 2016 sme  obdržali dotáciu až v poslednom štvrťroku. Dotácia bola dočerpaná 

k 31.3.2017. Suma bola prerozdelená na nákup streliva a refundáciu pretekov a tréningov. Časť 

dotácie bola použitá na nákup MTZ pre aktívnych členov ŠKP Bratislava.   

 V záver konštatujem, že v roku 2016 sme splnili plán činnosti, ktorý sme si ako oddiel 

zadali . 

Vyhodnotenie činnosti streleckého oddielu za rok 2016: 

Pretekári streleckého oddielu sa v roku 2016 zúčastnili nasledovných významných 

medzinárodných podujatí s týmito výsledkami: 

Majstrovstvá Európy zo vzduchových zbraní Gyor, Maďarsko, 22.-27. 2. 2016: 

Meno a priezvisko              disciplína                      jednotlivci                        družstvá 

Ján Fabo                                Vzd.Pi 60                           69                                    5 

Denis Červenka                     Vzd.Pu 60                          34                                    5 

Ivana Štiavnická                    Vzd.Pu 40                          12                                    6 

Samuela Ernstová                 Vzd.Pi mix                          24                                    6 

Daniela Demjén Pešková      Vzd.Pu 40                           65                                   20 
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Lenka Gajanová                    Vzd.Pi mix                          29                                   21 

Majstrovstvá Európy juniorov Tallin, Estónsko, 12.-19. 6 2016 

Meno a priezvisko                       disciplína                   jednotlivci                          družstvá 

Denis Červenka                            ĽM 3x40                         12                                       3 

Denis Červenka                              ĽM 60                           33                                       6 

Ivana Štiavnická                          SpMa 3x20                       10 

Ivana Štavnická                             SpMa 60                        21 

Majstrovstvá Sveta v streľbe z historických zbraní Sarlospusposzta, Maďarsko, 13.-

21.8.2016 

Vladimír Jurza                              Vetterli – R                      3                                                 2 

Akademické majstrovstvá Sveta Bydgoszcz, Poľsko, 10.-18.9.2016 

Zdenek Čadek                                ĽM 60                           12                                                 4 

Ivana Štiavnická                           SpMa 3x20                       7                                                 5 

Ivana Štiavnická                           Vzd.Pu 40                       21                                                 7 

Ivana Štiavnická                            SpMa 60                          7                                                  7 

Samuela Ernstová                       SpPi 30+30                      19 

Samuela Ernstová                         Vzd.Pi 40                       27 

Na súťažiach olympijských nádejí v Plzni a Nitre sa okrem týchto pretekárov zúčastnili ešte 

Štefan Kasala, Jana a Katarína Kaniakové, Anna Brunnerová a Beáta Šályová. 

Na vrcholných domácich podujatiach – Majstrovstvách Slovenskej republiky – získali v roku 

2016 členovia streleckého oddielu  vo všetkých odvetviach a disciplínach guľovej streľby 

v súťažiach jednotlivcov aj družstiev 44 titulov majstra SR, 26 druhých miest, 29 tretích miest 

a ďalších 81 umiestnení do 10 miesta.  

Týmito výsledkami strelecký oddiel ŠKP Bratislava potvrdil svoje dominantné postavenie 

v týchto športových disciplínach v rámci Slovenskej republiky. 

 

4. ROČNÁ ÚČTOVNÁ UZÁVIERKA 

 ŠKP Bratislava dosiahol v roku 2016 kladný výsledok hospodárenia vo výške 39 059,29 Eur. 

Výsledok hospodárenia bol ovplyvnený zaúčtovaním štátnych dotácií vo výške 206 786,- ; získaním 

vlastných prostriedkov vo výške 218 876,82 a prijatých príspevkov z podielu zaplatenej dane 17 295,47 

€. 

 

CELKOVÉ VÝNOSY ŠKP BRATISLAVA V ROKU 2016 v €     
445 341,28      
206 786,00 dotácie MV SR     

17 693,59 členské príspevky     
28 918,98 oddielové príspevky     
17 295,47 2%     

8 997,00 štartovné zo súťaží, výchovné     
159 388,90 zväzy, BKZH, BHA,KŠHM,MČ Petržalka,Hl.mesto     

2 398,35 ANMINA, NELLO   
751,20 preúčtovanie odpisov do výnosov     

1 623,19 poistné plnenie     
1 480,00 tržby prenájom, organiz.mini turnajov  HO     
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8,60 bankové úroky, kurzové zisky    

     
CELKOVÉ NÁKLADY ŠKP BRATISLAVA V ROKU 2016     

406 281,02      
22 740,94 materiál     

7 899,53 energie TV Záporožská     
5 116,92 opravy športové náčinie, SMV     

64 958,05 cestovné -stravné, ubytovanie počas súťaží, sústredení   

 656,52 
reprezentačné – VZ ŠKP BA, VV ŠKP BA, oddielové 

schôdze    

219 681,22 
ostatné služby - nájmy, tréneri, poštovné, doprava, regenerácia, 

ubytovanie,eko   
25 056,94 mzdy, dohody – tréneri, eko, VO     

4 293,62 soc. a zdravotné poistenie     
491,83 stravné lístky     
306,40 daň mestu pri ubytovaní, dial. poplatky    

45,86 
zmluvné pokuty a penále SP, Slovak 

Telekom     
30,89 úroky, kurz. straty     

52 580,67 výchovné, štartovné na súťažiach     
944,13 poistné, bankové poplatky     

1 477,50 odpisy     
0,97 daň z úrokov     

      
445 341,28 výnosy     
406 281,99 náklady     

39 059,29 Hospodársky výsledok      
 

 

 

 

5 . PREHĽAD VÝNOSOV PODĽA ZDROJOV A ICH POVODU 
 

         Text                        čiastka                     financovania 

Osobitné výnosy                 9 005,60                    vlastný 

Osobitné výnosy – kapitálovej dotácie       751,20                     verejný 

Osobitné výnosy – poistné plnenie z HP 1 623,19  vlastný 

Tržby                  1 480,00  vlastný   

Prijaté príspevky                                    46 612,57  vlastný 

Finančné príspevky             179 082,72   verejný    

Dotácie                                                 206 786,00                    verejný         

Spolu                                      445 341,28       

 

Prijaté príspevky     

Text                                           čiastka                          

Oddielové príspevky od FO                               28 918,98 

Členské príspevky                    17 693,59                         

Spolu                                              46 612,57 



Výročná správa ŠKP Bratislava za rok 2016  19 
 

 

Finančné príspevky 

Text                                           čiastka                          

Finančné príspevky zo zväzov a organ.         161 787,25 

Príspevky z podielu zaplatenej dane                17 295,47 

Spolu                                         179 082,72 

 

Dotácie 

Text                                           čiastka   

MV SR                                 203 886,00 

Hl.mesto SR BA                                     900,00   

MČ Petržalka                                          2 000,00 

Spolu                                         206 786,00 

 

Osobitné výnosy 

Text                                             čiastka                          

Prijaté štartovné                                   6 677,00 

Výchovné                                   2 320,00 

Spolu                                          9 005,60 

 

 

6. PREHĽAD NÁKLADOV 

 

Text                                           čiastka                          

Spotrebované nákupy             23 397,46 

Energie                                         7 899,53                             

Služby                                      224 798,14 

Osobné náklady - mzdy              29 842,39 

Cestovné náhrady      64 958,05 

Dane a poplatky, penále                            352,26 

Osobitné náklady                        52 580,67 

Odpisy                                            1 477,50 

Ostatné náklady                               975,02                                        

Spolu                                      406 281 ,02 

 

Služby 

Text                                                                    čiastka                          

Nájomné                                88 109,17 

Preprava športovcov a materiálu                         3 959,92 

Odmeny trénerov                                               33 815,50                              

Odmeny športovcov – HZ                                 21 074,18 

Ubytovanie počas sústredení a súťaží               33 868,58 

Služby spojené s prenájmom šport. objektov      3 607,04 

Telefón                                                                    490,65 

Regenerácia                                                          2 264,50 

Audit, semináre, zák. podpora POHODA            1 072,80 

Ostatné služby – zdrav. služba, organ. zabezpeč. 

súťaží, poštovné, vidimácie, propagácia               5 757,69 

Prenájom mikrobusov             25 661,19  

Oprava a údržba športových zariadení + SMV     5 116,92                                        
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Spolu                                                                  224 798,14 

 

Spotrebované nákupy 

Text                                                                    čiastka       
Materiál na zabez. činnosti        3 020,46 

Športový materiál     13 805,49 

Ceny,propagácia       4 271,68 

Pitný režim a podporné prostriedky        222,40 

Prevádzka SMV          819,43 

Komunik.zariadnie       1 258,00 

Spolu       23 397,46 

 

 

Osobitné náklady 

Text                                                                    čiastka       
Štartovné, poplatky zväzom     25 960,17  

Výchovné         7 726,00  

Náhr.za stratu času dobrov.                                 900,00 

Poriadkové pokuty            585,00     

Náklady dobrovoľníkov     17 409,50 

Spolu        52 580,67 

 

Mzdové náklady 

Hrubé mzdy     25 056,94 

Sociálne a zdravotné poistenie    4 293,62 

Zákonné sociálne náklady        491,83  

Spolu:      29 842,39 

 

Ostatné náklady 

Poistné             430,94 

Bankové poplatky         489,63 

Kurzové straty                      30,85            

Škoda – odcudzenie ďalekohľadu           23,60 

Spolu:            975,02 

 

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 

a) Fyzickým osobám neboli vyplatené z rozpočtu prostriedky prevyšujúce sumu 5 000,- €. 

b) Zoznam právnických osôb, ktorým ŠKP Bratislava poskytlo zo svojho rozpočtu 

prostriedky prevyšujúce 5 000,- €: 
Por
.č. 

Dodávateľ 
IČO 
dodávateľa 

suma v €: Účel 

1 
CAL, s.r.o.,Partizánska cesta 3, Banská 
Bystrica 

44 001 941 14 242,00 
hádzanárske sústredenie Skalka pri 
Kremnici 

2 MEDAX-COM, s.r.o., Beothyho 5, Komárno 46 592 652 9 050,00 tréner hádzanej 

3 
Mgr.Zoltán Heister - H+H, Hlaváčikova 37, 
Bratislava 

11 827 301 14 320,44 prenájom haly – Mlyny 

4 Ružinovský športový klub, Mierová 21, BA 36 066 257 37 780,99 prenájom ľadovej plochy 

5 Dom športu s.r.o., Slnečnicova 28, Šamorin  18 367,80 prenájom športovej haly  

6 
STC-SLOVAKIA TRADE COMPANY, s.r.o., 
Medveďovej 14, Bratislava 

36 280 534 7 249,00 prenájom byt - hráči HO 
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7 ŠKP servis, s.r.o., Záporožská 8, Bratislava 35 813 130 25 470,68 prenájom mikrobusov 

8 K.O.C.O.  s.r.o., Rezedova 18, Bratislava  10 860,00 trénerské služby – Križan Peter  

9 
Univerzita Komenského v Ba, Šafárikovo nám. 
6, Bratislava 

00 397 865 6 739,53 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 2016 vo výške 39 059,29 € bol 

schválený 15.6.2017 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 2016 sa konalo VZ ŠKP Bratiskava, ktoré schválilo zmeny v Stanovách ŠKP 

Bratislava, ktoré vyžadoval zákon č. 440/2015 o Športe ................  Zmeny v stanovách boli 

registrované na MV SR a sú zverejnené na www.skpbratislava.sk 

11. Zmeny v zložení orgánov ŠKP Bratislava 

V priebehu účtovného obdobia odstúpil z VV ŠK Bratislava Ing.Ľubomír Orosz a na jeho  

miesto bo kooptovaný Ing. Ján Hanko 

12. Ďalšie údaje podľa predpisov ŠKP Bratislava 

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

 

Účtovná závierka za rok 2016 

 

 

 

 

 

 

http://www.skpbratislava.sk/
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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 .
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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  31.12.2016 
               

         (v eurách)              

                                 

  Za bežné účtovné 
obdobie  

    mesiac rok       mesiac rok    

   od  0 1    2  0  1  6       do  1 2   2 0  1  6     

                                 

  
Za bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie  

    mesiac rok       mesiac rok    

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

                           

                 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: 
 
 
30.03.2017 

 
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 79 45 

 
(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 120,- €; výška ročného havarijné poistenie motor. vozidiel 259,35 €, poistené v KOOPERATÍVE. Poistenie 
    prívesných vozíkov (na ťahanie lodí): AXA ročné PZMPV  21,50 €, Kooperativaročné PZPMV 21,15 €,Komunálna poisťovňa PZPMV 15,75  €. 

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 - 4 700,- €.  
     b) pohľadávky z hlavnej činnosti – 14.443,61 € 
      
(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 (18.045,52 ), b) kapitálová dotácia na opravu TV Záporožská 3.309,80 € (tab.č.17),    
c) nespotrebovaná dotácia MV SR (podľa zmluvy) 69.473,- €. 

       Náklady: a.) súťažné vklady (1290,30 €), poistné mot.vozidiel (194,78 €). 

(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). 
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(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 (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 súťaží 6.677,- €; výnosy za výchovné 2.220,- €; príspevky, poistné plnenie z PÚ (Kooperatíva) 1.623,- €,  
       z podielu zapl. dane 17.295,47 €; prijaté členské príspevky 17693,59 €; príspevky od FO 28.918,98 €; príspevky od PO 161.787,25 €;  
 
(3) Prehľad  dotácií a grantov, ktoré účtovná jednotka prijala v priebehu bežného účtovného obdobia 
     - dotácia na činnosť MV SR (273.379,- €; 
 
(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 11.191,14 € , drobné nákupy na činnosť klubu, reprezentačné 1.961,96 €, podporné prostriedky, pitný režim 222,40 €;  ceny 
do súťaží  4.271,68 €; drobný hmotný šport.materiál  4.930,85 €-; energie 10.629,53 €; opravy a udržiavanie HM  5.116,92; cestovné náklady 
na súťaže, sústredenia 64.958,05 €; nájomné za športoviská 88.109,17 €; odmeny trénerov, rozhodcov 33.815,50,- €; doprava 3.959,92 €;  
ubytov. počas súťaží, sústredení 33.868,58 €; odmeny hráčov HO 21.074,18 €; prenájom mikrobusov 25.661,19 €; regenerácia 2.264,50 €; 
správa športovísk 949,52 €;  prev.služby TV Záporožská 2.657,52 €; rôzne (poštovné, vidimácia, zhotov.kľúčov,organizačné a technické 
zabezpečenie športových podujatí, semináre, propagácia, telefónne služby, ekonomic.služby,  zdravotná služba  7.320,53 €;  mzdové 
náklady, poistné 29.350,56 €; štartovné 25.960,17 €; preplatenie nákladov dobrovoľníkov 18.309,50 €; výchovné 7.726,- €;  

 
(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 7 000   34 454   84 226 

prírastky              

Úbytky     1 344    469   1 813 

presuny            

Stav na konci bežného 
účtovného obdobia 

  7 073 34 355 7 000   33 985   82 413 

Oprávky – stav na 
začiatku bežného 
účtovného obdobia 

  3 609 35 699 6 273   14 985   
 

60 566 

prírastky     117  727   634   1 478 

úbytky     1 344    470   1 814 

Stav na konci bežného 
účtovného obdobia 

  3 727 34 355 7000   15 149   60 230 

Opravné položky – 
stav na začiatku 
bežného účtovného 
obdobia 

           

prírastky              

úbytky             

Stav na konci bežného 
účtovného obdobia 

           

Zostatková hodnota 

Stav na začiatku 
bežného účtovného 
obdobia 

  3 463  726   19 470   23 659 

Stav na konci bežného 
účtovného obdobia 

  3 346  0   18 837   22 183 
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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 90 961   23 000    113 961 

Prírastky        11 446 

Úbytky 11 446        

Presuny         

Stav na konci bežného účtovného 
obdobia 79 515   23 000    102 515 

Opravné položky 

Stav na začiatku bežného účtovného 
obdobia         

Prírastky         

Úbytky         

Stav na konci bežného účtovného 
obdobia         

Zostatková hodnota  

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

Stav na konci bežného účtovného 
obdobia 79 515   23 000    102 515 

 
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 79 515 90 961   
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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 11 819 3 976 

