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SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA 
 

predsedovi občianskeho združenia Slovenský zväz judo 
 
 
 

Správa z auditu účtovnej závierky 
 

Názor 
 
Uskutočnili sme audit účtovnej závierky občianskeho združenia Slovenský zväz judo 
(ďalej aj „občianske združenie“), ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2018, výkaz 
ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú 
súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód. 
 
Podľa nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz 
finančnej situácie občianskeho združenia Slovenský zväz judo k 31. decembru 2018 a 
výsledku jeho hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona 
č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 
o účtovníctve).  
 
Základ pre názor  
 
Audit sme vykonali podľa medzinárodných audítorských štandardov (International 
Standards on Auditing, ISA). Naša zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená 
v odseku Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky. Od občianskeho združenia 
sme nezávislí podľa ustanovení zákona č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene 
a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej 
len „zákon o štatutárnom audite“) týkajúcich sa etiky, vrátane Etického kódexu 
audítora, relevantných pre náš audit účtovnej závierky a splnili sme aj ostatné 
požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Sme presvedčení, že audítorské 
dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor. 
 
Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku 
 
Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky tak, aby 
poskytovala pravdivý a verný obraz podľa zákona o účtovníctve a za tie interné 
kontroly, ktoré považuje za potrebné na zostavenie účtovnej závierky, ktorá 
neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.  



Pri zostavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenie 
schopnosti občianskeho združenia nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za 
opísanie skutočností týkajúcich sa nepretržitého pokračovania v činnosti, ak je to 
potrebné, a za použitie predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti 
v účtovníctve, ibaže by mal v úmysle občianske združenie zlikvidovať alebo ukončiť 
jeho činnosť, alebo by nemal inú realistickú možnosť než tak urobiť.  
 
Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky 
 
Našou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok 
neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať 
správu audítora, vrátane názoru.  Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale 
nie je zárukou toho, že audit vykonaný podľa medzinárodných audítorských 
štandardov vždy odhalí významné nesprávnosti, ak také existujú. Nesprávnosti môžu 
vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby a za významné sa považujú vtedy, ak by sa 
dalo odôvodnene očakávať, že jednotlivo alebo v súhrne by mohli ovplyvniť 
ekonomické rozhodnutia používateľov, uskutočnené na základe tejto účtovnej 
závierky.  
 
V rámci auditu uskutočneného podľa medzinárodných audítorských štandardov, 
počas celého auditu uplatňujeme odborný úsudok a zachovávame profesionálny 
skepticizmus. Okrem toho:  

• Identifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávnosti účtovnej závierky, či 
už v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutočňujeme audítorské 
postupy reagujúce na tieto riziká a získavame audítorské dôkazy, ktoré sú 
dostatočné a vhodné na poskytnutie základu pre náš názor. Riziko neodhalenia 
významnej nesprávnosti v dôsledku podvodu je vyššie ako toto riziko v dôsledku 
chyby, pretože podvod môže zahŕňať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné 
vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo obídenie internej kontroly.  

• Oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli 
navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom 
vyjadrenia názoru na efektívnosť interných kontrol občianskeho združenia. 

• Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť 
účtovných odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnené 
štatutárnym orgánom. 

• Robíme záver o tom, či štatutárny orgán vhodne v účtovníctve používa predpoklad 
nepretržitého pokračovania v činnosti a na základe získaných audítorských 
dôkazov záver o tom, či existuje významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo 
okolnosťami, ktoré by mohli významne spochybniť schopnosť občianskeho 
združenia nepretržite pokračovať v činnosti. Ak dospejeme k záveru, že významná 
neistota existuje, sme povinní upozorniť v našej správe audítora na súvisiace 
informácie uvedené v účtovnej závierke alebo, ak sú tieto informácie nedostatočné, 
modifikovať náš názor. Naše závery vychádzajú z audítorských dôkazov získaných 
do dátumu vydania našej správy audítora. Budúce udalosti alebo okolnosti však 
môžu spôsobiť, že občianske združenie prestane pokračovať v nepretržitej činnosti. 

• Hodnotíme celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky vrátane 
informácií v nej uvedených, ako aj to, či účtovná závierka zachytáva uskutočnené 
transakcie a udalosti spôsobom, ktorý vedie k ich vernému zobrazeniu. 



Správa k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov  
 
Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe 
 
Štatutárny orgán je zodpovedný za informácie uvedené vo výročnej správe, zostavenej 
podľa požiadaviek zákona o účtovníctve a zákona č. 440/2015 o športe a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o športe“). Náš vyššie uvedený názor 
na účtovnú závierku sa nevzťahuje na iné informácie vo výročnej správe.  
 
V súvislosti s auditom účtovnej závierky je našou zodpovednosťou oboznámenie sa s 
informáciami uvedenými vo výročnej správe a posúdenie, či tieto informácie nie sú vo 
významnom nesúlade s auditovanou účtovnou závierkou alebo našimi poznatkami, 
ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, alebo sa inak zdajú byť významne 
nesprávne.  
 
Posúdili sme, či výročná správa občianskeho združenia obsahuje informácie, ktorých 
uvedenie vyžaduje zákon o športe. 
 
Na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky, podľa nášho názoru: 

• informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2018 sú v súlade s 
účtovnou závierkou za daný rok,  

• výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o športe. 
 
Okrem toho, na základe našich poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej, ktoré  
sme získali počas auditu účtovnej závierky, sme povinní uviesť, či sme zistili 
významné nesprávnosti vo výročnej správe, ktorú sme obdržali pred dátumom 
vydania tejto správy audítora. V tejto súvislosti neexistujú zistenia, ktoré by sme mali 
uviesť.  
 
 
Bratislava, 19. jún 2019 
 
 
 
 
 
Audítorská spoločnosť: Kľúčový štatutárny audítor: 

SISA auditing spol. s r.o. Ing. Zita Porubská, CA 
Na paši 4, 821 02 Bratislava Licencia SKAU č.957 
Licencia SKAU č.18 
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Poznámky (Úč  NUJ 3 – 01) IČO 1 7 3 0 8 5 1 8 /SID     
 

Čl. I 
Všeobecné údaje 

(1) Meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, ktorá je zakladateľom alebo zriaďovateľom účtovnej jednot-
ky, dátum založenia alebo zriadenia účtovnej jednotky.  
Názov:  Slovenský zväz judo ( ďalej len „ SZJ“ ) 
Sídlo:            Junácka 6, 832 80 Bratislava 
Dátum vzniku:  09.07.1990 
IČO:   17308518 
 (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. 
Orgánmi SZJ sú:  
Generálne zhromaždenie ako najvyšší orgán SZJ 

1.   Výkonný výbor  
-  Predseda :  Mgr. Ján Krišanda 
-  Generálny sekretár  : Peter Pisoň 

2.    Kontrolné orgány 
-  Kontrolór  : Miloš Poliak - kontrolór SZJ 
-  Kontrolno-revízna komisia (KRK)  : Miloš Poliak  - predseda KRK 
-  Volebná komisia  

3.  Orgány na zabezpečenie spravodlivosti 
4.  Administratívne orgány  
5.  Odborné komisie  

 
(3)  Opis činnosti, na účel ktorej bola účtovná jednotka zriadená a opis druhu podnikateľskej činnosti, ak ju účtovná jednotka 
vykonáva.  
Účel založenia: športová činnosť, vzdelávanie, školenie trénerov 
Poslaním SZJ je predovšetkým  
   vykonávať výlučnú pôsobnosť pre organizované judo na území Slovenskej republiky ako člen medzi-

národných športových organizácií IJF a EJU za Slovenskú republiku, 
   organizovanie medzinárodných a celoštátnych súťaží dospelých a celoštátnych súťaží mládeže v judo 
   zabezpečenie výberu a prípravy športovcov do športovej reprezentácie Slovenskej republiky (ďalej len 

“športová reprezentácia”) a ich účasti na medzinárodných súťažiach, 
   zabezpečenie starostlivosti o talentovaných športovcov, 
   podpora a rozvoj vrcholového športu a amatérskeho športu s osobitným dôrazom na šport detí a mlá-

deže. 

(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 obdo-
bie. Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou a počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre 
účtovnú jednotku počas bežného účtovného obdobia a bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia. 
 
Tabuľka 1  

 Bežné  účtovné obdobie Bezprostredne predchá-
dzajúce účtovné obdobie 

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov 2 2 
z toho  počet vedúcich zamestnancov 1 1 
Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou 
jednotkou   

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

15 11 
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(5) Informácia o organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky. nemá 
 
(6) Údaje podľa odseku  4 a čl. III a IV sa uvádzajú v textovej podobe a tabuľkovej podobe. 
 

Čl. II 
Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach 

(1) Informácia, či je účtovná závierka zostavená za splnenia predpokladu, že účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo 
svojej činnosti. 
Všetky činnosti a aktivity - ciele SZJ sa budú naďalej rozvíjať v zmysle stanov a platných zákonov, 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. 
SZJ  počas kalendárneho roka 2018 účtoval v zmysle zákona o účtovníctve číslo: 431/2002 Z. z.,  a opatrenia MF SR 
číslo: MF /24342/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovnej osnovy pre účtovné 
jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené za účelom podnikania. 
(3) Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov v členení na 
a) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou, 
b) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou, 
c) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom,  
d) dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou - SZJ oceňuje svoj hmotný majetok obstarávacou cenou, vrátane nákladov 
súvisiacich s obstaraním a všetky zníženia tejto obstarávacej ceny.  
e) dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou, 
f) dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom – SZJ darovaný majetok oceňuje reprodukčnou obstarávacou ce-
nou (do. 31.12.2016) a reálnou hodnotou (od 1.1.2017) 
g) dlhodobý finančný majetok - SZJ oceňuje svoj finančný majetok obstarávacou cenou a  reprodukčnou obstarávacou 
cenou (do. 31.12.2016) / reálnou hodnotou (od 1.1.2017) (bezodplatne získaný majetok) 
h) zásoby obstarané kúpou - SZJ oceňuje svoje zásoby obstarávacou cenou, vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním 
a všetky zníženia tejto obstarávacej ceny. 
i) zásoby vytvorené vlastnou činnosťou, 
j) zásoby obstarané iným spôsobom, 
k) pohľadávky - SZJ oceňuje svoje pohľadávky menovitou hodnotou pri ich vzniku. 
l) krátkodobý finančný majetok – menovitou hodnotou (PP a ceniny) 
m) časové rozlíšenie na strane aktív - SZJ oceňuje svoje časové rozlíšenie menovitou hodnotou a to vo výške, ktorá je 
potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím. 
n) záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov - SZJ oceňuje svoje záväzky pri ich vzniku menovitou hodno-
tou. Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou a oceňujú sa odhadom v sume 
potrebnej na splnenie existujúcej povinnosti ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. 
o) časové rozlíšenie na strane pasív - SZJ oceňuje svoje časové rozlíšenie menovitou hodnotou a to vo výške, ktorá je 
potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím. 
p) deriváty, 
r) majetok a záväzky zabezpečené derivátmi. 
 
4) Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého hmotného majetku  a dlhodobého nehmotného ma-

jetku, pričom sa uvádza doba odpisovania, použité sadzby odpisov a odpisové metódy pri určení odpisov. 
Odpisový plán pre dlhodobý majetok organizácia zostavila tak, že za základ vzala metódy používané pri vyčísľovaní 
daňových odpisov platných v čase obstarania dlhodobého majetku. Majetok sa odpisuje rovnomerne.  

Druh dlhodobého majetku Doba odpi-
sovania 

Sadzba odpi-
sov Odpisová metóda 

LCD monitory 6 rokov 16,67 % rovnomerná 
Dopravné prostriedky 4 roky 25% rovnomerná 

 
Drobný dlhodobý hmotný majetok v obstarávacej cene do 1 700 EUR/ks sa účtuje pri odovzdaní do používania na účet 
501 – Spotreba materiálu. Drobný dlhodobý nehmotný majetok v obstarávacej cene do 2 400 EUR/ks sa účtuje pri ob-
staraní do nákladov na účet 518 – Ostatné služby. 
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 (5) Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku. Uvádza sa, či účtovná jednotka uplatňuje opravné položky a rezervy. 
SZJ účtuje o rezervách na nevyčerpané dovolenky a na iné náklady, ktoré sa vzťahujú na dané účtovné obdobie. 
 

Čl. III 
Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe 

1) Údaje o dlhodobom nehmotnom majetku a dlhodobom hmotnom majetku za bežné účtovné obdobie, a to 
a) prehľad o dlhodobom majetku podľa položiek tohto majetku v členení podľa položiek súvahy; uvádza sa stav dlhodobého 
majetku v prvotnom ocenení na začiatku bežného účtovného obdobia, prírastky, úbytky a presuny tohto majetku a zostatok na 
konci bežného účtovného obdobia, 
b) prehľad oprávok a opravných položiek k dlhodobému majetku podľa jednotlivých položiek tohto majetku v členení podľa 
položiek súvahy; uvádza sa stav oprávok a opravných položiek k dlhodobému majetku na začiatku bežného účtovného obdo-
bia, 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 2 

 

P
o
z
e
m
k
y 

Ume-
lecké 
diela 
a zbi
erky 

S
t
a
v
b
y 

Samostatné 
hnuteľné veci 

a súbory 
hnuteľných 

vecí 

Dopravné 
prostriedky 

Pestovateľ-
ské celky 
trvalých 
porastov 

Základné 
stádo 

a ťažné 
zvieratá 

Drobný 
a ostatný 
dlhodobý 

hmotný maje-
tok 

Obstaranie 
dlhodobé-
ho hmot-

ného 
majetku 

Poskyt-
nuté 
pred-
davky 

na 
dlhodo-

bý 
hmotný 
majetok 

Spolu 

Prvotné ocenenie 
- stav na začiatku 
bežného účtovné-
ho obdobia 

 
 

 22 916,24 30 030,71   9 958,18   62 905,13 

prírastky              

úbytky 
 

 
 19 927,20    9 958,18   29 885,38 

presuny 
 

 
         

Stav na konci 
bežného účtovné-
ho obdobia 

   2 989,04 30 030,71      33 019,75 

Oprávky – stav na 
začiatku bežného 
účtovného obdo-
bia 

   22 916,24 23 319,60   9 958,18   56 194,02 

prírastky   
    3 836,00      3 836,00 

úbytky 
   19 927,20    9 958,18   29 885,38 

Stav na konci 
bežného účtovné-
ho obdobia 

   2 989,04 27 155,60      30 144,64 

Opravné položky 
– stav na začiatku 
bežného účtovné-
ho obdobia 

           

prírastky              

úbytky            

Stav na konci 
bežného účtovné-
ho obdobia 

           

Zostatková 
hodnota - stav na 
začiatku bežného 
účtovného obdo-
bia 

    6 711,11      6 711,11 

Stav na konci 
bežného účtovné-
ho obdobia 

    2 875,11      2 785,11 

 
2) Prehľad dlhodobého majetku, na ktorý je zriadené záložné právo a dlhodobého majetku, pri ktorom má účtovná jednotka 
obmedzené právo s ním nakladať. 
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SZJ má vo vlastníctve osobné auto Peugeot (OC: 15 342 Eur), ktoré bolo obstarané na úver v zmysle zmluvy 
o autokredite  a je naňho uzatvorená zmluva o zabezpečovacom prevode práva s financujúcou spoločnos-
ťou. Hodnota záväzku k 31.12.2018 je vo výške 4 604,94 Eur (k 31.12.2017: 7 020,57 Eur) 
3) Údaje o spôsobe a výške poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku. 
Dopravné prostriedky sú poistené povinným zmluvným poistením (PZP)  a havarijným poistením uzatvorenými 
s poisťovňami Komunálna poisťovňa a Groupama poisťovňa. Výška poistného PZP je spolu za dve autá vo výške 
325,69 Eur a havarijného poistenie je 781,22 Eur. 
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 dlhodo-
bého  finančného  majetku.  
Tabuľka 3 

 

Podielové cen-
né papiere 
a podiely 

v ovládanej 
obchodnej 

spoločnosti 

Podielové 
cenné papiere 

a podiely 
v obchodnej 
spoločnosti 

s podstatným 
vplyvom 

Dlhové cen-
né papiere 
držané do 
splatnosti 

Pôžičky 
podnikom 
v skupine 
a ostatné 
pôžičky 

Ostatný 
dlhodobý 
finančný 
majetok 

Obstara-
nie dlho-
dobého 

finančné-
ho majet-

ku 

Poskyt-
nuté 

preddav-
ky na 

dlhodobý 
finančný  
majetok 

Spolu 

Prvotné ocenenie 
Stav  na začiatku bež-
ného účtovného obdo-
bia 

  
 

 4 905   4 905 

Prírastky         

Úbytky         

Presuny         

Stav na konci bežného 
účtovného obdobia 

    4 905   4 905 

Opravné položky 
Stav na začiatku bež-
ného účtovného obdo-
bia 

  
 

     

Prírastky         

Úbytky         

Stav na konci bežného 
účtovného obdobia 

        

Zostatková hodnota  
Stav na začiatku bež-
ného účtovného obdo-
bia 

  
 

 4 905   4 905 

Stav na konci bežného 
účtovného obdobia 

    4 905   4 905 

 
Tabuľka 4 

Názov spoločnosti Podiel na základnom 
imaní (v %) 

Účtovná hodnota ku koncu 

bežného účtovného ob-
dobia 

bezprostredne predchádza-
júceho účtovného obdobia 

Ostatný dlhodobý majetok :     
akcie Prima banka Slovensko 0,0022 % 4 905,00 4 905,00 
 
5) Informácia o výške tvorby, zníženia a zúčtovania opravných položiek k dlhodobému finančnému majetku a opis 
dôvodu ich tvorby, zníženia a zúčtovania. nemá 
6) Prehľad o významných položkách krátkodobého finančného majetku a  o ocenení krátkodobého finančného ma-
jetku reálnou hodnotou ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, pričom sa uvádza vplyv takéhoto ocene-
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nia na výsledok hospodárenia účtovnej jednotky. Nemá 
7) Prehľad opravných položiek k zásobám, pričom sa uvádza ich stav na začiatku bežného účtovného obdobia, tvor-
ba, zníženie alebo zúčtovanie opravných položiek počas bežného účtovného obdobia a stav na konci bežného úč-
tovného obdobia, ako aj dôvod tvorby, zníženia alebo zúčtovania opravných položiek k zásobám. nemá 
8) Opis významných pohľadávok v nadväznosti na položky súvahy a v členení na pohľadávky za hlavnú nezdaňova-
nú činnosť, zdaňovanú činnosť a podnikateľskú činnosť. 
Nezdaňovaná činnosť: 
r. 043 Súvahy - Zálohová fa za cestovné poistenie: 1 500,00 Eur (r. 2017: 1 500,00 Eur) 
r. 043 Súvahy - Zálohová fa za fyzioterapiu: 1 500,00 Eur 
r. 044 Súvahy - Pohľadávka na dotáciu od SOV: 238,21 Eur 
r. 050 Súvahy – Pohľadávky za mylné a duplicitné platby: 2 500 Eur (r. 2017: 720 Eur) 
r. 050 Súvahy – Pohľadávka voči zamestnancom: 700 Eur 
 
Zdaňovaná činnosť: 
r. 044 Súvahy - Pohľadávka za neuhradenú FO TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.: 20 000 Eur 
 
