
 

Š P O R T O V Ý  KLUB   P O L Í C I E 

B R A T I S L A V A 

 

 

 

 

 

V Ý R O Č N Á    S P R Á V A   

Z A    R O K    2 0 1 7 

 

 

 

 

 

 

 

Výročná správa je uverejnená na:  www.skpbratislava.sk 

http://www.skpbratislava.sk/


Výročná správa ŠKP Bratislava za rok 2017  2 
 

OBSAH 

 

1. Identifikácie organizácie 

2. Prehľad vykonávaných činností a projektov  

3. Prehľad dosiahnutých športových výsledkov   

4. Ročnú účtovnú závierku, zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnutých 

a výrok audítora k ročnej účtovnej závierke ak bol vykonaný audit 

5. Prehľad výnosov podľa zdrojov a ich pôvodu 

6. Prehľad nákladov športovej organizácie a osobitne prehľad nákladov na prevádzku 

športovej organizácie, mzdové náklady, náklady na odmeny a náhrady výdavkov 

podľa osobitného predpisu  

7.    Meno, priezvisko fyzických osôb a názov a identifikačné číslo právnických osôb, 

ktorým športová organizácia poskytla zo svojho rozpočtu prostriedky prevyšujúce 

v súčte sumu 5 000 eur, a účel na ktorý boli prostriedky určené  

8. Stav a pohyb majetku a záväzkov  

9. Návrh na použitie zisku alebo vyrovnanie straty  

10. Zmeny vykonané v zakladajúcom dokumente a iných predpisoch  

11. Zmeny v zložení orgánov 

12. Ďalšie údaje podľa predpisov športovej organizácie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Výročná správa ŠKP Bratislava za rok 2017  3 
 

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 2017 v 12 oddieloch bolo celkom registrovaných 1 047 členov čo je o 20 členov viac 

ako v roku 2016 

 

Hádzanársky oddiel 
 

223 členov 

Kick box     10 členov 

Vodný slalom a zjazd   191 členov 

Box     50 členov 

Bežecký oddiel     11 členov 

Krasokorčuľovania     40 členov 

Ryong Teakwondo     68 členov 

Hokejový oddiel     76 členov 

ŠOSS   148 členov 

Oddiel športovej streľby   187 členov 

Oddiel brokovej streľby     23 členov 

Kanoisticky oddiel    40 členov 

  

1 067 členov 

 

3. PREHĽAD DOSIAHNUTÝCH ŠPORTOVÝCH VÝSLEDKOV  
  

     Naši športovci sa v roku 2017 tešili z 39 titulov Majster Slovenska. Získali taktiež 31 strieborných 

medailí a 20 bronzových medailí.  107  športovcov ŠKP Bratislava  od st. žiakov až po seniorov 

reprezentovalo Slovensko na medzinárodných podujatiach. K najznámejším a zároveň 

i najúspešnejším patrili Vlček, Tarr, Linka, Myšák, Botek, Barteková, Beňuš,  bratranci 

Škantárovci, Málek, Mládková, Danka Barteková, Rajičová, Myslovečková, Csolley a mnohí 

iní.  
 

     Športové výsledky na vrcholových podujatiach v uplynulom roku 2017 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 

Výročná správa  oddielu rýchlostnej kanoistiky ŠKP Bratislava za rok 2017. 
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 Rok 2017 bol opäť jedným z úspešných rokov pre pretekárov nášho oddielu 

rýchlostnej kanoistiky .V reprezentačnom družstve SR sme mali zaradených pretekárov: 

Mládková Ivana, Tarr Juraj, Vlček Erik, Myšák Denis, Linka Tibor, Krajčovič Marek, 

Michálek Matej , Jakubík Gábor v družstve mládeže Ružič Patrik.   Pretekári v kategórii 

dospelých sa zúčastnili pretekov Svetového pohára v Szegede a Belehrade. Na ME Plovdiv 

14.-17.7.2017 sa umiestnili nasledovne : K4muži 1000m( Vlček –Tarr-Linka-Myšák)   3. 

miesto  , K4 500 m muži  ( Vlček-Tarr-Linka-Myšák) 2. miesto. Na MS Račice23. -27.8.2017 

sa umiestnili nasledovne: K4 muži 1000 m ( Jakubík + Dukla) 5. Miesto,K2muži  500 m 

(Vlček- Linka)4. Miesto, K4 500m ( Tarr-Vlček-Linka-Myšák) 5. Miesto, K1 ženy 500m ( 

Mládková) 8.miesto, K1 ženy 200m ( Mládková) 7. Miesto, K1 muži 5000 m Krajčovič) 20. 

Miesto. 

 Pretekári nášho oddielu boli aj v roku 2017 oporou reprezentačného tímu SR  a na 

pretekoch medzinárodnej úrovne dosahujú mimoriadne výsledky. 

 Na úrovni oddielovej- výkonnostný šport bol pre nás rok 2017 uspokojivý. Naši mladí 

pretekári sa pravidelne zúčastňovali pretekov Slovenského pohára , na Majstrovstvách SR 

sme získali celkom  dve  1.miesta ( Krajčovič Marek K1 muži ,Ružič Patrik C1 12r.) , jedno 

2.miesto( Guspanová Patrícia C1 juniorky), ),štyri   3.miesta (  Guspanová Patrícia C1 

juniorky,Michálek Matej K1 muži ) jedno 4.miesto( Švasta Ján C1 3 roč. v roku 2017 nám 

pribudli ďalší najmladší členovia v kategóriách chlapci a diečatá 9-12 roční s ktorými   

aktívne pracujeme športovej  prípravky  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) , 

p.Andrej Wiebauer(ŠCP Ba),  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, posilňovacie a špeciálne tréningy na trenažéroch v rámci 

prípravy na pretekársku sezónu. V uplynulej sezóne tak ako v roku 2016 nám jarnú a letnú 

časť sezóny  skomplikovalo  neskoršie poskytnutie finančnej dotácie na športovú činnosť ( 

v novembri 2017), 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 2017 

 

Minulý rok bol veľmi náročný, no úspešný. Nastali zmeny v počte trénerov i zložení 

výkonného výboru klubu. Klubovými trénermi zostali Gaba Hochschornerová a Juraj Černý, 

od júla k nim pribudol Michal Hapák. Organizačná zmena Slovenskej kanoistiky v roku 2017 

znamenala, že okrem TSM ŠKP Bratislava, kde sa novým trénerom stal Martin Janata, bolo 

vytvorené aj Stredisko vrcholového športu a trénerom pre kategóriu K1 sa stal Matej Vajda 

a pre C1 Patrik Gajarský. K trénerovi Športového centra polície Pavlovi Ostrovskému 

pribudol bývalý pretekár Matúš Hujsa. Výkonný výbor funguje v zložení Zora Hujsová, 

Danka Hujsová, Gaba Hochschornerová a Maťo Janata. Podľa potreby tréneri zvolávajú 

trénersku radu, kde riešia všetky veci ohľadom pretekárov a starostlivosti o nich. 

 

 Celkový počet členov ŠKP k 31.12.2017 bol 191. Narástol predovšetkým počet detí. 

Aktuálne máme 109 pretekárov, z toho 62 mládežníckych do 19 rokov a 31 náborových. 

V lete a po sezóne k nám prestúpila časť šikovných detí zo Slávie, Žiliny i KVSKV a 31 detí 

je z dvoch náborových pretekov, ktoré sme zorganizovali počas prázdnin v Čunove. Klub 

spolu s rodičmi sa všetkým pretekárom snaží poskytnúť čo najlepšie podmienky.  

Naši pretekári sa zúčastili všetkých slovenských pohárov dospelých a žiakov, 

majstrovstiev Slovenska vo všetkých kategóriách (slalom, šprint, zjazd) pretekov a sústredení 

na Slovensku i v zahraničí počas celej sezóny. Pretekári i ostaní členovia mali opäť k 

dispozícii plaváreň v Iuvente v nedeľu poobede, telocvične, klubovú posilňovňu a novú saunu 

v našej lodenici. 

  

 Náš klub minulý rok zorganizoval troje preteky v Čunove – 2 kolá Slovenského 

pohára dospelých, Majstrovstvá Slovenska dospelých a dorastu a medzinárodné preteky 

kategórie ICF Bratislava Open. Naši členovia tiež aktívne prispeli k vydareným 

majstrovstvám sveta juniorov a do 23 rokov. 

 

  Aj v roku 2017 sme pokračovali vo zveľaďovaní priestorov – spojazdnili sme saunu, 

dali nový nábytok do detskej šatne a do vonkajšieho prístrešku. Tréneri spolu s rodičmi na 

pravom brehu kanála prestavali nevyužitý prístrešok na nový hangár na lode a miesto na 

prezliekanie či oddych medzi tréningami. Počas leta mládežnícki tréneri Juraj Černý, Maťo 

Janata a Michal Hapák zorganizovali 3 týždenné tréningové kempy a deti si tak skutočne užili 

prázdniny pri vode a zlepšovali svoje výkony.  

 

V októbri sme sa tradične všetci stretli na brigáde pri guláši, prasiatku 

a zákuskoch, zveľadili okolie lodenice, vyčistili vnútorné priestory, pripravili sme miestnosť 

na ďalší trenažér, ktorá zatiaľ slúži na opravu lodí pred sezónou a začali stavať nový hangár 

pre lode pred lodenicou a musíme ho tento rok dokončiť. Tento bude jednoduchší na 

manipuláciu s loďami pre tie najmladšie deti, ktoré majú často problém vymanévrovať 

s loďou von s vnútorného hangára.  

  
 Pred 3 rokmi si naši tréneri dali za ciel získať nové deti do klubu a začať budovať 

poriadnu členskú základňu. Momentálne sme v situácii kedy máme vôbec historicky najviac 

žiakov v našom oddieli. 

 

Na MSR žiakov a si naši pretekári viedli tiež veľmi dobre a poobsadzovali aj medailové 

pozície, napríklad v kajaku vyhral Ilja Buran a Maxo Derydt skončil tretí.  
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 Sezóna dorastu bola náročnejšia. Absolvovali veľké množstvo pretekov, ktoré bude 

treba zredukovať v nasledujúcej sezóne a viacej sa zamerať na tréningovú činnosť na vode 

ako aj ostatné zložky prípravy. Celkovo sezónu hodnotíme pozitívne a vytvorila nám 

predpoklady na úspešné absolvovanie nominačných pretekov v sezóne 2018 ako aj 

mládežnícke olympijské hry. 

  

Na MSR dorastu a seniorov v Čunove v provizórnych podmienkach pri nízkom stave 

vodynaša mládež predviedla skvelé výkony. V kategórií C1 DM Ľudo Macúš a Fedor 

Červenka obsadili 1. a 2. Miesto, v kategórií K1 DM a DS Kika Ďurecová a Emka Luknárová 

obsadili 1. a 2. miesto a v kategórií C1 ženy Emka Luknárová a Mahu Ďurecová obsadili 1. a 

3. miesto. 

 

U seniorov skončila Kika Ďurecová 3. v kategórií K1, Maťo Beňuš 2. v C1, Rišo 

Macúš 3. v K1 a v kategórií C2 Škantíci skončili 1. a Matúš Gewissler a Juraj Skákala 3.. 

 

Po 7 rokoch sme sa v konečnom poradí Slovenského pohára klubov opäť umiestnili 

suverénne na prvom mieste v slalome, zjazde aj šprinte u seniorov aj u žiakov. Veríme, že to 

budúci rok obhájime a získame ešte viac medailí. 

 

 

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

Hochschornerovci, Ladislav a Peter Škantárovci. Na svetových pohároch reprezentovala aj 

Kristína Nevařilová, Radoslav Mikó a Richard Macúš a ten nás reprezentoval aj na 

majstrovstvách Európy do 23 rokov v Nemecku.  

 

V reprezentácií do 23 rokov: Andrej Málek, Radoslav Mikó, Emanuela Luknárová a 

Juraj Skákala s Matúšom Gewisslerom  

 

V juniorskej reprezentácií: Matej Pašek a Ľudovít Macúš.   

 

Zopár najlepších medzinárodných výsledkov našich pretekárov: 

 

Peťo a Aťo Škantárovci:   2. MS a 1. 4.kolo SP  

Maťo Beňuš:    1.MS v 3xC1 a 2. MS šprint 

Matúš Gewissler, Juraj Skákala:  1. MS U23 

Katka Kopúnová   3. MS v šprinte C2 s Barborou Kortišovou 

Ilja Buran:     1. miesto na všetkých ECA cup U14, ktorých sa zúčastnil 

 

 

 

 

VYHODNOTENIE ČINNOSTI BOXERISTICKÉHO ODDIELU  ZA ROK 2017  

 
      Predsedom oddielu bol  Štefan Sedláček.  Dôležitú pozíciu v činnosti zastávali tréneri  Mgr. 

Pavol Hlavačka, PhD a  Ing. Tibor Hlavačka. 

Najúspešnejšími športovcami v oddiely v roku 2017 boli nasledovní športovci: 

 

Matúš Strnisko  -      Majster SR 
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- 9.miesto na ME, Kharkov UKR 

- 1.miesto medzinárodný turnaj „Pohár osvobodzení“, Plzeň CZE 

- 2.miesto medzinárodný turnaj AIBA 4Nations, Budapešť HUN 

- Víťaz medzištátneho zápasu Maďarsko – Slovensko  

 

Michal Takács  -      Majster SR 

- 9.miesto na ME, Kharkov UKR 

- 1.miesto medzinárodný turnaj „Pohár osvobodzení“, Plzeň CZE 

- 1.miesto medzinárodný turnaj AIBA 4Nations, Budapešť HUN 

- Víťaz medzištátneho zápasu Maďarsko – Slovensko  

 

Michael Ballai  -      Majster SR 

- 1.miesto na medzinárodnom turnaji „M.J.Cyrana“, Rybnik, POL  

- 3.miesto medzinárodný turnaj „Pohár osvobodzení“, Plzeň CZE 

- V najvyššej domácej súťaži I.SLB víťaz všetkých zápasov 

 

Peter Kontár  -      Majster SR  

 

Mário Mackanič -      Vicemajster SR 

- V najvyššej domácej súťaži I.SLB víťaz všetkých zápasov 

 

Adrien Amcha  -      Majster SR  

- 1.miesto na medzinárodnom turnaji „M.J.Cyrana“, Rybnik, POL  

- V najvyššej domácej súťaži I.SLB víťaz všetkých zápasov 

 

Rudolf Palenčár -      Majster SR  

- 3.miesto na medzinárodnom turnaji AIBA „M.J.Tormu“, Praha, CZE 

- 2.miesto na medzinárodnom turnaji „M.J.Cyrana“, Rybnik, POL  

- v najvyššej domácej súťaži I.SLB víťaz všetkých zápasov 

 

Christopher Bartoň -      Majster SR  

 

Ladislav Horváth -      Majster SR 

- Účastník ME žiakov, Valcae ROU 

- 1.miesto na medzinárodnom turnaji Olympijských nádejí, Nitra SVK 

- 1.miesto na medzinárodnom turnaji „M.J.Krasnozova“, Krunow POL 

- V najvyššej domácej súťaži I.SLB víťaz všetkých zápasov 

 

 
 

Krasokorčuliarsky oddiel 

Krasokorčuliarsky oddiel v roku  2017 skončil z 27 klubov štartujúcich v Slovenskom 

pohári na 1. 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 Lucia 

Myslivečková – Lukáš Csölley  16. miesto na ME.  O postup na ZOH 2018 bojovali na 

kvalifikačnom preteku v Oberstdorfe , kde sa umiestnili na 5. mieste a na ZOH postúpili.   

Nicole Rajičová v roku 2017 obsadila 6. miesto na ME a 17. Miestom na MS si 

vybojovala účasť na ZOH 2018.  
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Všeobecne možno konštatovať, že výkony našich pretekárov sa každoročne zlepšujú 

a skutočnosť, že na ZOH v budúcom roku budú štartovať 3 členovia Krasokorčuliarskeho 

oddielu ŠKP Bratislava je pre tento oddiel najväčší úspech od jeho založenia v roku 1994. 

 

Hokejový oddiel  

V roku 2017 hokejový oddiel ŠKP Bratislava pracoval so ženským tímom aj s chlapčeným 

mládežníckym tímom. Chlapci štartovali v lige kadetov a v 1.lige dorastu. Káder chlapcov bol 

podľa potreby dopĺňaný dievčatami. Odborné vedenie chlapčenského tímu mal v kompetencii 

Zdeno Cíger a Miroslav Miklošovič. V základnej časti kadetskej súťaži regionálnej časti 

západ obsadili 1.miesto a postúpili do turnaja o postup do TOP 12 tímov Slovenska. V 1.lige 

Dorastu v regionálnej časti západ obsadili 1.miesto a postúpili do nadstavby.  

Športová výkonnosť hráčov mala stúpajúcu tendenciu čo sa odrazilo aj na nominovaní do 

reprezentačných celkov Slovenska do 15 rep. do 16 rokov – Oliver Nemec, Libor Nemec, 

Branislav Korytko, Žigmund Polák, Igor Polák, Dávid Mrva.   

Tím dievčat naďalej združoval reprezentantky do 18 rokov ako aj hráčky seniorského tímu 

žien Slovenska prevažne do 24 rokov. Tím dievčat odohral v Slovenskej súťaži žien 16 

zápasov/ 16 výhier. 

Okrem toho dievčatá odohrali zápasy v chlapčenskej súťaži kadetov ako aj v 1.Lige Dorastu. 

Vynikajúca bola spolupráca s oboma trénermi chlapčenského tímu a dievčatá absolvovali 

nielen zápasy ale aj tréningy s tímom.  

 

Hlavnou súťažou a prioritou tímu dievčat bola medzinárodná súťaž EWHL (Elite Women´s 

Hockey League) v období január – marec 2017 odohrali 10 zápasov. Konečné umiestnenie 

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

3.miesto. Medzinárodná súťaž slúžila na porovnávanie výkonnosti s TOP tímami Európy 

(Viedeň, Salzburg, Budpaešť, Bolazno, Almaty, Hidovre, Neuberg). Zápasy slúžili ako 

príprava hráčok na Majstrovstvá sveta hráčok do 18 rokov resp. senioriek. V auguste sa tím 

zúčastnil na špičkovom medzinárodnom turnaji v českom Příbrame kde si zmerali sily 

s ruskou Ufou, nemeckým Planeggom, rakúskou Viedňou a maďarskou Budapešťou. 

V období august – december 2017 v medzinárodnej súťaži EWHL odohrali dievčatá 12 

zápasov. 

 

Tím bol zložený : brankárky: Fujimagari (CAN) august – december, Rišianová január – 

marec, Lettrichová, Zimková september - december, obrankyne : Zálešáková január - 

november, Čurmová, Klimášová,T.Ištocyová január - marec,  Cagáňová, Kučerková, 

Králiková, Drábeková, Vragová, Vysokajová, Fruhauf september - december  útočníčky – 

Kapustová, Ihnaťová, Obercianová všetky v období január - marec, Korenková, Trebulová, 

L.Ištocyová, Honečková, Ágoštonová, Kúbeková, Fáberová, Košecká, Maskaľová, 

Rumanová.   
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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 (január – marec), Asistent trénera 

– Peter Kúdelka (od februára ako hlavný tréner) , asistent trénera - Peter Šaradín (máj – 

august), Petra Pravlíková (október- december), Tréner brankárok – Stanislav Kubuš (január – 

marec), Roman Mega (august – december),  Lekárka – MUDr. Lucia Mihaleová, Kondičný 

tréner – Róbert Kresťanko (január – marec), Fyzioterapeutka – Milica Mislovičová, Servisný 

pracovník – Vladimír Nemček.     

Rok 2017 hodnotíme ako úspešný s dôvodu: 

 1.) Výbornej práce s mládežou najmä chlapčenského tímu kadetov a dorastu pod vedením  

špičkových trénerov  Z.Cígerom a M.Miklošovičom.   

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

reprezentačných tímov Slovenska žien a junioriek (do 18 rokov), ktorého boli naše hráčky 

dôležitou súčasťou. 

 

Hádzanársky oddiel ŠKP Bratislava v roku 2017 

Počet členov: 223 

Družstvá prihlásené v súťažiach: 18 družstiev 

Seniori: 3 družstvá – muži Extraliga, muži 1.liga, 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 Kostka/ Pčola Extraliga  7     
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2 A-družstvo ženy   Ž Hložek 
WHIL -

Slovensko 
5     

3 B-družstvo muži M Polčík 1.liga 5   

3 starší dorastenci M Kostka     
1. Dorastenecká 

liga 
1 

4 mladší  dorastenci  M Orosz     
1. Dorastenecká 

liga  
7 

5 mladší dorastenci B M Barta     
2. Dorastenecká 

liga 
5 

6 staršie dorastenky  Ž Lešková     
1. Dorastenecká 

liga 
7 

7 mladšie dorastenky  Ž 
Lešková/Majzún

ová 
    

1. Dorastenecká 

liga 
8 

8 starší žiaci A M Barta/Mikes     M-SR 6 

9 starší žiaci B M Mikes     BKZH 5 

10 staršie žiačky A Ž 
Lešková/Majzún

ová 
    M-SR 1 

11 mladšie žiačky  Ž Majzunová     M-SR 11 

12 mladší žiaci A M Matejovič/Barta     M-SR 1 

13 staršie žiačky B Ž Majzúnová     BKZH 5 

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 

1 Oliver Orosz 26.09.1996 hádzaná 2.-8.1.2017 Hlohovec 

Kvalifikácia 

o postup na MS 

juniorov 

2 Lukáš Gálik 07.07.1996 hádzaná 2.-8.1.2017 Hlohovec 

Kvalifikácia 

o postup na MS 

juniorov 
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3 Michal Mráz 1.5.1997 hádzaná 2.-8.1.2017 Hlohovec 

Kvalifikácia 

o postup na MS 

juniorov 

4 Juraj Chlepko 22.10.1997 hádzaná 2.-8.1.2017 Hlohovec 

Kvalifikácia 

o postup na MS 

juniorov 

5 Vajk Pomichal 22.07.1997 hádzaná 2.-8.1.2017 Hlohovec 

Kvalifikácia 

o postup na MS 

juniorov 

6 Jakub Prokop 21.8.1998 hádzaná 2.-8.1.2017 Hlohovec 

Kvalifikácia 

o postup na MS 

juniorov 

    26.-28.3.2017 Bratislava 

Medzištátne 

zápasy s 

 Rakúskom 

    23.-28.10.2017 Michalovce 
Medzištátne 

prípr.zápasy 

7 Jozef Tomašek 26.05.1997 hádzaná 2.-8.1.2017 Hlohovec 

Kvalifikácia 

o postup na MS 

juniorov 

8 
Richard 

Modrovský 
19.12.2000 hádzaná 11.-18.6.2017 Záhreb 

Beach Handball 

Open Champion 

    1.-8.7.2017 
Švédsko, 

Gotheborg 

Mens 17 

Europian Open 

Champion 

    6.-10.12.2017 
Szcyrk, 

Polsko 

Turnaj 

Olympijských 

nádejí 

    23.-29.10.2017 Púchov Medzišt.zápasy 

    5.-8.2.2017 Bratislava 
Medzišt.zápasy s 

Maďarskom 

9 Samuel Janoška 27.04.1998 hádzaná 23.-28.10.2017 Michalovce 
Medzištátne 

prípr.zápasy 

10 Jakub Novák 25.11.1998 hádzaná 26.-28.3.2017 Michalovce 
Medzištátne 

prípr.zápasy 

11 
Stanislav 

Márnota 
4.2.1998 hádzaná 2.-5.2.2017 Bratislava Prípr.zápas s ČR 

12 Michal Koller 19.12.2001 hádzaná 11.-18.6.2017 Záhreb 
Beach Handball 

Open Champion 
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    1.-8.7.2017 
Švédsko, 

Gotheborg 

Mens 17 

Europian Open 

Champion 

    6.-10.12.2017 
Szcyrk, 

Poľsko 

Turnaj 

Olympijských 

nádejí 

    23.-29.10.2017 Púchov Medzišt.zápasy 

    5.-8.2.2017 Bratislava 
Medzišt.zápasy s 

Maďarskom 

13 
Vladimír 

Ratkovský 
19.12.2001 hádzaná 1.-8.7.2017 

Švédsko, 

Gotheborg 

Mens 17 

Europian Open 

Champion 

14 Oliver Ostrihoň 22.7.2000 hádzaná 1.-8.7.2017 
Švédsko, 

Gotheborg 

Mens 17 

Europian Open 

Champion 

    6.-10.12.2017 
Szcyrk, 

Polsko 

Turnaj 

Olympijských 

nádejí 

    23.-29.10.2017 Púchov Medzišt.zápasy 

15 Samuel Kišš 30.8.2001 hádzaná 6.-10.12.2017 
Szcyrk, 

Polsko 

Turnaj 

Olympijských 

nádejí 

    23.-29.10.2017 Púchov Medzišt.zápasy 

16 Tomáš Kysel 7.10.1990 hádzaná 24.-30.10.2017 Poľsko 
Medzinárodný 

turnaj 

    3.-9.1.2017 Švajčiarsko 
Medzinárodný 

turnaj 

17 Marek Korbel 6.3.1995 hádzaná 24.-30.10.2017 Poľsko 
Medzinárodný 

turnaj 

    3.-9.1.2017 Švajčiarsko 
Medzinárodný 

turnaj 

18 
Krajčová 

Dominika 
20.11.1999 hádzaná 12.-15.1.2017 Švajčiarsko 

Medzinárodný 

turnaj 

19 
Linda 

Lomjanská 
24.10.1998 hádzaná 12.-15.1.2017 Švajčiarsko 

Medzinárodný 

turnaj 

20 
Tomašechová 

Lucia 
30.05.2000 hádzaná 6.-21.8.2017 Michalovce ME U17 

    26.-30.7.2017 Nemecko 
Medzinárodný 
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turnaj 

    30.4.-2.5.2017 Michalovce 

Medzištátne 

zápasy s 

Rumunskom 

    17.-22.7.2017 Michalovce 

Medzištátne 

zápasy s POL 

CRO 

    12.-17.3.2017 Bratislava 
Medzištátne 

zápasy s ČR 

21 
Trúnková 

Nikoleta 
23.9.1998 hádzaná 11.-20.3.2017 Michalovce 

Kvalifikácia 

o postup na ME 

junioriek 

    12.-15.1.2017 Švajčiarsko 
Medzinárodný 

turnaj 

    26.-28.2.2017 PB 
Medzištátne 

zápasy s ČR 

22 Edina Horváth 1.1.2001 hádzaná 12.-17.3.2017 Bratislava 
Medzištátne 

zápasy s ČR 

    19.-26.11.2017 Poľsko 
Medzištátne 

zápasy s POL  

    31.5.-4.6.2017 Michalovce 

Medzištátne 

zápasy s 

Rumunskom 

23 
Miroslava 

Kocaníková 
24.4.2001 hádzaná 24.-30.9.2017 Púchov 

Medzištátne 

zápasy s ČR 

24 Nina Frajdt 30.9.2002 hádzaná 11.-17.12.2017 
Poľsko, 

Szcyrk 

Turnaj 

Olympijských 

nádejí 

25 
Dominika 

Csolleová 
23.4.2002 hádzaná 11.-17.12.2017 

Poľsko, 

Szcyrk 

Turnaj 

Olympijských 

nádejí 

26 
Michaela 

Špavorová 
10.6.2003 hádzaná 11.-17.12.2017 

Poľsko, 

Szcyrk 

Turnaj 

Olympijských 

nádejí 

 

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. 
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Zoznam telovýchovných ozariadení, ktoré využívame na zabezpečenie činnosti: 

 Telocvičňa Lekárskej fakulty Staré grunty Mlynská dolina 

 Telocvičňa Dom športu na Junáckej ulici 

 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 

 

V roku 2017 sme pokračovali v realizácii nasledovných projektov naštartovaných v 

minulosti: 

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

základných škôl z Bratislavy a okolia. 