Ceniny   

Bežné bankové účty 140 432 46 188 

Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok   

Peniaze na ceste 1 919 0 

Spolu 154 170 50 164 

 

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 15 828 4 644 

Pohľadávky po lehote splatnosti 7 720 3 370 

Pohľadávky spolu 23 548  8 014 
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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 

84 322  11 446  72 876 

Fondy zo zisku 

Rezervný fond      

Fondy tvorené zo zisku      

Ostatné fondy      

Nevysporiadaný výsledok 
hospodárenia minulých rokov 

54 318 34   54 352 

Výsledok hospodárenia za 
účtovné obdobie 

34 39 025   39 059 

Spolu 138 674 39 059 11 446  166 287 
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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 34 

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 34 

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   
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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 

2 730 3000 2 730  3000 

Jednotlivé druhy dlhodobých 
ostatných rezerv 

     

Ostatné rezervy spolu 2 730 3000 2 730  3 000 

Rezervy spolu 2 730 3 000 2 730  3 000 

 

  

  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 12 196 6 714 

Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do 
jedného  roka 

7 758 15 305 

Krátkodobé záväzky spolu 19 954 22 019 

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od  jedného  do piatich  
rokov  vrátane  

10 45 

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov    

Dlhodobé záväzky spolu 10 45 

Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu 19 964 22 064 
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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 8 10 

Tvorba na ťarchu nákladov 71 27 

Tvorba zo zisku   

Čerpanie 34 29 

Stav k poslednému dňu účtovného obdobia 45 8 

 
 
 
 
 

  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    25 610 25 227 

Návratná finančná 
výpomoc 

      

Dlhodobý bankový 
úver 

      

Spolu Eur    25 610 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 

22 107  751 21 356 

dlhodobého majetku  obstaraného 
z finančného daru  

    

dotácie zo štátneho rozpočtu alebo  z 
prostriedkov Európskej únie 

0 69 473  69 473 

dotácie z rozpočtu obce alebo z 
rozpočtu vyššieho územného celku 

    

Grantu      

podielu zaplatenej dane     

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 14 292 17 295 

   

   

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 

 



Za zdaňovacie obdobie

opravné daňové priznanie

dodatočné daňové priznanie
(vyznačí sa x)

daňové priznanie

Druh daňového priznania

. .

01 - Daňové identifikačné číslo

02 - IČO 03 - Právna forma
do

od . .

DAŇOVÉ PRIZNANIE
K DANI Z PRÍJMOV PRÁVNICKEJ OSOBY

podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)

PO

Záznamy daňového úradu

Strana 1

Miesto pre evidenčné číslo Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

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

Sídlo v deň podania daňového priznania na území Slovenskej republiky alebo v zahraničí

09 - Obec

06 - Ulica

10 - Štát08 - PSČ

05 - Obchodné meno alebo názov

07 - Súpisné/orientačné číslo

I. časť - ÚDAJE O DAŇOVNÍKOVI

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

DPPOv15_1

Daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou (nerezident)
podľa § 2 písm. e) tretieho bodu zákona a podľa príslušného
článku zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia

Umiestnenie stálej prevádzkarne na území Slovenskej republiky, í alebo ňová strataza ktorú sa vypoč ta základ dane da 1)

16 - Obec

13 - Ulica

15 - PSČ

14 - Súpisné/orientačné číslo

1) Vypĺňa sa, len ak daňovník nemá sídlo na území Slovenskej republiky.

Ekonomické, personálne alebo iné prepojenie
podľa § 2 písm. n) zákona so závislými osobami

17 - Počet stálych prevádzkarní

. .
04 - SK NACE Hlavná,

prevažná
činnosť

11 - Telefónne číslo 12 - Emailová adresa / Faxové číslo

Uplatnenie osobitného spôsobu zahrnovania kurzových
rozdielov do základu dane podľa § 17 ods. 17 zákona
Ukončenie uplatňovania osobitného spôsobu zahrnovania
kurzových rozdielov do základu dane podľa § 17 ods. 17 zákona

Platiteľ dane z pridanej hodnoty k poslednému dňu
zdaňovacieho obdobia
Ročný obrat za zdaňovacie obdobie presiahol 500 000 eur

Polovičná výška daňovej licencie podľa § 46b ods. 3 zákona

Neplatenie daňovej licencie podľa § 46b ods. 7 zákona

(vyznačí sa x)

MF/017084/2015-721

Započítanie daňovej licencie podľa § 46b ods. 5 zákona

.
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100

II. časť - VÝPOČET ZÁKLADU DANE A DANE

Popis položky Riadok
Znamienko Údaje v eurách

Sumy, ktoré neoprávnene skrátili príjmy vrátane rozdielu podľa § 17 ods. 5
zákona a sumy nepeňažných plnení, ak nie sú súčasťou r. 100

110
Položky zvyšujúce výsledok hospodárenia alebo rozdiel medzi príjmami a výdavkami

Sumy podľa § 17 ods. 19 zákona v znení účinnom do 31. decembra 2014,
§ 52 ods. 12 a § 17 ods. 19 písm. c) zákona prijaté v zdaňovacom období,
za ktoré sa daňové priznanie podáva, ak nie sú súčasťou r. 100

120

Výdavky (náklady), ktoré nie sú daňovými výdavkami podľa § 21 alebo
§ 21a zákona alebo ktoré boli vynaložené v rozpore s § 19 zákona, okrem
súm uvedených na r. 140, 150 a 180 (tabuľka A – III. časť)

130

Sumy podľa § 17 ods. 19 zákona, ktoré neboli zaplatené do konca
zdaňovacieho obdobia

140

Rozdiel, o ktorý odpisy hmotného majetku uplatnené v účtovníctve
prevyšujú daňové odpisy tohto majetku (tabuľka B – III. Časť)

150

160

Úprava (zvýšenie) základu dane dapri zrušení ňovníka s likvidáciou, pri
vyhlásení konkurzu (§ 17 ods. 8 zákona), predaji podniku (§ 17a zákona),
nepeňažnom vklade (§ 17b a 17d zákona) alebo zrušení bez likvidácie
(§ 17c a 17e zákona)

170

Ostatné položky zvyšujúce r. 100, neuvedené v r. 110 až 170
180

Medzisúčet
(r. 110 + r. 120 + r. 130 + r. 140 + r. 150 + r. 160 + r. 170 + r. 180)

200

Príjmy, ktoré nie sú predmetom dane podľa § 12 ods. 7 zákona, ak sú
súčasťou r. 100

210
Položky znižujúce výsledok hospodárenia alebo rozdiel medzi príjmami a výdavkami

220

230

240

250

260

270

280

290

300

Príjmy, ktoré nie sú predmetom dane u daňovníkov nezaložených alebo
nezriadených na podnikanie (§ 12 ods. 3 zákona), ak sú súčasťou r. 100 a
nie sú uvedené na r. 210

Príjmy oslobodené od dane podľa § 13 zákona, ak sú súčasťou r. 100

Rozdiel, o ktorý daňové odpisy hmotného majetku prevyšujú odpisy tohto
majetku uplatnené v účtovníctve (tabuľka B – III. časť)

Sumy podľa § 17 ods. 19 zákona v znení účinnom do 31. decembra 2014 a
podľa § 17 ods. 19 písm. c) zákona, ak neboli prijaté v zdaňovacom období,
za ktoré sa daňové priznanie podáva, ak sú súčasťou riadku 100
Sumy podľa § 17 ods. 19 zákona v znení účinnom do 31. decembra 2014,
podľa § 52 ods. 12 a § 17 ods. 19 zákona, ktoré boli zaplatené
v zdaňovacom období, ak nie sú súčasťou r. 100

Ú pri í ňovníka s likvidáciou,prava (zníženie) základu dane      zrušen  da
pri vyhlásení konkurzu (§ 17 ods. 8 zákona), predaji podniku (§ 17a zákona),
nepeňažnom vklade (§ 17b a 17d zákona) alebo zrušení bez likvidácie
(§ 17c a 17e zákona)

Ostatné položky znižujúce r. 100, neuvedené v r. 210 až 280

Medzisúčet
(r. 210 + r. 220 + r. 230 + r. 240 + r. 250 + r. 260 + r. 270 + r. 280 + r. 290)

Základ dane (+) alebo daňová strata (-)
( 10 ľky H)r. 100 + r. 200 - r. 300 + r. tabu

301
Položky upravujúce základ dane alebo daňovú stratu

302

303

Kurzové rozdiely vyplývajúce z uplatnenia § 17 ods. 17 zákona

Príjmy nezahrňované do základu dane podľa § 17 ods. 3 písm. a) zákona
a kurzové rozdiely vyplývajúce z uplatnenia § 17 ods. 17 zákona

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

Výsledok hospodárenia pred zdanením [§ 17 ods. 1 zákona (zisk +, strata -)]
alebo rozdiel medzi príjmami a výdavkami (III. časť - r. 3 tabuľky F alebo r. 1
tabuľky C1 alebo r. 1 tabuľky C2 alebo r. 3 tabuľky G2) alebo upravený
výsledok hospodárenia (III. časť - r. 4 tabuľky G3)

Suma členských príspevkov podľa § 19 ods. 3 písm. n) zákona, ktoré sú
súčasťou r. 100, prevyšujúca v úhrne 5 % zo základu dane uvedeného
na r. 301; ak suma 5 % zo základu dane uvedeného na r. 301 presiahne
30 000 eur, uvedie sa suma prevyšujúca 30 000 eur

Sumy podľa § 17 ods. 34 a 35 zákona

MF/017084/2015-721
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Základ dane (+) alebo daňová strata (-) po úprave o položky uvedené
na r. 302 až 305 (r. 301 + r. 302 + r. 303 + r. 304 - r. 305)

3 01
Základ dane alebo daňová strata

3 02

3 03

400

Časť základu dane alebo daňovej straty vykázanej obchodnou
spoločnosťou, pripadajúca na komplementárov komanditnej spoločnosti
alebo na spoločníkov verejnej obchodnej spoločnosti

Základ dane (+) alebo daňová strata (-) po úprave o položky uvedené
na r. 320 a 330 (r. 310 - r. 320 - r. 330)

,

,

,

,

Úhrn vyňatých príjmov (základov dane) podliehajúcich zdaneniu v zahraničí
a daňových strát

304

305

Suma výdavkov za alkoholické nápoje podľa § 21 ods. 1 písm. h) tretieho
bodu zákona, ktoré sú ako reklamný predmet súčasťou r. 100, prevyšujúca
v úhrne 5 % zo základu dane uvedeného na r. 301

,

,Suma zníženia základu dane podľa § 17 ods. 37 zákona pri poskytovaní
praktického vyučovania žiakovi na základe učebnej zmluvy

Odpočet daňovej straty najviac do výšky základu dane uvedeného na r. 400
(z r. 2 stĺ. 7 tabuľky D – III. časť)

410
Položky odpočítateľné od základu dane uvedeného na r. 400

500Základ dane znížený o odpočet daňovej straty
zaokrúhlený na eurocenty nadol   (r. 400 - r. 410) +

,

,

Odpočet výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj podľa § 30c zákona
(z r. 7 Prílohy k § 30c zákona)

501
Zníženie základu dane

510Základ dane znížený o odpočet výdavkov (nákladov) na výskum a
vývoj zaokrúhlený na eurocenty nadol   (r. 500 - r. 501) +

,

,

Sadzba dane (v %)
550

Sadzba dane a daň pred uplatnením úľav na dani a uplatnením zápočtu dane zaplatenej v zahraničí

600

Úľava na dani podľa 610
Úľavy na dani

700Daň znížená o úľavu na dani
(r. 600 - r. 610) +

Zápočet dane zaplatenej v zahraničí
(z r. 6 tabuľky E - III. časť)

710
Daň po uplatnení zápočtu dane zaplatenej v zahraničí

800Daň po úľavách a po zápočte dane uvedenej na r. 710
zaokrúhlená na eurocenty nadol   (r. 700 - r. 710) +

,

,

,

,

,

Daň pred uplatnením úľav na dani zaokrúhlená na celé eurocenty nadol
(r. 510 x r. 550) : 100

Daňová licencia
(§ 46b ods. 2, 3 a 6 zákona)

810
Daňová licencia podľa § 46b zákona

Kladný rozdiel medzi daňovou licenciou a daňou určený na zápočet
v nasledujúcich zdaňovacích obdobiach (r. 810 - r. 800)

820

Daňová licencia alebo kladný rozdiel medzi daňovou licenciou a daňou
za bezprostredne predchádzajúce zdaňovacie obdobie
(§ 52za ods. 9 zákona)

830

,

Daňová licencia na úhradu [ak r. 810 > 800, uvedie sa súčet (r. 810 +
r. 830), ak r. 810 ≤ 800, uvedie sa suma uvedená na r. 830]

MF/017084/2015-721
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3) Daň na úhradu sa neplatí, ak nepresiahne 5 eur, a to aj vtedy, ak daňovník využije postup podľa § 50 zákona, pričom na tomto riadku sa uvedie nula.

Úhrn preddavkov zaplatených za zdaňovacie obdobie podľa § 42 a § 51c
ods. 1 zákona (do lehoty na podanie daňového priznania)

1010
Daň upravená o preddavky na daň a daňovú licenciu

Úhrn preddavkov zrazených na zabezpečenie dane za zdaňovacie
obdobie podľa § 44 zákona

1020

1030

Celková suma preddavkov na daň
(r. 1010 + r. 1020 + r. 1030)

1040

Daň alebo daňová licencia [r. 800 (ak r. 900 a r. 1000 = 0) alebo
r. 900 (ak r. 810 > 800) alebo r. 800 + r. 900 (ak r. 900 = r. 830 a zároveň
r. 1000 = 0) alebo r. 1000 (ak  r. 1000 > 0)]

1050

Daň alebo daňová licencia na úhradu
[(r. 1050 – r. 1040) ≥ 0]

3)

1100

Daň vyberaná zrážkou považovaná za preddavok na daň
(§ 43 ods. 6 a 7 zákona)

1101

Nedoplatok dane (+)

Daňový preplatok
[(r. 1050 – r. 1040) < 0] Preplatok dane (-)

+

,

,

,

,

,

,

,

Daň na účely určenia výšky preddavkov na daň podľa § 42 zákona
1110

Daň na účely určenia výšky preddavkov na daň

,

Zápočet daňovej licencie z predchádzajúcich zdaňovacích období 2)

Časť dane, ktorá prevyšuje daňovú licenciu
(r. 800 - r. 810)

Kladný rozdiel medzi daňovou licenciou a daňou z predchádzajúcich
zdaňovacích období určený na zápočet v danom zdaňovacom období
(z r. 5 stĺ. 4 tabuľky K – III. časť)

1000Daň po zápočte daňovej licencie z predchádzajúcich zdaňovacích období
(r. 800 - r. 920)

,

,

,
2) Táto časť sa vypĺňa, ak je vyplnený údaj na r. 5 stĺ. 4 tabuľky K – III. časť.

Dátum zistenia inej dane alebo inej daňovej straty

Dodatočné daňové priznanie

Daň alebo daňová licencia
(r. 1050 predchádzajúceho daňového priznania)

1120

Zvýšenie (+) alebo zníženie (-) dane alebo daňovej licencie
(r. 1050 - r. 1120)

1130

1140

1150

Posledná známa daňová strata (- r. 400 predchádzajúceho daňového
priznania, ak r. 400 predchádzajúceho daňového priznania < 0)

Zvýšenie (+) alebo zníženie (-) daňovej straty
(- r. 400 - r. 1140, ak r. 400 < 0 alebo - r. 1140, ak r. 400 ≥ 0)

. .