 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. Neboli 
10) Prehľad  pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti. 
Tabuľka 5 
 Stav na konci 

bežného účtovného obdobia bezprostredne predchádzajúceho úč-
tovného obdobia 

Pohľadávky do lehoty splatnosti 26 438,21 2 432,51 

Pohľadávky po lehote splatnosti   

Pohľadávky spolu 26 438,21 2 432,51 
 
11) Prehľad významných položiek časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období. 
Náklady budúcich období sú za rok 2018 v sume 12 180,99 Eur. Významnú sumu tvoria letenky na športové podujatie 
v roku 2019 v sume 3 929 Eur; ubytovanie na športové podujatia v roku 2019 vo výške 7 048,75 Eur a  náklady na PZP 
a havarijné poistenie dopravných prostriedkov vo výške 622,20 Eur (r. 2017 : 615, 82 Eur). 
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, 
Tabuľka 6 

 
Stav na začiatku 

bežného účtovného 
obdobia 

Prírastky 
(+) 

Úbytky 
(-) 

Presuny 
(+, -) 

Stav na konci bež-
ného účtovného 

obdobia 
Imanie a fondy 

Základné imanie 39 652,34    39 652,34 

Fondy tvorené podľa 
osobitného predpisu 

     

Fond reprodukcie      

Oceňovacie rozdiely z 
precenenia majetku a 
záväzkov 

     

Oceňovacie rozdiely z 
precenenia kapitálo-

     



Strana 6 
 

vých účastín 
Fondy zo zisku 

Rezervný fond      

Fondy tvorené zo 
zisku 

     

Ostatné fondy      

Nevysporiadaný vý-
sledok hospodárenia 
minulých rokov 

7 787,62   7 860,80 
 

15 648,42 

Výsledok hospodáre-
nia za účtovné obdo-
bie 

7 860,80 
 

24 491,80  - 7 860,80 
 

24 491,80 

Spolu 55 300,76 24 491,80   79 792,56 

 
b) opis jednotlivých druhov fondov, ktoré tvorí účtovná jednotka, stav na začiatku bežného účtovného obdobia, prírastky,   úbyt-
ky, presuny a zostatok na konci bežného účtovného obdobia. 
13) Informácia o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty vykázanej v minulých účtovných obdobiach. 
Zisk r. 2017 vo výške 7 860,80 Eur bol preúčtovaný do nevysporiadaného VH minulých rokov. 
 
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 bež-
ného účtovného obdobia, pričom sa uvedie predpokladaný rok použitia rezervy, 

Tabuľka 7 

Druh rezervy 
Stav na začiatku 
bežného účtov-
ného obdobia 

Tvorba 
rezerv 

Použitie 
rezerv 

Zrušenie ale-
bo zníženie 

rezerv 

Stav na konci 
bežného úč-
tovného ob-

dobia 
Jednotlivé druhy krátkodobých 
zákonných rezerv : 
Rezerva na nevyčerpanú dovo-
lenku (HM + odvody) 

 
 

4 304,29 

 
 

706,26 

 
 

4 304,29 

  
 

706,26 

Jednotlivé druhy dlhodobých 
zákonných rezerv 

     

Zákonné rezervy spolu 4 304,29 706,26 4 304,29  706,26 
Jednotlivé druhy krátkodobých 
ostatných rezerv v tom : 
Rezerva na audit 
Rezerva na poplatok za vede-
nie účtu CP 
Rezerva na webhosting 

 
 

1 860,00 
 

432,00 

 
 

1 020,00 
 
 

720,00 

 
 

1 860,00 
 

432,00 

  
 

1 020,00 
 
 

720,00 
Jednotlivé druhy dlhodobých 
ostatných rezerv 

     

Ostatné rezervy spolu 2 292,00 1 740,00 2 292,00  1 740,00 
Rezervy spolu 6 596,29 2 446,26 6 596,29  2 446,26 

Predpokladaný rok použitia rezervy je 2019. 
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, 
 
 
 



Strana 7 
 

Tabuľka 8 
 Stav na začiatku bež-

ného účt. obdobia 
 

Prírastky  (+) 
 

Úbytky (-) 
Stav na konci 
bežného účt. 

obdobia 
Účet 325 - Ostatné záväzky, z 
toho : 0,00 12 791,00 12 791,00 0,00 

          Členské 0,00 2 000,00 2 000,00 0,00 
          Voľná čiastka 0,00 10 791,00 10 791,00 0,00 

Účet 379 - Iné záväzky, z toho : 260,00 46 391,18 46 651,18 0,00 
          Poistné 0,00 1 106,91 1 106,91 0,00 
          Akcie 260,00 33 528,97 33 788,97 0,00 
          IJF ID card 0,00 1 765,48 1 765,48 0,00 
          Iné 0,00 8 303,79 8 303,79 0,00 

 
c) prehľad  o výške záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti,  
Tabuľka 9 

Druh záväzkov 
Stav na konci 

bežného účtovného obdobia bezprostredne predchádzajúceho 
účtovného obdobia 

Záväzky po lehote splatnosti   
Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou do-
bou splatnosti do jedného  roka 19 750,63 10 232,54 

Krátkodobé záväzky spolu 19 750,63 10 232,54 
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od  
jedného  do piatich  rokov  vrátane  2 043,57 4 650,32 

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako 
päť rokov    

Dlhodobé záväzky spolu 2 043,57 4 650,32 

Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu 21 794,20 14 882,86 

 
d) prehľad o výške záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti v členení podľa položiek súvahy 
 
do jedného roka vrátane 
z obchodného styku: 17 178,81 Eur   (r. 2017: 2 362,32 Eur) 
voči zamestnancom: 0,00 Eur  (r. 2017: 1 000,00 Eur) 
daňové: 1,73 Eur  (r. 2017: 4 051,59 Eur) 
ostatné záväzky: 2 570,09 Eur  (r.2017: 2 818,63 Eur) 
 
od jedného roka do piatich rokov vrátane 
záväzky zo sociálneho fondu:  8,72 Eur  (r. 2017: 45,38 Eur) 
ostatné dlhodobé záväzky: 2 034,85 Eur (r. 2017: 4 604,94 Eur) 
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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 10 

Sociálny fond Bežné  účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce 
účtovné  obdobie 

Stav k prvému dňu účtovného obdobia 45,38 55,64 

Tvorba na ťarchu nákladov 139,19 147,94 
Tvorba zo zisku   
Čerpanie 175,85 158,20 
Stav k poslednému dňu účtovného ob-
dobia 8,72 45,38 

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, splat-
nosti a formy zabezpečenia, účtovná jednotka nemá žiadne úvery a výpomoci 

g) prehľad o významných položkách časového rozlíšenia výdavkov budúcich období.  
15)  Prehľad o významných položkách výnosov budúcich období v členení najmä na 

a) zostatkovú hodnotu bezodplatne nadobudnutého dlhodobého majetku, 
b) zostatkovú hodnotu dlhodobého majetku obstaraného z dotácie, 
c) zostatok nepoužitej dotácie alebo grantu, 
d) zostatok nepoužitej časti podielu zaplatenej dane, 
e) zostatkovú hodnotu dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane, 
f) zostatok nepoužitého peňažného plnenia na základe zmluvy o sponzorstve v športe (ďalej len „sponzorské“), 
g) zostatková hodnota dlhodobého majetku obstaraného zo sponzorského 
Tabuľka 11 

Položky výnosov budúcich ob-
dobí z dôvodu 

Stav na konci bezpros-
tredne predchádzajúceho 

účtovného obdobia 
Prírastky Úbytky Stav na konci bežného 

účtovného obdobia 

Iné : licenčné známky na rok 2019  2 010,00  2 010,00 
 
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, 
nemá 

b) suma istiny a finančného nákladu podľa doby splatnosti nemá 

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

Čl. IV 
Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje vo výkaze ziskov a strát 

(1) Prehľad tržieb za vlastné výkony a tovar s uvedením ich opisu a vyčíslením hodnoty tržieb podľa jednotlivých hlavných dru-
hov výrobkov, služieb hlavnej činnosti a podnikateľskej činnosti účtovnej jednotky. nemá 
 
(2) Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek prijatých darov, osobitných výnosov, zákonných poplatkov a iných ostatných 
výnosov. 
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Tabuľka 12 
 Stav na konci 

bežného účtovného obdobia bezprostredne predchádzajúceho 
účtovného obdobia 

príspevky od iných organizácií 36 829,42 5 313,39 
v tom : sponzorské (v zmysle zmluvy   
o sponzorstve v športe) 20 000,00 0,00 
príspevky od fyzických osôb 8 000,00 0,00 
osobitné výnosy 93 863,93 99 982,44 
       štartovné  8 942,93 4 749,00 
       doprava, letenky 0,00 14 027,50 
       skúšky DAN 1 300,00 1 050,00 
       akcie - tuzemské 816,00 700,00 
       akcie - zahraničné 1 160,00 24 731,69 
       Európsky pohár 81 240,00 51 089,00 
členské príspevky 30 536,00 29 564,00 
iné ostatné výnosy 0,00 2 162,90 
 
Zväz má otvorený transparentný účet za účelom informovania o spôsobe použitia sponzorského. 
  
(3) Prehľad  dotácií a grantov, ktoré účtovná jednotka prijala v priebehu bežného účtovného obdobia. 
 