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

Gercenova (2 krúžky), Záporožská, Vetvárska, Železničná, Rusovce-Vývojová, 

Ivanka-Štefánikova 

 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 2017/18 prebieha realizáciu, od 1.7.2017.  

 ŠKP akadémia – v sezóne 2017/18 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. 
 

 

 

Bežecký oddiel 

Členovia bežeckého oddielu sa počas roku 2017 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  

roku 2017 sme mali členskú základňu klubu 67 členov a v roku 2017 68 členov (r. 2015:43). 
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Taekwondo oddiel vykonával svoju činnosť na základnej škole Tilgnerova 14 

v Karlovej Vsi a z tejto mestskej časti má aj najviac členov, avšak po problémoch 

s rekonštrukciou a následnými problémami so statikou strechy v priestoroch telocvicní na 

tejto škole sa oddiel presťahoval na Gymnázium Bilíková. Oddiel zároveň trénuje v Stupave, 

kde v roku 2017 trénoval v priestoroch pohybového štúdia Sunéčko po Najmladší člen je 

ročník 2011 a v tomto roku sa nám darilo pokračovať aj  v spojení cvičenia detí a 

rodičov/veteránov, čo prispelo aj k zlepšeniu atmosféry na tréningoch a vynikajúcemu 

spojeniu detí a rodičov športom. 

V roku 2017 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. Predovšetkým skvelou akciou bolo medzinárodné 

sústredenie v lete v Zlatníckej doline. 

  

Zápas 

   

Poomsae 

   

TURNAJ TYP 

1. 

miesto 

2. 

miesto 

3. 

miesto Pretekárov 

1. 

miesto 

2. 

miesto 

3. 

miesto Pretekárov 

Falcon CUP 

11.2.2017 

Rimavská 

Sobota Domáci 4 3 2 9 - - - - 

Budapest OPEN 

18.2.2017 

Budapešť Zahraničný 1 - 1 3 - - - - 

TNT CUP 

18.3.2017 

Tulln Zahraničný 3 7 5 16 2 0 0 5 

Trenčín Open 

8.4.2017 

Trenčín Domáci 5 8 - 14 - - - - 

Cassovia Open 

13.5.2017 

Košice Domáci 3 2 3 9 1 1 3 7 

Karlovac Open 

27.5.2017 

Karlovac Zahraničný - 2 2 8 - - - 3 

BRATISAVA 

OPEN 10.6.2017 

Bratislava Domáci 2 6 10 21 - - - - 

Black Tiger Cup 

23.9.2017 Snina Domáci 3 2 1 6 - - - - 

Protivín Cup 

21.10.2017 Zahraničný 3 1 4 8 

    Prague Open 

04.11.2017 

Praha Zahraničný 3 1 2 10 1 - - 3 

Ilyo Cup Domáci 4 3 1 7 1 - 2 7 
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19.11.2017 

Košice 

CHRISTMAS 

TOURNAMENT  

9.12. -10 

.12.2017 

Pelhřimov Zahraničný 1 1 4 7 - - - - 

MSR 16.12.2017 

Košice Domáci 7 1 1 9 1 7 7 16 

 
SPOLU 39 37 36 

 
6 8 12 

  

Domáce turnaje: 

Vroku 2017 sa konali 7 turnajov na zápas a z toho 2 turnaje aj poomsae, a 

vyvrcholením týchto turnajom sú Majstrovstvá SR.  

1.kololigy Zápas, 11.2.2017, RimavskáSobota 

2.kololigy Zápas, 8.4.201,Trenčín 

3.kololigy Zápas/1.kolo poomsae, 13.5.2017, Košice 

4.kololigy Zápas, 10.6.2017, Bratislava 

5. kololigy Zápas, 23.9.2017, Snina 

MSRZápas+Poomsae, 16.12.2017, Košice  

 

Medzinárodné turnaje: 

 

1. TNT CUP 18.3.2017,Tulln an der Donau (Rakúsko) 

2.KARLOVAC OPEN 27.5.2017 , Karlovac (Chorvátsko)  

3. Protivín Cup 21.10.2017 Protivín (Česká republika) 

4. Prague Open, 4.11.2017 Praha(Česká republika) 

5. Christmas tournament, 9-10.12.2017, Pelhřimov (Česká republika)  

   

Celkovo sme na týchto turnajoch získali: 

45 – zlatých medailý 

45 – strieborných medailý 

48 – bronzových medailý 

Za rok 2017 boli v klube vyhodnotení a ocenení najúspešnejší pretekári: 

  

Zápas 

      

Poomsae SPOLU 

 

Turajov 

1. 

miesto 

2. 

miesto 

3. 

miesto Medailí 

1. 

miesto 

2. 

miesto 

3. 

miesto Medailí Medailí 

Matejka 

Matúš 11 7 1 3 11 4 1 - 5 16 

Čuvara 

Aaron 13 7 2 3 12 - - 1 1 13 

Németh 

Viktor 8 5 2 1 8 - 1 - 1 9 

Mamuti 

Hamza 9 5 2 - 7 - - - 0 7 
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Salayová 

Alexandra 9 3 2 - 5 - - - 0 5 

Zagyiová 

Natália 13 2 4 5 11 - - 3 3 14 

Gregorová 

Martina 7 2 1 - 3 - - - 0 3 

Špatina 

Adam 6 2 - 3 5 

 

1 

 
1 6 

Brindzíková 

Bianka 12 1 3 5 9 - - 2 2 11 

Salay Denis 10 - 6 3 9 - - 2 2 11 

 

V tomto roku sa nám podarilo usporiadať najväčší medzinárodný turnaj na Slovensku: 

 Bratislava Open 2017 a uspieť na Majstrovstvách Slovenska v taekwondo 16.12.2017 

v Košiciach, kde sme získali 5.miesto ako klub. Celkovo sme získali zhodne po 8 medailý 

zlatých, strieborných aj bronzových v individuálnych kategóriách.  

 

Za rok 2017 bol medzi najúspešnejšími pretekármi Slovenskej asociácie vyhodnotení 

aj náš pretekár: 

Kategória zápas :Mladší kadeti: Matúš Matejka, ŠKP Bratislava Ryong TKD 

Kategória poomsae :Mladší kadeti: Matúš Matejka, ŠKP Bratislava Ryong TKD 

 

V rámci reprezentácie Slovenska sa nám nepodarilo presadiť žiadneho pretekára, 

kedže prevažná väčšina pretekárov sú stále začiatočníci.  

Finančné náklady boli predovšetkým vynaložené na športovú činnosť a nákup 

materiálu. (viď.tabuľka) Klub Ryong vlastní vlastné „tatami“(športová podlaha) 

a elektronické zariadenia a elektronické vesty DAEDO a Zemita na špeciálnu prípravu 

zápasníkov a možnosť vykonávania turnajov. 

 

 

 

Oddiel brokovej streľby  roku 2017. 

  V roku 2017 pracoval Oddiel brokovej streľby v tomto zložení: 

Predseda oddielu :  Ing. Juraj Sedlák 

Členovia výboru :   Mgr. František Fecko 

    Ing. Štefan Zemko 

Počet členov klubu: 22+ 1 člen pribudol v októbri 2017 

Počet aktívnych členov:  14 

v juniorských kategóriách:    6 
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v dospelých kategóriách:    8 

Počet trénerov:     2 

   

 V roku 2017 sa členovia OBS ŠKP Bratislava pripravovali a zúčastnili na všetkých 

vrcholových medzinárodných podujatiach. Hlavným cieľom sezóny bol štart na ME v Baku 

a MS v Moskve. Zúčastnili sme sa i na SP na Cypre. 

 Podarilo sa nám získať 2 finálové umiestnenia a 7 umiestnení do 15.miesta v 

individuálnych súťažiach.   

Na  M SR 2016 sme získali 6 titulov Majstra Slovenska, 4 strieborné medaile a 5 

bronzových medailí v individuálnych súťažiach. 

 

 Prehľad výsledkov členov ŠKP Bratislava v sezóne 2017: 

ME 2017, Baku, AZE: 

Kategória Ženy: 36 

12.miesto -  Danka Barteková 

32.miesto - Andrea Stranovská 

Družstvá Ženy: 9 

6.miesto - Barteková, Stranovská 

Kategória Juniorky: 22 

9.miesto - Vanesa Hocková 

Kategória Muži: 61 

37.miesto - Štefan Zemko  

 

Kategória Juniori: 38 

35.miesto - Dominik Lauko 

Kategória Mixy : 20 

13.miesto - Danka Barteková, Štefan Zemko 

17.miesto   -  Lauko Dominik  

 

MS 2017, Moskva, RUS 

Kategória Ženy: 65 
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8.miesto -  Danka Barteková 

65.miesto - Lucia Kopčanová 

Družstvá: 14 

7.miesto - Barteková, Kopčanová 

Kategória Juniorky: 37 

5.miesto - Vanesa Hocková 

Kategória Muži: 113 

76.miesto - Štefan Zemko  

Kategória Juniori: 56 

9.miesto - Dominik Lauko 

Kategória Mixy : 41 

6.miesto - Danka Barteková, Štefan Zemko 

34.miesto   -  Lauko Dominik  

 

SP Nicosia, CYP: 

Kategória Ženy: 58 

10.miesto -  Danka Barteková 

32.miesto - Andrea Stranovská 

Kategória Muži: 94 

51.miesto - Dominik Krčmár 

52.miesto - Štefan Zemko 

61.miesto - Dominik Lauko 

Majstrovstvá SR 2017, Trnava: 

Kategória Ženy: 

2.miesto - Andrea Stranovská 

3.miesto - Lucia Kopčanová 

Kategória Juniorky: 

1.miesto  - Schwarzová Vanessa 

Kategória Dorastenky: 
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1.miesto - Vanesa Hocková 

Kategória Muži: 

1.miesto - Štefan Zemko 

3.miesto - Dominik Krčmár  

4.miesto - Michal Majeský 

5.miesto - Filip Tekula 

7.miesto - Peter Zemko 

Kategória Juniori: 

1.miesto - Dominik Lauko 

Kategória Kadeti: 

1.miesto - Šimon Uhlík 

2. miesto - Nikolas Benkovský 

Kategória Mixy : 

1.miesto - Zemko Š., Stranovská 

3.miesto - Lauko, Hocková 

4.miesto - Krčmár, Kopčanová 

5.miesto - Zemko P., Schwarzová 

 

Majstrovstvá Slovenska - Open 2017, Trnava: 

Kategória Ženy: 

2.miesto - Andrea Stranovská                            

3.miesto - Lucia Kopčanová 

4.miesto - Vanesa Hocková 

7.miesto - Vanessa A. Schwarzová 

Kategória Muži: 

2.miesto - Štefan Zemko 

4.miesto - Dominik Krčmár 

5.miesto - Filip Tekula 

8.miesto -  Michal Majeský  
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9.miesto - Peter Zemko 

Kategória Juniori: 

2.miesto - Adam Konkolovský   

3.miesto - Dominik Lauko 

5. miesto - Šimon Uhlík 

7.miesto -  Nikolas Benkovský 

 

 

Vyhodnotenie činnosti streleckého oddielu za rok 2017: 

 

 Predsedom streleckého oddielu ŠKP Bratislava a finančným hospodárom oddielu bol 

Ing. Vincent Kubík (už 40 rokov). Podpredsedom a materiálovým hospodárom bol Martin 

Matúška a tajomníčkou Mária Kuchariková. 

 Činnosť organizačného pracovníka pre puškové disciplíny vykonával Štefan Braniš 

a pre pištoľové disciplíny Pavel Fajkus. 

 Činnosť trénerov mládeže vykonávali Michal Slavkovský, Vladimír Skýva, Ján Fabo, 

Pavel Fajkus,  Peter Zborovjan a Pavol Mizera. U dospelých pretekárov, sa okrem pretekárov 

zaradených do ŠCP Bratislava, vykonáva tréningová činnosť formou výberového poradenstva 

a konzultácií skúsenejšími športovcami oddielu. 

 Všetky uvedené funkcie a činnosti sú vykonávané na báze dobrovoľnosti a bez 

finančnej odmeny.  V tejto oblasti sa ani do budúcna nepredpokladajú podstatnejšie zmeny, či 

už v osobách ani v systéme činnosti. 

  V roku 2017 mal náš oddiel 187 platiacich členov. Z týchto členov bolo 165 

dospelých členov a 22 členov do 21 rokov, t.j. mládeže. Do streleckých súťaží sa aktívne 

zapojilo 74 členov oddielu. 

 V našom oddiele je 13 trénerov rôznych stupňov kvalifikácie s licenciou platnou do 

31.12.2019 a 10 rozhodcov s platnou licenciou do 31.12.2021. Z rozhodcov má 1 

medzinárodnú licenciu, 6 má A licenciu a 3 C licenciu.  

 V roku 2017 naši športovci na Majstrovstvách Slovenska vo všetkých vekových 

kategóriách získali 32 titulov majstra SR, 33 druhých miest, 25 tretích miest a ďalších 80 

umiestnení do 10 miesta. Týmito výsledkami náš oddiel potvrdil dominujúce postavenie 

v našom športe v rámci Slovenskej republiky. Najúspešnejšími boli naši športovci zaradení do 

ŠCP Bratislava Denis Červenka, Daniela Pešková, Lukáš Daniel a Samuela Ernstová. 

 Na reprezentácii SR na najvýznamnejších medzinárodných podujatiach sa zúčastnili: 

Majstrovstvá Európy zo vzduchových zbraní Maribor – Samuela Ernstová – 8.juniorka, Denis 

Červenka – 7. družstvo juniori, Ivana Štiavnická – 12. mix juniori. 

Majstrovstvá sveta juniori Suhl – Denis Červenka – 7. družstvo, Samuela Ernstová, Beáta 

Šályová, 
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Majstrovstvá Európy Baku – Denis Červenka – 7. družstvo juniori, Samuela Ernstová – 12. 

Juniorka, Beáta Šályová, 

Majstrovstvá Európy policajtov Kazaň – Martin Matúška, Lukáš Daniel, Marián Čačík, 

Gabriela Marhulíková. Na tieto majstrovstvá cestovali naši športovci s medailovými 

ambíciami. Na letisku vo Schwechate  „aktívna“ rakúska policajtka zadržala zbrane našich 

pretekárov pri nakládke do lietadla v rámci medzinárodných sankcií „zákaz vývozu zbraní do 

Ruskej federácie“. Našim pretekárom boli usporiadateľom majstrovstiev zapožičané len 

vzduchové zbrane a výsledky s cudzími zbraňami boli tomu adekvátne. 

 Na rok 2017 bola na základe výsledkov členov oddielu v roku 2016 poskytnutá nášmu 

oddielu dotácia z MV SR vo výške  45 410 euro. Zo SSZ bola na prácu s mládežou podľa 

počtu aktívnych mládežníkov oddielu  poskytnutá dotácia vo výške 7 020 euro. Ako 5 %-ná 

spoluúčasť k dotácii z MV SR bolo  z oddielových zdrojov prevedených 2 270 euro. Na 

činnosť sekretariátu ŠKP Bratislava oddiel uhradil  1061,70 euro. Členské príspevky na ŠKP 

boli 1 875,28 euro a na SSZ 960 euro. Podiel oddielu  na členskom príspevku ŠKP Bratislava 

do UNITOP SR predstavoval 199,60 euro. 

 Výška členských príspevkov v našom oddiele je už roky stabilizovaná a neuvažuje sa 

s jej zvyšovaním v roku 2018 ani v najbližších rokoch. 

 Z použiteľných zdrojov vo výške 54 700 euro bolo na MTZ vyčerpaných na nákup 

streliva .22 Schoonebeck 16 450 euro, na nákup streliva .22 R-50 15 000 euro a na drobné 

materiálové nákupy (dovyzbrojenie Janka Korínka, oblečenie Monika Nemečková) bolo 

vyčerpaných 2483 euro.  Na súťažnú činnosť oddielu bolo vyčerpaných 20 767 euro. 

 Predpoklad výšky dotácií na rok 2018 zatiaľ nie je známy. U dotácií z MV SR je 

okrem našich výsledkov, za ktoré sú dotácie poskytované, závislý od dosiahnutých výsledkov 

všetkých ŠKP v SR vo všetkých športových odvetviach. 

 U dotácie zo SSZ predpokladáme výrazný pokles dotácie (až o 50 %) z dôvodu 

nárastu počtu oprávnených poberateľov.  

  V súvislosti so získaním areálu v Príbelciach do vlastníctva SSZ sa však 

predpokladá zmena miesta konania súťaží. Prevažná väčšina súťaží z Domaniže sa premiestni 

do Príbeliec (Extraliga, M SR). Okrem nepríjemnej zmeny kvality príjazdových ciest do 

týchto areálov a tým aj predĺžením príjazdového času cca o 1 hodinu to nemá na našu činnosť 

zásadný vplyv.  Je možné očakávať pozitívnu zmenu v tom, že na strelnici v Príbelciach sa po 

celú sezónu budú na všetkých súťažiach využívať terčové zariadenia Ascor. Po dokúpení aj 

pištoľových zariadení Ascor sa výrazne skvalitnia všetky súťaže na tejto strelnici. 

 

 

   

 

4. ROČNÁ ÚČTOVNÁ UZÁVIERKA 

 ŠKP Bratislava dosiahol v roku 2017 kladný výsledok hospodárenia vo výške 4 313,01 Eur. 

Výsledok hospodárenia bol ovplyvnený zaúčtovaním štátnych dotácií vo výške 

354 716,98; získaním vlastných prostriedkov vo výške 217 908,35 a prijatých príspevkov 

z podielu zaplatenej dane 21 275,34 €. 
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CELKOVÉ VÝNOSY ŠKP BRATISLAVA V ROKU 2017 v € 

  593 900,67 

   353 965,78 dotácie MV SR 

  17 443,28 členské príspevky 

  26 518,17 oddielové príspevky 

  21 275,34 2% 

  22 001,00 štartovné zo súťaží, výchovné 

  148 098,77 zväzy, BHA, KŠHM,MČ Petržalka, Hl.mesto SR 

 2 556,00 slovenská boxerská federácia  

751,21 preúčtovanie odpisov do výnosov 

  1 280,00 tržby prenájom, organiz.mini turnajov  HO, oprava lode 

  11,12 bankové úroky, kurzové zisky 

  

     CELKOVÉ NÁKLADY ŠKP BRATISLAVA V ROKU 2017 v € 

         

589 587,66 
  117 389,90 materiál 

  8 208,33 energie TV Záporožská, lodenica Karlova Ves 

  1 232,03 opravy a udržiavanie SMV  

  79 289,12 cestovné - stravné, ubytovanie počas súťaží, sústredení 

   496,33 reprezentačné – VZ ŠKP BA, VV ŠKP BA, oddielové schôdze 

273 088,93 ostatné služby - nájmy, tréneri, doprava, regenerácia, ubytovanie, eko 

 22 812,91 mzdy, dohody – tréneri, eko, VO 

4 123,50 soc. a zdravotné poistenie z dohôd a miezd 

  495,41 stravné lístky 

  1 589,00 daň mestu pri ubytovaní, dial. poplatky 

  1 565,02 odpísanie nevymožiteľnej pohľadávky z r.2011 

 271,24 kurz. straty 

  77 162,74 výchovné, štartovné na súťažiach 

  1 110,31 poistné, bankové poplatky 

  751,20 odpisy 

  1,69 daň z úrokov 

  

           593 

900,67 výnosy 

       589 587,66 náklady 

  4 313,01 Hospodársky výsledok  
    

  5 . PREHĽAD VÝNOSOV PODĽA ZDROJOV A ICH POVODU 

 

         Text                        čiastka                     financovania 

Osobitné výnosy                       22 001,01                    vlastný 

Osobitné výnosy – kapitálovej dotácie       751,20                     verejný 

Prijatý dar SBF - mládež   2 556,00  vlastný 

Tržby                  1 280,00  vlastný   

Prijaté príspevky                                    43 961,45  vlastný 
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Úroky, kurzové zisky          11,12  vlastný 

Finančné príspevky             169 374,11   verejný    

Dotácie                                                 353 965,78                    verejný         

Spolu                                      593 900,67 

 

Prijaté príspevky     

Text                                           čiastka                          

Oddielové príspevky od FO                               26 518,17 

Členské príspevky                    17 443,28                         

Spolu                                              43 961,45 

 

Finančné príspevky 

Text                                           čiastka                          

Finančné príspevky zo zväzov a organ.         148 098,77 

Príspevky z podielu zaplatenej dane                21 275,34 

Spolu                                         169 374,11 

 

Dotácie 

Text                                           čiastka   

MV SR                                 326 985,78 

MV SR - OÚ Bratislava     20 180,00 

BSK          4 800,00  

Hl.mesto SR BA                                     500,00   

MČ Petržalka                                          1 500,00 

Spolu                                         353 965,78 

 

Osobitné výnosy 

Text                                             čiastka                          

Prijaté štartovné                                   12 100,00 

Ostatné - zaokrúhľovanie             0,01    

Výchovné                                     9 901,00 

Spolu                                          22 001,01 

 

 

6. PREHĽAD NÁKLADOV 

 

Text                                           čiastka                          

Spotrebované nákupy           117 886,23 

Energie                                         8 208,33                             

Služby                                      274 320,96 

Osobné náklady – mzdy, dohody+odvody     27 431,82 

Cestovné náhrady      79 289,12 

Dane a poplatky                      1 589,00 

Osobitné náklady                        77 162,74 

Odpisy                                               751,20 

Ostatné náklady                            2 946,57                                        

Spolu                                      589 585,97 

 

Služby 

Text                                                                    čiastka                          
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Nájomné - športoviská                           129 020,41 

Preprava športovcov a materiálu                         3 674,50 

Odmeny športových odborníkov                       51 392,80                              

Odmeny športovcov         21 855,68                                  

Ubytovanie počas sústredení a súťaží               33 063,76 

Služby spojené s prenájmom šport. objektov      2 162,48 

Telefóne služby                                                    1 217,43 

Regenerácia                                                          1 009,00 

Audit, semináre, zák. podpora POHODA             

zdrav. služba, organ. zabezpeč.súťaží  

správa domény, poštovné, vidimácie, 

propagácia,            10 447,14 

Prenájom mikrobusov             19 245,73  

Oprava a údržba športových zariadení + SMV     1 232,03                                        

Spolu                                                                 224 798,14 

 

Spotrebované nákupy 

Text                                                                    čiastka       
Materiál na zabez. činnosti        3 998,69 

Športový materiál              104 285,26 

Ceny,propagácia       8 411,01 

Pitný režim a podporné prostriedky        109,79 

Náklady na reprezentačné         496,33 

Prevádzka SMV          585,15 

Spolu                117 886,23 

 

Osobitné náklady 

Text                                                                    čiastka       
Štartovné, poplatky zväzom     44 103,56  

Výchovné          7 300,00 

Náklady spojené so sútredeniami       3 849,03  

Náhr.za stratu času dobrov.                             17 127,75 

Náklady dobrovoľníkov                   4 782,40 

Spolu         77 162,74 

 

Mzdové náklady 

Hrubé mzdy     22 812,91 

Sociálne a zdravotné poistenie    4 123,50 

Zákonné sociálne náklady        495,41  

Spolu:      27 431,82 

 

Ostatné náklady 

Poistné             584,93 

Bankové poplatky         525,34 

Kurzové straty, iné                    271,28            

Odpísanie pohľadávky z r.2011     1 565,02 

Spolu:                    2 946,57 

 

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  
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     určené 

a) Fyzickým osoby ktorým boli vyplatené z rozpočtu ŠKP BRatislava prostriedky 

prevyšujúce sumu 5 000,- €:  Kysel Tomáš, 5 139,- €, tréner hádzanej-mládeže. 