,

,

,

,

III. časť – Tabuľky pomocných výpočtov a doplňujúcich údajov

Úhrn obstarávacích cien cenných papierov nezahrňovaných do daňových
výdavkov podľa podmienok ustanovených v § 19 ods. 2 písm. f) zákona
v znení účinnom do 31. decembra 2015 a vstupných cien cenných papierov
podľa § 25a zákona nezahrňovaných do daňových výdavkov [§ 19 ods. 2
písm. f) zákona] obstaraných po 31. decembri 2015

1
A - Položky, ktoré nie sú daňovými výdavkami (k r. 130 II. časti)

Obstarávacia cena obchodného podielu alebo zmenky prevyšujúca príjem
z predaja [§ 19 ods. 2 písm. g) zákona] v znení účinnom do 31. decembra
2015 a vstupnej ceny obchodného podielu alebo zmenky podľa § 25a zákona
prevyšujúcej príjem z predaja [§ 19 ods. 2 písm. g)] obstaraných
po 31. decembri 2015

2

Spotreba pohonných látok zaúčtovaná v nákladoch presahujúca sumu určenú
na základe spotreby pohonných látok vypočítanej podľa § 19 ods. 2 písm. l)
zákona

3

Rozdiel medzi menovitou hodnotou pohľadávky alebo jej nesplatenej časti a
nižším príjmom z jej postúpenia alebo výškou opravnej položky uznanej
za daňový výdavok podľa § 20 zákona; ak súčasťou postúpenej pohľadávky
je aj jej príslušenstvo, ktoré bolo zahrnuté do zdaniteľných príjmov, uvedie sa
aj rozdiel medzi hodnotou príslušenstva a nižším príjmom z jeho postúpenia
[§ 19 ods. 3 písm. h) zákona]

4

,

,

,

,

MF/017084/2015-721
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920
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Manká a škody presahujúce prijaté náhrady
[§ 21 ods. 2 písm. e) zákona]

7

Poskytnuté dary vrátane zostatkovej ceny trvale vyradeného majetku
darovaním [§ 21 ods. 2 písm. f) zákona]

8

Tvorba opravných položiek neuznaná za daňový výdavok
[§ 21 ods. 2 písm. j) zákona]

9

Tvorba rezerv neuznaná za daňový výdavok
podľa § 21 ods. 2 písm. j)  zákona

10

Výdavky (náklady) vynaložené na príjmy oslobodené od dane alebo
nezahŕňané do základu dane

14

Výdavky (náklady) neuznané za daňové výdavky podľa § 19 ods. 2 písm. t)
zákona

15

Úhrn r. 1 až 16
(k r. 130 – II. časti)

17

,

,

,

,

,

,

,

Daňovo neuznané výdavky podľa § 17 ods. 24 zákona
11

,
12

,
13

,Úroky platené z úverov a pôžičiek a súvisiace výdavky (náklady) neuznané
za daňové výdavky podľa § 21a zákona

Obstarávacia cena zásob vyradeného tovaru nezahrnovaná do daňových
výdavkov podľa podmienok ustanovených v § 21 ods. 2 písm. n) zákona

1
B - Odpisy hmotného majetku

Účtovné odpisy dlhodobého hmotného majetku

2

Odpisy nezahrnuté v daňových výdavkoch z dôvodu prerušenia odpisovania
(§ 22 ods. 9 zákona)

4

,

,

,
Pomerná časť ročného odpisu pri predaji hmotného majetku
(§ 22 ods. 12 zákona)

5
,

Neuplatnená časť ročného odpisu prenajatého hmotného majetku
[§ 19 ods. 3 písm. a)]

3
,

C1 - V ňovníkom, ktorý nie je zriadený alebo založený na podnikanieýsledok hospodárenia pred zdanením vykázaný da
účtujúci v sústave podvojného účtovníctva podľa osobitného predpisu 4)

Výsledok hospodárenia pred zdanením
z hlavnej nezdaňovanej činnosti

2

Výsledok hospodárenia pred zdanením
zo zdaňovanej (podnikateľskej) činnosti

3

Zisk z predaja majetku (§ 17 ods. 16 zákona)
4

Príjem z nájomného a príjem z reklám
5

Výsledok hospodárenia pred zdanením spolu z hlavnej nezdaňovanej a
zdaňovanej (podnikateľskej) činnosti

1
,

,

,

,

,
4) Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 30. novembra 2005 č. MF/24035/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a

účtovej osnove pre Sociálnu poisťovňu (oznámenie č. 580/2005 Z. z.) v znení neskorších predpisov.
Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. augusta 2007 č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej
účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky (oznámenie č. 419/2007 Z. z.) v znení neskorších
predpisov.
Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. novembra 2007 č. MF/24342/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a
účtovej osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania (oznámenie č. 601/2007 Z. z.) v znení neskorších predpisov.

MF/017084/2015-721

Odplaty (provízie) za vymáhanie pohľadávky presahujúce 50 % vymoženej
pohľadávky [§ 19 ods. 3 písm. p) zákona]

5
,

Výdavky na reprezentáciu a reklamné predmety podľa § 21 ods. 1 písm. h)
zákona okrem alkoholických nápojov podľa § 4 ods. 3 zákona č. 530/2011
Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov

6

,

Ostatné výdavky (náklady) neuznané za daňové výdavky,
neuvedené na r. 1 až 15

16
,

Daňové odpisy hmotného majetku

Odpisy hmotného majetku zahrnuté do základu dane
(r. 2 - r. 3 - r. 4 + r. 5)

6
,
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Celková výška vykázanej daňovej
straty v zdaňovacom období

D - Evidencia a odpočet straty (k r. 410 II. časti)

1 ,

,

,

2

3

1Osobitný odpočet daňovej straty podľa § 35a a 35b zákona č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov

Príjem z nájomného a príjem z reklám
5

5) O z 1. decembra 2010 č. MF/24975/2010-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania apatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky
podrobnosti o usporiadan�, označovan�položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzen�niektorých položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky
na zverejnenie pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovn�ctva, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania (oznámenie č. 472/2010
Z. z.) v znen�neskorš�ch predpisov.

,

Celková výška vykázanej daňovej
straty

Zdaňovacie obdobie

1 ,

,

,

,2

2 3
. .

. .

od

do

. .

. .

od

do

,,3

MF/017084/2015-721

C2 - R ňovníkom, ktorý nie je zriadený alebo založenýozdiel príjmov a výdavkov vykázaný da
na podnikanie účtujúci v sústave jednoduchého účtovníctva podľa osobitného predpisu 5)

Rozdiel príjmov a výdavkov ňovanej činnostiz nezda
2

Rozdiel príjmov a výdavkov ňovanej činnostizo zda
3

Zisk z predaja majetku (§ 17 ods. 16 zákona)
4

Rozdiel príjmov a výdavkov spolu z nezdaňovanej činnosti a zdaňovanej
činnosti

1
,

,

,

,

časť odpočítavaná v príslušnom
zdaňovacom období

zostávajúca časť na odpočet v
nasledujúcich zdaňovacích obdobiach

Odpočet daňovej straty podľa § 30a a 30b zákona

časť odpočítavaná
v príslušnom zdaňovacom období

zostávajúca časť na odpočet v
nasledujúcich zdaňovacích obdobiach

Celková výška
vykázanej daňovej straty

6)

Zdaňovacie obdobie

1 ,

,

,

,2

4 5
. .

. .

od

do

. .

. .

od

do

,,3

Odpočet daňovej straty podľa § 52za ods. 4 zákona
2010-2013

časť odpočítavaná
v príslušnom zdaňovacom období

7)

zostávajúca časť na odpočet v
nasledujúcich zdaňovacích obdobiach

Odpočet daňovej straty podľa § 30 zákona

Celková výška vykázanej daňovej
straty

Zdaňovacie obdobie

1

,

,

,2

6 7
. .

. .

od

do

,,3

Odpočet daňovej straty podľa § 30 zákona

časť odpočítavaná
v príslušnom zdaňovacom období

7)

zostávajúca časť na odpočet v
nasledujúcich zdaňovacích obdobiach

SPOLU
8)

6) V stĺ. 4 sa uvedie súčet neuplatnených daňových strát vykázaných za zdaňovacie obdobia ukončené v rokoch 2010 až 2013 podľa stavu k 1. januáru 2014.
7) V stĺ. 4, 5 a 6 sa uvedie suma najviac do výšky ¼ zo sumy uvedenej na r. 1 príslušného stĺpca.
8) Daňová strata alebo jej časť odpočítavaná v príslušnom zdaňovacom období sa uvedie najviac do výšky uvedenej na r. 400 a údaj z r. 2 stĺ. 7 sa prenáša na r. 410.
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Súčet výnosov z hospodárskej činnosti a z finančnej činnosti
1

F - Doplňujúce údaje

Súčet nákladov na hospodársku činnosť a finančnú činnosť
2

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (r. 1 - r. 2)
3

Maximálna výška dane zaplatenej v zahraničí, ktorú je možné započítať
(zaokrúhlená na eurocenty nahor)   (r. 700 II. časti x r. 3) : 100

4
,

D ň zaplatená v zahraničí vzťahujúca sa na príjmy uvedené na r. 2a
(zaokrúhlená na eurocenty nahor)

5
,

D ň uznaná na zápočeta
(r. 5 maximálne do sumy na r. 4)

6
,

,

,

,

E - V ňovú povinnosť v tuzemsku zo zaplatenej dane v zahraničí (k r. 710 II. časti)ýpočet dane uznanej na zápočet na da
1

Základ dane uvedený na r. 400 ,
Úhrn príjmov (základov dane) podliehajúcich zdaneniu v zahranič�
(zaokrúhlený na nadol)eurocenty

2
,

Pomer príjmov z r. 2 k základu dane na r. 1 v %, (vypočítaný na dve
desatinné miesta, zaokrúhlený podľa § 47 ods. 2 zákona)   (r. 2 : r. 1) x 100

3
,

1

Prevádzkové náklady a finančné náklady
9) 2

3

Prevádzkové výnosy a finančné výnosy
9)

Výsledok hospodárenia vykázaný v individuálnej účtovnej závierke
podľa medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo

9) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 z 19. júla 2002 o uplatňovaní medzinárodných účtovných noriem (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ,
kap. 13/zv. 29) v platnom znení.

,

,

,

1

G2 – Výsledok hospodárenia vykázaný podľa evidencie v rozsahu a spôsobom ustanoveným pre sústavu podvojného účtovníctva
podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovn�ctve v znen�neskorš�ch predpisov

Súčet nákladov na hospodársku činnosť a finančnú činnosť
10) 2

3

Súčet výnosov z hospodárskej činnosti a z finančnej činnosti
10)

V ľa evidencie v rozsahu a spôsobomýsledok hospodárenia vykázaný pod
ustanoveným pre sústavu podvojného účtovníctva podľa § 4 ods. 2 zákona
o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov

,

,

,

1
G3 – Ú ľa medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvopravy výsledku hospodárenia vykázaného v individuálnej účtovnej závierke pod

2

4

Výsledok hospodárenia z pokračujúcich činností pred zdanením a výsledok
hospodárenia z ukončených činností pred zdanením vykázaný v individuálnej
účtovnej závierke podľa medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo

Upravený výsledok hospodárenia
(r. 1 + r. 2 - r. 3)

,

,

,

3
P ľa osobitného predpisuoložky znižujúce výsledok hospodárenia pod

11) ,

P ľa osobitného predpisuoložky zvyšujúce výsledok hospodárenia pod
11)

11) Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 15. februára 2006 č. MF/011053/2006-72, ktorým sa ustanovuje spôsob úpravy výsledku hospodárenia
vykázaného daňovníkom v individuálnej účtovnej závierke podľa medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo (oznámenie č. 110/2006 Z. z.) v znení
neskorších predpisov. Ako príloha daňového priznania u daňovníka vykazujúceho výsledok hospodárenia podľa medzinárodných účtovných štandardov
pre finančné výkazníctvo sa predkladá prehľad úprav vykonaných podľa citovaného opatrenia z výsledku hospodárenia vykázaného podľa medzinárodných
štandardov pre finančné výkazníctvo na upravený výsledok hospodárenia.

G1 – Výsledok hospodárenia vykázaný v individuálnej účtovnej závierke podľa medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo

MF/017084/2015-721

10) Ako príloha daňového priznania u daňovníka vykazujúceho výsledok hospodárenia podľa medzinárodných účtovných štandardov pre finančné výkazníctvo sa
predkladá evidencia v rozsahu účtovnej závierky, z ktorej by sa vyčíslil výsledok hospodárenia, ak by daňovník účtoval podľa opatrení vydaných Ministerstvom
financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov okrem poznámok.
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Výdavky     2Príjmy     1

2

4

,,

,,

§ 16 ods. 1 písm. c) zákona

§ 16 ods. 1 písm. e) prvý, druhý a
štvrtý bod zákona 3 ,,
§ 16 ods. 1 písm. e) tretí bod zákona

§ 16 ods. 1 písm. e) piaty bod zákona 5 ,,

Z 9áklad dane      (r. 1 + úhrn r. 2 až
stĺpca 1 - úhrn r. 2 až 9 stĺpca 2) ,

Druh príjmu

H - Výpočet základu dane nerezidenta

Základ dane alebo daňová strata stálej prevádzkarne § 17 ods. 7 zákona
§ 16 ods. 1 písm. a) zákona okrem
daňovníka, ktorý zisťuje základ dane
podľa § 17 ods. 1 písm. b) a c) zákona

,1

10

§ 16 ods. 1 písm. f) zákona 6 ,,
§ 16 ods. 1 písm. g) zákona 7 ,,
§ 16 ods. 1 písm. h) zákona 8 ,,
§ 16 ods. 1 písm. i) zákona 9 ,,

Nehmotný majetok

Hmotný majetok

Finančný majetok

Úvery a pôžičky

Druh transakcie

I - Transakcie závislých osôb podľa § 2 písm. n) zákona (k r. 100 II. časti)

1 ,,

Zásoby materiálu, výrobkov a tovaru

Služby

Licenčné poplatky

N 2áklady (Nákup)V 1ýnosy (Predaj)

P ňujúce r. 100oložky ovplyv

2

3

Druh transakcie Doplňujúce údaje
Obstarávacia cena 2V 1ýnosy (Predaj)

P ňujúce r. 100oložky ovplyv

,,

,,

4 ,,
5

6

,,

,,
7 ,,

MF/017084/2015-721

Príjem z prevodu nehnuteľnosti umiestnenej na území Slovenskej republiky
[§ 16 ods. 1 písm. f) zákona]

1

J – vybrané údaje o príjmoch nerezidenta podľa § 16 ods. 1 písm. f) zákona, ktorý zisťuje základ dane podľa § 17 ods. 1 písm. b) a c) zákona

,
Príjem z nájomného a z iného využitia nehnuteľnosti umiestnenej na území
Slovenskej republiky [§ 16 ods. 1 písm. f) zákona]

2
,
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Výška kladného rozdielu
medzi daňovou licenciou a

daňou, ktorú možno
započítať

v nasledujúcich
zdaňovacích obdobiach

Zdaňovacie obdobie

1
. .

K – Evidencia a zápočet daňovej licencie podľa § 46b zákona

. .

započítaná
v predchádzajúcich

zdaňovacích obdobiach

započítaná v príslušnom
zdaňovacom období

zostávajúca časť
na zápočet

v nasledujúcich
zdaňovacích obdobiach

Priebeh zápočtu sumy zo stl. 2

1 2 3 4 5

2
. .

. .

3
. .

. .

4
,. . ,,,

. .
5 ,,

,,,,

12) Časť započítaná v príslušnom zdaňovacom období uvedená na r. 5 v stĺ. 4 sa uvedie najviac do výšky uvedenej na r. 910 a údaj z r. 5 v stĺ. 4 sa prenáša na r. 920.