Tabuľka 13 
 Stav na konci 

bežného účtovného ob-
dobia 

bezprostredne predchá-
dzajúceho účtovného ob-

dobia 
Príspevok uznanému športu zo štátneho rozpočtu 280 383,00 253 194,00 
Dotácia pre oblasť športu - Národné športové projekty 76 976,00 25 500,00 
 
(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. 
Tabuľka 14 
 Stav na konci 

bežného účtovného ob-
dobia 

bezprostredne predchá-
dzajúceho účtovného ob-

dobia 
Kurzové zisky 19,16 16,42 
Úroky 0,12 0,11 
 
(5) Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek nákladov, nákladov na ostatné služby, osobitných nákladov a iných ostat-
ných nákladov. 
Tabuľka 15 
 Stav na konci 

bežného účtovného ob-
dobia 

bezprostredne predchá-
dzajúceho účtovného ob-

dobia 
Spotreba materiálu 4 212,94 13 825,34 
Opravy a udržovanie 1 578,68 1 056,13 
Cestovné 4 467,80 2 913,58 
Náklady na reprezentáciu 557,03 603,68 
Ostatné služby 34 678,30 36 195,92 
       nájomné 7 643,92 10 590,52 
       ekonomické, administratívne služby 13 468,88 11 834,82 
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       doprava 3 055,57 2 281,60 
       Webstránka 2 075,11 137,75 
Mzdové náklady 56 363,82 55 076,72 
Sociálne a zdravotné poistenie 19 647,45 18 983,57 
Zákonné sociálne náklady 1 270,68 1 329,58 
Ostatné dane a poplatky 1,50 13,00 
Zmluvné pokuty a penále 4,99  
Úroky 368,25 513,43 
Osobitné náklady  323 528,05 243 082,75 
Významné položky osobitých nákladov:   
       akcie – tuzemské 119 528,35 104 191,76 
       akcie - zahraničné 90 705,71 79 518,08 
       letenky 28 573,12 30 068,90 
       športové oblečenie 33 910,77 2 158,71 

 v tom :  použitie sponzorského (v zmysle zmluvy   
o sponzorstve v športe) 20 000,00 0,00 

       príprava športovcov 18 830,88 11 724,80 
       odmeny športovcom 1 193,68 3 900,00 
       náhrady dobrovoľníka 4 313,00 2 060,00 
      ocenenia 2 467,26 2 728,89 
      Poplatky IJF ID card 1 399,12 1 817,62 
Manká a škody 91,00 0,00 
Ostatné náklady 4 015,52 3 617,08 
Odpisy 3 836,00 3 836,00 
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám 46 985,45 47 091,40 
       Podpora oddielov 42 924,45 39 580,40 
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám 500,00 500,00 
 
(6) Prehľad o účele a   výške použitia podielu zaplatenej dane za bežné účtovné obdobie. Nemá 
 
(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.  
 
Tabuľka 16 
 Stav na konci 

bežného účtovného obdo-
bia 

bezprostredne predchádzajú-
ceho účtovného obdobia 

Kurzové straty 8,77 182,69 
 

(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    
Tabuľka 17 
Jednotlivé druhy nákladov za Suma 

overenie účtovnej závierky 1 860,00  

uisťovacie audítorské služby okrem overenia účtovnej závierky  
súvisiace audítorské služby  
daňové poradenstvo  
ostatné neaudítorské služby  
Spolu 1 860,00   
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Čl. V 

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

 
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. nemá 
(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: nemá 
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 nemá 
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. nemá 
(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, nemá 
b) povinnosť z opčných obchodov, nemá 
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, 
Zväz má podpísanú nájomnú zmluvu na prenájom kancelárií so Športovou halou Mladosť na výšku 
nájomného 6 154,32 Eur. 
e) iné povinnosti. nemá 
(4) Prehľad nehnuteľných kultúrnych pamiatok, ktoré sú v správe alebo vo vlastníctve účtovnej jednotky. nemá 
(5) Informácie o významných skutočnostiach, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej 
zostavenia.  
Po dni, ku ktorému sa účtovná závierka zostavila, nedošlo k zmenám v štatutárnych orgánoch SZJ.  Všetky činnosti 
a aktivity - ciele SZJ sa budú naďalej rozvíjať v zmysle stanov  a platných zákonov. SZJ nevedie žiadny súdny spor, 
nemá záväzky zo súdnych sporov, žiadna mimoriadna udalosť nenastala. SZJ  je občianskym združením s právnou 
subjektivitou. Má vlastné logo, hlavičkový papier, pečiatku a bankový účet. Riadi sa právnym poriadkom SR, stanova-
mi. Nemá žiadneho zriaďovateľa, alebo zakladateľa s ktorým by bolo  finančne prepojené.  
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1. Príhovor predsedu Slovenského zväzu judo 

Vážení členovia Slovenského zväzu judo, 

V prvom rade ďakujem všetkým členom, športovcom, 

trénerom, športovým odborníkom a funkcionárom, za podporu 

ktorá sa mi dostala počas náročného roka 2018. 

Minulý rok bol náročný z hľadiska zabezpečovania súťaží, 

reprezentácie, ale hlavne fungovania po novelizácie zákonu 

o športe, a plnení administratívnych smerníc zo strany štátnych 

orgánov. 

Neustále sa prispôsobujeme na nové podmienky vyplývajúce 

z novelizovaného zákona o športe. Bohužiaľ administrácia sa zvýšila, výkazníctvo a ďalšie 

administratívne procesy, ktoré sú pre vás „neviditeľné“. Úspešne sme migrovali našu 

databázu a naplnili sme IS MŠVVaŠ. 

V roku 2018 sme obstáli so cťou. Zvládli sme náročné úlohy, naši športovci dosiahli pekné 

športové výsledky na vrcholných podujatiach, svetových či európskych pohároch a prestíž 

SZJ stúpla ako v domácich športových organizáciách tak aj v medzinárodných – European 

Judo Union (EJU) a International Judo Federation (IJF). Naďalej som pracoval ako 

podpredseda Rady pre šport MŠVVaŠ. Je to ocenenie predovšetkým pre náš zväz a aj mňa 

osobne. Aj to nám umožňuje účinne presadzovať naše záujmy na prospech rozvoja nášho 

športu. Presadilo sa zriadenie štátneho tajomníka pre šport, stal sa ním Jozef Gönci, s ktorým 

úzko spolupracujeme. 

V plnej miere podporujeme všetky reprezentačné zložky, predovšetkým seniorskú, nakoľko 

prebieha kvalifikácia na OH 2020 v Tokyo. Navýšili sme rozpočet, vybavili sme 

reprezentáciu dresmi, zimnými bundami, čiapkami, atď. aby dôstojne reprezentovali 

Slovensko a náš zväz. Želáme im veľa úspechov. 

Pevne verím, že aj rok 2019 spoločnými silami zvládneme, bude ešte úspešnejší a želám vám 

všetkým veľa úspechov. 

Rei        

   

Mgr. Ján Krišanda 

Predseda Slovenského zväzu judo  



Výročná správa Slovenského zväzu judo 
za rok 2018 

Strana 4 z 32 

 

2. Slovenský zväz judo 

SLOVENSKÝ ZVÄZ JUDO je občianske združenie s potvrdenou činnosťou založené podľa 

zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov, zaregistrované na Ministerstve vnútra SR dňa 

29.04.1990 a uznaným národným športovým zväzom. 

SLOVENSKÝ ZVÄZ JUDO je členom Slovenského olympijského a športového výboru 

a Konfederácie športových zväzov. 

 

 

 

 

 

 

 

SLOVENSKÝ ZVÄZ JUDO je členom International Judo Federation (IJF) a European Judo 

Union (EJU). 
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3. Identifikácia účtovnej jednotky 

Názov Slovenský zväz judo 

Sídlo Junácka 6, 832 80 Bratislava 

Poštová adresa Trnavská cesta 39, 831 04, Bratislava 3 

IČO 17 308 518 

DIČ 202 185 6199 

Číslo účtu:  4040032101/3100 

IBAN: SK0231000000004040032101 

BIC: LUBASKBX 
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4. Orgány Slovenského zväzu judo 

 

Predseda zväzu     Čestný predseda zväzu 

Výkonný výbor: 

Ján Krišanda   predseda SZJ 

Anton Siekel   čestný predseda SZJ 

Ján Gregor, ml.   predseda RRT 

Tomáš Jukl  predseda KR 

Miroslav Franický   predseda ŠTK 

Matúš Konársky   predseda TMK 

Jozef Tománek, st.   predseda DK 

Michal Donner   predseda ADK 

Martin Pisoň   predseda EK 

Sekretariát:  

Peter Pisoň   generálny sekretár SZJ 

Rastislav Mezovský   administratívny pracovník 

Michal Donner  
 Športovo- administratívny 

pracovník 

Dana Hanáková   ekonómka 
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Krajské zväzy judo - predsedovia 

Anton Pospíšek   Bratislavský kraj 

František Vincze   Nitriansky kraj 

Jozef Svátek   Trnavský kraj 

Juraj Svoreň   Banskobystrický kraj 

Patrik Kňažek   Trenčiansky kraj 

Ján Peteja   Žilinský kraj 

Mikuláš Svoreň   Prešovský kraj 

Anna Kittanová   Košický kraj 

Kontrolno-revízna komisia  

Miloš Poliak   predseda KRK, Kontrolór SZJ 

Mikuláš Svoreň  

Martin Neu  

Peter Korbel, ml.  

Rada reprezentačných trénerov: 

Ján Gregor, ml.  
reprezentačný tréner seniorskej 

zložky a juniorskej zložky 

Jozef Krnáč  
 reprezentačný tréner dorasteneckej 

zložky 

Disciplinárna komisia: 

Jozef Tománek, st.   predseda DK 

Ekonomická komisia: 

Martin Pisoň   predseda EK 

Športovo-technická komisia: 

Miroslav Franický   predseda ŠTK 

Zoltán Szelle   región západ 

Ľubomír Antal   región stred 

Peter Kittan   región východ 
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Trénersko- metodická komisia: 

Matúš Konársky   predseda TMK 

Komisia rozhodcov: 

Tomáš Jukl  
 predseda KR, medzinárodný 

rozhodca "A" licencie, 3.Dan 

Judita Pisárová  
 medzinárodný rozhodca "A" 

licencie, 1.Dan 

Ján Gregor  
 región Stred, rozhodca III. 

kvalifikačného stupňa, 5.Dan 

Peter Kittan  
 región Východ, rozhodca II. 

kvalifikačného stupňa, 2.Dan 

Michal Donner  
 rozhodca III. kvalifikačného 

stupňa, 5.Dan 

Dušan Zátroch  
 región Bratislava, medzinárodný 

rozhodca "B" licencie, 4.Dan 

Maroš Lazár  
 medzinárodný rozhodca "B" 

licencie, 4.Dan 

Antidopingová komisia 

Michal Donner   predseda ADK 

 

 

Počas roka nedošlo k žiadnej zmene vo volených orgánoch SZJ. 