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

prostriedky prevyšujúce 5 000,- €: 

Po

r.č

. 

Dodávateľ 

IČO 

dodávat

eľa 

suma v 

€: 
Účel 

1 
CAL, s.r.o.,Partizánska cesta 3, 

Banská Bystrica 

44 001 

941 

16 

056,00 

hádzanárske sústredenie 

Skalka pri Kremnici 

2 
MEDAX-COM, s.r.o., Beothyho 5, 

Komárno 

46 592 

652 

 6 

300,00 
tréner hádzanej 

3 
Mgr.Zoltán Heister - H+H, 

Hlaváčikova 37, Bratislava 

11 827 

301 

14 016,

46 
prenájom haly – Mlyny 

4 
Ružinovský športový klub, 

Mierová 21, BA 

36 066 

257 

63 781,

08 
prenájom ľadovej plochy 

5 
Dom športu s.r.o., Slnečnicova 28, 

Šamorin 

35 862 

289 

21 415,

80 
prenájom športovej haly  

6 Tibor Štefánik 
37 716 

034 

47 990,

00 
Strelivo – športové zbrane 

7 
ŠKP servis, s.r.o., Záporožská 8, 

Bratislava 

35 813 

130 

19 821,

97 
prenájom mikrobusov 

8 
K.O.C.O.  s.r.o., Rezedova 18, 

Bratislava 

35 832 

401 

10 860,

00 

trénerské služby – Križan 

Peter  

9 
ŠKP-ŠPORT, s.r.o, Záporožská 8, 

851 01 Ba 

31 379 

530 

15 537,

64 

služby spojené 

s organizov.súťaží, športový 

materiál 

10 
Slovenský zväz hádzanej, 

Trnavská 37, 831 04 Ba 

30 774 

772 

13 003,

54 

náklady na rozhodcov 

a delegátov, registračné 

poplatky 

11 
f.KATSUDO s.r.o., Suvorovova 

17, 080 05 Prešov 

36 842 

176 

11 926,

80 
športový materiál pre box 

12 
Lusien Trans, Hôrky 36, 010 04 

Žilina 

44 363 

575 

7 622,4

0 

Strelivo do športových zbraní 

(FIOCCHI) 

13 
Šport hrou s.r.o., Drieňova 34, 821 

02 Ba 

 46 802 

118 

9 400,0

0 

organizačné zabezpečenie 

projektu Športom za duševné 

zdravie detí, prednášky 

14 
PROFLEX, s.r.o., Pustá 8, 841 04 

Ba 

17 521 

025 

5 247,0

0 

športové bundy, ceny do 

súťaží 

15 
Univerzita Komenského v Ba, 

Šafárikovo nám. 6, Bratislava 

00 397 

865 

7 817,9

2 
prenájom lodenice, energie 

 

8. Stav a pohyb majetku a záväzkov 

    Viď v účtovnej závierke Poznámky za rok 2017. 

9. Návrh na vysporiadanie výsledku hospodárenia 

        Hospodársky výsledok dosiahnutý za účtovné obdobie 2017 vo výške 4 313,01 € bol 

schválený 15.6.2017 na zasadnutí VV ŠKP.  Rozhodnutím bude výsledok hospodárenia 

preúčtovaný do položky nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov. 
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10. Zmeny vykonané v zakladajúcom dokumente a iných predpisoch 

V priebehu roka 2017 nebilo v zakladných dokumentoch ŠKP Bratislava vykonané žiadne 

zmeny. 

 11. Zmeny v zložení orgánov ŠKP Bratislava 

Na Valnom zhomaždení v roku 2017 bol do VV ŠKP Bratislava zvolený Ing.Ján hanko, ktorý 

predtým bol do VV kooptovaný po odstúpení  z VV ŠKP  Ing.Ľubomíra Orosza. 

12. Ďalšie údaje podľa predpisov ŠKP Bratislava 

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

 

Účtovná závierka za rok 2017 

 

 

 

 

 



Číslo faxu

/0
Číslo telefónu

/0

Obec

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

PSČ

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

Číslo

Zostavená dňa:

. . 2 0

(vyznačí sa x)

Účtovná závierka

riadna

Obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšu zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.
Údaje sa vypĺňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

E-mailová adresa

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za vedenie
účtovníctva:

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za zostavenie
účtovnej závierky:

Podpisový záznam
štatutárneho orgánu alebo
člena štatutárneho orgánu
účtovnej jednotky:

Strana 1MF SR 2013

zostavená

Schválená dňa:

. . 2 0

Daňové identifikačné číslo

IČO

UZNUJ_1

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

IČO

SID

mimoriadna schválená

Priložené súčasti účtovnej závierky

Súvaha (Úč NUJ 1-01)
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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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Poznámky (Úč  NUJ 3 – 01) IČO           /SID     
 

Čl. I. 
Všeobecné údaje 

(1) Údaje o zakladateľovi alebo zriaďovateľovi účtovnej jednotky: 

Údaje o zakladateľovi alebo zriaďovateľovi 
účtovnej jednotky: 

 

 

 

 

 

Dátum založenia alebo zriadenia účtovnej 
jednotky 

 

(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. 

Štatutárne orgány: 
(Štatutár, správna rada, predsedníctvo) 

 

 

 

 

 

 

 

Dozorný orgán: 
(Dozorná rada, revízor) 

 

 

 

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

Hlavná činnosť: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podnikateľská činnosť: 
 

 

(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   

z toho  počet vedúcich zamestnancov   

Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou    

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

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

 

 

(6) Údaje podľa čl. I, III a IV  sa uvádzajú v textovej podobe a tabuľkovej podobe.  
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Čl. II 
Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach 

(1) Informácia, či je účtovná závierka zostavená za splnenia predpokladu, že účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti. 

 

(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. 

Druh zmeny Dôvod 
Vplyv na hodnotu majetku, záväzkov, základného 

imania a výsledku hospodárenia 

   

   

   

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

Majetok a záväzky Spôsob oceňovania 

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   

e) dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou   

f) dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom   

g) dlhodobý finančný majetok   

h) zásoby obstarané kúpou   

i) zásoby vytvorené vlastnou činnosťou   

j) zásoby obstarané iným spôsobom   

k) pohľadávky   

l) krátkodobý finančný majetok   

m) časové rozlíšenie na strane aktív súvahy   

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

o) časové rozlíšenie na strane pasív súvahy  

p) deriváty  

q) majetok a záväzky zabezpečené derivátmi  

r) prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe finančného prenájmu  

(4) Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku, pričom sa 
uvádza doba odpisovania, použité sadzby odpisov a odpisové metódy pri určení účtovných odpisov. 

Druh dlhodobého majetku Doba odpisovania Sadzby odpisov Odpisová metóda 

    

    

    

    

    

    

(5) Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku – účtovná jednotka uplatňuje:  

Opravné položky Rezervy 
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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) 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. 

Tabuľka k čl. III ods. 1  o stave a pohybe dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku: 
Tabuľka č. 1 

  

Nehmotné 
výsledky 

z vývojovej 
a obdobnej 
činnosti 

Softvér 
Oceniteľné 

práva 

Ostatný 
dlhodobý 
nehmotný 
majetok 

Obstaranie 
dlhodobého 
nehmotného 

majetku 

Poskytnuté 
preddavky na 

dlhodobý 
nehmotný 
majetok 

Spolu 

Prvotné ocenenie - stav na začiatku 
bežného účtovného obdobia 

         

prírastky            

úbytky           

presuny          

Stav na konci bežného účtovného 
obdobia          

Oprávky – stav na začiatku bežného 
účtovného obdobia          

prírastky            

úbytky           

Stav na konci bežného účtovného 
obdobia          

Opravné položky – stav na začiatku 
bežného účtovného obdobia 

         

prírastky            

úbytky           

Stav na konci bežného účtovného 
obdobia 

         

Zostatková hodnota 

Stav na začiatku bežného účtovného 
obdobia          

Stav na konci bežného účtovného 
obdobia 

         

 

Tabuľka č. 2 

  Pozemky 
Umelecké 

diela 
a zbierky 

Stavby 

Samost. 
hnuteľné 

veci 
a súbory 
hnut. vecí 

Dopravné 
prostried-

ky 

Pestova-
teľské 
celky 

trvalých 
porastov 

Základné 
stádo 

a ťažné 
zvieratá 

Drobný 
a ostatný 
dlhodobý 
hmotný 
majetok 

Obst. 
dlhodob. 

hmotného 
majetku 

Poskyt 
predd. na 
dlhodobý 
hmotný 
majetok 

Spolu 

Prvotné ocenenie - stav 
na začiatku bežného 
účtovného obdobia 

               

prírastky                  

úbytky                 

presuny                

Stav na konci bežného 
účtovného obdobia                
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Oprávky – stav na 
začiatku bežného 
účtovného obdobia 

               

prírastky                  

úbytky                 

Stav na konci bežného 
účtovného obdobia 

               

Opravné položky – stav 
na začiatku bežného 
účtovného obdobia 

               

prírastky                  

úbytky                 

Stav na konci bežného 
účtovného obdobia                

Zostatková hodnota 

Stav na začiatku bežného 
účtovného obdobia 

               

Stav na konci bežného 
účtovného obdobia                

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

Prehľad dlhodobého majetku Výška majetku 

  

  

  

  

 

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

Dlhodobý majetok Spôsob poistenia Výška poistenia 

   

   

   

   

 
(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. 

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

  

Podielové 
cenné 

papiere 
a podiely 

v obchodnej 
spoločnosti 
v ovládanej 

osobe 

Podielové 
cenné 

papiere 
a podiely 

v obchodnej 
spoločnosti 

s podstatným 
vplyvom 

Dlhové 
cenné 

papiere 
držané do 
splatnosti 

Pôžičky 
podnikom 

v skupine a 
ostatné 
pôžičky 

Ostatný 
dlhodobý 
finančný 
majetok 

Obstaranie 
dlhodobého 
finančného 

majetku 

Poskytnuté 
preddavky 

na dlhodobý 
finančný  
majetok 

Spolu 

Prvotné ocenenie 

Stav  na začiatku bežného 
účtovného obdobia 

          

Prírastky           

Úbytky           

Presuny           

Stav na konci bežného účtovného 
obdobia           
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Opravné položky 

Stav na začiatku bežného 
účtovného obdobia           

Prírastky           

Úbytky           

Stav na konci bežného účtovného 
obdobia           

Zostatková hodnota  

Stav na začiatku bežného 
účtovného obdobia 

          

Stav na konci bežného účtovného 
obdobia           

 

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

Názov spoločnosti 
Podiel na 

základnom 
imaní (v %) 

Podiel 
účtovnej 

jednotky na 
hlasovacích 

právach 

Hodnota vlastného imania ku koncu Účtovná hodnota ku koncu 

(v %) 
bežného účtovného 

obdobia 

bezprostredne 
predchádzajúceho 
účtovného obdobia 

bežného účtovného 
obdobia 

bezprostredne 
predchádzajúceho 
účtovného obdobia 

       

       

       

              

 

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

Dlhodobý finančný 
majetok 

Stav na začiatku 
bežného 

účtovného 
obdobia 

Tvorba opravnej 
položky 

(zvýšenie) 

Zníženie opravnej 
položky 

Zúčtovanie  
opravnej položky 

Stav na konci 
bežného 

účtovného 
obdobia 

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. 

 

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

Tabuľka č. 1 

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

účtovného obdobia 

Pokladnica   

Ceniny   

Bežné bankové účty   

Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden 
rok 

  

Peniaze na ceste   

Spolu   
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Tabuľka č. 2 

Krátkodobý finančný majetok 
Stav na začiatku 

bežného účtovného 
obdobia 

Prírastky Úbytky 
Stav na konci bežného 

účtovného obdobia 

Majetkové cenné papiere na obchodovanie     

Dlhové cenné papiere na obchodovanie      

Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného 
roka držané do splatnosti      

Ostatné realizovateľné cenné papiere     

Obstarávanie krátkodobého finančného majetku     

Krátkodobý finančný majetok spolu     

Tabuľka č. 3 

Krátkodobý finančný  majetok Zvýšenie/ zníženie hodnoty 
(+/-) 

Vplyv ocenenia na výsledok 
hospodárenia bežného 

účtovného obdobia 
Vplyv ocenenia na vlastné imanie 

Majetkové cenné papiere na obchodovanie    

Dlhové cenné papiere na obchodovanie    

Ostatné realizovateľné cenné papiere    

Krátkodobý finančný  majetok spolu    

(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. 

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

Druh zásob 
Stav na začiatku 

bežného účtovného 
obdobia 

Tvorba opravnej 
položky (zvýšenie) 

Zníženie opravnej 
položky 

Zúčtovanie  opravnej 
položky 

Stav na konci 
bežného účtovného 

obdobia 
Nedokončená výroba  a polotovary 
vlastnej výroby 

     

Výrobky       

Zvieratá      

Tovar      

Poskytnutý preddavok na zásoby      

Zásoby spolu      

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

Významné pohľadávky Opis  Suma 

   

   

   

   

(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. 

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

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

bežného účtovného obdobia 
bezprostredne predchádzajúceho účtovného 

obdobia 

Pohľadávky do lehoty splatnosti   

Pohľadávky po lehote splatnosti   

Pohľadávky spolu   

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

Významné položky časového rozlíšenia 
nákladov  

Opis Suma 

 časové rozlíšenie nákladov   

 príjmy budúcich období   
 

(12) Opis a výška zmien vlastných zdrojov krytia neobežného majetku a obežného majetku podľa položiek súvahy za bežné účtovné obdobie, a to  

a) opis základného imania, nadačného imania v nadáciách, výška vkladov zakladateľov alebo zriaďovateľov, prioritný majetok v neziskových 
organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby, prevody zdrojov z fondov účtovnej jednotky a podobne; za jednotlivé položky sa 
uvádza stav na začiatku bežného účtovného obdobia, jednotlivé prírastky, úbytky, presuny a zostatok na konci bežného účtovného obdobia, 

b) opis jednotlivých druhov fondov, ktoré tvorí účtovná jednotka, stav na začiatku bežného účtovného obdobia, prírastky, úbytky, presuny 
a zostatok na konci bežného účtovného obdobia.  

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

 

Stav na začiatku 
bežného 

účtovného 
obdobia 

Prírastky 
(+) 

Úbytky 
(-) 

Presuny 
(+, -) 

Stav na konci 
bežného 

účtovného 
obdobia 

Imanie a fondy 

Základné imanie      

z toho:  
 nadačné imanie v nadácii 

     

 vklady zakladateľov      

 prioritný majetok      

      

Fondy tvorené podľa osobitného predpisu      

Fond reprodukcie      

Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov      

Fondy zo zisku 

Rezervný fond      

Fondy tvorené zo zisku      

Ostatné fondy      

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov      

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie      

Spolu      

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

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

Názov položky Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 

Účtovný zisk  

Rozdelenie účtovného zisku 

Prídel do základného imania  

Prídel do fondu tvoreného podľa osobitného predpisu  

Prídel do fondu reprodukcie  

Prídel do rezervného fondu  

Prídel do fondu tvoreného zo zisku  

Prídel do ostatných fondov  
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Úhrada straty minulých období  

Prevod do sociálneho fondu   

Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov  

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   

(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 

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

Druh rezervy 
Stav na začiatku 

bežného 
účtovného obdobia 

Tvorba rezerv Použitie rezerv 
Zrušenie alebo 
zníženie rezerv 

Stav na konci 
bežného 

účtovného obdobia 
Jednotlivé druhy krátkodobých zákonných 
rezerv      

Jednotlivé druhy dlhodobých zákonných rezerv      

Zákonné rezervy spolu      

Jednotlivé druhy krátkodobých ostatných rezerv      

Jednotlivé druhy dlhodobých ostatných rezerv      

Ostatné rezervy spolu      

Rezervy spolu      

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, 

Významné položky ostatných a iných záväzkov  Začiatočný stav Prírastky Úbytky Konečný zostatok 

     

     

     

     

     

     

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

 

d) prehľad o výške záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti v členení podľa položiek súvahy  
1. do jedného roka vrátane, 
2. od jedného roka do piatich rokov vrátane, 
3. viac ako päť rokov 
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Tabuľka k čl. III ods. 14 písm. c) a d) o záväzkoch 

Druh záväzkov 
Stav na konci 

bežného účtovného obdobia 
bezprostredne predchádzajúceho 

účtovného obdobia 

Záväzky po lehote splatnosti   

Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného  roka   

Krátkodobé záväzky spolu   

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od  jedného  do piatich  rokov  vrátane    

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov    

Dlhodobé záväzky spolu   

Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu   

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, 

Tabuľka k čl. III ods. 14 písm. e) o vývoji sociálneho fondu 

Sociálny fond Bežné  účtovné obdobie 
Bezprostredne predchádzajúce účtovné  

obdobie 

Stav k prvému dňu účtovného obdobia   

Tvorba na ťarchu nákladov   

Tvorba zo zisku   

Čerpanie   

Stav k poslednému dňu účtovného obdobia   

f) prehľad o bankových úveroch, pôžičkách a návratných finančných výpomociach s uvedením meny, v ktorej boli poskytnuté, druhu, hodnoty 
v cudzej mene a hodnoty v eurách ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, výšky úroku, splatnosti a formy zabezpečenia, 

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

Druh cudzieho zdroja Mena Výška úroku v % Splatnosť 
Forma 

zabezpečenia 

Suma istiny na 
konci bežného 

účtovného 
obdobia 

Suma istiny na 
konci 

bezprostredne 
predchádzajúceho 

účtovného 
obdobia 

Krátkodobý bankový úver       

Pôžička       

Návratná finančná výpomoc       

Dlhodobý bankový úver       

Spolu       

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

Významné položky časového rozlíšenia 
výdavkov budúcich období Opis  Suma 

   

   

   

   

(15) Prehľad o významných položkách výnosov budúcich období v členení najmä na 
a) zostatkovú hodnotu bezodplatne nadobudnutého dlhodobého majetku, 
b) zostatkovú hodnotu dlhodobého majetku obstaraného z dotácie, 
c) zostatok nepoužitej dotácie alebo grantu, 
d) zostatok nepoužitej časti podielu zaplatenej dane, 
e) zostatkovú hodnotu dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane, 
f) zostatok nepoužitého peňažného plnenia na základe zmluvy o sponzorstve v športe (ďalej len „sponzorské“), 
g) zostatková hodnota dlhodobého majetku obstaraného zo sponzorského. 
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Tabuľka k čl. III ods. 15 o významných položkách výnosov budúcich období 

Položky výnosov budúcich období z dôvodu 

Stav na konci 
bezprostredne 

predchádzajúceho 
účtovného obdobia 

Prírastky Úbytky 
Stav na konci 

bežného účtovného 
obdobia 

bezodplatne nadobudnutého dlhodobého majetku     

dlhodobého majetku obstaraného z dotácie     

dlhodobého majetku obstaraného z finančného daru     

dotácie zo štátneho rozpočtu alebo z prostriedkov Európskej únie     

dotácie z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku     

grantu     

podielu zaplatenej dane     

dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane     

sponzorského v športe     

dlhodobého majetku obstaraného zo sponzorského     

ostatné     

(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, 

Suma istiny 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. 

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

Záväzok 

Stav na konci 
bezprostredne 

predchádzajúceho 
účtovného obdobia 

Istina Finančný náklad 
Stav na konci 

bežného účtovného 
obdobia 

Celková suma dohodnutých platieb     

do jedného roka vrátane     

od jedného roka do piatich  rokov vrátane     

viac ako päť rokov     

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. 

Prehľad tržieb za vlastné výkony a tovar Hlavná činnosť Podnikateľská činnosť 

   

   

   

   

(2) Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek prijatých darov, osobitných výnosov, zákonných poplatkov a iných ostatných výnosov.  

Opis významných položiek prijatých darov, osobitných výnosov, zákonných poplatkov a iných ostatných 
výnosov 

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

Prehľad dotácií a grantov Suma 

  

  

  

  

  

  

  

  

(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. 

Opis významných položiek finančných výnosov Suma 

 celková hodnota kurzových ziskov  

 hodnota kurzových ziskov ku dňu účtovnej závierky  

 ostatné  

(5) Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek nákladov, nákladov na ostatné služby, osobitných nákladov a iných ostatných nákladov. 

 
Opis významných nákladov, nákladov na ostatné služby, osobitné náklady a iné ostatné náklady Suma 

  

  

  

  

  

  

  

  

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

Tabuľka k čl. IV  ods. 6 o účele a výške použitia podielu zaplatenej dane 

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

Použitá suma bežného 
účtovného obdobia 

   

   

   

   

   

Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia  

(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. 

Opis významných položiek finančných nákladov Suma 

 celková hodnota kurzových strát  

 hodnota kurzových strát ku dňu účtovnej závierky  

 ostatné   

(8) V účtovnej jednotke, ktorá má povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom, sa uvedie vymedzenie a suma nákladov za účtovné obdobie 
v členení na náklady za 

a) overenie účtovnej závierky, 
b) uisťovacie audítorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky, 
c) daňové poradenstvo, 
d) ostatné neaudítorské služby. 
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Tabuľka k čl. IV  ods. 8 o nákladoch vynaložených v súvislosti s auditom účtovnej závierky 

Jednotlivé druhy nákladov za Suma 

overenie účtovnej závierky  

uisťovacie audítorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky  

daňové poradenstvo  

ostatné neaudítorské služby  

Spolu  

Čl. V 
Opis údajov na podsúvahových účtoch 

Významné položky prenajatého majetku, majetku prijatého do úschovy,  odpísané pohľadávky a prípadné ďalšie položky. 

Významné položky Hodnota majetku 

  

  

  

  

  

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. 

 

Opis iných aktív Hodnota  

  

  

  

  

(2) Opis a hodnota iných pasív vyplývajúcich zo súdnych rozhodnutí, z poskytnutých záruk, zo všeobecne záväzných právnych predpisov, z ručenia podľa 
jednotlivých druhov ručenia;  takýmito inými pasívami sú: 

a) možná povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti a ktorej existencia závisí od toho, či nastane alebo nenastane jedna alebo viac neistých udalostí 
v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej jednotky, alebo 

b) povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti, ale ktorá sa nevykazuje v súvahe, pretože nie je pravdepodobné, že na splnenie tejto povinnosti bude 
potrebný úbytok ekonomických úžitkov, alebo výška tejto povinnosti sa nedá spoľahlivo oceniť. 

Opis iných pasív Hodnota  

  

  

  

  

(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.  

Opis významných položiek ostatných finančných povinností Výška Spriaznené osoby 
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(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. 

 

 

 

 

 

 



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

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.

DPPOv17_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)

Započítanie daňovej licencie podľa § 46b ods. 5 zákona

.

