VÝROČNÁ SPRÁVA 2017
SLOVENSKÝ VESLÁRSKY ZVÄZ

Slovenský veslársky zväz
Junácka 6
832 80 Bratislava

zverejňuje túto výročnú správu za rok 2017, ktorá bola prerokovaná a
schválená na Konferencii dňa 20. 3. 2018 v Bratislave.

Úvod

Slovenský veslársky zväz je občianskym združením podľa zákona č.83/1990 Zb.
o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, ktoré združuje fyzické osoby
a právnické osoby vo všetkých športových odvetviach športu veslovanie.
Slovenský veslársky zväz je zároveň športovou organizáciou, ktorá združuje
športovcov v zmysle § 8 ods. 1 zákona č. 440/2015 o športe a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Slovenský veslársky zväz má postavenie samostatnej právnickej osoby s
originálnou právnou subjektivitou. Svoju činnosť zabezpečuje v súlade so
stanovami a všeobecne záväznými predpismi Slovenskej republiky.
Slovenský veslársky zväz je nepolitická záujmová organizácia s celoslovenskou
pôsobnosťou, tvorená členmi pôsobiacimi na území Slovenskej republiky.

ZMENY VYKONANÉ V ZAKLADAJÚCOM DOKUMENTE A INÝCH
PREDPISOCH
Aktuálne znenie Stanov Slovenského veslárs zväzu nájdete na webovom sídle Slovenského veslárskeho
zväzu :
http://www.veslovanie.sk/blade/s/7/stanovy-svz.html

PREHĽAD DOSIAHNUTÝCH ŠPORTOVÝCH VÝSLEDKOV
Dosiahnuté športové výsledky sú zverejnené na webovej stránke:
http://www.veslovanie.sk/blade/s/33/vysledky.html

Výsledky veslárov SVZ na vrcholových podujatiach 2017.
( MS,ME, MSU23,MEU23,MSJ,MEJ a SP 1,2.3).
MS 1xMLV

Lukáš Babač 8. m, USA , Sarasota -Brandeton

ME 1xMLV
ME 2xMLV

Lukáš Babač, 8.m. ČR, Račice
Richard Vančo, Maroš Sloboda, 17.m. ČR ,Račice

MSU23 1xMLV
MEU23 2xMLV
MSJ 2xJRI
MEJ 2xJRI

Peter Zelinka, 10.m., BUL, Plovdiv
Peter Zelinka, Adam Štiffel 2.m., POL, Krušwica

Adam Štiffel, Jakub Popelka 10.m., LIT, Trakai
Adam Štiffel, Jakub Popelka 7.m., GER, Krefeld

Svetový pohár 2017:
Belehrad, SRB-5.m. Lukáš Babač 1xMLV
Poznaň, POL -3.m. Lukáš Babač 1x MLV

Lucern, SUI – 11.m. Lukáš Babač 1xMLV

Orgány Slovenského veslárskeho zväzu:
Predsedníctvo SVZ:

predseda SVZ Alexander Dénes
hlavný tréner SVZ Peter Schickhofer
kontrolór SVZ Beata Lefflerová

člen SVZ Martin Verdonič
člen SVZ Soňa Dénesová
člen SVZ Andrej Vičan
člen SVZ Michal Lipovský

Komisie SVZ :
Kontrolná : Jarmila Lejková, Miroslav Škulec
Disciplinárna : Michal Lipovský, Vladimíra Sviteková, Irena Hlivová

Zoznam riadnych členov SVZ – právnické osoby:
Veslársky oddiel Slávia STU Bratislava, Májová 21, P.O.Box 10, 850 05 Bratislava
Adresa lodenice Slávie STU:Mokráň záhon 1, 82104 Bratislava
Veslársky klub Slávia Stu, Mokráň záhon 1, 82104 Bratislava
Slovenský veslársky klub, Viedenská cesta 24, 851 05 Bratislava
PIEŠŤANSKÝ VESLÁRSKY KLUB, Brezová 2870/12, 921 01 Piešťany
TJ Sĺňava Piešťany, Rekreačná 5, 921 01 Piešťany
Veslársky klub Piešťany, Rekreačná 5, 921 01 Piešťany
TJ Veslársky klub Šintava, 925 51 Šintava
Veslársky klub MASTERS a Rekreačného Veslovania v Šintave, 925 51 Šintava
AŠK Strojár, Nám.Slobody 17, 81231 Bratislava
ŠK Slávia Filozof, Nevädzova 2A, 82101 Bratislava
VŠK FTVŠ UK Lafranconi, Nábrežie arm. gen. L. Svobodu 9, 811 02 Bratislava