Na GZ SZJ 2018 neboli vykonané žiadne zmeny v zakladajúcom dokumente SZJ (stanovách). 

(§9 ods. 5 písm. i) a j)) 
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5. Poslanie a ciele Slovenského zväzu judo 

Zväz bol založený a vznikol ako nezávislá právnická osoba za účelom združovania fyzických 

osôb a právnických osôb, ktoré pôsobia v organizovanom judo na území Slovenskej 

republiky. 

Poslaním SZJ je predovšetkým 

 vykonávať výlučnú pôsobnosť pre organizované judo na území Slovenskej republiky 

ako člen medzinárodných športových organizácií IJF a EJU za Slovenskú republiku, 

 organizovanie medzinárodných a celoštátnych súťaží dospelých a celoštátnych súťaží 

mládeže v judo 

 zabezpečenie výberu a prípravy športovcov do športovej reprezentácie Slovenskej 

republiky (ďalej len “športová reprezentácia”) a ich účasti na medzinárodných 

súťažiach, 

 zabezpečenie starostlivosti o talentovaných športovcov, 

 podpora a rozvoj vrcholového športu a amatérskeho športu s osobitným dôrazom na 

šport detí a mládeže. 

Napĺňaním poslania Zväzu v spoločnosti sa sleduje verejný záujem a dosahujú sa ciele Zväzu, 

ktoré sú späté s harmonickým rozvojom športu vo všeobecnosti a napĺňaním verejného 

záujmu v športe, ktorým sú podpora a rozvoj športu mládeže, zabezpečenie prípravy a účasti 

športovej reprezentácie na významných súťažiach, ochrana integrity športu a podpora 

zdravého spôsobu života obyvateľstva. 

 Poslanie a ciele Zväzu sa dosahujú cestou plnenia plánu Zväzu, ktorý obsahuje ciele a 

úlohy na vymedzený časový úsek rozdelené do základných oblastí, ktoré sa 

uskutočňujú najmä prostredníctvom hlavných činností Zväzu a v súčinnosti s členmi 

Zväzu. 

 Hlavné činnosti SZJ sú aktivity, ktoré SZJ vykonáva sústavne, samostatne, v mene, na 

účet a na zodpovednosť SZJ, ktoré nie sú podnikaním a nie sú vykonávané ani za 

účelom dosiahnutia zisku. 

 Medzi hlavné činnosti Zväzu patria najmä: 

o zastupovať, chrániť a presadzovať záujmy judo vo vzťahu k orgánom verejnej 

správy, medzinárodným športovým organizáciám, ktorých je členom, ako aj vo 

vzťahu k iným športovým organizáciám, 

o reprezentovať záujmy hnutia judo v spoločnosti, 

o vystupovať v mene hnutia judo vo vzťahu k iným medzinárodným 

organizáciám v oblasti športu, iným národným športovým zväzom, národným 

športovým organizáciám, štátu, územnej samospráve a iným právnickým 
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osobám a fyzickým osobám a zabezpečiť, aby záujmy SZJ a jeho členov boli v 

rámci činnosti týchto subjektov  primerane brané na zreteľ, 

o určovať filozofiu a koncepciu činnosti Zväzu v záujme rozvoja judo, ktorá sa 

bude premietať do strategického plánovania v podobe plánov SZJ a rozpočtu 

SZJ, 

o viesť zoznam športových reprezentantov, 

o navrhovať športových reprezentantov na zaradenie do rezortných športových 

stredísk, 

o zabezpečovať starostlivosť o športových reprezentantov a metodicky riadiť a 

usmerňovať ich prípravu, 

o zabezpečovať prípravu a účasť športovej reprezentácie na významných 

súťažiach v judo, 

o zabezpečovať starostlivosť o talentovaných športovcov a metodicky riadiť a 

usmerňovať ich prípravu, 

o zaraďovať športovcov do verejného zoznamu talentovaných športovcov podľa 

výkonnostných kritérií určených predpisom SZJ, 

o organizovať a riadiť celoštátne súťaže a iné súťaže v judo alebo ich 

organizovaním a riadením poveriť inú športovú organizáciu, 

o schvaľovať podmienky účasti členov SZJ a iných športových organizácií v 

súťaži Zväzu a po splnení podmienok účasti v súťaži Zväzu udeľovať členovi 

SZJ a inej športovej organizácii právo na účasť v súťaži Zväzu (udelenie 

súťažnej licencie), 

o určovať druhy športových odborníkov, ktorí pôsobia v organizovanom judo 

vrátane odbornej spôsobilosti vyžadovanej na vykonávanie odbornej činnosti v 

športe, zabezpečovať ich odbornú prípravu a overovať ich odbornú 

spôsobilosť, 

o uznávať odbornú kvalifikáciu športových odborníkov, ak sa na uznanie 

príslušnej odbornej kvalifikácie nevzťahuje osobitný predpis, 

o organizovať a riadiť prípravu, činnosť a vzdelávanie športových odborníkov 

vrátane edičnej a publikačnej činnosti, najmä trénerov, lekárov, masérov, 

fyzioterapeutov, rozhodcov, delegátov, usporiadateľov, športových manažérov, 

športových právnikov a iných funkcionárov a pracovníkov Sekretariátu SZJ, 

vrátane prípadného vzdelávania podľa predpisov medzinárodných športových 

organizácii alebo iných medzinárodných organizácií, 

o podporovať výstavbu športovej infraštruktúry, 

o podieľať sa na založení, vzniku a činnosti obchodných spoločností s cieľom 

získania ďalších zdrojov financovania poslania a úloh SZJ, predovšetkým v 
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súvislosti so športovou reprezentáciou a na účely výstavby a prevádzky 

športovej infraštruktúry, pričom zisk alebo podiel na zisku SZJ môže použiť 

len na účely stanovené Zákonom, 

o viesť evidenciu zmlúv a dohôd podľa § 35, 39, 43, 47 a 48 Zákona a ich zmien, 

o poskytovať súčinnosť Ministerstvu a iným orgánom verejnej správy pri plnení 

úloh v oblasti športu, 

o prijímať, implementovať a realizovať pravidlá Svetového antidopingového 

programu, opatrenia proti manipulácií priebehu a výsledkov súťaží a iné 

pravidlá a opatrenia proti negatívnym javom v športe vyplývajúce z 

medzinárodných predpisov a rozhodnutí,   

o realizovať a podporovať projekty a iné aktivity, ktorých cieľom je rozvoj 

slovenského vlastenectva, boj proti násiliu a neviazanosti divákov na 

športových podujatiach a boj proti rasizmu, xenofóbii a súvisiacej intolerancii 

v judo, 

o vytvára, priebežne aktualizuje systém predpisov SZJ a zabezpečuje jeho 

jednotné uplatňovanie v rámci organizovaného judo, 

o koordinovať spoluprácu a podporovať jednotnosť, vecnú komunikáciu, 

synergiu a slušnosť  medzi členmi SZJ, rieši spory medzi nimi a je členom SZJ 

nápomocný, 

o oceňovať športovcov, ktorí dosiahli mimoriadne športové výsledky vo 

vrcholovom športe a osobnosti, ktoré sa zaslúžili o propagáciu a rozvoj judo. 
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6. Základné údaje o Slovenskom zväze judo 

 2016 2017 2018 

Počet klubov 64 66 66 

Počet aktívnych členov 1892 1987 1 982 

Počet členov do 23 rokov 595 1897 1892 

Počet trénerov s platnou licenciou 

k 31. 12. 
95 95 107 

Počet aktívnych rozhodcov s platnou 

licenciou k 31. 12. 
53 59 62 

 

 

GZ SZJ 2018, Dudince 
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7. Kalendár súťaží v roku 2018 

SÚŤAŽNÝ   KALENDÁR  SLOVENSKÉHO   ZVÄZU   JUDO   NA   ROK   2018                                                                                Schválený VV SZJ: 22.12.2015 

  

DÁTUM MUŽI (05) ŽENY (15) JUNIORI (04) JUNIORKY (16) DORASTENCI (03) DORASTENKY(13) ŽIACI (02,01) ŽIAČKY(12,11) 

Roč. 1995 - a starší 
U 21: 1996 - 1998 U 18: 1999 - 2001 

U 15: 2002-2003, U13: 2004-2005 

nar. U 23 : 1994 - 2000 U 11: 2006 - 2008 

J
A

N
U

Á
R

 2 – 3  VT Mittersil (AUT) 7. - 16.             

9 - 10                 

16 - 17 AO Tunis (TUN)             

23 - 24                 

30 - 31 EO Sofia (BUL)             

F
E

B
R

U
Á

R
 

6 - 7 GS Paríž (FRA) + VT             

  MT USK Praha             

13 - 14 EO Oberwart  EO Rím (ITA)     Ecup Fuengirolla (ESP) + VT VC Žilina supermini, mini, ml. ž/žy 

20 - 21 GP Dusseldorf (GER) +VT 
 

  Ecup Follonica (ITA) + VT 
 

  

  Liga žien-1.k. ??? 
 

  Liga dorast-1.k. ??? 
 

  

      MT Ostrava 21. (CZE) MT Ostrava 21. (CZE) MT Ostrava (CZE)  

27 - 28 EO Praha(CZE) EO Warsaw (POL)     MT Banská Bystrica 28. MT Banská Bystrica 

M
A

R
E

C
 

5 - 6 ECup Zurich (SUI)     Ecup Antalya (TUR) + VT     

  VT Nymburk (CZE) 7. - 16. MT Gmunden (AUT) MT Gmunden (AUT) MT Gmunden 6. (AUT) 

12 - 13 MT Jablonec U-23 Ecup Coimbra (POR) + VT Ecup Záhreb (CRO) + VT MT Pezinok 

      MT Jablonec U-23 MT Jablonec     
19 - 20 Ecup Sarajevo (BIH)  M-SR Banská Bystrica     

 
  

  MT Ostrava (CZE)             

26 - 27 GP Tbilisi (GEO)             

  V E Ľ K O N O Č N É     S V I A T K Y 

A
P

R
ÍL

 

2 - 3 Ecup Dubrovnik (CRO) Ecup Atheny (GRE) + VT Ecup Tver (RUS) + VT     

  Liga žien-2.k. Vranov n/T     Liga dorast-2.k. Vranov n/T     

  GP Samsun (TUR)             

  VT Tata (HUN) 4. - 9.             