MF/016161/2017-721
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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 sumy v 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,
podľa § 52 ods. 12 a § 17 ods. 19 písm. c) zákona prijaté v zdaňovacom období,
za ktoré sa daňové priznanie podáva, ak nie sú súčasťou sumy v 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 v 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 sumy v 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 sumy
v r. 100 a nie sú uvedené v r. 210

Príjmy oslobodené od dane podľa § 13 zákona, ak sú súčasťou sumy v 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 sumy v r. 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 sumy v 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 sumy v r. 100, prevyšujúca v úhrne 5 % zo základu dane
uvedeného v r. 301; ak suma 5 % zo základu dane uvedeného v r. 301
presiahne 30 000 eur, uvedie sa suma prevyšujúca 30 000 eur

Sumy podľa § 17 ods. 34 a 35 zákona

MF/016161/2017-721
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Základ dane (+) alebo daňová strata (-) po úprave o položky uvedené
v r. 302 až 307 (r. 301 + r. 302 + r. 303 + r. 304 + r. 305 + r. 306 - r. 307)

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
v 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 sumy v r. 100,
prevyšujúca v úhrne 5 % zo základu dane uvedeného v r. 301

,

,
Suma uhradeného sponzorského podľa § 17 ods. 19 písm. h) zákona, ak
suma v r. 301 < 0 alebo suma uhradeného sponzorského prevyšujúceho
skutočné použitie

Odpočet daňovej straty najviac do výšky základu dane uvedeného v r. 400
(z r. 2 stĺ. 9 tabuľky D – III. časť)

410
Položky odpočítateľné od základu dane uvedeného v 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 v 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 na úhradu (ak r. 810 > r. 800, uvedie sa suma uvedená
v r. 810, ak r. 810 ≤ 800, uvedie sa 0)

900

MF/016161/2017-721

306
,Suma výdavkov na obstaranie, technické zhodnotenie, prevádzkovanie,

opravy a udržiavanie motorového vozidla podľa § 17 ods. 39 zákona

307
,Suma zníženia základu dane podľa § 17 ods. 37 zákona pri poskytovaní

praktického vyučovania žiakovi na základe učebnej zmluvy

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 príslušnom zdaňovacom období
(z r. 5 stĺ. 4 tabuľky K – III. časť)

,

,

910

920
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2a) Členský štát Európskej únie, alebo štát, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, ak so Slovenskou republikou alebo Európskou
úniou tento štát uzavrel dohodu o vzájomnej pomoci pri vymáhaní daňových pohľadávok.

2b) Riadok 1090 sa vypĺňa, ak ide o daňovníka, ktorý sa daň z osobitného základu dane podľa § 17f zákona z r. 1061 rozhodol platiť v splátkach podľa § 17g ods. 1
zákona a túto skutočnosť aj deklaruje vyplnením VIII. časti daňového priznania.

3) Daň na úhradu sa neplatí, ak nepresiahne päť eur, a to aj vtedy, ak daňovník využije postup podľa § 50 zákona, pričom v 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 na úhradu
(r. 1080 - r. 1090 - 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. 1080 - r. 1090 - 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

,

1000Daň po zápočte daňovej licencie z predchádzajúcich zdaňovacích období
(r. 800 - r. 920) ,
2) Táto časť sa vypĺňa, ak je vyplnený údaj v 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)

. .

,

,

,

,

MF/016161/2017-721

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

1050
,

Daň z osobitného základu dane podľa § 17f zákona
(uvedie sa suma z r. 29 – IV. časť)

1060
,

Daň z osobitného základu dane podľa § 17f zákona
pri presune do štátu podľa § 17g ods. 1 zákona

2a)

(uvedie sa suma z r. 30 – IV. časť)

1061

,
1062Daň z osobitného základu dane podľa § 17f zákona

pri presune do iného štátu ako je štát podľa § 17g ods. 1 zákona
2a)

(uvedie sa suma z r. 31 – IV. časť)
,

z 
to

h
o

Daň z osobitného základu dane podľa § 51e zákona
(uvedie sa suma z r. 9 – V. časť)

1070
,

Posledná známa daň z osobitného základu dane podľa § 17f zákona
(r. 1060 predchádzajúceho daňového priznania)

1160

Zvýšenie (+) alebo zníženie (-) dane z osobitného základu dane
podľa § 17f zákona (r. 1060 - r. 1160)

1170

1180

1190

Posledná známa daň z osobitného základu dane podľa § 51e zákona
(r. 1070 predchádzajúceho daňového priznania)

Zvýšenie (+) alebo zníženie (-) dane z osobitného základu dane
podľa § 51e zákona (r. 1070 - r. 1180)

,

,

,

,

Celková daň alebo daňová licencia
(r. 1050 + r. 1060 + r. 1070)

1080
,

Daň z osobitného základu dane podľa § 17f, ktorú bude daňovník
platiť v splátkach podľa § 17g zákona (uvedie sa suma z r. 1061)

2b)

1090
,
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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
,

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 v 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
,

MF/016161/2017-721

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

,

,

,

,
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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

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

MF/016161/2017-721

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.
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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 v r. 2a
(zaokrúhlená na eurocenty nahor)

5
,

D ň uznaná na zápočeta
(r. 5 maximálne do sumy v 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 v r. 400 ,
Úhrn príjmov (základov dane) podliehajúcich zdaneniu v zahranič�
(zaokrúhlený na nadol)eurocenty

2
,

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

3
,

MF/016161/2017-721

Celková výška
vykázanej daňovej straty

6)

Zdaňovacie obdobie

1 ,

,

,

,2

4 5
. .

. .

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

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 až 8 sa uvedie suma najviac do výšky ¼ zo sumy uvedenej v r . 1 príslušného stĺpca.
8) Daňová strata alebo jej časť odpočítavaná v príslušnom zdaňovacom období sa uvedie najviac do výšky uvedenej v r. 400 a údaj z r. 2 stĺ. 9 sa prenáša do r. 410.

Celková výška vykázanej daňovej
straty

Zdaňovacie obdobie

1

,

,

,2

8 9
. .

. .

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)

,

,

. .

. .

od

do

,

Odpočet daňovej straty podľa § 30 zákona
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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 ,,

MF/016161/2017-721

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

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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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 v r. 5 v stĺ. 4 sa uvedie najviac do výšky uvedenej v r. 910 a údaj z r. 5 v stĺ. 4 sa prenáša do r. 920.

SPOLU
12)

,,,,

,,,,

MF/016161/2017-721

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 ,,

Výnos 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

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

2
,
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IV. časť - Zdanenie pri presune majetku daňovníka, odchode daňovníka alebo presune
podnikateľskej činnosti daňovníka do zahraničia podľa § 17f zákona

Hmotný majetok 1 ,

,

,

,2

1 2

,,3

Reálna hodnota majetku

Nehmotný majetok

Finančný majetok

Hodnota podľa § 19 ods. 2 písm. f) alebo písm. g),
§ 19 ods. 3 písm. b), e) a h),

§ 21 ods. 2 písm. k) a hodnota zásob

Presun individuálneho majetku podľa § 17f ods. 1 do štátu podľa § 17g ods. 1 zákona
2a)

Pohľadávky 4 ,

,

,

,5

,,6

Zásoby

Spolu
(úhrn r. 1 až 5)

Presun podľa § 17f ods. 2 do štátu podľa § 17g ods. 1 zákona
2a)

Reálna hodnota 7 ,

,8

,9

Pasíva

Aktíva

Úpravy zvyšujúce osobitný základ dane
podľa § 17f ods. 2

10 ,

,11

,12

Úpravy znižujúce osobitný základ dane
podľa § 17f ods. 2

Spolu
(r. 7 + r. 8 - r. 9 + r. 10 - r. 11)

Osobitný základ dane podľa § 17f ods. 1 a 2
(r. 6 stĺ. 1 - r. 6 stĺ. 2 + r. 12) ,13

Hmotný majetok 14 ,

,

,

,15

1 2

,,16

Reálna hodnota majetku

Nehmotný majetok

Finančný majetok

Hodnota podľa § 19 ods. 2 písm. f) alebo písm. g),
§ 19 ods. 3 písm. b), e) a h),

§ 21 ods. 2 písm. k) a hodnota zásob

Presun individuálneho majetku podľa § 17f ods. 1 do iného štátu ako je štát podľa § 17g ods. 1 zákona
2a)

Pohľadávky 17 ,

,

,

,18

,,19

Zásoby

Spolu
(úhrn r. 14 až 18)

Presun podľa § 17f ods. 2 do iného štátu ako je štát podľa § 17g ods. 1 zákona
2a)

Reálna hodnota 20 ,

,21

,22

Pasíva

Aktíva

Úpravy zvyšujúce osobitný základ dane
podľa § 17f ods. 2

23 ,



,24

,25

Úpravy znižujúce osobitný základ dane
podľa § 17f ods. 2

Spolu
(r. 20 + r. 21 - r. 22 + r. 23 - r. 24)

Osobitný základ dane podľa § 17f ods. 1 a 2
(r. 19 stĺ. 1 - r. 19 stĺ. 2 + r. 25) ,26
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,27
Celkový osobitný základ dane podľa § 17f ods. 1 a 2
(r. 13 + r. 26) ≥ 0

12a)

Sadzba dane
podľa § 15 písm. b) tretieho bodu v %

28

Daň z osobitného základu dane podľa § 17f
[(r. 27 x r. 28)/100]   (zaokrúhlená na eurocenty nadol) ,29

12a)Ak je suma v r. 27 záporné číslo, uvedie sa 0.

V. časť - Podiely na zisku (dividendy) a ostatné príjmy, ktoré sú súčasťou osobitného základu
dane podľa § 51e zákona

Podiel na zisku (dividenda) 1 ,

,2

1 2

,3

Suma príjmu (výnosu)

Vyrovnací podiel
12b) 4 ,

,

,

,5

,,6Spolu   (úhrn r. 1 až 5 stĺ. 1 a
úhrn r. 4 a r. 5 stĺ. 2)

Druh príjmu (výnosu) plynúci
od právnickej osoby, ktorá je

daňovníkom nezmluvného štátu
podľa § 2 písm. x) zákona

Suma výdavku (nákladu)

Podiel člena pozemkového
spoločenstva s právnou subjektivitou
na zisku a na majetku

Podiel na výsledku podnikania
vyplácaný tichému spoločníkovi

Podiel na likvidačnom zostatku
12b)

12b) Suma výdavku (nákladu) sa uplatní v hodnote splateného vkladu zistenej podľa § 25a písm. c) až f) zákona za každý podiel jednotlivo, pričom ak je hodnota
splateného vkladu vyššia ako vyrovnací podiel alebo podiel na likvidačnom zostatku, na rozdiel sa neprihliada.

Osobitný základ dane podľa § 51e
zákona (r. 6 stĺ. 1 - r. 6 stĺ. 2)

7 ,
8

9 ,

Sadzba dane (v %)

Daň z osobitného základu dane
(zaokrúhlená na eurocenty nadol) (r. 7 x r. 8) : 100

Výpočet dane z osobitného základu dane podľa § 51e zákona

daň z osobitného základu dane podľa § 17f pri presune
do štátu podľa § 17g ods. 1 zákona

2a)

[ak r. 13 a r. 26 ≥ 0 potom (r. 13 x r. 28) / 100 alebo
ak r. 13 ≥ 0, r. 26 < 0 a r. 27 ≥ 0 potom (r. 27 x r. 28) / 100]

,30

,31

z 
to

h
o

daň z osobitného základu dane podľa § 17f pri presune
do iného štátu ako je štát podľa § 17g ods. 1 zákona

2a)

[ak r. 13 a r. 26 ≥ 0 potom (r. 26 x r. 28) / 100 alebo
ak r. 13 < 0 a r. 26 ≥ 0 a r. 27 ≥ 0 potom (r. 27 x r. 28) / 100]
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VII. 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/016161/2017-721

IČO
12d) Právna forma

Obchodné meno alebo názov

ObecPSČ

Sídlo
Ulica Súpisné/orientačné číslo

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

VI. 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. 1) ,

,

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

2

3

4

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

5

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)

Daň z príjmov právnickej osoby na účel poukázania podielu zaplatenej dane podľa § 50 zákona
[uvedie sa suma z r. 1080 alebo suma (r. 1080 – r. 1090) ]

12c) ,1

Uplatnenie oslobodenia od dane podľa § 13a alebo 13b zákona (vyznačí sa x)

12c) V r. 1 sa uvedie suma rozdielu riadkov (r. 1080 - r.1090) v prípade, ak sa daňovník daň z osobitného základu dane podľa § 17f zákona z r. 1061 rozhodol platiť
v splátkach podľa § 17g ods. 1 zákona.

12d) IČO sa zarovnáva sprava a ak obsahuje menej ako 12 čísiel, nepoužité polia ostávajú prázdne.
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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)

VIII. časť - Žiadosť o platenie dane z osobitného základu dane podľa § 17f v splátkach

Podľa § 17g ods. 2 zákona žiadam o platenie dane z osobitného základu dane podľa § 17f (r. 1090) v splátkach

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

. .

Titul pred menom / za priezviskom

/

Telefónne číslo Emailová adresa / Faxové číslo

IX. 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

Dátum

. .

poštovou poukážkou na účet

IBAN

Ak ide o daňovníka, ktorý žiada o vrátenie daňového preplatku na bankový účet vedený v zahraničí (cezhraničný prevod finančných prostriedkov) v inom formáte
ako IBAN, uvádza sa v VII. časti číslo účtu, SWIFT/BIC kód, názov banky, mesto a štát banky alebo pobočky banky daňovníka.

Uvádza sa počet všetkých príloh, ktoré sú
súčasťou daňového priznania
(vrátane prílohy k § 30c zákona a prílohy
k VI. časti, aj keď sa nevypĺňajú)

dátum splatnosti ,
Splátkový kalendár požadovaný daňovníkom

12e)

. . suma

12e)Ak daňovník požaduje viac ako 5 splátok, uvedie dátumy splatnosti a sumy splátok v VII. časti – Miesto na osobitné záznamy daňovníka.

dátum splatnosti ,. . suma

dátum splatnosti ,. . suma

dátum splatnosti ,. . suma

dátum splatnosti ,. . suma

2

3

4

5

1
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Príloha

Projekt číslo / počet projektov Dátum začiatku realizácie projektu . ./
Zdaňovacie obdobie

1

Príloha k § 30c zákona - Odpočet výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj a údaje
o projektoch výskumu a vývoja podľa § 30c zákona

Výška vykázaného nároku na odpočet výdavkov
(nákladov) na výskum a vývoj v zdaňovacom období

2

,,
1

. .

. .

časť odpočítavaná
v príslušnom zdaňovacom období

3

,,
2

. .

. .

,,
3

. .

. .

,,
4

. .

. .

,,
5

. .

. .

,6 SPOLU

Ciele projektu, ktoré sú dosiahnuteľné podľa doby jeho realizácie a merateľné po jeho ukončení

,7 SPOLU za všetky projekty výskumu a vývoja
13)

13) Pri daňovníkovi, ktorý odpočítava výdavky (náklady) na výskum a vývoj podľa § 30c zákona u viacerých projektov, sa vypĺňa príloha k § 30c zákona za každý
projekt samostatne, pričom r. 7 sa vypĺňa len v prílohe k § 30c zákona, v ktorej sa uvádza projekt č. 1. V r. 7 sa uvedie časť odpočítavaná v príslušnom
zdaňovacom období v úhrne za všetky projekty najviac však do výšky základu dane uvedeného v r. 500 a údaj z r. 7 sa prenáša do r. 501. Riadok 7 sa vypĺňa aj pri
daňovníkovi, ktorý uplatňuje odpočet výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj iba za jeden projekt, pričom sa v ňom uvedie suma z r. 6.

MF/016161/2017-721
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Príloha

Príloha k VI. časti - Údaje o ďalších prijímateľoch

Suma v eurách ,
Právna forma

Obchodné meno alebo názov

Sídlo
Ulica Súpisné/orientačné číslo

ObecPSČ

podpis štatutárneho orgánu
daňovníka alebo inej osoby
oprávnenej podať daňové

priznanie za právnickú osobu

Údaje
o prijímateľovi
č.

Suma v eurách ,
Právna forma

Obchodné meno alebo názov

Sídlo
Ulica Súpisné/orientačné číslo

ObecPSČ

Suma v eurách ,
Právna forma

Obchodné meno alebo názov

Sídlo
Ulica Súpisné/orientačné číslo

ObecPSČ

podpis štatutárneho orgánu
daňovníka alebo inej osoby
oprávnenej podať daňové

priznanie za právnickú osobu

Údaje
o prijímateľovi
č.

podpis štatutárneho orgánu
daňovníka alebo inej osoby
oprávnenej podať daňové

priznanie za právnickú osobu

Údaje
o prijímateľovi
č.

MF/016161/2017-721

IČO
12d)

IČO
12d)

IČO
12d)



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÝROČNÁ SPRÁVA 
 

spoločnosti ŠKP-ŠPORT,  spol. s r. o. 

 

za rok 2017. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identifikačné údaje spoločnosti 

 

IČO: 31379630 

DIČ: 2020346515 

Sídlo: Záporožská 8 

          851 01 Bratislava 



Profil spoločnosti 

 

Spoločnosť ŠKP-ŠPORT, spol. s r.o. vznikla zápisom do obchodného registra dňa 26.09.1994 

  

Predmetom jej činnosti je :  

- nákup a predaj tovarov 

- sprostredkovanie v oblasti obchodu a zákaziek  

- reklamná a propagačná činnosť 

- organizovanie športových, kultúrnych a spoločenských podujatí 

- organizovanie kurzov, školení a seminárov 

- marketing a prieskum trhu 

 

Hlavnou náplňou spoločnosti je nákup a predaj tovarov. 

Popri tom sa spoločnosť venuje aj agentúrnej činnosti – reklama, propagácia, organizovanie 

akcií v oblasti športu, kultúry a ostatných oblastí spoločenského života  

 

Spoločnosť zamestnávala k 31.12.2017 6 zamestnancov, z toho 3 zamestnancov v agentúrnej 

činnosti  

 

Spoločníkom/vlastníkom/ spoločnosti je Občianske združenie Športový klub polície Bratislava. 

Konateľom spoločnosti  je Ing. Ľubomír Orosz 

 

 

Výsledky hospodárenia 

 

Majetok ŠKP-ŠPORT v aktuálnej hodnote 359 234 EUR sa skladá z: 

 

a/ neobežný majetok: 3 391 EUR 

    z toho: - dlhodobý hmotný majetok   2 130 EUR 

- dlhodobý finančný majetok  1 261 EUR 

 

b/ obežný majetok: 245 245 EUR 

    z toho: - zásoby                                  72 246 EUR 

                - krátkodobé pohľadávky     157 137 EUR 

                - finančný majetok                  15 862 EUR 

 

c/ časové rozlíšenie: 8 589 EUR 

    z toho: - náklady budúcich období          992 EUR 

                - príjmy budúcich období         7 597 EUR 

 

Vlastné imanie spoločnosti:                    89 436 EUR 

Základné imanie                                        6 639 EUR 

 

 

V roku 2017 spoločnosť vykázala  zisk 10 960 EUR.  

Čistý zisk po zdanení predstavuje            9 920 EUR 

 



Spoločnosť dosiahla za rok 2017 čistý obrat           714 250 EUR 

 z toho: - tržby za predaj tovaru predstavovali        460 293 EUR 

             - tržby z predaja služieb                              243 915 EUR 

             - ostatné výnosy z hosp. činnosti                  10 019 EUR  

             - výnosy z finančnej činnosti                               23 EUR 

 

 

Celkové náklady na činnosť spoločnosti                 703 290 EUR 

z toho: - náklady na predaný tovar                          288 686 EUR 

            - výrobná spotreba                                         93 499 EUR 

            - náklady na predaj služieb                          219 443 EUR 

            - mzdové náklady                                          97 602 EUR 

            - odpisy                                                               616 EUR 

            - dane, poplatky , ostatné náklady                   2 293 EUR                                                

            - opravné položky k pohľadávkam                   - 447 EUR 

            - náklady na finančnú činnosť                          1 598 EUR                                                

 

 

Predpokladaný vývoj 

 

Spoločnosť predpokladá nepretržite pokračovať vo svojej činnosti 

 

 

     

Návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2017 

 

Z celkového disponibilného zisku 9 920 EUR za rok 2017 je návrh na rozdelenie: 

 

 prídel do rezervného fondu 5%                           EUR 

 prídel do sociálneho fondu                           220 EUR      

 prevod na  nerozdelený zisk m.r.               9 700 EUR  
 

 

Iné údaje 

 
Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí.. 

Spoločnosť nenadobúdala obchodné podiely, resp. akcie. 

 

 

Príloha: Účtovná závierka za rok 2017 

 

 

 

V Bratislave 

                                                                                           .................................................... 

                                                                                                          Konateľ spoločnosti 

                                                                                         



 

                                                                                                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Faxové čísloTelefónne číslo

Obec

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

PSČ

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

Číslo

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

Zostavená dňa:

. . 2 0

(vyznačí sa x)

Účtovná závierka

riadna

Obchodné meno (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



Strana 5

UZPODv14_5

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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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)

Strana 10M 18009/2014F SR č.

**

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
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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



2 

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 



4 

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: 



8 

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 
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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

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.

DPPOv17_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)

Započítanie daňovej licencie podľa § 46b ods. 5 zákona

.

MF/016161/2017-721
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DIČ

DPPOv17_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 sumy v 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,
podľa § 52 ods. 12 a § 17 ods. 19 písm. c) zákona prijaté v zdaňovacom období,
za ktoré sa daňové priznanie podáva, ak nie sú súčasťou sumy v 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 v 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 sumy v 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 sumy
v r. 100 a nie sú uvedené v r. 210

Príjmy oslobodené od dane podľa § 13 zákona, ak sú súčasťou sumy v 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 sumy v r. 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 sumy v 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 sumy v r. 100, prevyšujúca v úhrne 5 % zo základu dane
uvedeného v r. 301; ak suma 5 % zo základu dane uvedeného v r. 301
presiahne 30 000 eur, uvedie sa suma prevyšujúca 30 000 eur

Sumy podľa § 17 ods. 34 a 35 zákona

MF/016161/2017-721
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DIČ

DPPOv17_3

Základ dane (+) alebo daňová strata (-) po úprave o položky uvedené
v r. 302 až 307 (r. 301 + r. 302 + r. 303 + r. 304 + r. 305 + r. 306 - r. 307)

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
v 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 sumy v r. 100,
prevyšujúca v úhrne 5 % zo základu dane uvedeného v r. 301

,

,
Suma uhradeného sponzorského podľa § 17 ods. 19 písm. h) zákona, ak
suma v r. 301 < 0 alebo suma uhradeného sponzorského prevyšujúceho
skutočné použitie

Odpočet daňovej straty najviac do výšky základu dane uvedeného v r. 400
(z r. 2 stĺ. 9 tabuľky D – III. časť)

410
Položky odpočítateľné od základu dane uvedeného v 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 v 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 na úhradu (ak r. 810 > r. 800, uvedie sa suma uvedená
v r. 810, ak r. 810 ≤ 800, uvedie sa 0)

900

MF/016161/2017-721

306
,Suma výdavkov na obstaranie, technické zhodnotenie, prevádzkovanie,

opravy a udržiavanie motorového vozidla podľa § 17 ods. 39 zákona

307
,Suma zníženia základu dane podľa § 17 ods. 37 zákona pri poskytovaní

praktického vyučovania žiakovi na základe učebnej zmluvy

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 príslušnom zdaňovacom období
(z r. 5 stĺ. 4 tabuľky K – III. časť)

,

,

910

920
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2a) Členský štát Európskej únie, alebo štát, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, ak so Slovenskou republikou alebo Európskou
úniou tento štát uzavrel dohodu o vzájomnej pomoci pri vymáhaní daňových pohľadávok.

2b) Riadok 1090 sa vypĺňa, ak ide o daňovníka, ktorý sa daň z osobitného základu dane podľa § 17f zákona z r. 1061 rozhodol platiť v splátkach podľa § 17g ods. 1
zákona a túto skutočnosť aj deklaruje vyplnením VIII. časti daňového priznania.

3) Daň na úhradu sa neplatí, ak nepresiahne päť eur, a to aj vtedy, ak daňovník využije postup podľa § 50 zákona, pričom v 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 na úhradu
(r. 1080 - r. 1090 - 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. 1080 - r. 1090 - 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

,

1000Daň po zápočte daňovej licencie z predchádzajúcich zdaňovacích období
(r. 800 - r. 920) ,
2) Táto časť sa vypĺňa, ak je vyplnený údaj v 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)

. .

,

,

,

,

MF/016161/2017-721

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

1050
,

Daň z osobitného základu dane podľa § 17f zákona
(uvedie sa suma z r. 29 – IV. časť)

1060
,

Daň z osobitného základu dane podľa § 17f zákona
pri presune do štátu podľa § 17g ods. 1 zákona

2a)

(uvedie sa suma z r. 30 – IV. časť)

1061

,
1062Daň z osobitného základu dane podľa § 17f zákona

pri presune do iného štátu ako je štát podľa § 17g ods. 1 zákona
2a)

(uvedie sa suma z r. 31 – IV. časť)
,

z 
to

h
o

Daň z osobitného základu dane podľa § 51e zákona
(uvedie sa suma z r. 9 – V. časť)

1070
,

Posledná známa daň z osobitného základu dane podľa § 17f zákona
(r. 1060 predchádzajúceho daňového priznania)

1160

Zvýšenie (+) alebo zníženie (-) dane z osobitného základu dane
podľa § 17f zákona (r. 1060 - r. 1160)

1170

1180

1190

Posledná známa daň z osobitného základu dane podľa § 51e zákona
(r. 1070 predchádzajúceho daňového priznania)

Zvýšenie (+) alebo zníženie (-) dane z osobitného základu dane
podľa § 51e zákona (r. 1070 - r. 1180)

,

,

,

,

Celková daň alebo daňová licencia
(r. 1050 + r. 1060 + r. 1070)

1080
,

Daň z osobitného základu dane podľa § 17f, ktorú bude daňovník
platiť v splátkach podľa § 17g zákona (uvedie sa suma z r. 1061)

2b)

1090
,
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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
,

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 v 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
,

MF/016161/2017-721

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

,

,

,

,
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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

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

MF/016161/2017-721

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.
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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 v r. 2a
(zaokrúhlená na eurocenty nahor)

5
,

D ň uznaná na zápočeta
(r. 5 maximálne do sumy v 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 v r. 400 ,
Úhrn príjmov (základov dane) podliehajúcich zdaneniu v zahranič�
(zaokrúhlený na nadol)eurocenty

2
,

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

3
,

MF/016161/2017-721

Celková výška
vykázanej daňovej straty

6)

Zdaňovacie obdobie

1 ,

,

,

,2

4 5
. .