SPOLU
12)

MF/017084/2015-721

,,,,

,,,,

IČO / SID

/
Právna forma

Obchodné meno alebo názov

ObecPSČ

Sídlo
Ulica Súpisné/orientačné číslo

IV. časť – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby

neuplatňujem postup
podľa § 50 zákona (vyznačí sa x)

Suma skutočne poskytnutých finančných prostriedkov ako dar najneskôr do lehoty na podanie
daňového priznania (minimálne 0,5 % z r. 1050) ,

,

2 % z r. 1050 (minimálne 8 eur) zaokrúhlené na eurocenty nadol podľa § 47 ods. 1 zákona, ak
bol poskytnutý dar podľa r. 1 ,
1 % z r. 1050 (minimálne 8 eur) zaokrúhlené na eurocenty nadol podľa § 47 ods. 1 zákona, ak
nebol poskytnutý dar podľa r. 1

1

2

3

Počet prijímateľov podielu zaplatenej dane
(minimálne po 8 eur pre jedného prijímateľa)

4

súhlasím so zaslaním údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma) mnou určenému
prijímateľovi (prijímateľom) podielu zaplatenej dane podľa § 50 ods. 8 zákona (vyznačí sa x)

Údaje o prijímateľovi č. 1
(ak sa uvádza viac ako jeden prijímateľ, ďalší
prijímatelia sa uvádzajú na osobitnej prílohe,
ktorá je súčasťou daňového priznania)

Suma v eurách ,

podpis štatutárneho orgánu
daňovníka alebo inej osoby
oprávnenej podať daňové

priznanie za právnickú osobu

podpisuje sa len pri uplatňovaní postupu podľa § 50 zákona
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V. časť – Miesto na osobitné záznamy daňovníka

Ak nepostačuje miesto na osobitné záznamy, uvádzajú sa v osobitnej prílohe, ktorá je súčasťou daňového priznania.

vrátane uvedenia jednotlivých základov dane (daňových strát) stálych prevádzkarní daňovníka uvedeného v § 2 písm. e) treťom bode zákona
umiestnených na území Slovenskej republiky vypočítaných podľa § 17 ods. 25 zákona a adries týchto stálych prevádzkarní umiestnených na území
Slovenskej republiky a uvedenia kódov štátov, s ktorými boli realizované transakcie uvádzané v tabuľke I (podľa vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej
republiky č. 112/2012 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistický číselník krajín v znení vyhlášky č. 108/2014 Z. z.).

MF/017084/2015-721

Dátum

. .

Vyhlasujem, že všetky údaje
uvedené v daňovom priznaní
sú správne a úplné.

Počet príloh

Trvalý pobyt oprávnenej osoby

Obec

Ulica

ŠtátPSČ

Súpisné/orientačné číslo

MenoPriezvisko

Osoba oprávnená na podanie daňového priznania za právnickú osobu

Vzťah k právnickej osobe (zamestnanecký alebo iný zmluvný vzťah)

VI. ČASŤ - Žiadosť o vrátenie daňového preplatku

Žiadam o vrátenie daňového preplatku podľa § 79 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok)
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

podpis štatutárneho orgánu
daňovníka alebo inej osoby
oprávnenej podať daňové

priznanie za právnickú osobu

podpis štatutárneho orgánu daňovníka alebo inej osoby
oprávnenej podať daňové priznanie za právnickú osobu

Dátum

. .

poštovou poukážkou na účet

Titul pred menom / za priezviskom

/

Telefónne číslo Emailová adresa / Faxové číslo

IBAN

Predčíslie účtu Kód banky

/
Číslo účtu

-



SPRAVA NEzAVtsLEuo nu oiro nn

pre vedenie obiianskeho zdruienia

Sponrov( xtus PoLictE,

Brotislavo

EKORDA,s.r.o,
R6vovd 45, Bratislava

V Bratislave, 20.6.2OI7
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Spr6va z auditu tiitovnej zdvierky

Ndzor

uskutotnlli sme audit ildtovnej zSvierky o.z. sportovli klub policie Bratislava (d'alej len ,,o 2."), klora

obsahuje s(vahu k 31. decembru 201-6 a vykaz ziskov a strdt za rok koniiaci sa k uvedenemu ddtumu

a pozndmky, ktore obsahujri sirhrn vlznamnlch 0dtovnlTch zdsad a [dtovnrich met6d'

Podh ndiho ndzoru, priloiend iitovnd zdvierkd poskytuie provdivy o vernf' obraz finoninei
situdcie o,z. k 37. decembru 2076 a vysledku iei hospod'reniq za rok koniiaci sa k

uvedendmu ddtumu podl'a zdkono i. 431/2002 Z.z. o iitovnictve vzneni neskoriich

predpisov (d'olej ten ,,zdkon o iitovnictve").

Zdklad pre n6zor

Audit sme vykonali podl'a medzindrodnych auditorskrich 5tandardov (lnternational Standards on

Auditing, lsA). NaSa zodpovednos{ podl'a tichto itandardov je uvedend vodseku Zodpovednos{

audltora za audit Liatovnej zdvierky. od o.z. sme nezdvisli podl'a ustanoveni zikona d. 4231201'5

o (tatutdrnom audite a o zmene a doplneni zdkona i. 431,12002 Z. z. o tjdtovnictve v zneni neskoriich

predpisov (d'alej len ,,zdkon o itatutdrnom audlte") tvkaj cich sa etiky, vrdtane Etickeho kodexu

auditora, relevantnll'ch pre ndi audit Liitovnej zdvierky a splnili sme aj ostatn6 poiiadavky tlichto

ustanoveni tlikajltcich sa etiky. Sme presveddeni, ie auditorsk6 d6kazy, kto16 sme ziskali, poskytujtj

dosldtoany a vhodny zaklad pre ni( nazot

Zodpovednos{ itatut5rneho org5nu za riitovnri z6vierku

stu,ut,lrny orgdn je zodpovedni za zostavenie tejto iatovnej zdvierky tak, aby poskytovala pravdivll

a vernli obraz podl'a z6kona o ditovnictve a za tie intern6 kontroly, ktore povaiuje za potrebn6 na

zostavenie Liitovnej zdvierky, ktord neobsahuje vliznamn6 nesprdvnosti, ii ui v d0sledku podvodu

alebo chyby.

pri zostavovani idtovnej zdvierky je itatutdrny orgdn zodpovedni za zhodnotenie schopnosti n o

nepretr:ite pokraiovat vo svojej dinnosti, za opisanie skutodnosti tikajucich sa nepretrzit6ho

pokradovania vdinnosti, ak ie to potrebn6, a za pouTitie predpokladu nepretrzit6ho pokradovania v

iinnosti v Idtovnictve, ibaie by mal v dmysle n.o. zlikvidova{ alebo ukondit jej dinnost, alebo by

nemal inU realistickLi moinost ne: tak urobit.

Zodpovednost auditora za audit (dtovnei z5vierkv

Nla!ou zodpovednostou je ziska{ primeran6 uistenie, ai ir6tovnS zdvierka ako celok neobsahuie

vr/znamn6 nesprdvnosti, ti ui v cl6sleclku podvodu alebo chyby, a vyda{ sprdvu auditora, vrdtane

ndzoru. Primerane uistenie je uistenie vysok6ho stupia, ale nie je zdrukou toho, :e audlt vykonan!'

podl'a medzinS rod n1i,ch auditorskich itandardov vidy odhali vliznamn6 nespr;lvnosti, ak tak6

existujri. Nesprdvnosti m6:u vznikn[t v ddsledku podvodu alebo chyby a za vrl'znamn6 sa povaiujil

vtedy. ak by sa dalo ocl6vodnene otakdvat, :e jednotlivo alebo v sdhrne by mohli ovplyvnit

ekonomicke rozhodnutia pouiivatel'ov, uskutodnen6 na zdklade teito tldtovnej zdvierky.

V rdmci auclitu uskutodneneho pocll'a medzindrodnlich auditorskllch Standardov, podas cel6ho auditu

uplatiujeme odbornii 0sudok a zachovdvame profesiondlny skepticizmus. okrem toho:

. tdentifikujeme a posudzujeme rizikd viiznamnej nesprdvnosti tiitovnej zdvierky, ii u7 v

d6sledku podvodu alebo chvby, navrhuieme a uskutodtiujeme audftorske postupy reagujlce

na tieto rizikd a ziskavame auditorske c16kazy, ktore sri dostatodn6 a vhodnti na poskytnutie
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ziikladu pre ndi ndzor. Riziko neodhalenia vfznamnej nesprdvnosti v ddsledku podvodu je
vyiiie ako toto riziko vd6sledku chyby, pretoie podvod mdie zahliat tajni dohodu,
falSovanie, dmyseln6 vynechanie, nepravdivd vyhldsenie alebo obidenie internej kontrolV.

. Oboznamujeme sa s internimi kontrolami relevantnlimi pre audit, aby sme mohli navrhn f
auditorsk6 postupy vhodn6 za dan11'ch okolnosti, ale nie za Lidelom vyjadrenia n6zoru na

efektivnost internlich kontrol o.z.
. Hodnotime vhodnost pouiitrich ridtovnlich zdsad a ridtovnfch met6d a primeranost

Lidtovnich odhadov a uvedenie s nimi srvisiacich informdcii, uskutodnen6 <tatutdrnym
o rgd nom.
Robime zdver otom, di 5tatutdrny orgdn vhodne v Iatovnictve pouZiva predpoklad
nepretr:1t6ho pokradovania v dinnosti a na z6klade ziskanfch auditorsklich d6kazov zdver o
tom, di existuje vliznamnd neistota v sdvislosti s udalost'ami alebo okolnostami, kto16 by
mohli vliznamne spochybnit schopnost o.z. nepretriite pokraaovat v dinnosti. Ak dospejeme
k zdveru, Ze vrf znamnd neistota existuje, sme povinni upozornit v na5ej sprdve auditora na

stivisiace informdcie uveden6 v ittovnej zdvierke alebo, ak s tieto informdcie nedostatodn6,
modifikovat n65 n6zor. Naie zdvery vychiidzajd z auditorsk!'ch ddkazov ziskanlch do d;itumu
vydania naiej sprdvy auditora. BudIce udalosti alebo okolnosti viak m6iu sp6sobit, ie o.z.
prestane pokraaovat v nepretrzitej dinnosti.

Hodnotime celkovJ prezentdciu, 5truktUru a obsah 0itovnej zdvierky vrdtane informdcii v nej
uvedenlich, ako aj to, di riatovnd zdvierka zachytdva uskutodnen6 transakcie a udalosti
sp6sobom, ktori vedie k ich vernemu zobrazeniu.

Sprdva k d'al5im poiiadavkdm zdkonov a inrich pr6vnych predpisov

V11'rodnri sprdvu sme ku diu vydania sprdvy auditora z auditu 0dtovnej zdvierky nemali k dispozicii.

V Bratislave, 20.6.2AI7

EKORDA,s.r.o.
R6vovd 45, Bratislava
Licencia SKA|J 143
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Faxové čísloTelefónne číslo

Obec

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

PSČ
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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 (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 štatutárneho orgánu účtovnej jednotky
alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo
podpisový záznam fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

Strana 1

malá

Schválená dňa:

. . 2 0

Daňové identifikačné číslo

IČO

UZPODv14_1

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

IČO

mimoriadna veľká

Priložené súčasti účtovnej závierky
Súvaha (Úč POD 1-01)
(v celých eurách)

Výkaz ziskov a strát (Úč POD 2-01)
(v celých eurách)

. . 2 0zostavená k

Rok

2 0

Mesiac

Za obdobie
od

2 0do

2 0od

2 0do

Bezprostredne
predchádzajúce
obdobie. .

SK NACE

Úč POD
podnikateľov v podvojnom účtovníctve

priebežná

Označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti

x x x

M 18009/2014F SR č.

Účtovná jednotka

Poznámky (Úč POD 3-01)
(v celých eurách alebo eurocentoch)
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SPOLU MAJETOK
r. 02 + r. 33 + r. 74

02

01

STRANA AKTÍV

b

Číslo
riadku

c

Ozna-
čenie

a

03

04

052.

06

07

08

09

10

11

12

13

14

Netto     3

Neobežný majetok
r. 03 + r. 11 + r. 21

Dlhodobý
nehmotný majetok
súčet (r. 04 až r. 10)

Aktivované náklady
na vývoj
(012) - /072, 091A/

Softvér
(013) - /073, 091A/

Oceniteľné práva
(014) - /074, 091A/

Goodwill
(015) - /075, 091A/

Ostatný dlhodobý
nehmotný majetok
(019, 01X) - /079,
07X, 091A/

Obstarávaný
dlhodobý nehmotný
majetok
(041) - /093/

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

Dlhodobý hmotný
majetok
súčet (r. 12 až
r. 20)

Pozemky
(031) - /092A/

A.

A.I.

A.I.1.

3.

4.

5.

6.

7.

A.II.

A.II.1.

Stavby
(021) - /081, 092A/

2.

Brutto - časť 1

Bežné účtovné obdobie

Korekcia - časť 2

Netto     2
Bezprostredne predchádzajúce

účtovné obdobie

Netto     3
1

Samostatné
hnuteľné veci a
súbory hnuteľných
vecí
(022) - /082, 092A/

3.

M 18009/2014F SR č.

DIČ IČOSúvaha
Úč POD 1 - 01
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16

15

STRANA AKTÍV

b

Číslo
riadku

c

Ozna-
čenie

a

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

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

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

Ostatný dlhodobý
hmotný majetok
(029, 02X, 032) -
/089, 08X, 092A/

Obstarávaný
dlhodobý hmotný
majetok
(042) - /094/

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

Opravná položka
k nadobudnutému
majetku
(+/- 097) +/- 098

Dlhodobý finančný
majetok
súčet (r. 22 až
r. 32)

Ostatné
realizovateľné cenné
papiere a podiely
(063A) - /096A/

Pôžičky prepojeným
účtovným jednotkám
(066A) - /096A/

Pôžičky v rámci
podielovej účasti
okrem prepojeným
účtovným jednotkám
(066A) - /096A/

3.

A.III.

A.III.1.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

2.

4.

5.

Podielové cenné
papiere a podiely
v prepojených
účtovných
jednotkách (061A,
062A, 063A) - /096A/
Podielové cenné
papiere a podiely
s podielovou účasťou
okrem v prepojených
účtovných jednotkách
(062A) - /096A/

Ostatné pôžičky
(067A) - /096A/

6.

Brutto - časť 1

Bežné účtovné obdobie

Korekcia - časť 2

Netto     2
Bezprostredne predchádzajúce

účtovné obdobie

Netto     3
1

Dlhové cenné
papiere a ostatný
dlhodobý finančný
majetok (065A,
069A,06XA) - /096A/

7.

M 18009/2014F SR č.

DIČ IČOSúvaha
Úč POD 1 - 01
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30

29

STRANA AKTÍV

b

Číslo
riadku

c

Ozna-
čenie

a

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

Pôžičky a ostatný
dlhodobý finančný
majetok so zostatkovou
dobou splatnosti
najviac jeden rok
(066A, 067A, 069A,
06XA) - /096A/

Obežný majetok
r. 34 + r. 41 + r. 53 +
r. 66 + r. 71

Zásoby
súčet (r. 35 až
r. 40)

Materiál
(112, 119, 11X)
- /191, 19X/

Nedokončená
výroba a polotovary
vlastnej výroby
(121, 122, 12X) -
/192, 193, 19X/

Výrobky
(123) - /194/

Poskytnuté
preddavky
na zásoby
(314A) - /391A/

Dlhodobé
pohľadávky
súčet (r. 42 + r. 46
až r. 52)

Pohľadávky
z obchodného
styku
súčet (r. 43 až r. 45)

B.

B.I.

8.

2.

3.

4.

5.

Zvieratá
(124) - /195/

Tovar
(132, 133, 13X, 139)
- /196, 19X/

B.I.1.

6.

B.II.

B.II.1.

Brutto - časť 1

Bežné účtovné obdobie

Korekcia - časť 2

Netto     2
Bezprostredne predchádzajúce

účtovné obdobie

Netto     3
1

M 18009/2014F SR č.

Účty v bankách
s dobou viazanosti
dlhšou ako jeden rok
(22XA)

9.

Obstarávaný
dlhodobý finančný
majetok
(043) - /096A/

10.

Poskytnuté
preddavky
na dlhodobý
finančný majetok
(053) - /095A/

11.