9 - 10     Ecup Lignano (ITA) + VT MT Bardejov MT Bardejov 

16 - 17     Ecup St.Petersburg (RUS) + VT Ecup Teplice (CZE) + VT     

23 - 24 ME Kazaň (RUS) 21.-24. MVC Archacup Bratislava (24.) MVC Archacup Bratislava (24.) MVC Archacup Sokol Bratislava 
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SÚŤAŽNÝ   KALENDÁR  SLOVENSKÉHO   ZVÄZU   JUDO   NA   ROK   2018                                                                                Schválený VV SZJ: 22.12.2015 

30 - 1 M-SR veteráni/ky P. Bystrica      Ecup Berlín (GER) + VT     

M
Á

J
 

7 - 8 GS Baku (AZE) Ecup Kaunas (LTU) + VT Ecup Cluj (ROU) + VT     

14 - 15 GP Almaty (KAZ)         MT R. Sobota 

  EO Oreburg (RUS)         
 

  

  VT Antalya (TUR) 16. - 24.             

21 - 22 Interliga-1.k.   Ecup La Coruna (ESP) + VT Ecup Bielsko Biala (POL) + VT M-SR Žilina 

28 - 29 MS vet. Guadalajara (MEX) 28.-29. Ecup Leibnitz (AUT) + VT Ecup Coimbra (POR) + VT 

 

  

                  

J
Ú

N
 

4 - 5 EO Madrid (ESP)             

  
Extraliga 1.k.-

MT(5.) 

Liga žien 3.k. 

Martin 
    Liga dorast-3.k. Martin     

  VT Minsk (BLR) 6. - 10.     
 

      

11 - 12 EO Celje (CRO)             

18 - 19 VT Porec (CRO) 20. - 26.     
 

      

  ME vet. Porec (CRO)  23. - 26.             

25 - 26 GP Budapešť (HUN)     
 

  MT Michalovce 

    MVC Sokol Bratislava veter/ky (26.)             

  

DÁTUM MUŽI (05) ŽENY (15) JUNIORI (04) JUNIORKY (16) DORASTENCI (03) DORASTENKY(13) ŽIACI (02,01) ŽIAČKY (12,11) 

Roč. 1995 - a starší 
U 21: 1996 - 1998 U 18: 1999 - 2001 

U 15: 2002-2003, U13: 2004-2005 

nar. U 23 : 1994 - 2000 U 11: 2006 - 2008 

J
Ú

L
 

2 - 3 GP Ulanbatar (MGL)     ME Vantaa (FIN) 1.-3.     

  VT Castelldefels (ESP) 1. - 8.             

9 - 10 Ecup London (GBR) Ecup Paks (HUN) + VT         

16 - 17 GS Tyumen (RUS) Ecup Wroclaw (POL) + VT         

23 - 24     Ecup Praha (CZE) + VT         

30 - 31     Ecup Berlín (GER) + VT         

A
U

G
U

S
T

 6 - 7 OH RIO (BRA) 6.-12.             

13 - 14                 

20 - 21 MT Banská Bystrica (SVK) + VT Ecup Deva (ROU) + VT         

27 - 28 Ecup Sindelgen (GER) + VT             

S
E

P
T

E
M

B
E

R
 

3 - 4 ECup Bratislava (SVK)             

10 - 11 Ecup Tallin (EST)             

  Interliga-2.k.       
 

      

  M-SR Kata - Sokol Bratislava             

17 - 18 MT Brno ME Malaga (ESP) 16.-18.         

      MT Brno MT Brno MT Brno 

24 - 25 GP Záhreb (CRO)         MVC Malacky 
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SÚŤAŽNÝ   KALENDÁR  SLOVENSKÉHO   ZVÄZU   JUDO   NA   ROK   2018                                                                                Schválený VV SZJ: 22.12.2015 

  Ecup Belehrad (SRB)             

O
K

T
Ó

B
E

R
 

1 - 2 Ecup  Tampere (FIN)         M-SR st. ž.-dr. R.Sobota 

  M-SR R.Sobota             
8 - 9 GP Tashkent (UZB)     MT P. Bystrica MT P. Bystrica 

  VT Rím (ITA) 10. - 14.             

15 - 16 EO Lisabon(POR) EO Glasgow(GBR)         MVC Kolárovo 

22 - 23 Ecup Malaga (ESP) + VT     M -SR Bardejov     

  Extraliga-2.k. B.Bystrica (23.)             

29 - 30 Ecup Lund (SWE)             

N
O

V
E

M
B

E
R

 

5 - 6 G E N E R Á L N E   Z H R O M A Ž D E N I E   S Z J  -  5.11. 

  GS Abu Dhabi (UAE)     
 

      
  Seminár skúšobných komisárov I. a II.triedy - Banská Bystrica (6.11.) 

12 - 13 ME "23" Tel Aviv (ISR) 11.-13.      MT Slovak-Open Galanta MT Slovak-Open Galanta 

  M-ČR vet./ky Praha             
19 - 20 GP Quindgdao (CHN)     MVC Martin MT Martin 

26 - 27   Liga žien 4.k. ???     Liga dorastencov 4.k. ???     

    GP Jeju (KOR)             

D
E

C
E

M
B

E
R

 3 - 4 Interliga-3.k. - B. Bystrica             

  GS Tokyo (JPN)             

10 - 11                 

17 - 18                 

24 - 25 VESELÉ  VIANOCE  A  ŠŤASTNÝ  NOVÝ  ROK  2019  PRAJE  VÝKONNÝ  VÝBOR  SZJ 

31                 

  22.12. EO, ECup - svetový a európský pohár(21) MS, ME - majstrovstá sveta a európy MT - medzinárodny turnaj( 34, 35, 36) LSU - Letná svetová univerziáda 

 

  M-SR - Majstrovstvá Slovenska 
MTA- turnaj EJU juniori/dorastneci 

(23,21) 
"23, 18"- turnaj do 23/18 rokov EH - Európske Hry 

 
Prázdniny: Východ 15.-21.2.2018, Západ 22.-28.2.2018, Stred 29.2-6.3.2018 
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8. Reprezentácia Slovenského zväzu judo 

O najväčší úspech roka 2018 sa postarali naši reprezentanti z najmladšej vekovej kategórie, čo 

dáva predpoklad do budúcnosti – na Summer Youth Olympic Games 2018 získal Alex 

Barto piate miesto vo váhovej 

kategórii do 81 kg. Nina 

Geršiová získala piate miesto 

na Majstrovstvách Európy 

2018 vo váhovej kategórii do 

70 kg. 

V seniorskej kategórii sa naši 

pretekári na vrcholových 

pretekoch neumiestnili, čo bolo 

dôsledkom aj dlhodobých 

zranení, napr. Matej Poliak. 

Avšak plán Tokyo 2020 sa plní, 

na klasifikovaných 

postupových miestach je Peter 

Žilka a Matej Poliak. 

 

 

Reprezentační tréneri: 

Ján Gregor, ml. Seniori, do 23 rokov 

Jozef Krnáč  Juniori 

Alexandra Péterová Dorastenci 

Výsledky za rok 2018 

Majstrovstvá sveta, Baku, Azerbajdžan, 20.-26.9.2018 

Peter Žilka, -90 kg   9.-16. miesto účasť vo váhe 75 pretekárov 

Grand Prix, Haag, Holandsko, 16.-18.11.2018 

Peter Žilka, -90 kg   3. miesto účasť vo váhe 34 pretekárov 

European Judo Open Women, Rím, Taliansko, 17.-18.2.2018 

Viktória Majorošová, -57 kg,  3. miesto účasť vo váhe 28 pretekárok 

Jozef Krnáč so zverencami Matej Poliak vľavo a Peter 

Žilka vpravo 
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Grand Prix, Cancún, Mexiko, 12.-10.10.2018 

Matej Poliak, -66 kg   5. miesto účasť vo váhe 22 pretekárov 

Peter Žilka, -90 kg   9. miesto účasť vo váhe 27 pretekárov 

 

Portugalsko 2018 

Paks Junior European Cup 2018, Paks, Maďarsko, 14.-15.7.2018 

Márius Fízeľ, -100 kg  3. miesto účasť vo váhe 17 pretekárov 

Denis Turác, -90 kg  7. miesto účasť vo váhe 30 pretekárov 

St. Petersburg Junior European Cup 2018, St. Petersburg, Rusko, 14.-15.4.2018 

Márius Fízeľ, -100 kg  3. miesto účasť vo váhe 15 pretekárov 

 

Youth Olympic Game, Buenos Aires, Argentína, 7.-10.10.2018 

Alex Barto, -81 kg,  5. miesto účasť vo váhe 28 pretekárov 

Majstrovstvá Európy, Sarajevo, Bosna a Hercegovina, 28.6.-1.7.2018 

Nina Geršiová, -70 kg  5. miesto účasť vo váhe 21 pretekárok 

Fuengirola Cadet European Cup 2018, Fuengirola, Španielsko, 17.-18.2.2018 

Nina Geršiová, -70 kg  5. miesto účasť vo váhe 21 pretekárok 

Alex Barto, -81 kg,   5. miesto účasť vo váhe 26 pretekárov 
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Výsledky za rok 2017 

ME mužov a žien Varšava, Poľsko, 19.-22.4.2017: 

Matej Poliak, -66 kg   3. miesto účasť vo váhe 31 pretekárov 

Milan Randl, -100 kg   9. miesto účasť vo váhe 32 pretekárov 

MS mužov a žien Budapešť, Maďarsko, 28.-30.8.2017: 

Peter Žilka, -90 kg   9. miesto účasť vo váhe 72 pretekárov 

ME dorastencov, Kaunas, Litva, 29.6.-2.7: 

Nina Geršiová, -70 kg  7. miesto účasť vo váhe 20 pretekárok 

Denis Turac, -81 kg   9. miesto účasť vo váhe 28 pretekárov 

Miroslav Ruttkay, -73 kg  9. miesto účasť vo váhe 32 pretekárov 

EYOF, Györ, Maďarsko, 22.7.-30.7: 

Denis Turac, -81 kg   2. miesto 

Nina Geršiová, -70 kg  3. miesto 

Alexandra Halajová, -52 kg  9. miesto 

 

ME juniorov, Záhreb, Chorvátsko, 16.10. – 21.10. 