ROČNÁ ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA A ZHODNOTENIE ZÁKLADNÝCH ÚDAJOV
V NEJ OBSIAHNUTÝCH
Slovenský veslársky zväz ako národný športový zväz, účtuje v sústave podvojného účtovníctva v
zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve a v súlade so zákonom č. 440/2015 Z. z. v platnom
znení. Slovenský veslársky zväz vykonáva riadnu účtovnú závierku.
Účtovná uzávierka predstavuje sústavu výstupných informácií z bežného účtovníctva. Na základe
účtovnej závierky Slovenský veslársky zväz zostavuje Výkaz ziskov a strát, Súvahu a Poznámky.
Tieto výkazy tvoria účtovnú závierku v podvojnom účtovníctve a sú súčasťou daňového priznania
dani z príjmov.
Príprava a zostavenie účtovnej závierky sa skladá z 3 etáp:
1. prípravné práce – zúčtovanie všetkých účtovných prípadov za daný rok do peňažného denníka,
vykonanie inventarizácie majetku a záväzkov a zaúčtovanie uzávierkových účtovných operácií,
2. uzatvorenie účtovných kníh, t. j. účtovná uzávierka,
3. zostavenie účtovných výkazov, t. j. účtovná závierka,
Účtovná závierka poskytuje verný a pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré sú predmetom
účtovníctva, a o finančnej situácii Slovenského veslárskeho zväzu.
Výročná správa Slovenského veslárskeho zväzu poskytuje verný a pravdivý obraz a súlad výročnej
správy s účtovnou závierkou Slovenského veslárskeho zväzu.

Hospodárenie športovej organizácie
Meno, priezvisko fyzických osôb a názov, sídlo a identifikačné číslo právnických osôb, ktorým
športová organizácia poskytla zo svojho rozpočtu prostriedky prevyšujúce v súčte sumu 5 000 eur, a
účel, na ktorý boli tieto prostriedky určené:
•

Lukáš Babač, poskytnuté prostriedky boli určené na refundáciu nákladov na účasť na
majstrovstvách, súťažiach a nákladov na športovú prípravu pretekára

•

Richard Vančo, poskytnuté prostriedky boli využité na refundáciu nákladov na účasť na
majstrovstvách, súťažiach a nákladov na športovú prípravu pretekára

•

Peter Zelinka, poskytnuté prostriedky boli využité na refundáciu nákladov na účasť na
majstrovstvách, súťažiach a nákladov na športovú prípravu pretekára

•

Slovenský veslársky klub, Viedenská cesta 24, 851 05 Bratislava, IČO: 689009, finančné
prostriedky boli využité na športovú prípravu talentovanej mládeže

•

TJ Sĺňava Piešťany, Rekreačná 5, 921 01 Piešťany, IČO: 37985183, finančné prostriedky
boli využité na športovú prípravu talentovanej mládeže

•

TJ Veslársky klub Šintava, 925 51 Šintava, IČO:31827586, finančné prostriedky boli
využité na športovú prípravu talentovanej mládeže

•

Mgr. Michal Vabroušek, Komenského 271/21, Ústí nad Labem,ČR, IČO: 86627244, finančné
prostriedky boli poslané za prenájom dvojskifu na 10 mesiacov

•

HBC Event Services, 901 Rio Grande ste H262, USA, finančné prostriedky boli poskytnuté na
služby na MS vo veslovaní v USA

Návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku:
Preúčtovať HV 439,64 do roku 2018./Preúčtovať výsledok hospodárenia k 31.12.2017 v sume
439,64 EUR na nerozdelený zisk minulých rokov (účet 428AE).

Prehľad výnosov podľa zdrojov a ich pôvodu:
•

Dotácie od MŠVVaŠ : 158 960,00

•

Členské príspevky od veslárskych klubov: 1 618,00

Prehľad nákladov na prevádzku športovej organizácie, mzdové náklady:
1 Úhrady za služby: telefón, internet, aktualizácie Účtovného softvéru 3 067,00
2 Mzdy vrátane odvodov do poisťovní 5 870,-20

Kontrola v športovej organizácii
Slovenský veslársky zväz má zriadenú a obsadenú funkciu nezávislého zväzového kontrolóra a
vytvorila mu podmienky pre výkon činnosti.