DIČ IČOSúvaha
Úč POD 1 - 01
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44

43

STRANA AKTÍV

b

Číslo
riadku

c

Ozna-
čenie

a

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

Pohľadávky voči
spoločníkom,
členom a združeniu
(354A, 355A, 358A,
35XA) - /391A/

Iné pohľadávky
(335A, 336A, 33XA,
371A,  374A, 375A,
378A) - /391A/

Odložená daňová
pohľadávka
(481A)

Krátkodobé
pohľadávky
súčet (r. 54 + r. 58
až r. 65)

Pohľadávky
z obchodného
styku
súčet (r. 55 až r. 57)

B.III.

B.III.1.

5.

6.

1.a.

Brutto - časť 1

Bežné účtovné obdobie

Korekcia - časť 2

Netto     2
Bezprostredne predchádzajúce

účtovné obdobie

Netto     3
1

7.

Pohľadávky z obchod-
ného styku voči
prepojeným účtovným
jednotkám (311A,
312A, 313A, 314A,
315A, 31XA) - /391A/

M 18009/2014F SR č.

Čistá hodnota
zákazky
(316A)

2.

3. Ostatné pohľadávky
voči prepojeným
účtovným jednotkám
(351A) - /391A/

4.

Pohľadávky z obchod-
ného styku voči
prepojeným účtovným
jednotkám (311A,
312A, 313A, 314A,
315A, 31XA) - /391A/

1.a.

Pohľadávky z obchodné-
ho styku v rámci podielo-
vej účasti okrem pohľa-
dávok voči prepojeným
účtovným jednotkám
(311A, 312A, 313A, 314A,
315A, 31XA) - /391A/

1.b.

Ostatné pohľadávky
z obchodného styku
(311A, 312A, 313A,
314A, 315A, 31XA) -
/391A/

1.c.

Ostatné pohľadávky
v rámci podielovej
účasti okrem pohľa-
dávok voči prepojeným
účtovným jednotkám
(351A) - /391A/

8.

Pohľadávky
z derivátových
operácií
(373A, 376A)

1.b.

DIČ IČOSúvaha
Úč POD 1 - 01

Pohľadávky z obchodné-
ho styku v rámci podielo-
vej účasti okrem pohľa-
dávok voči prepojeným
účtovným jednotkám
(311A, 312A, 313A, 314A,
315A, 31XA) - /391A/
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58

57

STRANA AKTÍV

b

Číslo
riadku

c

Ozna-
čenie

a

59

60

61

62

63

64

65

Brutto - časť 1

Bežné účtovné obdobie

Korekcia - časť 2

Netto     2
Bezprostredne predchádzajúce

účtovné obdobie

Netto     3
1

M 18009/2014F SR č.

Ostatné pohľadávky
v rámci podielovej
účasti okrem pohľa-
dávok voči prepojeným
účtovným jednotkám
(351A) - /391A/

Daňové pohľadávky
a dotácie
(341, 342, 343, 345,
346, 347) - /391A/

Pohľadávky
z derivátových
operácií
(373A, 376A)

6.

4.

5.
Pohľadávky voči
spoločníkom, členom
a združeniu (354A,
355A, 358A, 35XA,
398A) - /391A/

Sociálne poistenie
(336A) - /391A/

7.

8.

Krátkodobý
finančný majetok
súčet (r. 67 až r. 70)

B.IV.

Ostatné pohľadávky
voči prepojeným
účtovným jednotkám
(351A) - /391A/

2.

3.

Čistá hodnota
zákazky
(316A)

1.c.
Ostatné pohľadávky
z obchodného styku
(311A, 312A, 313A,
314A, 315A, 31XA) -
/391A/

Iné pohľadávky
(335A, 33XA, 371A,
374A, 375A, 378A)
- /391A/

9.

Vlastné akcie a
vlastné obchodné
podiely
(252)

Obstarávaný
krátkodobý finančný
majetok
(259, 314A) - /291A/

2.

3.

4.

Krátkodobý finančný
majetok v prepoje-
ných účtovných
jednotkách (251A,
253A, 256A, 257A,
25XA) - /291A, 29XA/

B.IV.1.

66

67

68

69

70

Krátkodobý finančný
majetok bez krátkodobé-
ho finančného majetku
v prepojených účtov-
ných jednotkách (251A,
253A, 256A, 257A,
25XA) - /291A, 29XA/

DIČ IČOSúvaha
Úč POD 1 - 01
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M 18009/2014F SR č.

72

71

STRANA AKTÍV

b

Číslo
riadku

c

Ozna-
čenie

a

73

74

75

76

77

78

Brutto - časť 1

Bežné účtovné obdobie

Korekcia - časť 2

Netto     2
Bezprostredne predchádzajúce

účtovné obdobie

Netto     3
1

Účty v bankách
(221A, 22X, +/- 261)

Peniaze
(211, 213, 21X)

Finančné účty
r. 72 + r. 73

Časové rozlíšenie
súčet (r. 75 až r. 78)

Náklady budúcich
období dlhodobé
(381A, 382A)

Náklady budúcich
období krátkodobé
(381A, 382A)

Príjmy budúcich
období dlhodobé
(385A)

2.

C.

C.1.

2.

3.

Príjmy budúcich
období krátkodobé
(385A)

4.

B.V.1.

B.V.

Bežné účtovné obdobie     4 Bezprostredne
predchádzajúce účtovné obdobie      5

Číslo
riadku

c

84

Ostatné kapitálové fondy (413)

Zákonné rezervné fondy  r. 88 + r. 89

85

86

Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné
podiely (417A, 421A)

87

88

89

A.III.

2.

A.IV.1.

STRANA PASÍV

b

Ozna-
čenie

a

79

Zmena základného imania +/- 4192.

82

3. P ľadávky za upísané vlastné imanieoh
(/-/353)

83

81

80

SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY
r. 80 + r. 101 + r. 141

Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 +
r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100

A.

Základné imanie   súčet (r. 82 až r. 84)A.I.

Základné imanie (411 alebo +/- 491)A.I.1.

Emisné ážio (412)A.II.

A.IV.

Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond
(417A, 418, 421A, 422)

DIČ IČOSúvaha
Úč POD 1 - 01
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Bežné účtovné obdobie

4

Bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie

5

Číslo
riadku

c

95

Oceňovacie rozdiely z precenenia
súčet (r. 94 až r. 96)

Oceňovacie rozdiely z precenenia
majetku a záväzkov (+/- 414)

96

Oceňovacie rozdiely z kapitálových
účastín (+/- 415)

97

Oceňovacie rozdiely z precenenia
pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416)

98

Výsledok hospodárenia minulých rokov
r. 98 + r. 99

99

Nerozdelený zisk minulých rokov (428)

100

Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)

101

Výsledok hospodárenia za účtovné obdo-
bie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86
+ r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

2.

A.VI.

3.

A.VI.1.

2.

A.VIII.

B.

B.I.

7.

8.

B.I.1.

STRANA PASÍV

b

Ozna-
čenie

a

Záväzky     r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122
+ r. 136 + r. 139 + r. 140

Dlhodobé záväzky
súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)

Dlhodobé záväzky z obchodného styku
súčet (r. 104 až r. 106)

Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)

Vydané dlhopisy (473A/-/255A)

6. Dlhodobé prijaté preddavky (475A)

114

115Iné dlhodobé záväzky
(336A, 372A, 474A, 47XA)

Odložený daňový záväzok (481A)

11.

12. 117

90

116

Záväzky zo sociálneho fondu (472)

Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
(373A, 377A)

93

Štatutárne fondy  (423, 42X)

Ostatné fondy (427, 42X)

94

2. 92

91

M 18009/2014F SR č.

Ostatné fondy zo zisku   r. 91 + r. 92A.V.

A.V.1.

A.VII.

A.VII.1.

1.a.

1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielo-
vej účasti okrem záväzkov voči prepojeným
účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)

Záväzky z obchodného styku voči
prepojeným účtovným jednotkám
(321A, 475A, 476A)

1.c. Ostatné záväzky  z obchodného styku
(321A, 475A, 476A)

3.

4.

Ostatné záväzky voči prepojeným
účtovným jednotkám (471A, 47XA)

2. Čistá hodnota zákazky (316A)

Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti
okrem záväzkov voči prepojeným účtovným
jednotkám (471A, 47XA)

5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA)

9.

10.

DIČ IČOSúvaha
Úč POD 1 - 01
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Krátkodobé záväzky
súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)

Záväzky z obchodného styku
súčet (r. 124 až r. 126)

Záväzky z obchodného styku voči prepojeným
účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A,
325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)

Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364,
365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)

Záväzky voči zamestnancom
(331, 333, 33X, 479A)

Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)

Daňové záväzky a dotácie
(341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)

Záväzky z derivátových operácií
(373A, 377A)

Iné záväzky
(372A,  379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)

Krátkodobé rezervy     r. 137 + r. 138

Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)

Bežné bankové úvery
(221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)

Krátkodobé finančné výpomoci
(241, 249, 24X, 473A, /-/255A)

Časové rozlíšenie
s (r. 142 až r. 145)účet

Výdavky budúcich období dlhodobé
(383A)

Výdavky budúcich období krátkodobé
(383A)

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

1.a.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

2.

B.VI.

C.1.

C.

2.

Bežné účtovné obdobie

4

Bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie

5

STRANA PASÍV

b

Číslo
riadku

c

Ozna-
čenie

a

Zákonné rezervy (323A, 451A)

B.V.

142

143

144Výnosy budúcich období dlhodobé
(384A)

3.

145Výnosy budúcich období krátkodobé
(384A)

4.

118

Čistá hodnota zákazky (316A)

10.

Dlhodobé rezervy    r. 119 + r. 120

120

Zákonné rezervy (451A)

121

Ostatné rezervy  (459A, 45XA)2.

122

Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)

1.b.

123

119

M 18009/2014F SR č.

B.II.

B.II.1.

B.III.

B.IV.

B.IV.1.

1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
(321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA,
475A, 476A, 478A, 47XA)

Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej
účasti okrem záväzkov voči prepojeným
účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A,
326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)

Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným
jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)

Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti
okrem záväzkov voči prepojeným účtovným
jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)

B.V.1.

B.VII.

DIČ IČOSúvaha
Úč POD 1 - 01



bežné účtovné obdobie

1

bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie

2

Text

b

Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa
zákona)

03

Výnosy z hospodárskej činnosti spolu
súčet (r. 03 až r. 09)

04

Tržby z predaja tovaru (604, 607)

05

Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)

06

Tržby z predaja služieb (602, 606)

07

Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
(+/-) (účtová skupina 61)

08

Aktivácia ( tová skupina 62)úč

09

10

11

12

Náklady vynaložené na obstaranie
predaného tovaru (504, 507)

13

Spotreba materiálu, energie a ostatných
neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)

14

Opravné položky k zásobám (+/-)  (505)

15

Služby (účtová skupina 51)

16

Osobné náklady (r. 16 až r. 19)

17

Mzdové náklady (521, 522)

18

Odmeny členom orgánov spoločnosti a
družstva (523)

19Sociálne náklady (527, 528)

20

21

22

Dane a poplatky (účtová skupina 53)

23

24

25

26

27

02

01*

2.

Číslo
riadku

c

Skutočnosť
Ozna-
čenie

a

UZPODv14_10

Odpisy  dlhodobého  nehmotného majetku
a dlhodobého hmotného majetku (551)

Zostatková cena predaného dlhodobého
majetku a predaného materiálu (541, 542)

Opravné položky k pohľadávkam (+/-)
(547)

Odpisy a opravné položky k dlhodobému
nehmotnému majetku a dlhodobému
hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)
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**

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

Tržby z predaja dlhodobého nehmotného
majetku, dlhodobého hmotného majetku a
materiálu (641, 642)

Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti
(644, 645, 646, 648, 655, 657)

**

Tržby z predaja dlhodobého nehmotného
majetku, dlhodobého hmotného majetku a
materiálu (641, 642)

Náklady na hospodársku činnosť spolu
r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 +
r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26

A.

B.

C.

D.

E.

E.1.

3.

4.

Náklady na sociálne poistenie
(524, 525, 526)

F.

G.

G.1.

2.

H.

I.

J.

Opravné položky k dlhodobému
nehmotnému majetku a dlhodobému
hmotnému majetku (+/-) (553)

Ostatné náklady na hospodársku činnosť
(543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)

Výsledok hospodárenia z hospodárskej
činnosti (+/-)    (r. 02 - r. 10)

***

DIČ IČOVýkaz ziskov a strát
Úč POD 2 - 01



Výnosy z finančnej činnosti spolu  r. 30
+ r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44

Výnosy z dlhodobého finančného majetku
súčet (r. 32 až r. 34)

Výnosy z cenných papierov a podielov
od prepojených účtovných jednotiek (665A)

Výnosy z cenných papierov a podielov
v podielovej účasti okrem výnosov
prepojených účtovných jednotiek (665A)

Ostatné výnosy z cenných papierov a
podielov (665A)

Výnosy z krátkodobého finančného majetku
súčet (r. 36 až r. 38)

Výnosy z krátkodobého finančného majetku
od prepojených účtovných jednotiek (666A)

Ostatné výnosy z krátkodobého finančného
majetku (666A)

Výnosové úroky    (r. 40 + r. 41)

Výnosové úroky od prepojených
účtovných jednotiek (662A)

Ostatné výnosové úroky (662A)

Kurzové zisky (663)

Výnosy z precenenia cenných papierov a
výnosy z derivátových operácií (664, 667)

Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)

Náklady na finančnú činnosť spolu  r. 46
+ r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54

Opravné položky  k finančnému majetku
(+/-) (565)

Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)

Text

b

Ozna-
čenie

a

Nákladové úroky pre prepojené účtovné
jednotky (562A)

Ostatné nákladové úroky (562A)

Kurzové straty (563)

Náklady na precenenie cenných papierov a
náklady na derivátové operácie (564, 567)

bežné účtovné obdobie

1

bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie

2

Číslo
riadku

c

Skutočnosť

30

31

32

33

34

35

36

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

29

28

37

Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 +
r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)

*

Náklady na krátkodobý finančný majetok
(566)

Ostatné náklady na finančnú činnosť
(568, 569)

UZPODv14_11
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**

VIII.

IX.

IX.1.

2.

3.

X.

Tržby z predaja cenných papierov a
podielov (661)

X.1.

2.

3.

Výnosy z krátkodobého finančného majetku
v podielovej účasti okrem výnosov
prepojených účtovných jednotiek (666A)

XI.

XI.1.

2.

XII.

XIII.

XIV.

**

K.

L.

M.

N.

Predané cenné papiere a podiely (561)

N.1.

2.

O.

P.

Q.

DIČ IČOVýkaz ziskov a strát
Úč POD 2 - 01



Strana 12

Prevod podielov na výsledku hospodárenia
spoločníkom (+/- 596)

56

55

bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie

2

Text

b

Skutočnosť

bežné účtovné obdobie

1

Číslo
riadku

c

Ozna-
čenie

a

Daň z príjmov splatná (591, 595)

Daň z príjmov odložená (+/-) (592)

57

Výsledok hospodárenia z finančnej
činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)

Výsledok hospodárenia za účtovné
obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)

Výsledok hospodárenia za účtovné
obdobie po zdanení (+/-)
(r. 56 - r. 57 - r. 60)

60

58

59

61

UZPODv14_12

M 18009/2014F SR č.

***

****

R.

R.1.

2.

S.