Márius Fízeľ, -100 kg   9. miesto účasť vo váhe 20 pretekárok 

Letná svetová Univerziáda, Taipei, Tchaiwan.: 

Martin Becík, -81 kg   9. miesto  účasť vo váhe 38 pretekárov 
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Matej Hajas, -100 kg   9. miesto  účasť vo váhe 30 pretekárov 

ME do 23 rokov Podgorica, Čierna Hora, 10.-12.12: 

Miroslav Blahušiak, -90 kg  9. miesto účasť vo váhe 26 pretekárov 

Výsledky za rok 2016 

ME mužov a žien Kazaň (RUS), 23.-31.3.2016: 

57 kg Majorošová Viktória   9. Miesto účasť vo váhe 27 pretekárok 

81 kg Milichovský Matúš  18. Miesto účasť vo váhe 37 pretekárov 

90 kg Randl Milan   18. Miesto účasť vo váhe 35 pretekárov 

Peter Žilka (-90 kg), Matej Poliak (-66 kg), Ivana Komlóšiová (-63 kg) – bez umiestnenia. 

ME dorastencov, Vantaa (FIN), 30.6.-3.7: 

81 kg Turac Denis   9. Miesto účasť vo váhe 30 pretekárov 

Ďurčo Dalibor (-55 kg), Mokoš Martin (-66 kg), Fízel Márius (-100 kg) - vypadli v prvom 

kole. 

MEJ Malaga (ESP), 16.-18.9.: 

Do 73 kg Martin Becík 21 miesto  spolu 38 účastníkov vo váhe 

bez umiestnenia, účasť: do 73 kg Roman Bežo, do 81 kg Miroslav Blahušiak – bez 

umiestnenia. 

ME 23 Tel Aviv (ISR), 11.-13.11: 

Do 90 kg Žilka Peter  5. Miesto účasť vo váhe 29 pretekárov 

Do 100 kg Hajas Matej 16. miesto účasť vo váhe 23 pretekárov 
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9. Starostlivosť o mládež 

SZJ kladie dôraz aj na rozvoja mládežníckeho judo. Máme 4 regionálne Centrá talentovanej 

mládeže (CTM), kde sa venujeme príprave mladých talentovaných športovcov pre 

reprezentáciu z jednotlivých regiónov, kde sú zaradení starší žiaci a dorastenci. Pod dozorom 

skúsených trénerov zlepšujú svoju technickú, fyzickú a psychickú pripravenosť. 

Zväzové centrum talentovanej mládeže (ZCTM) pôsobí celoslovensky pre juniorov 

a športovcov do 23 rokov, kde SZJ zabezpečuje telocvičňu, posilňovňu a regeneráciu pre 

talentovaných športovcov. 

Pravidelne sa organizuje aj spoločné medzinárodné sústredenie v Bratislave, vždy prvý 

februárový víkend, ktorého sa zúčastňujú aj zaradení pretekári CTM.  

 

10. Súťaže detí a žiakov Slovenského zväzu judo 

Okrem súťaží seniorov, juniorov a dorastencov SZJ organizuje aj súťaže pre žiakov. 

Súťaže žiakov 2018: 

M SR mladších žiakov:   

žiaci: 11váhových kategórií 105 účastníkov 

žiačky: 11 váhových kategórií 40 účastníčok 

M SR starších žiakov:   

Starší žiaci: 10 váhových kategórií 87 účastníkov  

Staršie žiačky: 9 váhových kategórií 48 účastníčok 

M SR starších žiakov družstvá   

 účasť 3 oddiely spolu 20 pretekárov 

 

Okrem týchto súťaží organizujú Krajské zväzy a kluby samostatné súťaže, ktoré podliehajú 

schváleniu krajských komisií ŠTK. 
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11. Medzinárodné turnaje na Slovensku 

organizované SZJ 

SZJ organizuje viacero medzinárodných turnajov: 

Európsky pohár muži a ženy Bratislava, 9.-10.7.2018: 

Šiesty ročník Európskeho pohára, kde sa naši reprezentanti majú možnosť konfrontovať 

s pretekármi. Kvalita turnaja má stúpajúcu tendenciu čo do účasti ako aj kvality účastníkov. 

V roku 2018 bola účasť 156 mužov a ženy 73 žien z 28 štátov zo štyroch kontinentov.  

 

Viktória Majorošová, - 57 kg, ECUP Bratislava 

  



Výročná správa Slovenského zväzu judo 
za rok 2018 

Strana 23 z 32 

 

32. ročník Medzinárodného turnaja mužov a žien SNP Banská Bystrica, 20.8.2018: 

Turnaj má dlhodobú tradíciu, tohto ročníka sa zúčastnilo 56 mužov, 11 žien a 6 štátov: 

Slovensko, Rakúsko, Francúzsko, Česká republika, Rusko, Holandsko. 
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12. Komisia rozhodcov SZJ 

V uplynulom roku Komisia rozhodcov SZJ (ďalej len KR) pracovala v zložení:  

Tomáš Jukl – predseda, 

Dušan Zátroch, Ľubomír Antal, Peter Kittan - zástupcovia regionálnych KR,  

Michal Donner – administratívny pracovník  

Maroš Lazár, Judita Pisárová – medzinárodný rozhodcovia prizývaní na zasadnutia 

komisie.  

Činnosť komisie spočívala v príprave a vydaní delegácie rozhodcov v polročných intervaloch, 

vedenie rebríčka a licencií rozhodcov v ročných intervaloch, príprava a usporiadanie seminára 

rozhodcov SZJ, na ktorý sú pozývaný aj tréneri, vyhodnocovanie správ hlavných rozhodcov a 

zadávanie údajov do rebríčka rozhodcov (pravidelne aktualizovaného na stránke SZJ). 

Existuje spolupráca so susednými štátmi o vzájomnej výmene rozhodcov (Česko, Rakúsko, 

Maďarsko, Poľsko,  Chorvátsko a Rumunsko). Členovia komisie každoročne pomáhajú pri 

organizácii Európskeho pohára seniorov v Bratislave. 

 

V roku 2018 bolo vyškolených z teoretickej časti – pravidlá a súťažný poriadok – 19 nových 

rozhodcov a 2 rozhodcovia na zvýšenie kvalifikácie na II, resp. III. triedu. V spolupráci s 
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TMK je zabezpečené školenie pre týchto novo vyškolených rozhodcov zo všeobecnej časti 

na FTVŠ v Bratislave a následne úspešní kandidáti budú pozvaní na praktické skúšky. 

V roku 2018 Judita Pisárová úspešne zložila skúšky na medzinárodnú rozhodkyňu triedy 

A (olympijský rozhodca) v Madride. Na medzinárodných skúškach poriadaných 

Internationale Judo Federation, bola Judita Pisárová vyhodnotená ako najlepšia rozhodkyňa 

na odborných skúškach spôsobilosti, ako v teoretickej tak aj praktickej časti. SZJ má tak od 

roku 2018 dvoch rozhodcov s medzinárodnou triedou A. 

Do ďalšieho obdobia prioritou pre činnosť KR bude vychovať nových rozhodcov, zvyšovať 

vzdelávanie aktívnych rozhodcov, riadiť súťaže SZJ tak, aby zo strany rozhodcov boli na čo 

najvyššej úrovni, ako aj prenos nových poznatkov a skúseností zo zahraničia prostredníctvom 

medzinárodných rozhodcov. 

 

 2016 2017 2018 

Počet rozhodcov s platnou licenciou 2018 

spolu 
53 59 62 

Medzinárodný rozhodca TR. A 1 1 2 

Medzinárodný rozhodca TR. B 4 3 2 

Rozhodca I. triedy 21 31 32 

Rozhodca II. triedy 7 10 10 

Rozhodca III. triedy 16 14 16 

 

13. Trénersko-metodická komisia SZJ 

V uplynulom roku Trénersko-metodická komisia SZJ (ďalej len TMK) pracovala v zložení:  

Matúš Konársky – predseda, 

Miloš Štefanovský, Miroslava Jánošíková. 

Činnosť komisie spočívala v príprave a vydaní metodiky pre trénerov, revízia športových 

odborníkov trénerov v IS EVIDENCIA. 
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Plán TMK SZJ bol splnený. TMK prepracoval smernicu pre vzdelávanie trénerov judo. 

Vo februári 2018 sa uskutočnilo školenie trénerov I. kvalifikačného stupňa judo, kde získalo 

licenciu 12 nových trénerov. 

TMK sa aktívne zapojila do lektorskej činnosti na školení skúšobných komisárov v Žiline. 

TMK vypracovala úpravu pravidiel súťaženia pre kategóriu mini žiactva, ktorá bola 

rozposlaná na pripomienkovanie členskej základni. 

 2016 2017 2018 

Počet trénerov s platnou licenciou 2018 

spolu 
95 95 107 

Tréneri I. triedy 31 31 31 

Tréneri II. triedy 35 35 35 

Tréneri III. triedy 15 15 17 

Tréneri IV. triedy 6 6 9 

Tréneri V. triedy 8 8 15 
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14. Finančná správa  

Slovenský zväz judo účtuje v sústave podvojného účtovníctva. V zmysle zákona o 

účtovníctve č. 431/2002 Z.z. sme povinní časovo rozlišovať náklady a výnosy. Ročná účtovná 

závierka tvorí prílohu k tejto správe. 