. .

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

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 až 8 sa uvedie suma najviac do výšky ¼ zo sumy uvedenej v r . 1 príslušného stĺpca.
8) Daňová strata alebo jej časť odpočítavaná v príslušnom zdaňovacom období sa uvedie najviac do výšky uvedenej v r. 400 a údaj z r. 2 stĺ. 9 sa prenáša do r. 410.

Celková výška vykázanej daňovej
straty

Zdaňovacie obdobie

1

,

,

,2

8 9
. .

. .

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)

,

,

. .

. .

od

do

,

Odpočet daňovej straty podľa § 30 zákona
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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 ,,

MF/016161/2017-721

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

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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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 v r. 5 v stĺ. 4 sa uvedie najviac do výšky uvedenej v r. 910 a údaj z r. 5 v stĺ. 4 sa prenáša do r. 920.

SPOLU
12)

,,,,

,,,,

MF/016161/2017-721

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 ,,

Výnos 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

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

2
,
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IV. časť - Zdanenie pri presune majetku daňovníka, odchode daňovníka alebo presune
podnikateľskej činnosti daňovníka do zahraničia podľa § 17f zákona

Hmotný majetok 1 ,

,

,

,2

1 2

,,3

Reálna hodnota majetku

Nehmotný majetok

Finančný majetok

Hodnota podľa § 19 ods. 2 písm. f) alebo písm. g),
§ 19 ods. 3 písm. b), e) a h),

§ 21 ods. 2 písm. k) a hodnota zásob

Presun individuálneho majetku podľa § 17f ods. 1 do štátu podľa § 17g ods. 1 zákona
2a)

Pohľadávky 4 ,

,

,

,5

,,6

Zásoby

Spolu
(úhrn r. 1 až 5)

Presun podľa § 17f ods. 2 do štátu podľa § 17g ods. 1 zákona
2a)

Reálna hodnota 7 ,

,8

,9

Pasíva

Aktíva

Úpravy zvyšujúce osobitný základ dane
podľa § 17f ods. 2

10 ,

,11

,12

Úpravy znižujúce osobitný základ dane
podľa § 17f ods. 2

Spolu
(r. 7 + r. 8 - r. 9 + r. 10 - r. 11)

Osobitný základ dane podľa § 17f ods. 1 a 2
(r. 6 stĺ. 1 - r. 6 stĺ. 2 + r. 12) ,13

Hmotný majetok 14 ,

,

,

,15

1 2

,,16

Reálna hodnota majetku

Nehmotný majetok

Finančný majetok

Hodnota podľa § 19 ods. 2 písm. f) alebo písm. g),
§ 19 ods. 3 písm. b), e) a h),

§ 21 ods. 2 písm. k) a hodnota zásob

Presun individuálneho majetku podľa § 17f ods. 1 do iného štátu ako je štát podľa § 17g ods. 1 zákona
2a)

Pohľadávky 17 ,

,

,

,18

,,19

Zásoby

Spolu
(úhrn r. 14 až 18)

Presun podľa § 17f ods. 2 do iného štátu ako je štát podľa § 17g ods. 1 zákona
2a)

Reálna hodnota 20 ,

,21

,22

Pasíva

Aktíva

Úpravy zvyšujúce osobitný základ dane
podľa § 17f ods. 2

23 ,



,24

,25

Úpravy znižujúce osobitný základ dane
podľa § 17f ods. 2

Spolu
(r. 20 + r. 21 - r. 22 + r. 23 - r. 24)

Osobitný základ dane podľa § 17f ods. 1 a 2
(r. 19 stĺ. 1 - r. 19 stĺ. 2 + r. 25) ,26
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,27
Celkový osobitný základ dane podľa § 17f ods. 1 a 2
(r. 13 + r. 26) ≥ 0

12a)

Sadzba dane
podľa § 15 písm. b) tretieho bodu v %

28

Daň z osobitného základu dane podľa § 17f
[(r. 27 x r. 28)/100]   (zaokrúhlená na eurocenty nadol) ,29

12a)Ak je suma v r. 27 záporné číslo, uvedie sa 0.

V. časť - Podiely na zisku (dividendy) a ostatné príjmy, ktoré sú súčasťou osobitného základu
dane podľa § 51e zákona

Podiel na zisku (dividenda) 1 ,

,2

1 2

,3

Suma príjmu (výnosu)

Vyrovnací podiel
12b) 4 ,

,

,

,5

,,6Spolu   (úhrn r. 1 až 5 stĺ. 1 a
úhrn r. 4 a r. 5 stĺ. 2)

Druh príjmu (výnosu) plynúci
od právnickej osoby, ktorá je

daňovníkom nezmluvného štátu
podľa § 2 písm. x) zákona

Suma výdavku (nákladu)

Podiel člena pozemkového
spoločenstva s právnou subjektivitou
na zisku a na majetku

Podiel na výsledku podnikania
vyplácaný tichému spoločníkovi

Podiel na likvidačnom zostatku
12b)

12b) Suma výdavku (nákladu) sa uplatní v hodnote splateného vkladu zistenej podľa § 25a písm. c) až f) zákona za každý podiel jednotlivo, pričom ak je hodnota
splateného vkladu vyššia ako vyrovnací podiel alebo podiel na likvidačnom zostatku, na rozdiel sa neprihliada.

Osobitný základ dane podľa § 51e
zákona (r. 6 stĺ. 1 - r. 6 stĺ. 2)

7 ,
8

9 ,

Sadzba dane (v %)

Daň z osobitného základu dane
(zaokrúhlená na eurocenty nadol) (r. 7 x r. 8) : 100

Výpočet dane z osobitného základu dane podľa § 51e zákona

daň z osobitného základu dane podľa § 17f pri presune
do štátu podľa § 17g ods. 1 zákona

2a)

[ak r. 13 a r. 26 ≥ 0 potom (r. 13 x r. 28) / 100 alebo
ak r. 13 ≥ 0, r. 26 < 0 a r. 27 ≥ 0 potom (r. 27 x r. 28) / 100]

,30

,31

z 
to

h
o

daň z osobitného základu dane podľa § 17f pri presune
do iného štátu ako je štát podľa § 17g ods. 1 zákona

2a)

[ak r. 13 a r. 26 ≥ 0 potom (r. 26 x r. 28) / 100 alebo
ak r. 13 < 0 a r. 26 ≥ 0 a r. 27 ≥ 0 potom (r. 27 x r. 28) / 100]
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VII. 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/016161/2017-721

IČO
12d) Právna forma

Obchodné meno alebo názov

ObecPSČ

Sídlo
Ulica Súpisné/orientačné číslo

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

VI. 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. 1) ,

,

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

2

3

4

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

5

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)

Daň z príjmov právnickej osoby na účel poukázania podielu zaplatenej dane podľa § 50 zákona
[uvedie sa suma z r. 1080 alebo suma (r. 1080 – r. 1090) ]

12c) ,1

Uplatnenie oslobodenia od dane podľa § 13a alebo 13b zákona (vyznačí sa x)

12c) V r. 1 sa uvedie suma rozdielu riadkov (r. 1080 - r.1090) v prípade, ak sa daňovník daň z osobitného základu dane podľa § 17f zákona z r. 1061 rozhodol platiť
v splátkach podľa § 17g ods. 1 zákona.

12d) IČO sa zarovnáva sprava a ak obsahuje menej ako 12 čísiel, nepoužité polia ostávajú prázdne.
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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)

VIII. časť - Žiadosť o platenie dane z osobitného základu dane podľa § 17f v splátkach

Podľa § 17g ods. 2 zákona žiadam o platenie dane z osobitného základu dane podľa § 17f (r. 1090) v splátkach

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

. .

Titul pred menom / za priezviskom

/

Telefónne číslo Emailová adresa / Faxové číslo

IX. 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

Dátum

. .

poštovou poukážkou na účet

IBAN

Ak ide o daňovníka, ktorý žiada o vrátenie daňového preplatku na bankový účet vedený v zahraničí (cezhraničný prevod finančných prostriedkov) v inom formáte
ako IBAN, uvádza sa v VII. časti číslo účtu, SWIFT/BIC kód, názov banky, mesto a štát banky alebo pobočky banky daňovníka.

Uvádza sa počet všetkých príloh, ktoré sú
súčasťou daňového priznania
(vrátane prílohy k § 30c zákona a prílohy
k VI. časti, aj keď sa nevypĺňajú)

dátum splatnosti ,
Splátkový kalendár požadovaný daňovníkom

12e)

. . suma

12e)Ak daňovník požaduje viac ako 5 splátok, uvedie dátumy splatnosti a sumy splátok v VII. časti – Miesto na osobitné záznamy daňovníka.

dátum splatnosti ,. . suma

dátum splatnosti ,. . suma

dátum splatnosti ,. . suma

dátum splatnosti ,. . suma

2

3

4

5

1
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Príloha

Projekt číslo / počet projektov Dátum začiatku realizácie projektu . ./
Zdaňovacie obdobie

1

Príloha k § 30c zákona - Odpočet výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj a údaje
o projektoch výskumu a vývoja podľa § 30c zákona

Výška vykázaného nároku na odpočet výdavkov
(nákladov) na výskum a vývoj v zdaňovacom období

2

,,
1

. .

. .

časť odpočítavaná
v príslušnom zdaňovacom období

3

,,
2

. .

. .

,,
3

. .

. .

,,
4

. .

. .

,,
5

. .

. .

,6 SPOLU

Ciele projektu, ktoré sú dosiahnuteľné podľa doby jeho realizácie a merateľné po jeho ukončení

,7 SPOLU za všetky projekty výskumu a vývoja
13)

13) Pri daňovníkovi, ktorý odpočítava výdavky (náklady) na výskum a vývoj podľa § 30c zákona u viacerých projektov, sa vypĺňa príloha k § 30c zákona za každý
projekt samostatne, pričom r. 7 sa vypĺňa len v prílohe k § 30c zákona, v ktorej sa uvádza projekt č. 1. V r. 7 sa uvedie časť odpočítavaná v príslušnom
zdaňovacom období v úhrne za všetky projekty najviac však do výšky základu dane uvedeného v r. 500 a údaj z r. 7 sa prenáša do r. 501. Riadok 7 sa vypĺňa aj pri
daňovníkovi, ktorý uplatňuje odpočet výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj iba za jeden projekt, pričom sa v ňom uvedie suma z r. 6.

MF/016161/2017-721
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Príloha

Príloha k VI. časti - Údaje o ďalších prijímateľoch

Suma v eurách ,
Právna forma

Obchodné meno alebo názov

Sídlo
Ulica Súpisné/orientačné číslo

ObecPSČ

podpis štatutárneho orgánu
daňovníka alebo inej osoby
oprávnenej podať daňové

priznanie za právnickú osobu

Údaje
o prijímateľovi
č.

Suma v eurách ,
Právna forma

Obchodné meno alebo názov

Sídlo
Ulica Súpisné/orientačné číslo

ObecPSČ

Suma v eurách ,
Právna forma

Obchodné meno alebo názov

Sídlo
Ulica Súpisné/orientačné číslo

ObecPSČ

podpis štatutárneho orgánu
daňovníka alebo inej osoby
oprávnenej podať daňové

priznanie za právnickú osobu

Údaje
o prijímateľovi
č.

podpis štatutárneho orgánu
daňovníka alebo inej osoby
oprávnenej podať daňové

priznanie za právnickú osobu

Údaje
o prijímateľovi
č.

MF/016161/2017-721

IČO
12d)

IČO
12d)

IČO
12d)
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	 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 2017/18 prebieha realizáciu, od 1.7.2017.
	 ŠKP akadémia – v sezóne 2017/18 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...
	Suvaha NUJ 1-01-bez_krycieho.pracovny.pdf
	suvaha aktíva
	súvaha pasíva

	VZaS NUJ 2-01-bez_krycieho.pracovny.pdf
	PagesVZaS_NUJ 2_01.pdf
	Náklady a Výnosy


	Poznamky NUJ 2013_Část1
	Poznamky NUJ 2013_Část2
	VÝROČNÁ SPRÁVA
	Identifikačné údaje spoločnosti
	Profil spoločnosti
	Výsledky hospodárenia
	Predpokladaný vývoj



	Návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2017


	Tab1_2_1: 60384.57
	Tab1_3_1: 133867.16
	Tab1_4_1: 124697.36
	Tab1_2_2: 
	Tab1_3_2: 
	Tab1_4_2: 
	Tab1_2_3: 
	Tab1_3_3: 
	Tab1_4_3: 
	Tab1_2_4: 
	Tab1_3_4: 
	Tab1_4_4: 
	Tab1_2_5: 
	Tab1_3_5: 
	Tab1_4_5: 
	Tab1_1_6: 
	Tab1_2_6: 
	Tab1_3_6: 
	Tab1_4_6: 
	Tab1_1_7: 
	Tab1_2_7: 
	Tab1_3_7: 
	Tab1_4_7: 
	Tab1_1_8: 
	Tab1_2_8: 
	Tab1_3_8: 
	Tab1_4_8: 
	Tab1_1_9: 81815.73
	Tab1_2_9: 60384.57
	Tab1_3_9: 21431.16
	Tab1_4_9: 22182.36
	Tab1_1_10: 
	Tab1_3_10: 
	Tab1_4_10: 
	Tab1_1_11: 
	Tab1_3_11: 
	Tab1_4_11: 
	Tab1_1_12: 7073
	Tab1_2_12: 3844.91
	Tab1_3_12: 3228.09
	Tab1_4_12: 3345.69
	Tab1_1_13: 33757.66
	Tab1_2_13: 33757.66
	Tab1_3_13: 0.00
	Tab1_4_13: 
	Tab1_1_14: 7000
	Tab1_2_14: 7000
	Tab1_3_14: 0.00
	Tab1_4_14: 
	Tab1_1_15: 
	Tab1_2_15: 
	Tab1_3_15: 
	Tab1_4_15: 
	Tab1_1_16: 
	Tab1_2_16: 
	Tab1_3_16: 
	Tab1_4_16: 
	Tab1_1_17: 
	Tab1_2_17: 
	Tab1_3_17: 
	Tab1_4_17: 
	Tab1_1_18: 33985.07
	Tab1_2_18: 15782
	Tab1_3_18: 18203.07
	Tab1_4_18: 18836.67
	Tab1_1_19: 
	Tab1_2_19: 
	Tab1_3_19: 
	Tab1_4_19: 
	Tab1_1_20: 
	Tab1_2_20: 
	Tab1_3_20: 
	Tab1_4_20: 
	Tab1_1_21: 112436.00
	Tab1_2_21: 
	Tab1_3_21: 112436.00
	Tab1_4_21: 102515.00
	Tab1_1_22: 89436
	Tab1_2_22: 
	Tab1_3_22: 89436.00
	Tab1_4_22: 79515
	Tab1_1_23: 
	Tab1_2_23: 
	Tab1_3_23: 
	Tab1_4_23: 
	Tab1_1_24: 
	Tab1_2_24: 
	Tab1_3_24: 
	Tab1_4_24: 
	Tab1_1_25: 23000
	Tab1_2_25: 
	Tab1_3_25: 23000.00
	Tab1_4_25: 23000
	Tab1_1_26: 
	Tab1_2_26: 
	Tab1_3_26: 
	Tab1_4_26: 
	Tab1_1_27: 
	Tab1_2_27: 
	Tab1_3_27: 
	Tab1_4_27: 
	Tab1_1_28: 
	Tab1_2_28: 
	Tab1_3_28: 
	Tab1_4_28: 
	Tab1_2_29: 
	Tab1_3_29: 206632.13
	Tab1_4_29: 187773.06
	Tab1_2_30: 
	Tab1_3_30: 9989.83
	Tab1_4_30: 10054.85
	Tab1_2_31: 
	Tab1_3_31: 3991.27
	Tab1_4_31: 3991.27
	Tab1_2_32: 
	Tab1_3_32: 
	Tab1_4_32: 
	Tab1_2_33: 
	Tab1_3_33: 
	Tab1_4_33: 
	Tab1_1_34: 
	Tab1_2_34: 
	Tab1_3_34: 
	Tab1_4_34: 
	Tab1_1_35: 
	Tab1_2_35: 
	Tab1_3_35: 
	Tab1_4_35: 
	Tab1_1_36: 5998.56
	Tab1_2_36: 
	Tab1_3_36: 5998.56
	Tab1_4_36: 6063.58
	Tab1_1_37: 7720.00
	Tab1_2_37: 
	Tab1_3_37: 7720.00
	Tab1_4_37: 7720.00
	Tab1_1_38: 3320
	Tab1_2_38: 
	Tab1_3_38: 3320.00
	Tab1_4_38: 3320
	Tab1_1_39: 
	Tab1_2_39: 
	Tab1_3_39: 
	Tab1_4_39: 
	Tab1_1_40: 
	Tab1_2_40: 
	Tab1_3_40: 
	Tab1_4_40: 
	Tab1_1_41: 4400
	Tab1_2_41: 
	Tab1_3_41: 4400.00
	Tab1_4_41: 4400
	Tab1_1_42: 13849.75
	Tab1_2_42: 
	Tab1_3_42: 13849.75
	Tab1_4_42: 15827.75
	Tab1_1_43: 160
	Tab1_2_43: 
	Tab1_3_43: 160.00
	Tab1_4_43: 2711
	Tab1_1_44: 1200
	Tab1_2_44: 
	Tab1_3_44: 1200.00
	Tab1_4_44: 13112.61
	Tab1_1_45: 
	Tab1_3_45: 
	Tab1_4_45: 4
	Tab1_1_46: 
	Tab1_3_46: 
	Tab1_4_46: 0.14
	Tab1_1_47: 
	Tab1_3_47: 
	Tab1_4_47: 
	Tab1_1_48: 
	Tab1_2_48: 
	Tab1_3_48: 
	Tab1_4_48: 
	Tab1_1_49: 
	Tab1_2_49: 
	Tab1_3_49: 
	Tab1_4_49: 
	Tab1_1_50: 12489.75
	Tab1_2_50: 
	Tab1_3_50: 12489.75
	Tab1_4_50: 
	Tab1_1_51: 175072.55
	Tab1_2_51: 
	Tab1_3_51: 175072.55
	Tab1_4_51: 154170.46
	Tab1_1_52: 7718.38
	Tab1_3_52: 7718.38
	Tab1_4_52: 11818.88
	Tab1_1_53: 167354.17
	Tab1_3_53: 167354.17
	Tab1_4_53: 142351.58
	Tab1_1_54: 
	Tab1_3_54: 
	Tab1_4_54: 
	Tab1_1_55: 
	Tab1_2_55: 
	Tab1_3_55: 
	Tab1_4_55: 
	Tab1_1_56: 
	Tab1_2_56: 
	Tab1_3_56: 
	Tab1_4_56: 
	Tab1_1_57: 1734.31
	Tab1_2_57: 
	Tab1_3_57: 1734.31
	Tab1_4_57: 1485.08
	Tab1_1_58: 1734.31
	Tab1_2_58: 
	Tab1_3_58: 1734.31
	Tab1_4_58: 1485.08
	Tab1_1_59: 
	Tab1_2_59: 
	Tab1_3_59: 
	Tab1_4_59: 
	Tab1_1_60: 402618.17
	Tab1_2_60: 60384.57
	Tab1_3_60: 342233.60
	Tab1_4_60: 313955.50
	Tab3_1_1: 117389.9
	Tab3_2_1: 
	Tab3_3_1: 117389.90
	Tab3_4_1: 22740.94
	Tab3_1_2: 8208.33
	Tab3_2_2: 
	Tab3_3_2: 8208.33
	Tab3_4_2: 7899.53
	Tab3_1_3: 
	Tab3_2_3: 
	Tab3_3_3: 
	Tab3_4_3: 
	Tab3_1_4: 1232.03
	Tab3_2_4: 
	Tab3_3_4: 1232.03
	Tab3_4_4: 5116.92
	Tab3_1_5: 79289.12
	Tab3_2_5: 
	Tab3_3_5: 79289.12
	Tab3_4_5: 64958.05
	Tab3_1_6: 496.33
	Tab3_2_6: 
	Tab3_3_6: 496.33
	Tab3_4_6: 656.52
	Tab3_1_7: 272378.93
	Tab3_2_7: 710
	Tab3_3_7: 273088.93
	Tab3_4_7: 219681.22
	Tab3_1_8: 22812.91
	Tab3_2_8: 
	Tab3_3_8: 22812.91
	Tab3_4_8: 25056.94
	Tab3_1_9: 4123.5
	Tab3_2_9: 
	Tab3_3_9: 4123.50
	Tab3_4_9: 4293.62
	Tab3_1_10: 
	Tab3_2_10: 
	Tab3_3_10: 
	Tab3_4_10: 
	Tab3_1_11: 495.41
	Tab3_2_11: 
	Tab3_3_11: 495.41
	Tab3_4_11: 491.83
	Tab3_1_12: 
	Tab3_2_12: 
	Tab3_3_12: 
	Tab3_4_12: 
	Tab3_1_13: 
	Tab3_2_13: 
	Tab3_3_13: 
	Tab3_4_13: 
	Tab3_1_14: 
	Tab3_2_14: 
	Tab3_3_14: 
	Tab3_4_14: 
	Tab3_1_15: 1589
	Tab3_2_15: 
	Tab3_3_15: 1589.00
	Tab3_4_15: 306.4
	Tab3_1_16: 
	Tab3_2_16: 
	Tab3_3_16: 
	Tab3_4_16: 45.86
	Tab3_1_17: 
	Tab3_2_17: 
	Tab3_3_17: 
	Tab3_4_17: 
	Tab3_1_18: 1565.02
	Tab3_2_18: 
	Tab3_3_18: 1565.02
	Tab3_4_18: 
	Tab3_1_19: 
	Tab3_2_19: 
	Tab3_3_19: 
	Tab3_4_19: 0.04
	Tab3_1_20: 271.24
	Tab3_2_20: 
	Tab3_3_20: 271.24
	Tab3_4_20: 30.85
	Tab3_1_21: 
	Tab3_2_21: 
	Tab3_3_21: 
	Tab3_4_21: 
	Tab3_1_22: 76592.74
	Tab3_2_22: 570
	Tab3_3_22: 77162.74
	Tab3_4_22: 52580.67
	Tab3_1_23: 
	Tab3_2_23: 
	Tab3_3_23: 
	Tab3_4_23: 23.6
	Tab3_1_24: 1110.31
	Tab3_2_24: 
	Tab3_3_24: 1110.31
	Tab3_4_24: 920.53
	Tab3_1_25: 751.2
	Tab3_2_25: 
	Tab3_3_25: 751.20
	Tab3_4_25: 1477.5
	Tab3_1_26: 
	Tab3_2_26: 
	Tab3_3_26: 
	Tab3_4_26: 
	Tab3_1_27: 
	Tab3_2_27: 
	Tab3_3_27: 
	Tab3_4_27: 
	Tab3_1_28: 
	Tab3_2_28: 
	Tab3_3_28: 
	Tab3_4_28: 
	Tab3_1_29: 
	Tab3_2_29: 
	Tab3_3_29: 
	Tab3_4_29: 
	Tab3_1_30: 
	Tab3_2_30: 
	Tab3_3_30: 
	Tab3_4_30: 
	Tab3_1_31: 
	Tab3_2_31: 
	Tab3_3_31: 
	Tab3_4_31: 
	Tab3_1_32: 
	Tab3_2_32: 
	Tab3_3_32: 
	Tab3_4_32: 
	Tab3_1_33: 
	Tab3_2_33: 
	Tab3_3_33: 
	Tab3_4_33: 
	Tab3_1_34: 
	Tab3_2_34: 
	Tab3_3_34: 
	Tab3_4_34: 
	Tab3_1_35: 
	Tab3_2_35: 
	Tab3_3_35: 
	Tab3_4_35: 
	Tab3_1_36: 
	Tab3_2_36: 
	Tab3_3_36: 
	Tab3_4_36: 
	Tab3_1_37: 
	Tab3_2_37: 
	Tab3_3_37: 
	Tab3_4_37: 
	Tab3_1_38: 588305.97
	Tab3_2_38: 1280.00
	Tab3_3_38: 589585.97
	Tab3_4_38: 406281.02
	ENTITY_TAX_ID: 2020899496
	ENTITY_ENT_ID: 00681989
	ENTITY_SID: 
	ENTITY_NAME_2: 
	ENTITY_STREET: ZÁPOROŽSKÁ
	ENTITY_HOUSE_NUMBER: 8
	ENTITY_POSTAL_CODE: 85101
	ENTITY_CITY: BRATISLAVA
	ENTITY_PHONE_AREA_CODE: 905
	ENTITY_PHONE: 886275
	ENTITY_FAX_AREA_CODE: 
	ENTITY_EMAIL: BURIAN.JAROSLAV.SVK@GMAIL.COM
	REPORT_NUJ101_ATTACHMENT: Y
	REPORT_NUJ201_ATTACHMENT: Y
	REPORT_NUJ301_ATTACHMENT: Y
	REPORT_COMPILED: Y
	REPORT_APPROVED: Y
	ENTITY_SK_NACE_1: 93
	ENTITY_SK_NACE_2: 12
	ENTITY_SK_NACE_3: 0
	REPORT_TEMPLATE_CODE: NUJ
	REPORT_TEMPLATE_REGULATION: MF/17616/2013-74
	STATEMENT_PERIOD_START_MM: 01
	STATEMENT_PERIOD_START_YY: 17
	STATEMENT_PERIOD_END_MM: 12
	STATEMENT_PERIOD_END_YY: 17
	STATEMENT_PREVIOUS_PERIOD_START_MM: 01
	STATEMENT_PREVIOUS_PERIOD_START_YY: 16
	STATEMENT_PREVIOUS_PERIOD_END_MM: 12
	STATEMENT_PREVIOUS_PERIOD_END_YY: 16
	copy-of-ENTITY_ENT_ID-2: 00681989
	copy-of-ENTITY_SID-2: 
	copy-of-ENTITY_ENT_ID-3: 00681989
	copy-of-ENTITY_SID-3: 
	copy-of-ENTITY_ENT_ID-4: 00681989
	copy-of-ENTITY_SID-4: 
	copy-of-ENTITY_ENT_ID-5: 00681989
	copy-of-ENTITY_SID-5: 
	copy-of-ENTITY_ENT_ID-6: 00681989
	copy-of-ENTITY_SID-6: 
	ENTITY_NAME_1: Športový klub polície Bratislava
	REPORT_APPROVAL_DATE_DD: 03
	REPORT_APPROVAL_DATE_MM: 04
	REPORT_APPROVAL_DATE_YY: 18
	ENTITY_FAX: 
	REPORT_PREPARATION_DATE_YY: 18
	REPORT_PREPARED_TO_DD: 30
	REPORT_PREPARED_TO_MM: 03
	REPORT_PREPARED_TO_YY: 17
	STATEMENT_PERIOD_ORDINARY: Y
	STATEMENT_PERIOD_EXTRAORDINARY: Off
	REPORT_PREPARATION_DATE_MM: 04
	REPORT_PREPARATION_DATE_DD: 03
	Tab1_1_5: 
	Tab1_1_33: 
	Tab1_1_1: 194251.73
	Tab1_1_2: 
	Tab1_1_3: 
	Tab1_1_4: 
	Tab1_1_32: 
	Tab1_1_31: 3991.27
	Tab1_1_30: 9989.83
	Tab1_1_29: 206632.13
	Tab2_1_1: 180521.36
	Tab2_1_3: 
	Tab2_1_4: 
	Tab2_1_5: 
	Tab2_1_6: 82797
	Tab2_1_7: 
	Tab2_1_8: 
	Tab2_1_9: 
	Tab2_1_10: 
	Tab2_1_11: 
	Tab2_1_12: 93411.35
	Tab2_1_13: 4313.01
	Tab2_1_14: 77800.9
	Tab2_1_15: 3750
	Tab2_1_16: 
	Tab2_1_17: 
	Tab2_1_18: 3750
	Tab2_1_19: 9.49
	Tab2_1_2: 82797
	Tab2_1_20: 9.49
	Tab2_1_21: 
	Tab2_1_22: 
	Tab2_1_23: 
	Tab2_1_24: 
	Tab2_1_25: 
	Tab2_1_27: 33814.03
	Tab2_1_26: 
	Tab2_1_28: 28425.88
	Tab2_1_29: 1133.94
	Tab2_1_30: 413.94
	Tab2_1_31: 103.72
	Tab2_1_32: 
	Tab2_1_33: 
	Tab2_1_35: 
	Tab2_1_36: 3736.55
	Tab2_1_37: 40227.38
	Tab2_1_38: 
	Tab2_1_39: 
	Tab2_1_40: 40227.38
	Tab2_1_41: 83911.34
	Tab2_1_42: 
	Tab2_1_43: 83911.34
	Tab2_1_44: 342233.6
	Tab2_2_1: 166287.35
	Tab2_2_3: 
	Tab2_2_4: 
	Tab2_2_5: 
	Tab2_2_2: 72876
	Tab2_2_6: 72876
	Tab2_2_7: 
	Tab2_2_8: 
	Tab2_2_9: 
	Tab2_2_11: 
	Tab2_2_12: 54352.06
	Tab2_2_13: 39059.29
	Tab2_2_14: 50673.83
	Tab2_2_15: 3000
	Tab2_2_16: 
	Tab2_2_17: 
	Tab2_2_18: 3000
	Tab2_2_19: 45.18
	Tab2_2_10: 
	Tab2_2_21: 
	Tab2_2_20: 45.18
	Tab2_2_22: 
	Tab2_2_23: 
	Tab2_2_24: 
	Tab2_2_25: 
	Tab2_2_26: 
	Tab2_2_27: 22018.6
	Tab2_2_28: 18375.89
	Tab2_2_29: 
	Tab2_2_30: 
	Tab2_2_31: 
	Tab2_2_32: 
	Tab2_2_33: 
	Tab2_2_34: 
	Tab2_2_35: 
	Tab2_2_36: 3642.71
	Tab2_2_37: 25610.05
	Tab2_2_38: 
	Tab2_2_39: 
	Tab2_2_40: 25610.05
	Tab2_2_41: 96994.32
	Tab2_2_42: 6146
	Tab2_2_43: 90848.32
	Tab2_2_44: 313955.5
	Tab4_1_1: 
	Tab4_1_2: 
	Tab4_1_3: 
	Tab4_1_4: 
	Tab4_1_5: 
	Tab4_1_6: 
	Tab4_1_7: 
	Tab4_1_8: 
	Tab4_1_9: 
	Tab4_1_10: 
	Tab4_1_11: 
	Tab4_1_12: 
	Tab4_1_13: 
	Tab4_1_14: 
	Tab4_1_15: 9.94
	Tab4_1_16: 1.18
	Tab4_1_17: 2556
	Tab4_1_18: 22001
	Tab4_1_19: 
	Tab4_1_20: 751.21
	Tab4_1_21: 
	Tab4_1_22: 
	Tab4_1_23: 
	Tab4_1_24: 
	Tab4_1_25: 
	Tab4_1_26: 
	Tab4_1_27: 
	Tab4_1_28: 
	Tab4_1_29: 
	Tab4_1_30: 148098.77
	Tab4_1_31: 26518.17
	Tab4_1_32: 17443.28
	Tab4_1_33: 21275.34
	Tab4_1_34: 
	Tab4_1_35: 353965.78
	Tab4_1_36: 592620.67
	Tab4_1_37: 4314.70
	Tab4_1_38: 1.69
	Tab4_1_39: 
	Tab4_1_40: 4313.01
	Tab4_2_1: 
	Tab4_3_1: 
	Tab4_4_1: 
	Tab4_2_2: 1280
	Tab4_3_2: 1280.00
	Tab4_4_2: 1480
	Tab4_2_3: 
	Tab4_3_3: 
	Tab4_4_3: 
	Tab4_2_4: 
	Tab4_3_4: 
	Tab4_4_4: 
	Tab4_2_5: 
	Tab4_3_5: 
	Tab4_2_6: 
	Tab4_3_6: 
	Tab4_4_6: 
	Tab4_2_7: 
	Tab4_3_7: 
	Tab4_4_7: 
	Tab4_2_8: 
	Tab4_3_8: 
	Tab4_4_8: 
	Tab4_2_9: 
	Tab4_3_9: 
	Tab4_4_9: 
	Tab4_2_10: 
	Tab4_3_10: 
	Tab4_4_10: 
	Tab4_2_11: 
	Tab4_3_11: 
	Tab4_4_11: 
	Tab4_2_12: 
	Tab4_3_12: 
	Tab4_4_12: 
	Tab4_2_13: 
	Tab4_2_14: 
	Tab4_3_13: 
	Tab4_4_13: 
	Tab4_2_15: 
	Tab4_3_14: 
	Tab4_4_14: 
	Tab4_3_15: 9.94
	Tab4_4_15: 5.35
	Tab4_2_16: 
	Tab4_3_16: 1.18
	Tab4_4_16: 3.25
	Tab4_2_17: 
	Tab4_3_17: 2556.00
	Tab4_4_17: 0
	Tab4_2_18: 
	Tab4_3_18: 22001.00
	Tab4_4_18: 8997
	Tab4_2_19: 
	Tab4_3_19: 
	Tab4_4_19: 
	Tab4_2_20: 
	Tab4_3_20: 751.21
	Tab4_4_20: 2374.39
	Tab4_2_21: 
	Tab4_3_21: 
	Tab4_4_21: 
	Tab4_2_22: 
	Tab4_3_22: 
	Tab4_4_22: 
	Tab4_2_23: 
	Tab4_3_23: 
	Tab4_4_23: 
	Tab4_2_24: 
	Tab4_3_24: 
	Tab4_4_24: 
	Tab4_2_25: 
	Tab4_3_25: 
	Tab4_4_25: 
	Tab4_2_26: 
	Tab4_3_26: 
	Tab4_4_26: 
	Tab4_2_27: 
	Tab4_3_27: 
	Tab4_4_27: 
	Tab4_2_28: 
	Tab4_3_28: 
	Tab4_4_28: 
	Tab4_2_29: 
	Tab4_3_29: 
	Tab4_4_29: 
	Tab4_2_30: 
	Tab4_3_30: 148098.77
	Tab4_4_30: 161787.25
	Tab4_2_31: 
	Tab4_3_31: 26518.17
	Tab4_4_31: 28918.98
	Tab4_2_32: 
	Tab4_3_32: 17443.28
	Tab4_4_32: 17693.59
	Tab4_4_33: 17295.47
	Tab4_2_33: 
	Tab4_3_33: 21275.34
	Tab4_4_34: 
	Tab4_3_34: 
	Tab4_2_34: 
	Tab4_2_35: 
	Tab4_3_35: 353965.78
	Tab4_4_35: 206786
	Tab4_2_36: 1280.00
	Tab4_3_36: 593900.67
	Tab4_4_36: 445341.28
	Tab4_2_37: 0.00
	Tab4_3_37: 4314.70
	Tab4_4_37: 39060.26
	Tab4_2_38: 
	Tab4_3_38: 1.69
	Tab4_4_38: 0.97
	Tab4_2_39: 
	Tab4_3_39: 
	Tab4_4_39: 
	Tab4_2_40: 0.00
	Tab4_3_40: 4313.01
	Tab4_4_40: 39059.29
	Tab2_1_34: 
	Tab4_4_5: 
	IČO: 00681989
	SID: 
	Názov 1: Športový klub polície Bratislava
	Názov 2: Záporožská 8
	Názov 3: 851 01 Bratislava
	Názov 4: registrované MV SR, výpis č.VVS/1 - 900/90 - 221
	Názov 5: DIČ: 2020899496
	Dátum:  15.06.1990
	Štatutárne orgány 1: prezident ŠKP Bratislava:
	Štatutárne orgány 6: Ing.Marián Kukumberg
	Štatutárne orgány 2: generálny sekretár ŠKP Bratislava:
	Štatutárne orgány 7: Ing.Jaroslav Burian
	Štatutárne orgány 3: výkonný výbor ŠKP Bratislava:
	Štatutárne orgány 8: Ing.Marián Kukumberg
	Dozorný orgán 1: revízor
	Dozorný orgán 3: Mgr.František Fecko
	Hlavná činnosť 1: hlavnými úlohami  ŠKP Bratislava je zabezpečovať starostlivosť a rozvoj talentovanej mládeže, výkonnostného
	Hlavná činnosť 2: a vrcholového športu a reprezentácie SR
	Podnikateľská činnosť: 
	Podnikateľská činnosť 2: 
	fill_1: 1
	fill_2: 1
	fill_3: 
	fill_4: 
	fill_5: 
	fill_6: 
	fill_7: 149
	fill_8: 79
	klikacie1171: má
	klikacie282: žiadne
	1501: ŠKP ŠPORT, s.r.o.
	1502: 
	zpuj01: - žiadne
	klikacie291: ÁNO
	klikacie1181: má
	klikacie292: NIE
	klikacie01: so zmenamy
	klikacie012: bez zmien
	Druh zmenyRow1: 
	DôvodRow1: 
	Vplyv na hodnotu majetku záväzkov základného imania a výsledku hospodáreniaRow1: 
	Druh zmenyRow2: 
	DôvodRow2: 
	Vplyv na hodnotu majetku záväzkov základného imania a výsledku hospodáreniaRow2: 
	Druh zmenyRow3: 
	DôvodRow3: 
	Vplyv na hodnotu majetku záväzkov základného imania a výsledku hospodáreniaRow3: 
	klik001: so zmenami
	klikt001: žiaden
	MAJETOK01: [žiaden]
	MAJETOK02: [žiaden]
	MAJETOK03: [žiaden]
	MAJETOK04: [obstarávacia cena]
	MAJETOK05: [žiaden]
	MAJETOK06: [žiaden]
	MAJETOK07: [obstarávacia cena]
	MAJETOK08: [obstarávacia cena]
	MAJETOK09: [žiaden]
	MAJETOK10: [žiaden]
	MAJETOK11: [žiaden]
	MAJETOK12: [obstarávacia cena]
	MAJETOK13: [obstarávacia cena]
	MAJETOK14: [obstarávacia cena]
	MAJETOK15: [obstarávacia cena]
	MAJETOK16: [žiaden]
	MAJETOK17: [žiaden]
	MAJETOK18: [žiaden]
	klikacie1191: so zmenami
	klikacie302: žiadne
	text01: [v rokoch]
	24001: DHM - zabez.zariadenie budovy 
	24011: 40
	24021: iba účtovný odpis
	24031: rovnomerné odpisovanie
	24002: DHM - rekonštrukcia telocvične
	24012: 40
	24022: iba účtovný odpis
	24032: rovnomerné odpisovanie
	24003: 
	24013: 
	24023: 
	24033: 
	24004: 
	24014: 
	24024: 
	24034: 
	24005: 
	24015: 
	24025: 
	24035: 
	24006: 
	24016: 
	24026: 
	24036: 
	klikacie11: 2
	klikacie022: žiaden
	Opravné položkyRow1: 
	RezervyRow1: 
	Opravné položkyRow2: 
	RezervyRow2: 
	Opravné položkyRow3: 
	RezervyRow3: 
	Opravné položkyRow4: 
	RezervyRow4: 
	klikacie1201: so zmenami
	klikacie312: žiadne
	NEHMVYSL1: 
	SOFT1: 
	OCPR1: 
	OSTDNM1: 
	OBSTDNM1: 
	PPRDNM1: 
	T1SPOLU1: 0
	NEHMVYSL2: 
	SOFT2: 
	OCPR2: 
	OSTDNM2: 
	OBSTDNM2: 
	PPRDNM2: 
	T1SPOLU2: 0
	NEHMVYSL3: 
	SOFT3: 
	OCPR3: 
	OSTDNM3: 
	OBSTDNM3: 
	PPRDNM3: 
	T1SPOLU3: 0
	NEHMVYSL4: 
	SOFT4: 
	OCPR4: 
	OSTDNM4: 
	OBSTDNM4: 
	PPRDNM4: 
	T1SPOLU4: 0
	NEHMVYSL5: 0
	SOFT5: 0
	OCPR5: 0
	OSTDNM5: 0
	OBSTDNM5: 0
	PPRDNM5: 0
	T1SPOLU5: 0
	NEHMVYSL6: 
	SOFT6: 
	OCPR6: 
	OSTDNM6: 
	OBSTDNM6: 
	PPRDNM6: 
	T1SPOLU6: 0
	NEHMVYSL7: 
	SOFT7: 
	OCPR7: 
	OSTDNM7: 
	OBSTDNM7: 
	PPRDNM7: 
	T1SPOLU7: 0
	NEHMVYSL8: 
	SOFT8: 
	OCPR8: 
	OSTDNM8: 
	OBSTDNM8: 
	PPRDNM8: 
	T1SPOLU8: 0
	NEHMVYSL9: 0
	SOFT9: 0
	OCPR9: 0
	OSTDNM9: 0
	OBSTDNM9: 0
	PPRDNM9: 0
	T1SPOLU9: 0
	NEHMVYSL10: 
	SOFT10: 
	OCPR10: 
	OSTDNM10: 
	OBSTDNM10: 
	PPRDNM10: 
	T1SPOLU10: 0
	NEHMVYSL11: 
	SOFT11: 
	OCPR11: 
	OSTDNM11: 
	OBSTDNM11: 
	PPRDNM11: 
	T1SPOLU11: 0
	NEHMVYSL12: 
	SOFT12: 
	OCPR12: 
	OSTDNM12: 
	OBSTDNM12: 
	PPRDNM12: 
	T1SPOLU12: 0
	NEHMVYSL13: 0
	SOFT13: 0
	OCPR13: 0
	OSTDNM13: 0
	OBSTDNM13: 0
	PPRDNM13: 0
	T1SPOLU13: 0
	NEHMVYSL14: 0
	SOFT14: 0
	OCPR14: 0
	OSTDNM14: 0
	OBSTDNM14: 0
	PPRDNM14: 0
	T1SPOLU14: 0
	NEHMVYSL15: 0
	SOFT15: 0
	OCPR15: 0
	OSTDNM15: 0
	OBSTDNM15: 0
	PPRDNM15: 0
	T1SPOLU15: 0
	POZ01: 
	UMD01: 
	ST01: 7073
	SHV01: 34355
	DP01: 7000
	PCTP01: 
	ZSTZ01: 
	DODHM01: 33985
	OBDHM01: 
	PPDHM01: 
	T2S01: 82413
	POZ02: 
	UMD02: 
	ST02: 
	SHV02: 
	DP02: 
	PCTP02: 
	ZSTZ02: 
	DODHM02: 
	OBDHM02: 
	PPDHM02: 
	T2S02: 0
	POZ03: 
	UMD03: 
	ST03: 
	SHV03: 597
	DP03: 
	PCTP03: 
	ZSTZ03: 
	DODHM03: 
	OBDHM03: 
	PPDHM03: 
	T2S03: 597
	POZ04: 
	UMD04: 
	ST04: 
	SHV04: 
	DP04: 
	PCTP04: 
	ZSTZ04: 
	DODHM04: 
	OBDHM04: 
	PPDHM04: 
	T2S04: 0
	POZ05: 0
	UMD05: 0
	ST05: 7073
	SHV05: 33758
	DP05: 7000
	PCTP05: 0
	ZSTZ05: 0
	DODHM05: 33985
	OBDHM05: 0
	PPDHM05: 0
	T2S05: 81816
	POZ06: 
	UMD06: 
	ST06: 3727
	SHV06: 34355
	DP06: 7000
	PCTP06: 
	ZSTZ06: 
	DODHM06: 15149
	OBDHM06: 
	PPDHM06: 
	T2S06: 60231
	POZ07: 
	UMD07: 
	ST07: 118
	SHV07: 
	DP07: 
	PCTP07: 
	ZSTZ07: 
	DODHM07: 633
	OBDHM07: 
	PPDHM07: 
	T2S07: 751
	POZ08: 
	UMD08: 
	ST08: 
	SHV08: 597
	DP08: 
	PCTP08: 
	ZSTZ08: 
	DODHM08: 
	OBDHM08: 
	PPDHM08: 
	T2S08: 597
	POZ09: 0
	UMD09: 0
	ST09: 3845
	SHV09: 33758
	DP09: 7000
	PCTP09: 0
	ZSTZ09: 0
	DODHM09: 15782
	OBDHM09: 0
	PPDHM09: 0
	T2S09: 60385
	POZ10: 
	UMD10: 
	ST10: 
	SHV10: 
	DP10: 
	PCTP10: 
	ZSTZ10: 
	DODHM10: 
	OBDHM10: 
	PPDHM10: 
	T2S10: 0
	POZ11: 
	UMD11: 
	ST11: 
	SHV11: 
	DP11: 
	PCTP11: 
	ZSTZ11: 
	DODHM11: 
	OBDHM11: 
	PPDHM11: 
	T2S11: 0
	POZ12: 
	UMD12: 
	ST12: 
	SHV12: 
	DP12: 
	PCTP12: 
	ZSTZ12: 
	DODHM12: 
	OBDHM12: 
	PPDHM12: 
	T2S12: 0
	POZ13: 0
	UMD13: 0
	ST13: 0
	SHV13: 0
	DP13: 0
	PCTP13: 0
	ZSTZ13: 0
	DODHM13: 0
	OBDHM13: 0
	PPDHM13: 0
	T2S13: 0
	POZ14: 0
	UMD14: 0
	ST14: 3346
	SHV14: 0
	DP14: 0
	PCTP14: 0
	ZSTZ14: 0
	DODHM14: 18836
	OBDHM14: 0
	PPDHM14: 0
	T2S14: 22182
	POZ15: 0
	UMD15: 0
	ST15: 3228
	SHV15: 0
	DP15: 0
	PCTP15: 0
	ZSTZ15: 0
	DODHM15: 18203
	OBDHM15: 0
	PPDHM15: 0
	T2S15: 21431
	klikacie21: 2
	pdm001: 
	pdmv001: 
	pdm002: 
	pdmv002: 
	pdm003: 
	pdmv003: 
	pdm004: 
	pdmv004: 
	klikacie31: má
	klikacie032: žiaden
	DMSaV001: osobný automobil FORD C-MAX
	DMS001: PZPMV
	DMV001: 120,- €
	DMSaV002: osobný automobil FORD C-MAX
	DMS002: HP
	DMV002: 242,- €
	DMSaV003: prívesné  vozíky na ťahanie lodí
	DMS003: PZPMV
	DMV003: 64,22 €
	DMSaV004: 
	DMS004: 
	DMV004: 
	klikacie41: so zmenami
	klikacie042: žiaden
	PCP01: 79515
	PCPPV01: 
	DPC01: 
	PPVOP01: 23000
	ODFM01: 
	OBDFM01: 
	PPDFM01: 
	T3S01: 102515
	PCP02: 9921
	PCPPV02: 
	DPC02: 
	PPVOP02: 
	ODFM02: 
	OBDFM02: 
	PPDFM02: 
	T3S02: 9921
	PCP03: 
	PCPPV03: 
	DPC03: 
	PPVOP03: 