****

Daň z príjmov    (r. 58 + r. 59)

DIČ IČOVýkaz ziskov a strát
Úč POD 2 - 01
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Článok I - Všeobecné informácie

Poznámky Úč PODV 3 - 01 DIČ
IČO

1) Základné informácie o účtovnej jednotke

2) Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

3) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky
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Článok II - Informácie o orgánoch spoločnosti 

Poznámky Úč PODV 3 - 01 DIČ
IČO

6) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov počas účtovného obdobia

Názov položky Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce 
účtovné obdobie 

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov 
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa 
zostavuje účtovná závierka, z toho: 
počet vedúcich zamestnancov 

4) Údaje o skupine účtovných jednotiek v súvislosti s konsolidáciou

Informácie o orgánoch účtovnej jednotky - štatutárneho, dozorného a iného orgánu účtovnej jednotky

Druh príjmu, výhody 

Hodnota príjmu, výhody súčasných 
členov orgánov 

b
štatutárnychchch dozorných iných 

Časť 1 - Bežné účtovné obdobie 

a Časť 2 - Bezprostredne predchádzajúce 
účtovné obdobie 

Odmeny 

Pôžičky poskytnuté – celková suma

Pôžičky splatené – celková suma 

Pôžičky odpustené – celková suma 

Finančné prostriedky - súkr. účely 

Poskytnuté záruky 

Iné plnenia - súkromné účely 
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Poznámky Úč PODV 3 - 01 DIČ
IČO

Článok III - Informácie o prijatých postupoch 
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Poznámky Úč PODV 3 - 01 DIČ
IČO
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1) Informácie k dlhodobému majetku, ktorým je goodwill alebo záporný goodwill – dôvod jeho vzniku, spôsob výpočtu a
prehodnotenie opodstatnenosti jeho výšky a odpisu jeho hodnoty

Poznámky Úč PODV 3 - 01 DIČ

Článok IV - Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú súvahu a výkaz ziskov a strát
IČO

Zabezpečovacie deriváty, z toho: 

Názov položky 
Účtovná hodnota Dohodnutá cena 

 podkladového nástroja pohľadávky záväzku
a b c d

Deriváty určené na obchodovanie, z toho: 

2) Informácie o významných položkách majetku a záväzkoch zabezpečených derivátmi, pričom sa uvádza forma tohoto
zabezpečenia  a uvádza sa zmena reálnej hodnoty v priebehu účtovného obdobia

Názov položky 

Bežné účtovné obdobie 
Bezprostredne predchádzajúce 

účtovné obdobie 

Zmena reálnej hodnoty 
(+/-) s vplyvom na 

Zmena reálnej hodnoty (+/-) 
s vplyvom na 

hosp
výsledok 

odárenia 
vlastné imanie 

hosp
výsledok

odáre
 

nia 
vlastné imanie

a b c d e
Deriváty určené na obchodovanie, z toho: 

Zabezpečovacie deriváty, z toho: 
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Poznámky Úč PODV 3 - 01 DIČ
IČO

3) Informácia o záväzkoch

Názov položky Bežné účtovné obdobie 
Bezprostredne 

predchádzajúce účtovné 
obdobie 

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť 
rokov 

a) celková suma záväzkov so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov

b) celková suma zabezpečených záväzkov, opis a spôsob zabezpečenia záväzkov

4) Informácie o vlastných akciách

a) 
Dôvod nadobudnutia vlastných akcií 

b.1) 
Nadobudnuté počas ÚO Prevedené počas ÚO 

Počet Menovitá 
hodnota 

%hodnota na 
upísanom ZI 

Počet Menovitá 
hodnota 

%hodnota na 
upísanom ZI 

b.2) 
Prevedené na inú osobu počas ÚO Nadobudnuté počas ÚO 

Počet Hodnota Počet Hodnota 

c) 

Počet 
V držbe k poslednému dňu ÚO 

Menovitá hodnota Nadobúdacia hodnota %podiel na upísanom ZI 
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Poznámky Úč PODV 3 - 01 DIČ
IČO

Náklady, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt: 

Názov položky 
Bežné účtovné 

obdobie 

Bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie 

5) Informácia o sume a dôvodoch vzniku jednotlivých položiek nákladov alebo výnosov, ktoré majú výnimočný rozsah
alebo výskyt

Výnosy, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt: 
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Článok V - Informácie o iných aktívach a iných pasívach

b) Podmienené záväzky (uvádza sa i hodnota podmienených záväzkov voči spriazneným osobám – čl.V bod 2)

Druh podmieneného záväzku 
Bežné účtovné obdobie 

Hodnota celkom 
Hodnota voči spriazneným 

osobám 

Zo súdnych rozhodnutí 
Z poskytnutých záruk 
Zo všeobecne záväzných právnych predpisov 
Zo zmluvy o podriadenom záväzku 
Z ručenia 
Iné podmienené záväzky 

Poznámky Úč PODV 3 - 01 DIČ
IČO

1) Informácie o iných aktívach a pasívach – podmienený majetok a záväzky

a) Podmienený majetok

Druh podmieneného majetku Bežné účtovné obdobie 
Bezprostredne 

predchádzajúce účtovné 
obdobie 

Práva zo servisných zmlúv 
Práva z poistných zmlúv 
Práva z koncesionárskych zmlúv 
Práva z licenčných zmlúv 
Práva z investovania prostriedkov získaných 
oslobodením od dane z príjmov 
Práva z privatizácie 
Práva zo súdnych sporov 
Iné práva 



9 

2) Ostatné finančné povinnosti

Druh podmieneného záväzku 
Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 

Hodnota celkom Hodnota voči spriazneným 
osobám 

Zo súdnych rozhodnutí 
Z poskytnutých záruk 
Zo všeobecne záväzných právnych predpisov 
Zo zmluvy o podriadenom záväzku 
Z ručenia 
Iné podmienené záväzky 

Poznámky Úč PODV 3 - 01 DIČ
IČO

Názov položky Bežné účtovné obdobie 
Bezprostredne 

predchádzajúce účtovné 
obdobie 

Prenajatý majetok 
Majetok prijatý do úschovy 
Pohľadávky z opcií 
Záväzky z opcií  
Odpísané pohľadávky 
Iné položky 

3) Podsúvahové účty

Článok VI - Udalosti, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka  
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Poznámky Úč PODV 3 - 01 DIČ
IČO

Článok VII - Ostatné informácie
1) Informácie o práve poskytovať služby vo verejnom záujme

2) Informácie o osobitnej kategórii priemyselnej výroby

3) Informácie o finančných vzťahoch s orgánmi verejnej moci



Za zdaňovacie obdobie

opravné daňové priznanie

dodatočné daňové priznanie
(vyznačí sa x)

daňové priznanie

Druh daňového priznania

. .

01 - Daňové identifikačné číslo

02 - IČO 03 - Právna forma
do

od . .

DAŇOVÉ PRIZNANIE
K DANI Z PRÍJMOV PRÁVNICKEJ OSOBY

podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)

PO

Záznamy daňového úradu

Strana 1

Miesto pre evidenčné číslo Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

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

Sídlo v deň podania daňového priznania na území Slovenskej republiky alebo v zahraničí

09 - Obec

06 - Ulica

10 - Štát08 - PSČ

05 - Obchodné meno alebo názov

07 - Súpisné/orientačné číslo

I. časť - ÚDAJE O DAŇOVNÍKOVI

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

DPPOv15_1

Daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou (nerezident)
podľa § 2 písm. e) tretieho bodu zákona a podľa príslušného
článku zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia

Umiestnenie stálej prevádzkarne na území Slovenskej republiky, í alebo ňová strataza ktorú sa vypoč ta základ dane da 1)

16 - Obec

13 - Ulica

15 - PSČ

14 - Súpisné/orientačné číslo

1) Vypĺňa sa, len ak daňovník nemá sídlo na území Slovenskej republiky.

Ekonomické, personálne alebo iné prepojenie
podľa § 2 písm. n) zákona so závislými osobami

17 - Počet stálych prevádzkarní

. .
04 - SK NACE Hlavná,

prevažná
činnosť

11 - Telefónne číslo 12 - Emailová adresa / Faxové číslo

Uplatnenie osobitného spôsobu zahrnovania kurzových
rozdielov do základu dane podľa § 17 ods. 17 zákona
Ukončenie uplatňovania osobitného spôsobu zahrnovania
kurzových rozdielov do základu dane podľa § 17 ods. 17 zákona

Platiteľ dane z pridanej hodnoty k poslednému dňu
zdaňovacieho obdobia
Ročný obrat za zdaňovacie obdobie presiahol 500 000 eur

Polovičná výška daňovej licencie podľa § 46b ods. 3 zákona

Neplatenie daňovej licencie podľa § 46b ods. 7 zákona

(vyznačí sa x)

MF/017084/2015-721

Započítanie daňovej licencie podľa § 46b ods. 5 zákona

.
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DIČ

DPPOv15_2

100

II. časť - VÝPOČET ZÁKLADU DANE A DANE

Popis položky Riadok
Znamienko Údaje v eurách

Sumy, ktoré neoprávnene skrátili príjmy vrátane rozdielu podľa § 17 ods. 5
zákona a sumy nepeňažných plnení, ak nie sú súčasťou r. 100

110
Položky zvyšujúce výsledok hospodárenia alebo rozdiel medzi príjmami a výdavkami

Sumy podľa § 17 ods. 19 zákona v znení účinnom do 31. decembra 2014,
§ 52 ods. 12 a § 17 ods. 19 písm. c) zákona prijaté v zdaňovacom období,
za ktoré sa daňové priznanie podáva, ak nie sú súčasťou r. 100

120

Výdavky (náklady), ktoré nie sú daňovými výdavkami podľa § 21 alebo
§ 21a zákona alebo ktoré boli vynaložené v rozpore s § 19 zákona, okrem
súm uvedených na r. 140, 150 a 180 (tabuľka A – III. časť)

130

Sumy podľa § 17 ods. 19 zákona, ktoré neboli zaplatené do konca
zdaňovacieho obdobia

140

Rozdiel, o ktorý odpisy hmotného majetku uplatnené v účtovníctve
prevyšujú daňové odpisy tohto majetku (tabuľka B – III. Časť)

150

160

Úprava (zvýšenie) základu dane dapri zrušení ňovníka s likvidáciou, pri
vyhlásení konkurzu (§ 17 ods. 8 zákona), predaji podniku (§ 17a zákona),
nepeňažnom vklade (§ 17b a 17d zákona) alebo zrušení bez likvidácie
(§ 17c a 17e zákona)

170

Ostatné položky zvyšujúce r. 100, neuvedené v r. 110 až 170
180

Medzisúčet
(r. 110 + r. 120 + r. 130 + r. 140 + r. 150 + r. 160 + r. 170 + r. 180)

200

Príjmy, ktoré nie sú predmetom dane podľa § 12 ods. 7 zákona, ak sú
súčasťou r. 100

210
Položky znižujúce výsledok hospodárenia alebo rozdiel medzi príjmami a výdavkami

220

230

240

250

260

270

280

290

300

Príjmy, ktoré nie sú predmetom dane u daňovníkov nezaložených alebo
nezriadených na podnikanie (§ 12 ods. 3 zákona), ak sú súčasťou r. 100 a
nie sú uvedené na r. 210

Príjmy oslobodené od dane podľa § 13 zákona, ak sú súčasťou r. 100

Rozdiel, o ktorý daňové odpisy hmotného majetku prevyšujú odpisy tohto
majetku uplatnené v účtovníctve (tabuľka B – III. časť)

Sumy podľa § 17 ods. 19 zákona v znení účinnom do 31. decembra 2014 a
podľa § 17 ods. 19 písm. c) zákona, ak neboli prijaté v zdaňovacom období,
za ktoré sa daňové priznanie podáva, ak sú súčasťou riadku 100
Sumy podľa § 17 ods. 19 zákona v znení účinnom do 31. decembra 2014,
podľa § 52 ods. 12 a § 17 ods. 19 zákona, ktoré boli zaplatené
v zdaňovacom období, ak nie sú súčasťou r. 100

Ú pri í ňovníka s likvidáciou,prava (zníženie) základu dane      zrušen  da
pri vyhlásení konkurzu (§ 17 ods. 8 zákona), predaji podniku (§ 17a zákona),
nepeňažnom vklade (§ 17b a 17d zákona) alebo zrušení bez likvidácie
(§ 17c a 17e zákona)

Ostatné položky znižujúce r. 100, neuvedené v r. 210 až 280

Medzisúčet
(r. 210 + r. 220 + r. 230 + r. 240 + r. 250 + r. 260 + r. 270 + r. 280 + r. 290)

Základ dane (+) alebo daňová strata (-)
( 10 ľky H)r. 100 + r. 200 - r. 300 + r. tabu

301
Položky upravujúce základ dane alebo daňovú stratu

302

303

Kurzové rozdiely vyplývajúce z uplatnenia § 17 ods. 17 zákona

Príjmy nezahrňované do základu dane podľa § 17 ods. 3 písm. a) zákona
a kurzové rozdiely vyplývajúce z uplatnenia § 17 ods. 17 zákona

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

Výsledok hospodárenia pred zdanením [§ 17 ods. 1 zákona (zisk +, strata -)]
alebo rozdiel medzi príjmami a výdavkami (III. časť - r. 3 tabuľky F alebo r. 1
tabuľky C1 alebo r. 1 tabuľky C2 alebo r. 3 tabuľky G2) alebo upravený
výsledok hospodárenia (III. časť - r. 4 tabuľky G3)

Suma členských príspevkov podľa § 19 ods. 3 písm. n) zákona, ktoré sú
súčasťou r. 100, prevyšujúca v úhrne 5 % zo základu dane uvedeného
na r. 301; ak suma 5 % zo základu dane uvedeného na r. 301 presiahne
30 000 eur, uvedie sa suma prevyšujúca 30 000 eur

Sumy podľa § 17 ods. 34 a 35 zákona

MF/017084/2015-721
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Základ dane (+) alebo daňová strata (-) po úprave o položky uvedené
na r. 302 až 305 (r. 301 + r. 302 + r. 303 + r. 304 - r. 305)

3 01
Základ dane alebo daňová strata

3 02

3 03

400

Časť základu dane alebo daňovej straty vykázanej obchodnou
spoločnosťou, pripadajúca na komplementárov komanditnej spoločnosti
alebo na spoločníkov verejnej obchodnej spoločnosti

Základ dane (+) alebo daňová strata (-) po úprave o položky uvedené
na r. 320 a 330 (r. 310 - r. 320 - r. 330)

,

,

,

,

Úhrn vyňatých príjmov (základov dane) podliehajúcich zdaneniu v zahraničí
a daňových strát

304

305

Suma výdavkov za alkoholické nápoje podľa § 21 ods. 1 písm. h) tretieho
bodu zákona, ktoré sú ako reklamný predmet súčasťou r. 100, prevyšujúca
v úhrne 5 % zo základu dane uvedeného na r. 301

,

,Suma zníženia základu dane podľa § 17 ods. 37 zákona pri poskytovaní
praktického vyučovania žiakovi na základe učebnej zmluvy

Odpočet daňovej straty najviac do výšky základu dane uvedeného na r. 400
(z r. 2 stĺ. 7 tabuľky D – III. časť)

410
Položky odpočítateľné od základu dane uvedeného na r. 400

500Základ dane znížený o odpočet daňovej straty
zaokrúhlený na eurocenty nadol   (r. 400 - r. 410) +

,

,

Odpočet výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj podľa § 30c zákona
(z r. 7 Prílohy k § 30c zákona)

501
Zníženie základu dane

510Základ dane znížený o odpočet výdavkov (nákladov) na výskum a
vývoj zaokrúhlený na eurocenty nadol   (r. 500 - r. 501) +

,

,

Sadzba dane (v %)
550

Sadzba dane a daň pred uplatnením úľav na dani a uplatnením zápočtu dane zaplatenej v zahraničí

600

Úľava na dani podľa 610
Úľavy na dani

700Daň znížená o úľavu na dani
(r. 600 - r. 610) +

Zápočet dane zaplatenej v zahraničí
(z r. 6 tabuľky E - III. časť)

710
Daň po uplatnení zápočtu dane zaplatenej v zahraničí

800Daň po úľavách a po zápočte dane uvedenej na r. 710
zaokrúhlená na eurocenty nadol   (r. 700 - r. 710) +

,

,

,

,

,

Daň pred uplatnením úľav na dani zaokrúhlená na celé eurocenty nadol
(r. 510 x r. 550) : 100

Daňová licencia
(§ 46b ods. 2, 3 a 6 zákona)

810
Daňová licencia podľa § 46b zákona

Kladný rozdiel medzi daňovou licenciou a daňou určený na zápočet
v nasledujúcich zdaňovacích obdobiach (r. 810 - r. 800)

820

Daňová licencia alebo kladný rozdiel medzi daňovou licenciou a daňou
za bezprostredne predchádzajúce zdaňovacie obdobie
(§ 52za ods. 9 zákona)

830

,

Daňová licencia na úhradu [ak r. 810 > 800, uvedie sa súčet (r. 810 +
r. 830), ak r. 810 ≤ 800, uvedie sa suma uvedená na r. 830]

MF/017084/2015-721

900



DIČ

DPPOv15_4

Strana 4

3) Daň na úhradu sa neplatí, ak nepresiahne 5 eur, a to aj vtedy, ak daňovník využije postup podľa § 50 zákona, pričom na tomto riadku sa uvedie nula.