POZNÁMKY k účtovnej závierke 2017

Účtovná jednotka: Slovenský veslársky zväz
(obchodné meno)
Zostavené dňa:
21.1.2018
Schválené dňa:
5.2.2018

Podpisový záznam člena
Podpisový záznam osoby
štatutárneho orgánu účtovnej zodpovednej za zostavenie
jednotky alebo fyzickej osoby, účtovnej závierky:
ktorá je účtovnou jednotkou:

Podpisový záznam
osoby zodpovednej
za vedenie
účtovníctva:

VŠEOBECNÉ ÚDAJE
1. Obchodné meno účtovnej jednotky:
Slovenský veslársky zväz
2. Sídlo účtovnej jednotky:
Junácka 6, 832 80 Bratislava
3. Dátum založenia:
1.1.1993
4. Dátum vzniku:
1.1.1993
5. Opis činnosti: Športová činnosť
Priemerný počet zamestnancov: 2
6. z toho vedúcich zamestnancov: 1
7. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky: riadna závierka k poslednému dňu
účtovného obdobia

B.

ČLENOVIA ORGÁNOV SPOLOČNOSTI:

Valné zhromaždenie
Predsedníctvo
Členovia
Predseda

C.

POUŽITÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A ÚČTOVNÉ METÓDY:
1. Spoločnosť zostavila účtovnú závierku za predpokladu nepretržitého pokračovania vo svojej
činnosti. Opatrením MF SR č. 24342/2007-74 boli zmene postupy účtovania pre neziskové
organizácie a zostatky týchto účtov minulého obdobia boli prevedené prevodovým mostíkom
v zmysle prechodových ustanovení účinných od 1.1.2008
x
áno
2. Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov
Účtovná jednotka oceňovala majetok a záväzky:

ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka
•

3.
Ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu oceňovala účtovná jednotka majetok a
záväzky:
- obstarávacou cenou:
dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou
dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou
pohľadávky pri odplatnom nadobudnutí
záväzky pri ich prevzatí

•
•
•
•
•
•
• Obstarávacia cena obsahuje náklady súvisiace s obstaraním:
• provízia
• dopravné
• poistné
• iné
•
•
- menovitou hodnotou:
peňažné prostriedky a ceniny
záväzky pri ich vzniku
pohľadávky pri ich vzniku
4. Daň z príjmov za bežné účtovné obdobie
Text
Daň z príjmov z bežnej činnosti splatná
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti splatná
Daň z príjmov z bežnej činnosti odložená
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti odložená

Hodnota
0
0
0
0

5. Tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok
Účtovná jednotka stanovila interným predpisom pravidlá pre účtovanie dlhodobého majetku:
Nehmotný majetok, ktorého ocenenie sa rovná sume 2 400,- EUR alebo nižšie sa účtuje na
ťarchu účtu 518 – Ostatné služby. Nehmotný majetok, ktorého ocenenie je vyššie, zaradila
účtovná jednotka do dlhodobého nehmotného majetku.
Hmotný investičný majetok, ktorého ocenenie sa rovná sume 1 700,- EUR alebo nižšie účtuje
účtovná jednotka na ťarchu účtu zásob. Hmotný majetok, ktorého ocenenie je vyššie, zaradila
účtovná jednotka do dlhodobého hmotného majetku.

•
•
D.

účtovná jednotka zostavila pre bežné účtovné obdobie odpisový plán pre dlhodobý
majetok, ktorý obsahuje dobu odpisovania, sadzby odpisov, odpisové metódy
účtovná jednotka stanovila interným predpisom, že účtovné odpisy dlhodobého
majetku sa rovnajú daňovým odpisom

ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE AKTÍV SÚVAHY:
1. Dlhodobý nehmotný majetok

1a) Ocenenie dlhodobého nehmotného majetku
Ocenenie na
Dlhodobý nehmotný Riadok
začiatku
majetok podľa položiek súvahy
bežného
Prírastky
súvahy
účtovného
obdobia
Softvér
004
Drobný nehm. IM
006

Úbytky

Presuny
(+ -)