 

Spolu výnosy v roku 2018:   526 608,03 € 

Spolu výnosy v roku 2017:     440 733,26 € 

 

Nezdaňované výnosy v roku 2018:   506 608,03 € 

Nezdaňované výnosy v roku 2017:    415 733,26 €  

Výnos 2017 2018 

Osobitné výnosy 99 982,44 € 93 863,93 

Prijaté príspevky od iných organizácii 5 313,39 € 16 829,42 

Prijaté finančné dary od FO  8 000,00 

Prijaté členské príspevky 29 564,00 € 30 536,00 

Dotácie MŠVVaŠ SR 278 694,00 € 357 359,00 

Ostatné výnosy (úroky, iné ostatné výnosy) 2 179,43 €          19,68 

 

 

Zdaňované výnosy v roku 2018:   20 000,00 € 

Zdaňované výnosy v roku 2017:    25 000,00 €  

Výnos 2017 2018 

Sponzorské - 20 000,00 

Služby – reklama 25 000,00 - 
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Spolu náklady v roku 2018 (bez dane z príjmov): 502 116,23 € 

Spolu náklady v roku 2017 (bez dane z príjmov):   428 820,87 € 

 

Nezdaňované náklady v roku 2018:   482 116,23 € 

Nezdaňované náklady v roku 2018:    423 114,17 € 

Náklad 2017 2018 

Spotreba materiálu  8 118,64 € 4 212,94 

Opravy a udržiavania 1 056,13 € 1 578,68 

Cestovné 2 913,58 € 4 467,80 

Náklady na reprezentáciu 603,68 €     557,03 

Ostatné služby 36 195,92 € 34 678,30 

Osobné náklady ( mzdy + poistenie, sociálne náklady 75 389,87 € 77 281,95 

Osobitné náklady 243 082,75 € 303 528,05 

Poskytnuté príspevky 47 591,40 € 47 485,45 

Iné 8 162,20 € 8 326,03 

 

Zdaňované náklady v roku 2018:   20 000,00 € 

Zdaňované náklady v roku 2018:    5 706,70 € 

Náklad 2017 2018 

Spotreba materiálu 5 706,70 - 

Osobitné náklady - 20 000,00 

 

Daň z príjmov: 

Náklad 2017 2018 

Daň z príjmov 4 051,59 - 
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Stav a pohyb vybraných položiek majetku a záväzkov 

Dlhodobý majetok   

Stav k 1.1.2018 11 616,11 € 

Pohyb  -3 836,00 € 

Stav k 31.12.2018   7 780,11 € 

Finančné účty  

Stav k 1.1.2018 56 657,21 € 

Pohyb 2 906,50 € 

Stav k 31.12.2018 59 563,71 € 

Vlastné zdroje krytia majetku  

Stav k 1.1.2018 55 300,76 € 

Pohyb 24 491,80 € 

Stav k 31.12.2018 79 792,56 € 

Záväzky a rezervy  

Stav k 1.1.2018 21 479,15 € 

Pohyb   2 761,31 € 

Stav k 31.12.2018 24 240,46 € 

 

Tabuľka náklady  

 2017 2018 

Reprezentácia SZJ 100 168,19 € 144 426,48 € 

Reprezentácia seniori, juniori  
65 712,10 € 

 
     85 032,29 € 

Reprezentácia dorastenci a U23 20 230,98 €      17 856,57 € 

Materiálne zabezpečenie, poplatky EJU a ID card 

Poplatky JUMAS,KSZ.EJU 
      3 060,50 €       27 873,14 € 

Školenia a zasadnutia SZJ      8 691,78 €      12 664,48 € 

Medzinárodní rozhodcovia    1 972,83 €           0,00 € 

Odmena jubilantovi      500,00 €       1 000,00 € 
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Mládež  127 483,85 € 137 745,35 € 

CTM 16 445,61  € 18 048,95 € 

ZCPM 11 232,00 € 11 372,00 € 

Domáce súťaže     7 433,92 €   6 607,49 € 

Vrcholné podujatia   41 876,35 € 37 835,39 € 

Podpora mládeže U23 a krajov 37 979,10 € 43 463,45 € 

Trening camp V4  11 176,87 €   7 597,30 € 

Materiálne zabezpečenie      1 340,00 € 12 820,77 € 

EP seniori, FPD liga,  117 147,49 € 122 811,74 € 

 EP seniori   110 407,61 € 120 737,88 € 

FPD liga    6 339,88 €           0,00 € 

ME a MS veteránov       400,00 €     2 073,86 € 

PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY   84 021,34 €   97 132,66 € 

Mzdy administratívnych pracovníkov     37 527,91 €      52 760,88 € 

Služby: účtovníctvo, audit,     11 645,50 €     15 000,04 € 

Réžia: nájom, banka, telefony, internet, služobné autá, 

kancel.potreby, poštovné, stravné, cestovné, ostatné 

služby 

    34 847,93 €      29 371,74 € 

SPOLU     428 820,87 €     502 116,23 € 

 

Hospodársky výsledok bude použitý na zabezpečenie športových činností a súťaží SZJ, 

reprezentácie a v zmysle stanov SZJ. 

Prostriedky poskytnuté z rozpočtu SZJ prevyšujúce v súčte sumu 5 000 € 

SZJ v roku 2018 realizoval odplaty a platby za poskytnuté služby, nakúpený materiál 

(lekárničky, doplnková výživa, ...) a tovar, poplatky (licenčné poplatky IJF, EJU, licencie na 

organizáciu European Judo Cup, diaľničné poplatky). Uvedené platby za materiál, tovar a 

služby sú uvedené v účtovnej závierke SZJ v príslušných kapitolách.  

Slovenský zväz judo poskytol zo svojho rozpočtu prostriedky prevyšujúce v súčte sumu 

5 000 €:  

Suma/náklad Prijímateľ Účel 

9 500,00 Azerbaijan Judo Federation 
Baku 
Azerbaijan 

Zabezpečenie športovej akcie 
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Suma/náklad Prijímateľ Účel 

8 820,00 
 

BK Inter Bratislava, s.r.o. 
Trnavská cesta 29 
832 84 Bratislava 
IČO: 46797645 

Prenájom HANT arény 
 

34 522,17 Bubble production house, s.r.o. 
Leškova 8 
811 04 Bratislava 
IČO: 35880970 

Reklamné predmety, služby počas 
Európskeho pohára 

7 108,00 Český svaz juda 
Zátopkova 100/2 
160 17 Praha 6, Česká republika 
IČO: 537560 

Zabezpečenie športovej akcie 

6 500,00 Dana Hanáková 
Belinského 7 
851 01 Bratislava 
IČO: 41475810 

Administratívne služby 

36 708,00 
 

EVENTRAVEL, s.r.o. 
Palisády 29/A 
811 06 Bratislava 
IČO: 36284696 

Letenky 

10 500,00 Israeli Judo Association 
2 Shitrit st. 
Tel Aviv, Izrael 

Zabezpečenie športovej akcie 

5 108,88 Pauková Ľudmila, spol.s r.o. 
Rastislavice 66 
941 08 Rastislavice 
IČO: 36564907 

Spracovanie účtovníctva, miezd 

30 496,10 Sagansport s.r.o. 
Duklianska 15 
085 01 Bardejov 
IČO: 47846470 

Športové oblečenie 

40 311,00 STH - Stavohotely, a.s. 
Prievozská 14/A 
821 09 Bratislava 
IČO: 31391621 

Ubytovanie, stravovanie, prenájom 
miestností 

8 218,32 Športová hala Mladosť s.r.o. 
Slnečnicová 28 
931 01 Šamorín 
IČO: 35723025 

Prenájom kancelárie, fitness centra 

9 553,40 Vino via s.r.o. 
29. augusta 5 
811 08 Bratislava 
IČO: 47154586 

Prenájom HANT arény, stravovanie 

Poznámky: 

Mzdové náklady sú uvedené v Účtovnej závierke. 

Rozdelenie financií na kluby boli rozdelené v zmysle Zákona o športe. 



Výročná správa Slovenského zväzu judo 
za rok 2018 

Strana 32 z 32 

15. Činnosť v roku 2019 

V roku 2019 máme za cieľ čo najlepšie obstáť na vrcholových podujatiach na medzinárodnej 

scéne. Tento rok sa uskutočnia aj MS a veríme, že naši tréneri a pretekári so cťou budú hájiť 

farby Slovenska. Zo športového hľadiska sa bude realizovať: 

 Podpora mládeže a mladých pretekárov v CTM – navýšenie rozpočtu 

 Organizácia medzinárodného sústredenia Training Camp V4 so zameraním na mládež 

 Organizácia European Cup Bratislava 2019 

 Zabezpečenie účasti našich športovcov vo všetkých vekových kategóriách na 

vrcholových podujatiach 

Pred SZJ tento rok stoja opäť náročné úlohy: 

 Plnenie úloh vyplývajúcich z novely zákona o športe a doplnenie evidencie športovcov 

 Zabezpečenie obnovy care systému pre súťaže poriadané SZJ 

 Upgrade IS EVIDENCIA 

 Štatistický zber údajov zo súťaží pre potreby výkazníctva pre MŠVVaŠ 

Pevne veríme, že stanovené úlohy a ciele splníme. 

16. Prílohy: 

Príloha č. 1: Správa nezávislého audítora 

Príloha č. 2: Účtovná závierka neziskovej účtovnej jednotky v sústave podvojného účtovníctva 

za rok 2018 


	SZJ  - Správa audítora vrátane UZ bez VS 2018.docx
	úvodná strana k správe 2018
	Správa audítora SZJ 2018
	úvodná strana UZ 2018 SZJ
	Uctovna_zavierka_SZJ_2018 (definit) tlač
	Poznamky_SZJ_2018 pre tlač

	VÝROČNÁ SPRÁVA SZJ 2018 20-06-2019 (definitívna)