Úhrn preddavkov zaplatených za zdaňovacie obdobie podľa § 42 a § 51c
ods. 1 zákona (do lehoty na podanie daňového priznania)

1010
Daň upravená o preddavky na daň a daňovú licenciu

Úhrn preddavkov zrazených na zabezpečenie dane za zdaňovacie
obdobie podľa § 44 zákona

1020

1030

Celková suma preddavkov na daň
(r. 1010 + r. 1020 + r. 1030)

1040

Daň alebo daňová licencia [r. 800 (ak r. 900 a r. 1000 = 0) alebo
r. 900 (ak r. 810 > 800) alebo r. 800 + r. 900 (ak r. 900 = r. 830 a zároveň
r. 1000 = 0) alebo r. 1000 (ak  r. 1000 > 0)]

1050

Daň alebo daňová licencia na úhradu
[(r. 1050 – r. 1040) ≥ 0]

3)

1100

Daň vyberaná zrážkou považovaná za preddavok na daň
(§ 43 ods. 6 a 7 zákona)

1101

Nedoplatok dane (+)

Daňový preplatok
[(r. 1050 – r. 1040) < 0] Preplatok dane (-)

+

,

,

,

,

,

,

,

Daň na účely určenia výšky preddavkov na daň podľa § 42 zákona
1110

Daň na účely určenia výšky preddavkov na daň

,

Zápočet daňovej licencie z predchádzajúcich zdaňovacích období 2)

Časť dane, ktorá prevyšuje daňovú licenciu
(r. 800 - r. 810)

Kladný rozdiel medzi daňovou licenciou a daňou z predchádzajúcich
zdaňovacích období určený na zápočet v danom zdaňovacom období
(z r. 5 stĺ. 4 tabuľky K – III. časť)

1000Daň po zápočte daňovej licencie z predchádzajúcich zdaňovacích období
(r. 800 - r. 920)

,

,

,
2) Táto časť sa vypĺňa, ak je vyplnený údaj na r. 5 stĺ. 4 tabuľky K – III. časť.

Dátum zistenia inej dane alebo inej daňovej straty

Dodatočné daňové priznanie

Daň alebo daňová licencia
(r. 1050 predchádzajúceho daňového priznania)

1120

Zvýšenie (+) alebo zníženie (-) dane alebo daňovej licencie
(r. 1050 - r. 1120)

1130

1140

1150

Posledná známa daňová strata (- r. 400 predchádzajúceho daňového
priznania, ak r. 400 predchádzajúceho daňového priznania < 0)

Zvýšenie (+) alebo zníženie (-) daňovej straty
(- r. 400 - r. 1140, ak r. 400 < 0 alebo - r. 1140, ak r. 400 ≥ 0)

. .

,

,

,

,

III. časť – Tabuľky pomocných výpočtov a doplňujúcich údajov

Úhrn obstarávacích cien cenných papierov nezahrňovaných do daňových
výdavkov podľa podmienok ustanovených v § 19 ods. 2 písm. f) zákona
v znení účinnom do 31. decembra 2015 a vstupných cien cenných papierov
podľa § 25a zákona nezahrňovaných do daňových výdavkov [§ 19 ods. 2
písm. f) zákona] obstaraných po 31. decembri 2015

1
A - Položky, ktoré nie sú daňovými výdavkami (k r. 130 II. časti)

Obstarávacia cena obchodného podielu alebo zmenky prevyšujúca príjem
z predaja [§ 19 ods. 2 písm. g) zákona] v znení účinnom do 31. decembra
2015 a vstupnej ceny obchodného podielu alebo zmenky podľa § 25a zákona
prevyšujúcej príjem z predaja [§ 19 ods. 2 písm. g)] obstaraných
po 31. decembri 2015

2

Spotreba pohonných látok zaúčtovaná v nákladoch presahujúca sumu určenú
na základe spotreby pohonných látok vypočítanej podľa § 19 ods. 2 písm. l)
zákona

3

Rozdiel medzi menovitou hodnotou pohľadávky alebo jej nesplatenej časti a
nižším príjmom z jej postúpenia alebo výškou opravnej položky uznanej
za daňový výdavok podľa § 20 zákona; ak súčasťou postúpenej pohľadávky
je aj jej príslušenstvo, ktoré bolo zahrnuté do zdaniteľných príjmov, uvedie sa
aj rozdiel medzi hodnotou príslušenstva a nižším príjmom z jeho postúpenia
[§ 19 ods. 3 písm. h) zákona]

4

,

,

,

,

MF/017084/2015-721

910

920



Strana 5

DIČ

DPPOv15_5

Manká a škody presahujúce prijaté náhrady
[§ 21 ods. 2 písm. e) zákona]

7

Poskytnuté dary vrátane zostatkovej ceny trvale vyradeného majetku
darovaním [§ 21 ods. 2 písm. f) zákona]

8

Tvorba opravných položiek neuznaná za daňový výdavok
[§ 21 ods. 2 písm. j) zákona]

9

Tvorba rezerv neuznaná za daňový výdavok
podľa § 21 ods. 2 písm. j)  zákona

10

Výdavky (náklady) vynaložené na príjmy oslobodené od dane alebo
nezahŕňané do základu dane

14

Výdavky (náklady) neuznané za daňové výdavky podľa § 19 ods. 2 písm. t)
zákona

15

Úhrn r. 1 až 16
(k r. 130 – II. časti)

17

,

,

,

,

,

,

,

Daňovo neuznané výdavky podľa § 17 ods. 24 zákona
11

,
12

,
13

,Úroky platené z úverov a pôžičiek a súvisiace výdavky (náklady) neuznané
za daňové výdavky podľa § 21a zákona

Obstarávacia cena zásob vyradeného tovaru nezahrnovaná do daňových
výdavkov podľa podmienok ustanovených v § 21 ods. 2 písm. n) zákona

1
B - Odpisy hmotného majetku

Účtovné odpisy dlhodobého hmotného majetku

2

Odpisy nezahrnuté v daňových výdavkoch z dôvodu prerušenia odpisovania
(§ 22 ods. 9 zákona)

4

,

,

,
Pomerná časť ročného odpisu pri predaji hmotného majetku
(§ 22 ods. 12 zákona)

5
,

Neuplatnená časť ročného odpisu prenajatého hmotného majetku
[§ 19 ods. 3 písm. a)]

3
,

C1 - V ňovníkom, ktorý nie je zriadený alebo založený na podnikanieýsledok hospodárenia pred zdanením vykázaný da
účtujúci v sústave podvojného účtovníctva podľa osobitného predpisu 4)

Výsledok hospodárenia pred zdanením
z hlavnej nezdaňovanej činnosti

2

Výsledok hospodárenia pred zdanením
zo zdaňovanej (podnikateľskej) činnosti

3

Zisk z predaja majetku (§ 17 ods. 16 zákona)
4

Príjem z nájomného a príjem z reklám
5

Výsledok hospodárenia pred zdanením spolu z hlavnej nezdaňovanej a
zdaňovanej (podnikateľskej) činnosti

1
,

,

,

,

,
4) Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 30. novembra 2005 č. MF/24035/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a

účtovej osnove pre Sociálnu poisťovňu (oznámenie č. 580/2005 Z. z.) v znení neskorších predpisov.
Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. augusta 2007 č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej
účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky (oznámenie č. 419/2007 Z. z.) v znení neskorších
predpisov.
Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. novembra 2007 č. MF/24342/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a
účtovej osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania (oznámenie č. 601/2007 Z. z.) v znení neskorších predpisov.

MF/017084/2015-721

Odplaty (provízie) za vymáhanie pohľadávky presahujúce 50 % vymoženej
pohľadávky [§ 19 ods. 3 písm. p) zákona]

5
,

Výdavky na reprezentáciu a reklamné predmety podľa § 21 ods. 1 písm. h)
zákona okrem alkoholických nápojov podľa § 4 ods. 3 zákona č. 530/2011
Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov

6

,

Ostatné výdavky (náklady) neuznané za daňové výdavky,
neuvedené na r. 1 až 15

16
,

Daňové odpisy hmotného majetku

Odpisy hmotného majetku zahrnuté do základu dane
(r. 2 - r. 3 - r. 4 + r. 5)

6
,
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Celková výška vykázanej daňovej
straty v zdaňovacom období

D - Evidencia a odpočet straty (k r. 410 II. časti)

1 ,

,

,

2

3

1Osobitný odpočet daňovej straty podľa § 35a a 35b zákona č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov

Príjem z nájomného a príjem z reklám
5

5) O z 1. decembra 2010 č. MF/24975/2010-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania apatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky
podrobnosti o usporiadan�, označovan�položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzen�niektorých položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky
na zverejnenie pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovn�ctva, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania (oznámenie č. 472/2010
Z. z.) v znen�neskorš�ch predpisov.

,

Celková výška vykázanej daňovej
straty

Zdaňovacie obdobie

1 ,

,

,

,2

2 3
. .

. .

od

do

. .

. .

od

do

,,3

MF/017084/2015-721

C2 - R ňovníkom, ktorý nie je zriadený alebo založenýozdiel príjmov a výdavkov vykázaný da
na podnikanie účtujúci v sústave jednoduchého účtovníctva podľa osobitného predpisu 5)

Rozdiel príjmov a výdavkov ňovanej činnostiz nezda
2

Rozdiel príjmov a výdavkov ňovanej činnostizo zda
3

Zisk z predaja majetku (§ 17 ods. 16 zákona)
4

Rozdiel príjmov a výdavkov spolu z nezdaňovanej činnosti a zdaňovanej
činnosti

1
,

,

,

,

časť odpočítavaná v príslušnom
zdaňovacom období

zostávajúca časť na odpočet v
nasledujúcich zdaňovacích obdobiach

Odpočet daňovej straty podľa § 30a a 30b zákona

časť odpočítavaná
v príslušnom zdaňovacom období

zostávajúca časť na odpočet v
nasledujúcich zdaňovacích obdobiach

Celková výška
vykázanej daňovej straty

6)

Zdaňovacie obdobie

1 ,

,

,

,2

4 5
. .

. .

od

do

. .

. .

od

do

,,3

Odpočet daňovej straty podľa § 52za ods. 4 zákona
2010-2013

časť odpočítavaná
v príslušnom zdaňovacom období

7)

zostávajúca časť na odpočet v
nasledujúcich zdaňovacích obdobiach

Odpočet daňovej straty podľa § 30 zákona

Celková výška vykázanej daňovej
straty

Zdaňovacie obdobie

1

,

,

,2

6 7
. .

. .

od

do

,,3

Odpočet daňovej straty podľa § 30 zákona

časť odpočítavaná
v príslušnom zdaňovacom období

7)

zostávajúca časť na odpočet v
nasledujúcich zdaňovacích obdobiach

SPOLU
8)

6) V stĺ. 4 sa uvedie súčet neuplatnených daňových strát vykázaných za zdaňovacie obdobia ukončené v rokoch 2010 až 2013 podľa stavu k 1. januáru 2014.
7) V stĺ. 4, 5 a 6 sa uvedie suma najviac do výšky ¼ zo sumy uvedenej na r. 1 príslušného stĺpca.
8) Daňová strata alebo jej časť odpočítavaná v príslušnom zdaňovacom období sa uvedie najviac do výšky uvedenej na r. 400 a údaj z r. 2 stĺ. 7 sa prenáša na r. 410.
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Súčet výnosov z hospodárskej činnosti a z finančnej činnosti
1

F - Doplňujúce údaje

Súčet nákladov na hospodársku činnosť a finančnú činnosť
2

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (r. 1 - r. 2)
3

Maximálna výška dane zaplatenej v zahraničí, ktorú je možné započítať
(zaokrúhlená na eurocenty nahor)   (r. 700 II. časti x r. 3) : 100

4
,

D ň zaplatená v zahraničí vzťahujúca sa na príjmy uvedené na r. 2a
(zaokrúhlená na eurocenty nahor)

5
,

D ň uznaná na zápočeta
(r. 5 maximálne do sumy na r. 4)

6
,

,

,

,

E - V ňovú povinnosť v tuzemsku zo zaplatenej dane v zahraničí (k r. 710 II. časti)ýpočet dane uznanej na zápočet na da
1

Základ dane uvedený na r. 400 ,
Úhrn príjmov (základov dane) podliehajúcich zdaneniu v zahranič�
(zaokrúhlený na nadol)eurocenty

2
,

Pomer príjmov z r. 2 k základu dane na r. 1 v %, (vypočítaný na dve
desatinné miesta, zaokrúhlený podľa § 47 ods. 2 zákona)   (r. 2 : r. 1) x 100

3
,

1

Prevádzkové náklady a finančné náklady
9) 2

3

Prevádzkové výnosy a finančné výnosy
9)

Výsledok hospodárenia vykázaný v individuálnej účtovnej závierke
podľa medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo

9) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 z 19. júla 2002 o uplatňovaní medzinárodných účtovných noriem (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ,
kap. 13/zv. 29) v platnom znení.

,

,

,

1

G2 – Výsledok hospodárenia vykázaný podľa evidencie v rozsahu a spôsobom ustanoveným pre sústavu podvojného účtovníctva
podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovn�ctve v znen�neskorš�ch predpisov

Súčet nákladov na hospodársku činnosť a finančnú činnosť
10) 2

3

Súčet výnosov z hospodárskej činnosti a z finančnej činnosti
10)

V ľa evidencie v rozsahu a spôsobomýsledok hospodárenia vykázaný pod
ustanoveným pre sústavu podvojného účtovníctva podľa § 4 ods. 2 zákona
o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov

,

,

,

1
G3 – Ú ľa medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvopravy výsledku hospodárenia vykázaného v individuálnej účtovnej závierke pod

2

4

Výsledok hospodárenia z pokračujúcich činností pred zdanením a výsledok
hospodárenia z ukončených činností pred zdanením vykázaný v individuálnej
účtovnej závierke podľa medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo

Upravený výsledok hospodárenia
(r. 1 + r. 2 - r. 3)

,

,

,

3
P ľa osobitného predpisuoložky znižujúce výsledok hospodárenia pod

11) ,

P ľa osobitného predpisuoložky zvyšujúce výsledok hospodárenia pod
11)

11) Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 15. februára 2006 č. MF/011053/2006-72, ktorým sa ustanovuje spôsob úpravy výsledku hospodárenia
vykázaného daňovníkom v individuálnej účtovnej závierke podľa medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo (oznámenie č. 110/2006 Z. z.) v znení
neskorších predpisov. Ako príloha daňového priznania u daňovníka vykazujúceho výsledok hospodárenia podľa medzinárodných účtovných štandardov
pre finančné výkazníctvo sa predkladá prehľad úprav vykonaných podľa citovaného opatrenia z výsledku hospodárenia vykázaného podľa medzinárodných
štandardov pre finančné výkazníctvo na upravený výsledok hospodárenia.