	ODFM03: 
	OBDFM03: 
	PPDFM03: 
	T3S03: 0
	PCP04: 
	PCPPV04: 
	DPC04: 
	PPVOP04: 
	ODFM04: 
	OBDFM04: 
	PPDFM04: 
	T3S04: 0
	PCP05: 89436
	PCPPV05: 0
	DPC05: 0
	PPVOP05: 23000
	ODFM05: 0
	OBDFM05: 0
	PPDFM05: 0
	T3S05: 112436
	PCP06: 
	PCPPV06: 
	DPC06: 
	PPVOP06: 
	ODFM06: 
	OBDFM06: 
	PPDFM06: 
	T3S06: 0
	PCP07: 
	PCPPV07: 
	DPC07: 
	PPVOP07: 
	ODFM07: 
	OBDFM07: 
	PPDFM07: 
	T3S07: 0
	PCP08: 
	PCPPV08: 
	DPC08: 
	PPVOP08: 
	ODFM08: 
	OBDFM08: 
	PPDFM08: 
	T3S08: 0
	PCP09: 0
	PCPPV09: 0
	DPC09: 0
	PPVOP09: 0
	ODFM09: 0
	OBDFM09: 0
	PPDFM09: 0
	T3S09: 0
	PCP10: 79515
	PCPPV10: 0
	DPC10: 0
	PPVOP10: 23000
	ODFM10: 0
	OBDFM10: 0
	PPDFM10: 0
	T3S10: 102515
	PCP11: 89436
	PCPPV11: 0
	DPC11: 0
	PPVOP11: 23000
	ODFM11: 0
	OBDFM11: 0
	PPDFM11: 0
	T3S11: 112436
	nazov01: ŠKP-ŠPORT, s.r.o.
	Podiel na základnom imaní v Row1: 100
	v Row1: 100
	VIBUO1: 89436
	VIBPUO1: 79515
	UOPUO1: 
	UOBPUO1: 
	nazov02: 
	Podiel na základnom imaní v Row2: 
	v Row2: 
	VIBUO2: 
	VIBPUO2: 
	UOPUO2: 
	UOBPUO2: 
	nazov03: 
	Podiel na základnom imaní v Row3: 
	v Row3: 
	VIBUO3: 
	VIBPUO3: 
	UOPUO3: 
	UOBPUO3: 
	nazov04: 
	Podiel na základnom imaní v Row4: 
	v Row4: 
	VIBUO4: 
	VIBPUO4: 
	UOPUO4: 
	UOBPUO4: 
	klikacie51: 2
	klikacie062: žiaden
	5DFM0001: 
	5DFM101: 
	5DFM102: 
	5DFM103: 
	5DFM104: 
	5DFM105: 
	5DFM0011: 
	5DFM0002: 
	5DFM201: 
	5DFM202: 
	5DFM203: 
	5DFM204: 
	5DFM205: 
	5DFM0012: 
	5DFM0003: 
	5DFM301: 
	5DFM302: 
	5DFM303: 
	5DFM304: 
	5DFM305: 
	5DFM0013: 
	5DFM0004: 
	5DFM401: 
	5DFM402: 
	5DFM403: 
	5DFM404: 
	5DFM405: 
	5DFM0014: 
	5DFM0005: 
	5DFM501: 
	5DFM502: 
	5DFM503: 
	5DFM504: 
	5DFM505: 
	5DFM0015: 
	5DFM0006: 
	5DFM601: 
	5DFM602: 
	5DFM603: 
	5DFM604: 
	5DFM605: 
	5DFM0016: 
	klik002: 2
	klikt002: bezvýznamné
	x36111: 7718
	x36121: 11819
	x36112: 
	x36122: 
	x36113: 167354
	x36123: 140432
	x36114: 
	x36124: 
	x36115: 
	x36125: 1919
	x36116: 175072
	x36126: 154170
	x36211: 
	x36221: 
	x36231: 
	x36241: 0
	x36212: 
	x36222: 
	x36232: 
	x36242: 0
	x36213: 
	x36223: 
	x36233: 
	x36243: 0
	x36214: 
	x36224: 
	x36234: 
	x36244: 0
	x36215: 
	x36225: 
	x36235: 
	x36245: 0
	x36216: 0
	x36226: 0
	x36236: 0
	x36246: 0
	x36311: 
	x36321: 
	x36331: 
	x36312: 
	x36322: 
	x36332: 
	x36313: 
	x36323: 
	x36333: 
	x36314: 
	x36324: 
	x36334: 
	klikacie61: 2
	klikacie072: žiaden
	SNZBUOZ01: 
	TOP01: 
	ZOP01: 
	ZUOP01: 
	SNKOUZ01: 0
	SNZBUOZ02: 
	TOP02: 
	ZOP02: 
	ZUOP02: 
	SNKOUZ02: 0
	SNZBUOZ03: 
	TOP03: 
	ZOP03: 
	ZUOP03: 
	SNKOUZ03: 0
	SNZBUOZ04: 
	TOP04: 
	ZOP04: 
	ZUOP04: 
	SNKOUZ04: 0
	SNZBUOZ05: 
	TOP05: 
	ZOP05: 
	ZUOP05: 
	SNKOUZ05: 0
	SNZBUOZ06: 0
	TOP06: 0
	ZOP06: 0
	ZUOP06: 0
	SNKOUZ06: 0
	klikacie71: má
	klikacie082: bezvýznamné
	Vyznamne01: podnikateľská činnosť
	Vyznamne21: prenájom nebytových priestorov vrátane energií z roku 2013
	Vyznamne11: 3320
	Vyznamne02: činnosť klubu
	Vyznamne22: nevyúčtovaná záloha na sústredenie v roku 2015
	Vyznamne12: 4400
	Vyznamne03: 
	Vyznamne23: 
	Vyznamne13: 
	Vyznamne04: 
	Vyznamne24: 
	Vyznamne14: 
	klikacie81: 2
	klikacie092: žiadne
	SNZBUOP01: 
	TOPP01: 
	ZOPP01: 
	ZUPP01: 
	SNKBUOP01: 0
	SNZBUOP02: 
	TOPP02: 
	ZOPP02: 
	ZUPP02: 
	SNKBUOP02: 0
	SNZBUOP03: 
	TOPP03: 
	ZOPP03: 
	ZUPP03: 
	SNKBUOP03: 0
	SNZBUOP04: 
	TOPP04: 
	ZOPP04: 
	ZUPP04: 
	SNKBUOP04: 0
	SNZBUOP05: 0
	TOPP05: 0
	ZOPP05: 0
	ZUPP05: 0
	SNKBUOP05: 0
	klik003: má
	klikt003: žiadne
	PDLS1: 2423
	PDLS2: 15828
	PPLS1: 19147
	PPLS2: 7720
	POHLSPOLU1: 21570
	POHLSPOLU2: 23548
	klikacie91: má
	klikacie102: bezvýznamné
	VPCR11: 1734
	VPCR02: 
	VPCR12: 
	ZI01: 
	ZI02: 
	ZI03: 
	ZI04: 
	ZI05: 0
	NIVN01: 
	NIVN02: 
	NIVN03: 
	NIVN04: 
	NIVN05: 0
	VZ01: 
	VZ02: 
	VZ03: 
	VZ04: 
	VZ05: 0
	FTPOP01: 
	FTPOP02: 
	FTPOP03: 
	FTPOP04: 
	FTPOP05: 0
	FOREP01: 
	FOREP02: 
	FOREP03: 
	FOREP04: 
	FOREP05: 0
	ORZPMZ01: 72876
	ORZPMZ02: 9921
	ORZPMZ03: 
	ORZPMZ04: 
	ORZPMZ05: 82797
	REZFO01: 
	REZFO02: 
	REZFO03: 
	REZFO04: 
	REZFO05: 0
	FTZZ01: 
	FTZZ02: 
	FTZZ03: 
	FTZZ04: 
	FTZZ05: 0
	OSTFO01: 
	OSTFO02: 
	OSTFO03: 
	OSTFO04: 
	OSTFO05: 0
	NVHMR01: 54352
	NVHMR02: 39059
	NVHMR03: 
	NVHMR04: 
	NVHMR05: 93411
	VHZUO01: 39059
	VHZUO02: 
	VHZUO03: 34746
	VHZUO04: 
	VHZUO05: 4313
	T12SP01: 166287
	T12SP02: 48980
	T12SP03: 34746
	T12SP04: 0
	T12SP05: 180521
	fill_1_7: 39059
	Prídel do zák adného imania: 
	fill_63_4: 
	Prídel do fondu reprodukc e: 
	Prídel do rezervného fondu: 
	Prídel do fondu tvoreného zo z sku: 
	Prídel do ostatných fondov: 
	Úhrada straty m nulých období: 
	Prevod do soc álneho fondu: 
	Prevod  do nevyspor adaného výs edku hospodárenia m nulých rokov: 39059
	Iné: 
	fill_72_3: 
	Zo zák adného imania: 
	Z rezervného fondu: 
	Z fondu tvoreného zo z sku: 
	Z ostatných fondov: 
	Z nerozdeleného z sku m nulých rokov: 
	Prevod do nevyspor adaného výs edku hospodárenia m nulých rokov: 
	Iné_2: 
	klik004: má
	klikt004: bezvýznamné
	rez01: 
	rez011: 
	rez0111: 
	rez0121: 
	rez0131: 0
	rez02: 
	rez022: 
	rez0212: 
	rez0222: 
	rez0232: 0
	rez03: 0
	rez033: 0
	rez0313: 0
	rez0323: 0
	rez0333: 0
	rez04: 3000
	rez044: 3750
	rez0414: 3000
	rez0424: 
	rez0434: 3750
	rez05: 
	rez055: 
	rez0515: 
	rez0525: 
	rez0535: 0
	rez06: 3000
	rez066: 3750
	rez0616: 3000
	rez0626: 0
	rez0636: 3750
	rez07: 3000
	rez077: 3750
	rez0717: 3000
	rez0727: 0
	rez0737: 3750
	klikacie1001: má
	klikacie112: bezvýznamné
	Významné položky ostatných a iných záväzkovRow1: odmeny športových odborníkov
	VPOAIZ01: 586
	VPOAIZ0111: 50696
	VPOAIZ0121: 48077
	VPOAIZ0131: 3205
	Významné položky ostatných a iných záväzkovRow2: odmeny športovcov
	VPOAIZ02: 2707
	VPOAIZ0212: 21856
	VPOAIZ0222: 24563
	VPOAIZ0232: 0
	Významné položky ostatných a iných záväzkovRow3: preplatenie nákladov a náhrady za stratu času dobrovoľníkov
	VPOAIZ03: 350
	VPOAIZ0313: 21910
	VPOAIZ0323: 21728
	VPOAIZ0333: 532
	Významné položky ostatných a iných záväzkovRow4: 
	VPOAIZ04: 
	VPOAIZ0414: 
	VPOAIZ0424: 
	VPOAIZ0434: 0
	Významné položky ostatných a iných záväzkovRow5: 
	VPOAIZ05: 
	VPOAIZ0515: 
	VPOAIZ0525: 
	VPOAIZ0535: 0
	Významné položky ostatných a iných záväzkovRow6: 
	VPOAIZ06: 
	VPOAIZ0616: 
	VPOAIZ0626: 
	VPOAIZ0636: 0
	klik005: má
	klikt005: bezvýznamné
	klik006: má
	klikt006: bezvýznamné
	ZPLSZ01: 16150
	ZPLSZ011: 6714
	ZPLSZ02: 17664
	ZPLSZ022: 15305
	ZPLSZ03: 33814
	ZPLSZ033: 22019
	ZPLSZ04: 9
	ZPLSZ044: 45
	ZPLSZ05: 
	ZPLSZ055: 
	ZPLSZ06: 9
	ZPLSZ066: 45
	ZPLSZ07: 33823
	ZPLSZ077: 22064
	klik007: má
	x314511: 45
	x314521: 8
	x314512: 72
	x314522: 71
	x314513: 
	x314523: 
	x314514: 108
	x314524: 34
	x314515: 9
	x314525: 45
	klikacie1011: má
	klikacie122: žiadne
	KBUV1: 
	KBUV2: 
	KBUV3: 
	KBUV4: 
	KBUV5: 
	KBUV6: 
	POZICKA01: EUR
	POZICKA02: 0
	POZICKA03: 
	POZICKA04: 
	POZICKA05: 40227
	POZICKA06: 25610
	NFV01: 
	NFV02: 
	NFV03: 
	NFV04: 
	NFV05: 
	NFV06: 
	DBUV01: 
	DBUV02: 
	DBUV03: 
	DBUV04: 
	DBUV05: 
	DBUV06: 
	SPOLKBUPNFV01: 
	SPOLKBUPNFV02: 
	SPOLKBUPNFV03: 
	SPOLKBUPNFV04: 
	SPOLKBUPNFV05: 40227
	SPOLKBUPNFV06: 25610
	klikacie1021: má
	klikacie132: bezvýznamné
	VVPCR001: 
	VVPCR005: 
	VVPCR011: 
	VVPCR002: 
	VVPCR006: 
	VVPCR012: 
	VVPCR003: 
	VVPCR007: 
	VVPCR013: 
	VVPCR004: 
	VVPCR008: 
	VVPCR014: 
	klikacie1031: má
	klikacie142: žiadne
	klikt007: žiadne
	VBO01: 
	VBO011: 
	VBO0111: 
	VBO01S: 0
	VBO02: 21356
	VBO022: 
	VBO0222: 751
	VBO02S: 20605
	VBO03: 
	VBO033: 
	VBO0333: 
	VBO03S: 0
	VBO04: 69473
	VBO044: 62307
	VBO0444: 69473
	VBO04S: 62307
	VBO05: 
	VBO055: 
	VBO0555: 
	VBO05S: 0
	VBO06: 
	VBO066: 
	VBO0666: 
	VBO06S: 0
	VBO07: 
	VBO077: 
	VBO0777: 
	VBO07S: 0
	klikacie1041: 2
	mmffp01: 
	mmffp05: 
	mmffp02: 
	mmffp06: 
	mmffp03: 
	mmffp07: 
	mmffp04: 
	mmffp08: 
	MPFFP10: 
	MPFFP11: 
	MPFFP12: 
	MPFFP13: 
	MPFFP20: 
	MPFFP21: 
	MPFFP22: 
	MPFFP23: 
	MPFFP30: 
	MPFFP31: 
	MPFFP32: 
	MPFFP33: 
	MPFFP40: 
	MPFFP41: 
	MPFFP42: 
	MPFFP43: 
	fill_57_5: 
	PTZVVAT1: 
	PTZVVAT2: 
	fill_60_5: 
	PTZVVAT11: 
	PTZVVAT21: 
	fill_63_3: 
	PTZVVAT12: 
	PTZVVAT22: 
	fill_66_4: 
	PTZVVAT13: 
	PTZVVAT23: 
	klik008: 4
	klikt008: bezvýznamné
	x4211: prijaté dary od fyzických osôb
	x4221: 26518
	x4212: výnosy zo súťaží a výchovného
	x4222: 22001
	x4213: prijaté dary - zväzy
	x4223: 2556
	x4214: 
	x4224: 
	klikacie1051: má
	klikacie152: žiadne
	PDaG01: dotácia na činnosť klubu
	PDaG05: 300000
	PDaG02: dotácia na prevenciu proti kriminalite
	PDaG06: 40000
	PDaG03: dotácia na športové sústredenia hádzanárov
	PDaG07: 3000
	PDaG04: dotácia - materiálne vybavenie hádzanárskeho oddielu
	PDaG08: 1500
	PDaG09: dotácia - podpora dorasteneckých družstiev hádzanárskeho oddielu
	PDaG10: 500
	PDaG11: dotácia - preteky vo vodnom slalome
	PDaG12: 1800
	PDaG13: 
	PDaG14: 
	PDaG15: 
	PDaG16: 
	klikacie1061: 2
	klikacie172: bezvýznamné
	Sumace ková hodnota kurzových ziskov: 1.18
	fill_10_8: 0
	Sumaostatné: 
	klikacie1071: má
	klikacie182: bezvýznamné
	OVN001: športový materiál
	OVN006: 117390
	OVN002: zabezpeč.športových akcií, školenia, poštovné a pod.
	OVN007: 6306
	OVN003: ubytovanie a cestovné - súťaže, sústredenia
	OVN008: 112353
	OVN004: prenájmy športovísk, spotreba energíí, služby spojené s prenájmom
	OVN009: 131183
	OVN011: odmeny športových odborníkov, hráčov
	OVN016: 73249
	OVN012: preprava športovcov, materiálu a prenájom mikrobusov
	OVN017: 22920
	OVN013: propogácia klubu
	OVN018: 2462
	OVN014: ostatné - štartovné, výchovné, poplatky zväzom
	OVN019: 77165
	klikacie1081: má
	klikacie192: žiaden
	UPPZD01: podpora športu detí a mládeže
	UPPZD04: 17295
	UPPZD07: 21275
	UPPZD02: 
	UPPZD05: 
	UPPZD08: 
	UPPZD03: 
	UPPZD06: 
	UPPZD09: 
	UPPZD030: 
	UPPZD060: 
	UPPZD090: 
	UPPZD031: 
	UPPZD061: 
	UPPZD091: 
	UPPZD10: 
	klikacie1091: má
	VPFN001: 271
	VPFN002: 193
	VPFN003: 78
	klikacie1101: má
	klikacie212: nemá povinnosť
	klikacie201: má
	klikacie202: bezvýznamné
	AUZ001: 797
	AUZ002: 
	AUZ003: 
	AUZ004: 
	AUZ006: 797
	klikacie1111: má
	klikacie222: bezvýznamné
	VPPU001: 
	VPPU004: 
	VPPU002: 
	VPPU005: 
	VPPU003: 
	VPPU006: 
	VPPU007: 
	VPPU008: 
	VPPU009: 
	VPPU010: 
	klikacie1121: 2
	klikacie232: žiadne
	OAHIA001: 
	OAHIA005: 
	OAHIA002: 
	OAHIA006: 
	OAHIA003: 
	OAHIA007: 
	OAHIA004: 
	OAHIA008: 
	klikacie1131: 2
	klikacie242: žiadne
	OIP001: 
	OIP005: 
	OIP002: 
	OIP006: 
	OIP003: 
	OIP007: 
	OIP004: 
	OIP008: 
	klikacie1141: má
	klikacie252: bezvýznamné
	POFP001: 
	POFP004: 
	POFP007: 
	POFP002: 
	POFP005: 
	POFP008: 
	POFP003: 
	POFP006: 
	POFP009: 
	POFP010: 
	POFP011: 
	POFP012: 
	klikacie1151: 2
	klikacie262: žiadne
	PNKP01: 
	PNKP02: 
	PNKP03: 
	PNKP04: 
	PNKP05: 
	PNKP06: 
	PNKP07: 
	PNKP08: 
	PNKP09: 
	PNKP10: 
	klikacie1161: má
	klikacie272: bezvýznamné
	IOVS01: 
	IOVS02: 
	IOVS03: 
	IOVS04: 
	IOVS05: 
	PRM01: 
	PRM02: 
	PRM03: 
	PRM04: 
	PRM05: 0
	INE01: 
	INE02: 
	INE03: 
	INE04: 
	INE05: 0
	VPCR01: poistné na SMV a súťažné vklady SZH
	INE00: 
	Štatutárne orgány 4: 
	Štatutárne orgány 9: Ing.Jaroslav Burian
	Štatutárne orgány 5: 
	Štatutárne orgány 10: Ing.Vincent Kubík
	Štatutárne orgány 11: 
	Štatutárne orgány 12: 
	Štatutárne orgány 13: Ing.Ján Hanko
	Štatutárne orgány 14: Sedláček Štefan
	Dozorný orgán 2: 
	Dozorný orgán 4: 
	Dozorný orgán 5: 
	Dozorný orgán 6: 
	Hlavná činnosť 3: 
	Hlavná činnosť 4: 
	Hlavná činnosť 5: 
	Hlavná činnosť 6: 
	Hlavná činnosť 7: 
	Hlavná činnosť 8: 
	VBO08: 
	VBO088: 
	VBO0888: 
	VBO08S: 0
	VBO09: 
	VBO099: 
	VBO0999: 
	VBO09S: 0
	VBO102: 
	VBO103: 
	VBO105: 0
	VBO112: 1000
	VBO113: 
	VBO115: 1000
	VBO101: 
	VBO111: 0
	dp1: x
	06: ZÁPOROŽSKÁ
	08: 85101
	10: 
	07: 8
	09: BRATISLAVA
	13: 
	14: 
	15: 
	16: 
	02: 00681989
	zood1: 01
	zood2: 01
	zood3: 17
	zodo1: 31
	zodo2: 12
	zodo3: 17
	04a: 93
	04b: 12
	04d: ČINNOSŤ ŠPORTOVÝCH KLUBOV
	dp2: 
	dp3: 
	17: 
	100z: +
	100: 4313
	100d: 01
	110: 
	110d: 
	120: 
	120d: 
	130: 588307
	140: 
	130d: 66
	140d: 
	150d: 
	160d: 
	170d: 
	180d: 
	200d: 66
	210d: 
	220d: 34
	230d: 39
	240d: 94
	250d: 
	260d: 
	270d: 
	280d: 
	290d: 
	300d: 67
	300: 592620
	290: 
	280: 
	270: 
	260: 
	250: 
	240: 9
	230: 571335
	220: 21275
	210: 
	200: 588307
	180: 
	170: 
	160: 
	150: 
	600d: 
	610d: 
	700d: 
	710d: 
	800d: 
	900: 
	820: 
	810: 
	800: 
	710: 
	700: 
	610: 
	600: 
	610a: 
	dic: 2020899496
	05a: Športový klub polície Bratislava
	05b: 
	05c: 
	11: +421905886275
	12: BURIAN.JAROSLAV.SVK@GMAIL.COM
	print: Generované z FDF-STORMWARE,POHODA
	b1: 751
	b1d: 20
	b2: 751
	b2d: 20
	dzvdp1: 
	dzvdp2: 
	dzvdp3: 
	12-1: 
	12-2: 
	1020: 
	1030: 
	1040: 
	1040d: 
	1030d: 
	1020d: 
	400z: 
	400: 
	400d: 
	1000: 
	1000d: 
	1010: 
	1010d: 
	310z: 
	310: 
	310d: 
	320z: 
	320: 
	320d: 
	330z: 
	330: 
	330d: 
	410: 
	410d: 
	500: 0
	500d: 00
	c2-1z: +
	c2-1: 
	c2-1d: 
	c2-2z: 
	c2-2: 
	c2-2d: 
	c2-3z: 
	c2-3: 
	c2-3d: 
	c2-4: 
	c2-4d: 
	c2-5: 
	c2-5d: 
	a5: 
	a5d: 
	a6: 496
	a6d: 33
	a7: 
	a7d: 
	a8: 
	a8d: 
	a9: 
	a9d: 
	a10: 
	a10d: 
	a11: 
	a11d: 
	a12: 
	a12d: 
	a13: 
	a13d: 
	12-3: 
	12-9: x
	12-8: 
	12-7: x
	12-6: 
	12-5: 
	12-4: 
	04c: 0
	03a: 701
	03b: 
	1100: 0
	1100d: 00
	1101: 
	1101d: 
	1110: 
	1110d: 
	1120: 
	1120d: 
	1130z: 
	1130: 
	1130d: 
	550: 21
	510: 0
	501: 
	510d: 00
	501d: 
	303: 
	303d: 
	302: 
	302d: 
	301z: 
	301: 
	301d: 
	a14: 
	a14d: 
	a15: 
	a15d: 
	a16: 587811
	a16d: 33
	a17: 588307
	a17d: 66
	b3: 
	b3d: 
	b4: 
	b4d: 
	b5: 
	b5d: 
	b6: 751
	b6d: 20
	d1-1: 
	d1-1d: 
	d1-2d: 
	d1-2: 
	d1-3: 
	d1-3d: 
	820d: 
	304: 
	304d: 
	305: 
	305d: 
	306: 
	306d: 
	307: 
	307d: 
	910: 
	910d: 
	920: 
	920d: 
	zvdpb: 
	zvdpc: 
	zvdpd: 
	zvdph: 
	zvdpi: 
	zvdpj: 
	pp: 5
	ooa: BURIAN
	oob: JAROSLAV
	ooc: ING.
	ood: 
	ooe: GENERÁLNY SEKRETÁR
	oof: NÁMESTIE HRANIČIAROV
	oog: 12
	ooh: 85103
	ooi: BRATISLAVA 5
	ooj: SK
	ook: +421905605875
	ool: BURIAN.JAROSLAV.SVK@GMAIL.COM
	vpp1: x
	suhlasim: 
	k1-11d: 
	k1-11m: 
	k1-11r: 
	k1-12d: 
	k1-12m: 
	k1-12r: 
	k1-2: 
	k1-2d: 
	k1-3: 
	k1-3d: 
	k1-4: 
	k1-4d: 
	k1-5: 
	k1-5d: 
	k2-11d: 
	k2-11m: 
	k2-11r: 
	k2-12d: 
	k2-12m: 
	k2-12r: 
	k2-2: 
	k2-2d: 
	k2-3: 
	k2-3d: 
	k2-4: 
	k2-4d: 
	k2-5: 
	k2-5d: 
	k3-11d: 
	k3-11m: 
	k3-11r: 
	k3-12d: 
	k3-12m: 
	k3-12r: 
	k3-2: 
	k3-2d: 
	k3-3: 
	k3-3d: 
	k3-4: 
	k3-4d: 
	k3-5: 
	k3-5d: 
	k4-11d: 
	k4-11m: 
	k4-11r: 
	k4-12d: 
	k4-12m: 
	k4-12r: 
	k4-2: 
	k4-2d: 
	k4-3: 
	k4-3d: 
	k4-4: 
	k4-4d: 
	k4-5: 
	k4-5d: 
	k5-4: 
	k5-4d: 
	k5-5: 
	k5-5d: 
	h1z: 
	h1: 
	h1d: 
	h2-1: 
	h2-1d: 
	h2-2: 
	h2-2d: 
	h3-1: 
	h3-1d: 
	h3-2: 
	h3-2d: 
	h4-1: 
	h4-1d: 
	h4-2: 
	h4-2d: 
	h5-1: 
	h5-1d: 
	h5-2: 
	h5-2d: 
	h6-1: 
	h6-1d: 
	h6-2: 
	h6-2d: 
	h7-1: 
	h7-1d: 
	h7-2: 
	h7-2d: 
	h8-1: 
	h8-1d: 
	h8-2: 
	h8-2d: 
	h9-1: 
	h9-1d: 
	h9-2: 
	h9-2d: 
	g2-1: 
	g2-1d: 
	g2-2: 
	g2-2d: 
	g2-3z: 
	g2-3: 
	g2-3d: 
	g3-1z: 
	g3-1: 
	g3-1d: 
	g3-2: 
	g3-2d: 
	g3-3: 
	g3-3d: 
	g3-4z: 
	g3-4: 
	g3-4d: 
	g1-1: 
	g1-1d: 
	g1-2: 
	g1-2d: 
	g1-3z: 
	g1-3: 
	g1-3d: 
	e1: 
	e1d: 
	e2: 
	e2d: 
	e3d: 
	e4: 
	e4d: 
	e5: 
	e5d: 
	e6: 
	e6d: 
	f1: 
	f1d: 
	f2: 
	f2d: 
	f3: 
	f3d: 
	d5-2d: 
	d5-3: 
	d5-3d: 
	c1-1z: +
	c1-1: 4313
	c1-1d: 01
	c1-2z: +
	c1-2: 4313
	c1-2d: 01
	c1-3z: 
	c1-3: 
	c1-3d: 
	c1-4: 
	c1-4d: 
	c1-5: 710
	c1-5d: 00
	a1: 
	a1d: 
	a2: 
	a2d: 
	a3: 
	a3d: 
	a4: 
	a4d: 
	1050: 
	1050d: 
	1060: 
	1060d: 
	1061: 
	1061d: 
	1062: 
	1062d: 
	1070: 
	1070d: 
	1080: 
	1080d: 
	1090: 
	1090d: 
	1140: 
	1140d: 
	1150z: 
	1150: 
	1150d: 
	1160: 
	1160d: 
	1170z: 
	1170: 
	1170d: 
	1180: 
	1180d: 
	1190z: 
	1190: 
	1190d: 
	d4-1: 
	d4-1d: 
	d4-2: 
	d4-2d: 
	d4-3: 
	d4-3d: 
	d5od: 
	d5om: 
	d5or: 
	d5dd: 
	d5dm: 
	d5dr: 
	d5-1: 
	d5-1d: 
	d5-2: 
	d3-3d: 
	d3-3: 
	d3-2d: 
	d3-2: 
	d3-1d: 
	d3-1: 
	d3dr: 
	d3dm: 
	d3dd: 
	d3or: 
	d3om: 
	d3od: 
	d2-3d: 
	d2-3: 
	d2-2d: 
	d2-2: 
	d2-1d: 
	d2-1: 
	d2dr: 
	d2dm: 
	d2dd: 
	d2or: 
	d2om: 
	d2od: 
	d6od: 
	d6om: 
	d6or: 
	d6dd: 
	d6dm: 
	d6dr: 
	d6-1: 
	d6-1d: 
	d6-2: 
	d6-2d: 
	d6-3: 
	d6-3d: 
	d7od: 
	d7om: 
	d9-3d: 
	d9-3: 
	d9-2d: 
	d9-2: 
	d7or: 
	d7dr: 
	d8dr: 
	d7dm: 
	d8dm: 
	d7dd: 
	d8dd: 
	d7-3d: 
	d8-3d: 
	d7-3: 
	d8-3: 
	d7-2d: 
	d8-2d: 
	d7-2: 
	d8-2: 
	d7-1d: 
	d8-1d: 
	d7-1: 
	d8-1: 
	f3z: 
	f1z: 
	f2z: 
	i1-1: 
	i1-1d: 
	i1-2: 
	i1-2d: 
	i2-1: 
	i2-1d: 
	i2-2: 
	i2-2d: 
	i3-1: 
	i3-1d: 
	i3-2: 
	i3-2d: 
	i4-1: 
	i4-1d: 
	i4-2: 
	i4-2d: 
	i5-1: 
	i5-1d: 
	i5-2: 
	i5-2d: 
	i6-1: 
	i6-1d: 
	i6-2: 
	i6-2d: 
	i7-1: 
	i7-1d: 
	i7-2: 
	i7-2d: 
	j1: 
	j1d: 
	j2: 
	j2d: 
	h10z: 
	h10: 
	h10d: 
	IV14-1: 
	IV14-1d: 
	IV14-2: 
	IV14-2d: 
	IV15-1: 
	IV15-1d: 
	IV15-2: 
	IV15-2d: 
	IV16-1: 
	IV16-1d: 
	IV16-2: 
	IV16-2d: 
	IV17-1: 
	IV17-1d: 
	IV17-2: 
	IV17-2d: 
	IV18-1: 
	IV18-1d: 
	IV18-2: 
	IV18-2d: 
	IV19-1: 
	IV19-1d: 
	IV19-2: 
	IV19-2d: 
	IV20: 
	IV20d: 
	IV21: 
	IV22: 
	IV23: 
	IV21d: 
	IV22d: 
	IV23d: 
	IV12z: 
	IV12: 
	IV12d: 
	IV11: 
	IV11d: 
	IV13z: 
	IV13: 
	IV13d: 
	IV24: 
	IV24d: 
	IV25z: 
	IV26z: 
	IV25: 
	IV25d: 
	IV27: 
	IV27d: 
	IV26: 
	IV26d: 
	IV29: 
	IV29d: 
	IV30: 
	IV30d: 
	IV31: 
	IV31d: 
	IV1-1: 
	IV1-1d: 
	IV1-2: 
	IV1-2d: 
	IV2-1: 
	IV2-1d: 
	IV2-2: 
	IV2-2d: 
	IV3-1: 
	IV3-1d: 
	IV3-2: 
	IV3-2d: 
	IV4-1: 
	IV4-1d: 
	IV4-2: 
	IV4-2d: 
	IV5-1: 
	IV5-1d: 
	IV5-2: 
	IV5-2d: 
	IV6-1: 
	IV6-1d: 
	IV6-2: 
	IV6-2d: 
	IV7: 
	IV7d: 
	IV8: 
	IV8d: 
	IV9: 
	IV9d: 
	IV10: 
	IV10d: 
	V1-1: 
	V1-1d: 
	V2-1: 
	V2-1d: 
	V3-1: 
	V3-1d: 
	V4-1: 
	V4-1d: 
	V4-2: 
	V4-2d: 
	V5-1: 
	V5-1d: 
	V5-2d: 
	V6-1: 
	V6-1d: 
	V6-2: 
	V6-2d: 
	V9: 
	V9d: 
	VI2: 
	VI2d: 
	VI3: 
	VI3d: 
	VI4: 
	VI4d: 
	zvdpa: 
	upl: 
	VI1: 
	VI1d: 
	V7: 
	V7d: 
	spl1-d: 
	spl: 
	spl2: 
	spl2-d: 
	spl3-m: 
	spl3-r: 
	spl3: 
	spl3-d: 
	spl4-m: 
	spl4-r: 
	spl4: 
	spl4-d: 
	spl5-m: 
	spl5-r: 
	spl5: 
	spl5-d: 
	vyhl1: 03
	vyhl2: 04
	vyhl3: 18
	pso1: 
	pso2: 
	pso3: 
	2: 
	prijimatel: 
	suma: 
	sumad: 
	ico-a: 
	pf: 
	om1: 
	om2: 
	ulica: 
	cislo: 
	psc: 
	obec: 

