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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 2019, 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 2019 a 
výsledku jeho hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona 
č. 431/2002  Z. 
o účtovníctve). 

z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 

 

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. 

mailto:sisa@sisa-audit.sk


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 2019 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, 10. september 2020 
 
 
 
 

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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IČO 
 

Čl. I 
Všeobecné údaje 

/SID 

 

(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 
Ø vykonávať výlučnú pôsobnosť pre organizované judo na území Slovenskej republiky ako člen medziná- 

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

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

že. 
 

(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 19 15 

Poznámky (Úč NUJ 3 – 01) 1 7 3 0 8 5 1 8 
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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 2019 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 (PU) a účtovnej osnovy pre úč- 
tovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené za účelom podnikania. 
Od roku 2019 sa zmenila metóda zúčtovania finančných prostriedkov zo štátnych alebo miestnych dotácií na preroz- 
delenie určeným právnickým osobám (§ 41 odsek 11 PU). V dôsledku toho nie sú hodnoty za bežné a bezprostredne 
predchádzajúce účtovné obdobie v plnom rozsahu porovnateľné. 
(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 rozlíšenia 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. 
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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 
Rehabilitačný prístroj 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. 

 
(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 

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

prírastky    4 992,00       4 992,00 

úbytky     14 688,71      14 688,71 

presuny            

Stav na konci 
bežného účtovné- 
ho obdobia 

   7 981,04 15 342,00      23 323,04 

Oprávky – stav na 
začiatku bežného 
účtovného obdo- 
bia 

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

prírastky    70,00 2 875,11      2 945,11 

úbytky 
    14 688,71      14 688,71 

Stav na konci 
bežného účtovné- 
ho obdobia 

   3 059,04 15 342,00      18 401,04 

Opravné položky 
– stav na začiatku 
bežného účtovné- 
ho obdobia 

           

prírastky            
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úbytky            
Stav na konci 
bežného účtovné- 
ho obdobia 

           

Zostatková 
hodnota - stav na 
začiatku bežného 
účtovného obdo- 
bia 

    2 875,11      2 785,11 

Stav na konci 
bežného účtovné- 
ho obdobia 

   4 922,00       4 922,00 

 

2) Prehľad dlhodobého majetku, na ktorý je zriadené záložné právo a dlhodobého majetku, pri ktorom má účtovná jednotka 
obmedzené právo s ním nakladať. 
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 31.12.2019 je vo výške 2 034,85 Eur (k 31.12.2018: 4 604,94 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 350 
Eur a havarijného poistenie je 813,80 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 
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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- 
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 – Pohľadávka z refakturácie nákladov na akciu: 3 583,42 Eur (r. 2018: 0,00 Eur) 
r. 043 Súvahy - Zálohová fa za cestovné poistenie: 3 000 Eur (r. 2018: 1 500,00 Eur) 
r. 043 Súvahy - Zálohová fa za fyzioterapiu: 0,00 Eur (r. 2018: 1 500,00 Eur) 
r. 044 Súvahy - Pohľadávka z duplicitnej úhrady záväzku: 448,00 Eur (r. 2018: 0,00 Eur) 
r. 044 Súvahy - Pohľadávka na dotáciu od SOV: 616,36 Eur (r. 2018: 238,21 Eur) 
r. 050 Súvahy – Pohľadávky za mylné a duplicitné platby: 449,90 Eur (r. 2018: 2 500 Eur) 
r. 050 Súvahy – Pohľadávka voči zamestnancom: 0,00 Eur (r. 2018: 700 Eur) 
r. 050 Súvahy – Pohľadávka z vyúčtovania akcií: 63,00 Eur (r. 2018: 0,00 Eur) 

 
Zdaňovaná činnosť: 
r. 044 Súvahy - Pohľadávka za neuhradenú FO TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.: 0,00 Eur (r. 2018: 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 4 893,30 26 438,21 
Pohľadávky po lehote splatnosti 3 267,38  
Pohľadávky spolu 8 160,68 26 438,21 

 

11) Prehľad významných položiek časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období. 
Náklady budúcich období sú za rok 2019 v sume 12 279,04 Eur. Významnú sumu tvoria letenky na športové podujatie 
v roku 2020 v sume 9 569,52 Eur (r. 2018: 3 929 Eur); vstup na športové podujatia v roku 2020 vo výške 3 872,40 Eur (r. 
2018 :0 Eur) a náklady na PZP a havarijné poistenie dopravných prostriedkov vo výške 697,95 Eur (r. 2018: 622,20 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 
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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- 
vých účastín 