G1 – Výsledok hospodárenia vykázaný v individuálnej účtovnej závierke podľa medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo

MF/017084/2015-721

10) Ako príloha daňového priznania u daňovníka vykazujúceho výsledok hospodárenia podľa medzinárodných účtovných štandardov pre finančné výkazníctvo sa
predkladá evidencia v rozsahu účtovnej závierky, z ktorej by sa vyčíslil výsledok hospodárenia, ak by daňovník účtoval podľa opatrení vydaných Ministerstvom
financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov okrem poznámok.
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Výdavky     2Príjmy     1

2

4

,,

,,

§ 16 ods. 1 písm. c) zákona

§ 16 ods. 1 písm. e) prvý, druhý a
štvrtý bod zákona 3 ,,
§ 16 ods. 1 písm. e) tretí bod zákona

§ 16 ods. 1 písm. e) piaty bod zákona 5 ,,

Z 9áklad dane      (r. 1 + úhrn r. 2 až
stĺpca 1 - úhrn r. 2 až 9 stĺpca 2) ,

Druh príjmu

H - Výpočet základu dane nerezidenta

Základ dane alebo daňová strata stálej prevádzkarne § 17 ods. 7 zákona
§ 16 ods. 1 písm. a) zákona okrem
daňovníka, ktorý zisťuje základ dane
podľa § 17 ods. 1 písm. b) a c) zákona

,1

10

§ 16 ods. 1 písm. f) zákona 6 ,,
§ 16 ods. 1 písm. g) zákona 7 ,,
§ 16 ods. 1 písm. h) zákona 8 ,,
§ 16 ods. 1 písm. i) zákona 9 ,,

Nehmotný majetok

Hmotný majetok

Finančný majetok

Úvery a pôžičky

Druh transakcie

I - Transakcie závislých osôb podľa § 2 písm. n) zákona (k r. 100 II. časti)

1 ,,

Zásoby materiálu, výrobkov a tovaru

Služby

Licenčné poplatky

N 2áklady (Nákup)V 1ýnosy (Predaj)

P ňujúce r. 100oložky ovplyv

2

3

Druh transakcie Doplňujúce údaje
Obstarávacia cena 2V 1ýnosy (Predaj)

P ňujúce r. 100oložky ovplyv

,,

,,

4 ,,
5

6

,,

,,
7 ,,

MF/017084/2015-721

Príjem z prevodu nehnuteľnosti umiestnenej na území Slovenskej republiky
[§ 16 ods. 1 písm. f) zákona]

1

J – vybrané údaje o príjmoch nerezidenta podľa § 16 ods. 1 písm. f) zákona, ktorý zisťuje základ dane podľa § 17 ods. 1 písm. b) a c) zákona

,
Príjem z nájomného a z iného využitia nehnuteľnosti umiestnenej na území
Slovenskej republiky [§ 16 ods. 1 písm. f) zákona]

2
,
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Výška kladného rozdielu
medzi daňovou licenciou a

daňou, ktorú možno
započítať

v nasledujúcich
zdaňovacích obdobiach

Zdaňovacie obdobie

1
. .

K – Evidencia a zápočet daňovej licencie podľa § 46b zákona

. .

započítaná
v predchádzajúcich

zdaňovacích obdobiach

započítaná v príslušnom
zdaňovacom období

zostávajúca časť
na zápočet

v nasledujúcich
zdaňovacích obdobiach

Priebeh zápočtu sumy zo stl. 2

1 2 3 4 5

2
. .

. .

3
. .

. .

4
,. . ,,,

. .
5 ,,

,,,,

12) Časť započítaná v príslušnom zdaňovacom období uvedená na r. 5 v stĺ. 4 sa uvedie najviac do výšky uvedenej na r. 910 a údaj z r. 5 v stĺ. 4 sa prenáša na r. 920.

SPOLU
12)

MF/017084/2015-721

,,,,

,,,,

IČO / SID

/
Právna forma

Obchodné meno alebo názov

ObecPSČ

Sídlo
Ulica Súpisné/orientačné číslo

IV. časť – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby

neuplatňujem postup
podľa § 50 zákona (vyznačí sa x)

Suma skutočne poskytnutých finančných prostriedkov ako dar najneskôr do lehoty na podanie
daňového priznania (minimálne 0,5 % z r. 1050) ,

,

2 % z r. 1050 (minimálne 8 eur) zaokrúhlené na eurocenty nadol podľa § 47 ods. 1 zákona, ak
bol poskytnutý dar podľa r. 1 ,
1 % z r. 1050 (minimálne 8 eur) zaokrúhlené na eurocenty nadol podľa § 47 ods. 1 zákona, ak
nebol poskytnutý dar podľa r. 1

1

2

3

Počet prijímateľov podielu zaplatenej dane
(minimálne po 8 eur pre jedného prijímateľa)

4

súhlasím so zaslaním údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma) mnou určenému
prijímateľovi (prijímateľom) podielu zaplatenej dane podľa § 50 ods. 8 zákona (vyznačí sa x)

Údaje o prijímateľovi č. 1
(ak sa uvádza viac ako jeden prijímateľ, ďalší
prijímatelia sa uvádzajú na osobitnej prílohe,
ktorá je súčasťou daňového priznania)

Suma v eurách ,

podpis štatutárneho orgánu
daňovníka alebo inej osoby
oprávnenej podať daňové

priznanie za právnickú osobu

podpisuje sa len pri uplatňovaní postupu podľa § 50 zákona
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V. časť – Miesto na osobitné záznamy daňovníka

Ak nepostačuje miesto na osobitné záznamy, uvádzajú sa v osobitnej prílohe, ktorá je súčasťou daňového priznania.

vrátane uvedenia jednotlivých základov dane (daňových strát) stálych prevádzkarní daňovníka uvedeného v § 2 písm. e) treťom bode zákona
umiestnených na území Slovenskej republiky vypočítaných podľa § 17 ods. 25 zákona a adries týchto stálych prevádzkarní umiestnených na území
Slovenskej republiky a uvedenia kódov štátov, s ktorými boli realizované transakcie uvádzané v tabuľke I (podľa vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej
republiky č. 112/2012 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistický číselník krajín v znení vyhlášky č. 108/2014 Z. z.).

MF/017084/2015-721

Dátum

. .

Vyhlasujem, že všetky údaje
uvedené v daňovom priznaní
sú správne a úplné.

Počet príloh

Trvalý pobyt oprávnenej osoby

Obec

Ulica

ŠtátPSČ

Súpisné/orientačné číslo

MenoPriezvisko

Osoba oprávnená na podanie daňového priznania za právnickú osobu

Vzťah k právnickej osobe (zamestnanecký alebo iný zmluvný vzťah)

VI. ČASŤ - Žiadosť o vrátenie daňového preplatku

Žiadam o vrátenie daňového preplatku podľa § 79 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok)
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

podpis štatutárneho orgánu
daňovníka alebo inej osoby
oprávnenej podať daňové

priznanie za právnickú osobu

podpis štatutárneho orgánu daňovníka alebo inej osoby
oprávnenej podať daňové priznanie za právnickú osobu

Dátum

. .

poštovou poukážkou na účet

Titul pred menom / za priezviskom

/

Telefónne číslo Emailová adresa / Faxové číslo

IBAN

Predčíslie účtu Kód banky

/
Číslo účtu

-
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	C_text1: (a) Obchodné meno a sídlo úŒtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú úŒtovnú závierku za najväŒšiu skupinu, ktorej súŒas£ou je úŒtovná jednotka ako dcérska úŒtovná jednotka:, , (b) Obchodné meno a sídlo úŒtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú úŒtovnú závierku za najmenšiu skupinu, ktorej súŒas£ou je úŒt. jednotka ako dcérska úŒt. jednotka, a ktorá je tiež zaŒlenená do skupiny úŒt. jednotiek uvedených v písmene a):, , (c) Miesto, kde je možné tieto konsolidované úŒtovné závierky získa£:, , (d) Údaj, Œi úŒtovná jednotka je materskou úŒt. jednotkou a Œi je oslobodená od povinnosti zostavi£ konsolidovanú úŒtovnú závierku a správu pod©a §22 zákona o úŒtovníctve:Nie
	E_text2: 1) ÚŒtovná jednotka bude nepretržite pokraŒova£ vo svoje Œinnosti:  [x] Áno  [ ] Nie2) Zmeny úŒtovných zásad a metód:  [ ] Áno  [x] NieÚŒtovné metódy a zásady boli aplikované v rámci platného zákona o úŒtovníctve, s osobitos£ami:3) Informácia o charaktere a úŒele transakcií, ktoré sa neuvádzajú v súvahe s uvedením finanŒného vplyvu transakcií na úŒt. jednotku:4) Spôsob a urŒenie oce¬ovania majetku a záväzkov:a) Spôsob oce¬ovania majetku a záväzkov §25 ZoUPodnik nakupoval v danom roku dlhodobý nehmotný majetok:  [ ] Áno  [x] Nie Dlhodobý nehmotný majetok nakupovaný, podnik oce¬oval obstarávacou cenou v zložení:    [ ] Obstarávacia cena vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení    [ ] dopravné  [ ] provízie  [ ] poistné  [ ] cloPodnik tvoril vlastnou Œinnos£ou dlhodobý nehmotný majetok:  [ ] Áno  [x] Nie Dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastnou Œinnos£ou oce¬oval podnik vlastnými nákladmi v zložení:    [ ] priame náklady  [ ] nepriame náklady spojené s výrobou  [ ] inak:    Podnik v bežnom roku nakupoval dlhodobý hmotný majetok:  [ ] Áno  [x] Nie Dlhodobý hmotný majetok nakupovaný oce¬oval podnik obstarávacou cenou v zložení:    [ ] obstarávacia cena, vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení    [ ] dopravné  [ ] provízie  [ ] poistné  [ ] clo  [ ] ostatné VONPodnik v bežnom roku tvoril dlhodobý hmotný majetok vlastnou Œinnos£ou:  [ ] Áno  [x] Nie Dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou Œinnos£ou oce¬oval podnik vlastnými nákladmi v zložení    [ ] priame náklady    [ ] nepriame náklady (výrobná réžia) súvisiace s vytvorením dlhodobého hmotného majetku    [ ] inak:    Podnik v bežnom roku vlastnil cenné papiere:  [ ] Áno  [x] Nie Podiely na základnom imaní spoloŒností, cenné papiere a deriváty oce¬oval:    [ ] obstarávacou cenou pri nákupe a predaji    [ ] pri nákupe obstarávacou cenou a pri predaji váženým aritmetickým priemerom, (pri rovnakom druhu, rovnakom emitentovi, rovnakej mene)    [ ] metódou FIFO (pri rovnakom druhu, rovnakom emitentovi a rovnakej mene)    [ ] inak:    Podnik nakupoval zásoby:  [x] Áno  [ ] NieÚŒtovanie obstarania a úbytku zásob.Pri úŒtovaní zásob postupoval podnik pod©a Postupov úŒtovania, ÚT l, Œl.2    [ ] spôsobom A úŒtovania zásob    [x] spôsobom B úŒtovania zásob Nakupované zásoby oce¬oval podnik obstarávacou cenou v zložení:    [x] cena obstarania vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení    [x] dopravné  [ ] provízie  [ ] poistné  [ ] clo  [ ] ostatné VONNáklady súvisiace s obstaraním zásob    [x] pri príjme na sklad sa rozpoŒítali s cenou obstarania na technickú jednotku obstaranej zásoby,    [ ] obstarávacia cena zásob sa v analytickej evidencii rozdelila na cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním. Pri vyskladnení sa tieto náklady zah±¬ali do nákladov predaného tovaru záväzne stanoveným spôsobom takto:          VON--------------------------  x výdaj zo skladuPS zásob + príjem na skladPopis:    [ ] obstarávacia cena zásob sa v analytickej evidencii rozde©ovala na vopred stanovenú cenu (pevnú cenu) pod©a internej smernice a odchýlku od skutoŒnej ceny obstarania (tamtiež). Pri vyskladnení sa táto odchýlka rozpúš£ala do nákladov predaných zásob spôsobom záväzne stanoveným podnikom pod©a popisu:    
	E_text3: Pri vyskladnení zásob sa používal    [x] vážený aritmetický priemer z obstarávacích cien, aktualizovaný mesaŒne    [ ] metóda FIFO (prvá cena na ocenenie prírastku zásob sa použila ako prvá cena na ocenenie úbytku zásob)    [ ] iný spôsob:    Podnik tvoril v bežnom roku zásoby vlastnou Œinnos£ou:  [ ] Áno  [x] Nie Zásoby vytvorené vlastnou Œinnos£ou podnik oce¬oval vlastnými nákladmi    [ ] pod©a skutoŒnej výšky nákladov, v zložení    - priame náklady    - Œas£ nepriamych nákladov, súvisiaca s ich vytváranímPodnik oce¬oval pe¬ažné prostriedky, ceniny, poh©adávky, záväzky:  [ ] Áno  [x] NiePe¬ažné prostriedky a ceniny, poh©adávky pri ich vzniku, záväzky pri ich vzniku oce¬oval menovitou hodnotou.Poh©adávky pri odplatnom nadobudnutí, poh©adávky nadobudnuté vkladom do základného imania a záväzky pri ich prevzatí oce¬oval obstarávacou cenou.Podnik prijal darovaný majetok:  [ ] Áno  [x] NieMajetok nadobudnutý darovaním oce¬oval reprodukŒnou obstarávacou cenou, s výnimkou pe¬ažných prostriedkov a cenín a poh©adávok ocenených menovitými hodnotami.Podnik má novozistený majetok pri inventarizácii:  [ ] Áno  [x] NieNovozistený majetok podnik oce¬oval reprodukŒnou obstarávacou cenou.Ocenenie majetku a záväzkov obstaraných inak:b) UrŒenie odhadu zníženia hodnoty majetku a tvorba opravnej položky k majetku:c) UrŒenie ocenenia záväzkov, stanovenie odhadu ocenenia rezerv:d) UrŒenie ocenenia finanŒných nástrojov alebo majetku, ktorý nie je finanŒným nástrojom pri oce¬ovaní reálnou hodnotou:e) UrŒenie ocenenia finanŒných nástrojov pºi oce¬ovaní obstarávacou cenou alebo vlastnými nákladmi:f) Stanovenie metódy vlastného imaniag) Tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetokSpôsob zostavovania úŒtovného odpisového plánu pre dlhodobý majetok a použité úŒtovné odpisové metódy pri stanovení úŒtovných odpisov:Druh majetku   Doba odpisovania   Sadzba odpisov   Odpisová metódastroje,prístroje, zariadenia  4roky  lineárna  [ ] ÚJ používa úŒtovné odpisy nezávisle na da¬ových odpisoch. Majetok sa zaŒína odpisova£ v mesiaci, kedy bol zaradený do užívania. ÚŒtovné odpisy vychádzajú z predpokladanej doby používania majetku; priŒom ÚJ používa rovnomerné odpisovanie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku.[x] Podrobný úŒtovný odpisový plán po položkách vedie ÚJ s podporou softvéru, da¬ové odpisy sú v súlade so zákonom o dani z príjmov. ÚJ nepoužíva kategóriu drobného dlhodobého hmotného a kategóriu dlhodobého nehmotného majetku.h) Informácia o poskytnutých dotáciách; pri dotáciách na obstaranie majetku sa uvedú zložky majetku a ich ocenenie:Príspevok zo zdrojov štátneho rozpoŒtu SR vo výške  2944,79eur na úhradu prevádzkových nákladov chráneného pracoviska v zmysle : Schémy pomoci de minimis na podporu zamestnanosti DM Œ. 16/2014 v platnom znení5) Informácie o oprave významných chýb minulých úŒtovných období úŒtovaných v bežnom úŒtovnom období s uvedením vplyvu na výsledok hospodárenia a na vlastné imanie:
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	A_text1: Firma: ŠKP-ŠPORT, spol. s r.o. Ulica: Záporožská  8Obec: 851 01 BratislavaHospodárske Œinnosti pod©a výpisu z ORDátum zápisu do OR: 26.09.1994Dátum výpisu: Zoznam výpisov Œíslo: Oddiel: SroVložka Œíslo: 7600/BPredmet Œinnosti:1. nákup a predaj tovarov2. sprostredkovanie v oblasti obchodu a zákaziek3. reklamná a propagaŒná Œinnos£4. organizovanie športových, kultúrnych a spoloŒenských podujatí5. organizovanie kurzov, školení a seminárov6. marketing a prieskum trhu
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	A_text3: 30.03.2016
	A_text4: SpoloŒnos£ predkladá riadnu úŒtovnú závierku s predpokladom nepretržitého pokraŒovania vo svojej Œinnosti
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