	3: 
	prijimatel: 
	suma: 
	sumad: 
	ico-a: 
	pf: 
	om1: 
	om2: 
	ulica: 
	cislo: 
	psc: 
	obec: 

	1: 
	prijimatel: 
	suma: 
	sumad: 
	ico-a: 
	pf: 
	om1: 
	om2: 
	ulica: 
	cislo: 
	psc: 
	obec: 

	0: 
	suma: 
	sumad: 
	ico-a: 
	pf: 
	om1: 
	om2: 
	ulica: 
	cislo: 
	psc: 
	obec: 

	spl1-m: 
	spl1-r: 
	spl2-m: 
	spl2-r: 
	spl1: 
	e3: 
	zaznam: 
	ciele: 
	spl1d: 
	spl2d: 
	spl3d: 
	spl4d: 
	spl5d: 
	d8od: 
	d8or: 
	d8om: 
	ProjektCislo: 
	PocetProjektov: 
	da: 
	db: 
	dc: 
	t11a: 
	t11b: 
	t11c: 
	t11d: 
	t11e: 
	t11f: 
	t21: 
	t21d: 
	t31: 
	t31d: 
	t12a: 
	t12b: 
	t12c: 
	t12d: 
	t12e: 
	t12f: 
	t22: 
	t22d: 
	t32: 
	t32d: 
	t13a: 
	t13b: 
	t13c: 
	t13d: 
	t13e: 
	t13f: 
	t14c: 
	t14d: 
	t14e: 
	t14f: 
	t14a: 
	t14b: 
	t15b: 
	t15a: 
	t15c: 
	t15d: 
	t15e: 
	t15f: 
	t23: 
	t23d: 
	t33: 
	t33d: 
	t24: 
	t24d: 
	t34: 
	t34d: 
	t25: 
	t25d: 
	t35: 
	t35d: 
	t36: 
	t36d: 
	t37: 
	t37d: 
	VI5: 
	V5-2: 
	den: 31
	mesiac: 12
	s_ulica: ZÁPOROŽSKÁ 
	s_psc: 85101
	s_obec: BRATISLAVA
	s_tel: 02 6820 3836
	s_fax: 02 6820 3839
	sknace1: 46
	sknace2: 90
	sknace3: 0
	ucto1: ŠKP-ŠPORT, spol. s r.o.
	ucto2: 
	z_den: 29
	z_mesiac: 03
	uzp: 
	uzr: X
	uzm: 
	ujm: X
	ujv: 
	s_email: eko@skpba.sk
	s_obchreg1: Okresný súd BA I, oddiel Sro, vložka 
	s_obchreg2: Œíslo 7600/B
	s_den: 29
	s_mesiac: 03
	s_rok: 18
	bpood_mes: 01
	bpood_rok: 16
	bpodo_mes: 12
	bpodo_rok: 16
	ico: 31379630
	S002_2: 3391
	S002_3: 1926
	S003_1_1: 
	S003_1_2: 
	S003_2: 
	S003_3: 
	S004_1_1: 
	S004_1_2: 
	S004_2: 
	S004_3: 
	S005_1_1: 
	S005_1_2: 
	S005_2: 
	S005_3: 
	S006_1_1: 
	S006_1_2: 
	S006_2: 
	S006_3: 
	S007_1_1: 
	S007_1_2: 
	S007_2: 
	S007_3: 
	S008_1_1: 
	S008_1_2: 
	S008_2: 
	S008_3: 
	S009_1_1: 
	S009_1_2: 
	S009_2: 
	S009_3: 
	S010_1_1: 
	S010_1_2: 
	S010_2: 
	S010_3: 
	S011_1_1: 22268
	S011_1_2: 20138
	S011_2: 2130
	S011_3: 665
	S012_1_1: 
	S012_1_2: 
	S012_2: 
	S012_3: 
	S013_1_1: 
	S013_1_2: 
	S013_2: 
	S013_3: 
	S014_1_1: 22268
	S014_1_2: 20138
	S014_2: 2130
	S014_3: 665
	S015_1_1: 
	S015_1_2: 
	S015_2: 
	S015_3: 
	S016_1_1: 
	S016_1_2: 
	S016_2: 
	S016_3: 
	S017_1_1: 
	S017_1_2: 
	S017_2: 
	S017_3: 
	S018_1_1: 
	S018_1_2: 
	S018_2: 
	S018_3: 
	S019_1_1: 
	S019_1_2: 
	S019_2: 
	S019_3: 
	S020_1_1: 
	S020_1_2: 
	S020_2: 
	S020_3: 
	S021_1_1: 1261
	S021_1_2: 
	S021_2: 1261
	S021_3: 1261
	S022_1_1: 
	S022_1_2: 
	S022_2: 
	S022_3: 
	S023_1_1: 
	S023_1_2: 
	S023_2: 
	S023_3: 
	S024_1_1: 1261
	S024_1_2: 
	S024_2: 1261
	S024_3: 1261
	S025_1_1: 
	S025_1_2: 
	S025_2: 
	S025_3: 
	S026_1_1: 
	S026_1_2: 
	S026_2: 
	S026_3: 
	S027_1_1: 
	S027_1_2: 
	S027_2: 
	S027_3: 
	S028_1_1: 
	S028_1_2: 
	S028_2: 
	S028_3: 
	S029_1_1: 
	S029_1_2: 
	S029_2: 
	S029_3: 
	S030_1_1: 
	S030_1_2: 
	S030_2: 
	S030_3: 
	S031_1_1: 
	S031_1_2: 
	S031_2: 
	S031_3: 
	S032_1_1: 
	S032_1_2: 
	S032_2: 
	S032_3: 
	S033_1_1: 285534
	S033_1_2: 40289
	S033_2: 245245
	S033_3: 336093
	S034_1_1: 72246
	S034_1_2: 
	S034_2: 72246
	S034_3: 159853
	S035_1_1: 
	S035_1_2: 
	S035_2: 
	S035_3: 
	S036_1_1: 
	S036_1_2: 
	S036_2: 
	S036_3: 
	S037_1_1: 
	S037_1_2: 
	S037_2: 
	S037_3: 
	S038_1_1: 
	S038_1_2: 
	S038_2: 
	S038_3: 
	S039_1_1: 72246
	S039_1_2: 
	S039_2: 72246
	S039_3: 159853
	S040_1_1: 
	S040_1_2: 
	S040_2: 
	S040_3: 
	S041_1_1: 
	S041_1_2: 
	S041_2: 
	S041_3: 
	S042_1_1: 
	S042_1_2: 
	S042_2: 
	S042_3: 
	S043_1_1: 
	S043_1_2: 
	S043_2: 
	S043_3: 
	S044_1_1: 
	S044_1_2: 
	S044_2: 
	S044_3: 
	S045_1_1: 
	S045_1_2: 
	S045_2: 
	S045_3: 
	S046_1_1: 
	S046_1_2: 
	S046_2: 
	S046_3: 
	S047_1_1: 
	S047_1_2: 
	S047_2: 
	S047_3: 
	S048_1_1: 
	S048_1_2: 
	S048_2: 
	S048_3: 
	S049_1_1: 
	S049_1_2: 
	S049_2: 
	S049_3: 
	S050_1_1: 
	S050_1_2: 
	S050_2: 
	S050_3: 
	S051_1_1: 
	S051_1_2: 
	S051_2: 
	S051_3: 
	S052_1_1: 
	S052_1_2: 
	S052_2: 
	S052_3: 
	S053_1_1: 197426
	S053_1_2: 40289
	S053_2: 157137
	S053_3: 167628
	S054_1_1: 170393
	S054_1_2: 40289
	S054_2: 130104
	S054_3: 161153
	S055_1_1: 
	S055_1_2: 
	S055_2: 
	S055_3: 
	S056_1_1: 
	S056_1_2: 
	S056_2: 
	S056_3: 
	S057_1_1: 170393
	S057_1_2: 40289
	S057_2: 130104
	S057_3: 161153
	S058_1_1: 
	S058_1_2: 
	S058_2: 
	S058_3: 
	S059_1_1: 
	S059_1_2: 
	S059_2: 
	S059_3: 
	S060_1_1: 
	S060_1_2: 
	S060_2: 
	S060_3: 
	S069_1_1: 
	S069_1_2: 
	S069_2: 
	S069_3: 
	S070_1_1: 
	S070_1_2: 
	S070_2: 
	S070_3: 
	S061_1_1: 
	S061_2: 
	S061_1_2: 
	S061_3: 
	S062_1_1: 
	S062_2: 
	S062_1_2: 
	S062_3: 
	S063_1_1: 
	S063_2: 
	S063_1_2: 
	S063_3: 
	S064_1_1: 
	S064_2: 
	S064_1_2: 
	S064_3: 
	S065_1_1: 27033
	S065_2: 27033
	S065_1_2: 
	S065_3: 6475
	S066_1_1: 
	S066_2: 
	S066_1_2: 
	S066_3: 
	S067_1_1: 
	S067_2: 
	S067_1_2: 
	S067_3: 
	S068_1_1: 
	S068_2: 
	S068_1_2: 
	S068_3: 
	S071_1_1: 15862
	S071_1_2: 
	S071_2: 15862
	S071_3: 8612
	S072_1_1: 1813
	S072_1_2: 
	S072_2: 1813
	S072_3: 3815
	S073_1_1: 14049
	S073_1_2: 
	S073_2: 14049
	S073_3: 4797
	S074_1_1: 8589
	S074_1_2: 
	S074_2: 8589
	S074_3: 1139
	S075_1_1: 
	S075_1_2: 
	S075_2: 
	S075_3: 
	S076_1_1: 992
	S076_1_2: 
	S076_2: 992
	S076_3: 1139
	S077_1_1: 
	S077_1_2: 
	S077_2: 
	S077_3: 
	S078_1_1: 7597
	S078_1_2: 
	S078_2: 7597
	S078_3: 
	S079_4: 257225
	S079_5: 339158
	S088_4: 783
	S088_5: 783
	S080_4: 89436
	S080_5: 79515
	S081_4: 6639
	S081_5: 6639
	S082_4: 6639
	S082_5: 6639
	S083_4: 
	S083_5: 
	S084_4: 
	S084_5: 
	S085_4: 
	S085_5: 
	S086_4: 23000
	S086_5: 23000
	S087_4: 783
	S087_5: 783
	S090_4: 
	S090_5: 
	S091_4: 
	S091_5: 
	S092_4: 
	S092_5: 
	S093_4: 
	S093_5: 
	S094_4: 
	S094_5: 
	S095_4: 
	S095_5: 
	S096_4: 
	S096_5: 
	S097_4: 49094
	S097_5: 59639
	S089_4: 
	S089_5: 
	S098_4: 49094
	S098_5: 59639
	S099_4: 
	S099_5: 
	S100_4: 9920
	S100_5: -10546
	S101_4: 166539
	S101_5: 259643
	S102_4: 63
	S102_5: 93
	S103_4: 
	S103_5: 
	S104_4: 
	S104_5: 
	S105_4: 
	S105_5: 
	S106_4: 
	S106_5: 
	S107_4: 
	S107_5: 
	S108_4: 
	S108_5: 
	S109_4: 
	S109_5: 
	S110_4: 
	S110_5: 
	S111_4: 
	S111_5: 
	S112_4: 
	S112_5: 
	S113_4: 
	S113_5: 
	S114_4: 63
	S114_5: 93
	S115_4: 
	S115_5: 
	S116_4: 
	S116_5: 
	S117_4: 
	S117_5: 
	S118_4: 
	S118_5: 
	S119_4: 
	S119_5: 
	S120_4: 
	S120_5: 
	S121_4: 
	S121_5: 
	S122_4: 58355
	S122_5: 150168
	S123_4: 33650
	S123_5: 139335
	S124_4: 
	S124_5: 
	S125_4: 
	S125_5: 
	S126_4: 33650
	S126_5: 139335
	S127_4: 
	S127_5: 
	S128_4: 
	S128_5: 
	S129_4: 
	S129_5: 
	S130_4: 
	S140_4: 106413
	S130_5: 
	S140_5: 108413
	S131_4: 4882
	S141_4: 1250
	S131_5: 5123
	S141_5: 
	S132_4: 2658
	S142_4: 
	S132_5: 2650
	S142_5: 
	S133_4: 16924
	S143_4: 1250
	S133_5: 2381
	S143_5: 
	S134_4: 
	S144_4: 
	S134_5: 
	S144_5: 
	S135_4: 241
	S145_4: 
	S135_5: 679
	S145_5: 
	S136_4: 1708
	S136_5: 969
	S137_4: 
	S137_5: 
	S138_4: 1708
	S138_5: 969
	S139_4: 
	S139_5: 
	S002_1_2: 20138
	S002_1_1: 23529
	S001_3: 339158
	S001_2: 257225
	S001_1_2: 60427
	V03_1: 460293
	V03_2: 371954
	V04_1: 
	V04_2: 
	V05_1: 243915
	V05_2: 247255
	V06_1: 
	V06_2: 
	V07_1: 
	V07_2: 
	V08_1: 
	V08_2: 
	V09_1: 10019
	V09_2: 8006
	V10_1: 701692
	V10_2: 635893
	V11_1: 288686
	V11_2: 240917
	V12_1: 93499
	V12_2: 42963
	V13_1: 
	V13_2: 
	V14_1: 219443
	V14_2: 243667
	V15_1: 97602
	V15_2: 106272
	V16_1: 72075
	V16_2: 79332
	V17_1: 
	V17_2: 
	V18_1: 22054
	V18_2: 23587
	V19_1: 3473
	V19_2: 3353
	V20_1: 275
	V20_2: 1418
	V21_1: 616
	V21_2: 1025
	V22_1: 616
	V22_2: 1025
	V23_1: 
	V23_2: 
	V24_1: 
	V24_2: 
	z_rok: 18
	zodo_mes: 12
	zodo_rok: 17
	zood_mes: 01
	zood_rok: 17
	V25_1: -447
	V25_2: -386
	V26_1: 2018
	V26_2: 17
	V27_1: 12535
	V27_2: -8678
	V28_1: 102580
	V28_2: 91662
	V29_1: 23
	V29_2: 5
	V30_2: 
	V31_1: 
	V31_2: 
	V32_1: 
	V32_2: 
	V33_1: 
	V33_2: 
	V34_1: 
	V34_2: 
	V35_1: 
	V35_2: 
	V36_1: 
	V36_2: 
	V37_1: 
	V37_2: 
	V38_1: 
	V38_2: 
	V39_1: 22
	V39_2: 5
	V30_1: 
	V40_1: 
	V40_2: 
	V41_1: 22
	V42_1: 
	V41_2: 5
	V42_2: 
	V43_1: 
	V44_1: 1
	V43_2: 
	V44_2: 
	V45_1: 1598
	V46_1: 
	V45_2: 1785
	V46_2: 
	V47_1: 
	V48_1: 
	V47_2: 
	V48_2: 
	V49_1: 
	V50_1: 
	V49_2: 
	V50_2: 
	V51_1: 
	V52_1: 2
	V51_2: 
	V52_2: 28
	V53_1: 
	V54_1: 1596
	V55_1: -1575
	V56_1: 10960
	V55_2: -1780
	V56_2: -10458
	V57_1: 1040
	V58_1: 1040
	V57_2: 88
	V58_2: 88
	V59_1: 
	V60_1: 
	V59_2: 
	V60_2: 
	V61_1: 9920
	s_cislo: 8
	rok: 17
	S001_1_1: 317652
	V01_2: 627220
	V01_1: 714250
	V53_2: 
	V54_2: 1757
	V61_2: -10546
	V02_1: 714227
	V02_2: 627215
	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 ZoUÚJ nakupovala v danom roku dlhodobý nehmotný majetok:  [ ] Áno  [x] Nie Dlhodobý nehmotný majetok nakupovaný, ÚJ oce¬ovala obstarávacou cenou v zložení:    [ ] Obstarávacia cena vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení    [ ] dopravné  [ ] provízie  [ ] poistné  [ ] cloÚJ tvorila vlastnou Œinnos£ou dlhodobý nehmotný majetok:  [ ] Áno  [x] Nie Dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastnou Œinnos£ou oce¬ovala ÚJ vlastnými nákladmi v zložení:    [ ] priame náklady  [ ] nepriame náklady spojené s výrobou  [ ] inak:    ÚJ v bežnom roku nakupovala dlhodobý hmotný majetok:  [x] Áno  [ ] Nie Dlhodobý hmotný majetok nakupovaný oce¬ovala ÚJ obstarávacou cenou v zložení:    [ ] obstarávacia cena, vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení    [ ] dopravné  [ ] provízie  [ ] poistné  [ ] clo  [ ] ostatné VONÚJ v bežnom roku tvorila dlhodobý hmotný majetok vlastnou Œinnos£ou:  [ ] Áno  [x] Nie Dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou Œinnos£ou oce¬ovala ÚJ vlastnými nákladmi v zložení    [ ] priame náklady    [ ] nepriame náklady (výrobná réžia) súvisiace s vytvorením dlhodobého hmotného majetku    [ ] inak:    ÚJ v bežnom roku vlastnila 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:    ÚJ nakupovala zásoby:  [x] Áno  [ ] NieÚŒtovanie obstarania a úbytku zásob.Pri úŒtovaní zásob postupovala ÚJ pod©a Postupov úŒtovania, ÚT l, Œl.2    [ ] spôsobom A úŒtovania zásob    [x] spôsobom B úŒtovania zásob Nakupované zásoby oce¬ovala ÚJ 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 ÚJ 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:    ÚJ tvorila v bežnom roku zásoby vlastnou Œinnos£ou:  [ ] Áno  [x] Nie Zásoby vytvorené vlastnou Œinnos£ou ÚJ oce¬ovala vlastnými nákladmi    [ ] pod©a skutoŒnej výšky nákladov, v zložení    - priame náklady    - Œas£ nepriamych nákladov, súvisiaca s ich vytváranímÚJ oce¬ovala 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.ÚJ prijala 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.ÚJ má novozistený majetok pri inventarizácii:  [ ] Áno  [x] NieNovozistený majetok ÚJ oce¬ovala 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, PC  4 roky    rovnomerné odpisovanieostatné stroje-šport. úŒely  6 rokov    rovnomerné odpisovanie[x] 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:1. príspevok zo zdrojov ŠR vo výške 3666,09 eur na úhradu prevádzkových nákladov chráneného pracoviska  2. dotácia  BSK vo výške 2000,- eur  na materiálne a technické zabezpeŒenie športovcov   5) 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: Vložka Œíslo: Predmet 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_text4: SpoloŒnos£ predkladá riadnu úŒtovnú závierku s predpokladom nepretržitého pokraŒovania vo svojej Œinnosti
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