1b) Oprávky a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku
Stav na
Oprávky a opravné
Riadok
začiatku
položky podľa položiek súvahy
bežného
Prírastky
Úbytky
Presuny
súvahy
účtovného
(+ -)
obdobia
Softvér
004
Drobný nehm. IM
006

Stav na konci
bežného
účtovného
obdobia

Stav na konci
bežného
účtovného
obdobia

2. Dlhodobý hmotný majetok
2a) Ocenenie dlhodobého hmotného majetku
Ocenenie na
Dlhodobý hmotný
Riadok
začiatku
majetok podľa položiek súvahy
bežného
Prírastky
súvahy
účtovného
obdobia
Stroje, prístroje a
zariadenia
Dopravné prostriedky
Drobný dlhodobý IM

Úbytky

Presuny
(+ -)

Stav na konci
bežného
účtovného
obdobia

013
014
017

2b) Oprávky a opravné položky k dlhodobému hmotnému majetku
Stav na
Oprávky a opravné
Riadok
začiatku
položky podľa položiek súvahy
bežného
Prírastky
Úbytky
Presuny
súvahy
účtovného
(+ -)
obdobia

31127

Stav na konci
bežného
účtovného
obdobia

Stroje, prístroje a
zariadenia
Dopravné prostriedky

013

Drobný dlhod. HIM

017

014

31127

3. Pohľadávky
3a) Pohľadávky podľa splatnosti
Text
Pohľadávky do lehoty splatnosti
Pohľadávky po lehote splatnosti

Hodnota
0
0

4. Krátkodobý finančný majetok
4a) Významné zložky krátkodobého finančného majetku
Stav na
začiatku
Opis krátkodobého finančného majetku
bežného
Prírastky
účtovného
obdobia
Pokladnica
1189
Bankové účty
3892

Úbytky

Stav na konci
bežného
účtovného
obdobia
1102
4419

5. Významné položky časov. rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období.
Stav na
Stav na konci
začiatku
bežného
Opis položky
bežného
Prírastky
Úbytky
účtovného
účtovného
obdobia
obdobia
Náklady budúcich období
188
188

F.

ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE PASÍV
Vlastné imanie za bežné účtovné obdobie

1) Opis základného imania
Text

Hodnota

Základné imanie celkom
Počet akcií
Menovitá hodnota akcie
Základné imanie splatené
Základné imanie nesplatené
Vlastné imanie
Podiel základného imania na celkovej hodnote vlastného imania vyjadrený v %
2.

Záväzky

2a) Záväzky podľa splatnosti
Text
Záväzky do lehoty splatnosti
Záväzky po lehote splatnosti

Hodnota

2b) Krátkodobé záväzky v členení podľa jednotlivých položiek súvahy (do jedného roka)
Opis záväzku
Riadok
Hodnota
súvahy
Záväzky z obchodného styku
088
0
Záväzky voči zamestnancom
089
0
Daňové záväzky

091

2c) Dlhodobé záväzky v členení podľa položiek súvahy (nad jeden rok)
Riadok Splatnosť od 1 do 5 rokov
Opis záväzku
súvahy
Hodnota
Sociálny fond
080

Splatnosť viac ako 5 rokov
Hodnota
634

3. Údaje hodnotových druhov rezervy
Opis položky
Tvorba rezervy: dovolenky

G.

Stav na
začiatku
bežného
účtovného
obdobia
0

Prírastky

Úbytky

Stav na konci
bežného
účtovného
obdobia
0

INFORMÁCIE O VÝNOSOCH
Druh výnosov

Výnosy

Opis
Úroky

Suma

Iné ostatné výnosy
Prijaté príspevky od organ.
jedn.
Prijaté členské príspevky
Dotácie

H.

1618
160578

INFORMÁCIE O NÁKLADOCH

Druh nákladov
Náklady

V Bratislave 28.2.2018

Opis

Suma

Spotreba materiálu
Opravy a údržba
Cestovné
Náklady na reprezentáciu

24017
8959
26727
0

Ostatné
Mzdové náklady
Zákonné soc. poistenie
Ostatné dane a poplatky
Ostatné pokuty a penále
Osobitné náklady
Iné ostatné náklady
Odpisy
Poskytnuté príspevky
Dodatočný odvod dane
z príjmov /595/
Zákonné sociálne náklady

49524
8400
1832
220
40064
398