     

Fondy zo zisku 

Rezervný fond      

Fondy tvorené zo 
zisku 

     

Ostatné fondy      

Nevysporiadaný vý- 
sledok hospodárenia 
minulých rokov 

15 648,42   24 491,80 40 140,22 

Výsledok hospodáre- 
nia za účtovné obdo- 
bie 

24 491,80 12 278,03  -24 491,80 12 278,03 

Spolu 79 792,56 12 278,03   92 070,59 

 
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. 2018 vo výške 24 491,80 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) 

 
 

706,26 

 
 

2 117,46 

 
 

706,26 

  
 

2 117,46 

Jednotlivé druhy dlhodobých 
zákonných rezerv 

     

Zákonné rezervy spolu 706,26 2 117,46 706,26  2 117,46 
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Jednotlivé druhy krátkodobých 
ostatných rezerv v tom : 
Rezerva na audit 
Rezerva na webhosting 

 
 

1 020,00 
720,00 

 
 

1 860,00 

 
 

1 020,00 
720,00 

  
 

1 860,00 

Jednotlivé druhy dlhodobých 
ostatných rezerv 

     

Ostatné rezervy spolu 1 740,00 1 860,00 1 740,00  1 860,00 
Rezervy spolu 2 446,26 3 977,46 2 446,26  3 977,46 

Predpokladaný rok použitia rezervy je 2020. 
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, 
 

Tabuľka 8 
 

 Stav na začiatku bež- 
ného účt. obdobia 

 
Prírastky (+) 

 
Úbytky (-) 

Stav na konci 
bežného účt. 

obdobia 
Účet 325 - Ostatné záväzky, z 
toho : 0,00 100 467,14 94 806,14 5 661,00 

Členské 0,00 2 000,00 2 000,00 0,00 
Voľná čiastka 0,00 2 684,24 2 684,24 0,00 
Voľná čiastka 0,00 426,90 426,90 0,00 
Podpora klubom 0,00 47 818,00 47 538,00 280,00 
Podpora klubom 0,00 40 697,00 35 428,00 5 269,00 
Ostatné 0,00 6 841,00 6 729,00 112,00 

Účet 379 - Iné záväzky, z toho : 0,00 52 466,89 52 073,12 393,77 
Poistné 0,00 1 053,95 1 053,95 0,00 
Akcie 0,00 42 931,77 42 656,66 275,11 
IJF ID card 0,00 1 313,28 1 313,28 0,00 
VV SZJ 0,00 71,98 44,62 27,36 
p. Krišanda 0,00 1 855,70 1 764,40 91,30 
Iné 0,00 5 240,21 5 240,21 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 predchá- 
dzajúceho účtovného ob- 

dobia 
Záväzky po lehote splatnosti 12 431,39 10 575,98 
Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou do- 
bou splatnosti do jedného roka 23 623,20 9 174,65 

Krátkodobé záväzky spolu 36 054,63 19 750,63 
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od 
jedného do piatich rokov vrátane 420,12 2 043,57 

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako 
päť rokov 
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Dlhodobé záväzky spolu 420,12 2 043,57 

Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu 36 474,75 21 794,20 
 
 

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

do jedného roka vrátane  

z obchodného styku: 32 195,98 Eur (r. 2018: 17 178,81 Eur) 

voči zamestnancom: 213,19 Eur (r. 2018: 0,00 Eur) 

voči SP a ZP: 729,20 Eur (r. 2018: 0,00 Eur) 

daňové: 19,64 Eur (r. 2018: 1,73 Eur) 
ostatné záväzky: 2 896,62 Eur (r.2018: 2 570,09 Eur) 

 
 

od jedného roka do piatich rokov vrátane 
 

záväzky zo sociálneho fondu: 12,12 Eur (r. 2018: 8,72 Eur) 
ostatné dlhodobé záväzky: 408,00 Eur (r. 2018: 2 034,85 Eur) 

 
 

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 8,72 45,38 

Tvorba na ťarchu nákladov 154,82 139,19 
Tvorba zo zisku   

Čerpanie 151,42 175,85 
Stav k poslednému dňu účtovného ob- 
dobia 12,12 8,72 

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 
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Tabuľka 11 
 

 
Položky výnosov budúcich období z 

dôvodu 

Stav na konci bezpros- 
tredne predchádzajú- 

ceho účtovného obdo- 
bia 

 
Prírastky 

 
Úbytky 

Stav na konci 
bežného účtov- 
ného obdobia 

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

ZH dlhodobého majetku obstaraného z 
dotácie MŠVVaŠ SR: rehabilitačný prístroj 

 
4 922,00 

 
4 922,00 

 
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. 

 
Tabuľka 12 

 Stav na konci 

bežného účtovného obdobia bezprostredne predchádzajúceho 
účtovného obdobia 

príspevky od iných organizácií 29 240,19 36 829,42 
v tom : sponzorské (v zmysle zmluvy 
o sponzorstve v športe) 20 000,00 20 000,00 

príspevky od fyzických osôb 0,00 8 000,00 
osobitné výnosy 81 096,00 93 863,93 

štartovné 11 140,00 8 942,93 
doprava, letenky 0,00 0,00 
skúšky DAN 1 250,00 1 300,00 
akcie - tuzemské 447,00 816,00 
akcie – TC V4 4 451,00 0,00 
akcie - zahraničné 0,00 1 160,00 
Európsky pohár 63 394,00 81 240,00 

členské príspevky 38 050,00 30 536,00 
iné ostatné výnosy 220,95 0,00 

 
Zväz má otvorený transparentný účet za účelom informovania o spôsobe použitia sponzorského. 
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(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 334 311,00 280 383,00 
Dotácia pre oblasť športu - Národné športové projekty 40 500,00 76 976,00 

 
(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 29,05 19,16 
Úroky 0,11 0,12 

 
(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 14 826,81 4 212,94 
Opravy a udržovanie 2 235,71 1 578,68 
Cestovné 2 938,36 4 467,80 
Náklady na reprezentáciu 2 012,38 557,03 
Ostatné služby 33 629,99 34 678,30 

nájomné 6 937,62 7 643,92 
ekonomické, administratívne služby 12 853,80 13 468,88 
doprava 1 187,00 3 055,57 
Ubytovanie 2 948,00 1 120,00 
Webstránka 148,68 2 075,11 

Mzdové náklady 68 925,13 56 363,82 
Sociálne a zdravotné poistenie 23 779,74 19 647,45 
Zákonné sociálne náklady 1 558,06 1 270,68 
Ostatné dane a poplatky 0,00 1,50 
Zmluvné pokuty a penále 389,81 4,99 
Ostatné pokuty a penále 150,00 0,00 
Úroky 213,80 368,25 
Osobitné náklady 347 155,89 323 528,05 
Významné položky osobitých nákladov:   

akcie – tuzemské 144 422,02 119 528,35 
akcie - zahraničné 119 178,67 90 705,71 

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

letenky 45 431,57 28 573,12 
športové oblečenie 5 132,78 33 910,77 

v tom : použitie sponzorského (v zmysle zmluvy 
o sponzorstve v športe) 0,00 20 000,00 
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príprava športovcov 18 098,03 18 830,88 
odmeny športovcom 0,00 1 193,68 
náhrady dobrovoľníka 3 137,00 4 313,00 
ocenenia 2 069,93 2 467,26 
Poplatky IJF ID card 716,71 1 399,12 

Manká a škody 0,00 91,00 
Ostatné náklady 4 862,73 4 015,52 
Odpisy 2 945,11 3 836,00 
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám * 5 115,14 46 985,45 

Podpora klubov 0,00 42 924,45 
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám 500,00 500,00 

* V roku 2018 bol súčasťou nákladov aj príspevok zo štátneho rozpočtu pre športové kluby. Od roku 2019 sa zmenila metóda 
účtovania týchto príspevkov a neúčtujú sa do nákladov zväzu. V dôsledku toho nie sú hodnoty za bežné a bezprostredne pred- 
chádzajúce účtovné obdobie v plnom rozsahu porovnateľné. 

 
(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 30,61 8,77 
 

(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 

 

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 
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(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. 

 
 

Následky opatrení Slovenskej vlády Covid-19 na financovanie SZJ sa podľa predpokladov 
prejavia v druhom polroku 2020 a to navýšením nákladov na financovanie reprezentácie (pri 
preložených akciách vyššia cena leteniek a ubytovania ... SZJ bude musieť akceptovať 
trhové ceny nie akciové.) Náklady na pôvodne ubytovanie a letenky sa nevrátia alebo vráti 
sa iba určité percento nakoľko ceny boli akciové. To isté sa týka aj prípravy talentovanej 
mládeže. Boli zrušené výzvy MŠVVaŠ na podporu športových podujatí čo taktiež komplikuje 
situáciu ohľadom prípravy Európskeho poháru v Bratislave. Na základe týchto po- znatkov 
je predpoklad navýšenia nákladov na financovanie SZJ. 

 


