








2a 1b

č. r.
Bežné účtovné obdobie

Strana aktív

3 4
Brutto Korekcia Netto Netto

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

/ SIDIČO        0 0 6 8 8 3 0 4Súvaha (Úč NUJ 1-01)

10 080,00 221,00 9 859,00A. 001r.002+r.009+r.021NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU

1. r.003 až r.008 002Dlhodobý nehmotný majetok

012-(072+091 AÚ) 003Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti

013-(073+091 AÚ) 004Softvér

014-(074+091 AÚ) 005Oceniteľné práva

(018+019)-(078+079+091 AÚ) 006Ostatný dlhodobý nehmotný majetok

(041-093) 007Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku

(051-095 AÚ) 008Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok

10 080,00 9 859,00221,002. r.010 až r.020 009Dlhodobý hmotný majetok

x(031) 010Pozemky

x(032) 011Umelecké diela a zbierky

021-(081+092 AÚ) 012Stavby

10 080,00 221,00 9 859,00022-(082+092 AÚ) 013Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí

023-(083+092 AÚ) 014Dopravné prostriedky

025-(085+092 AÚ) 015Pestovateľské celky trvalých porastov

026-(086+092 AÚ) 016Základné stádo a ťažné zvieratá

028-(088+092 AÚ) 017Drobný dlhodobý hmotný majetok

029-(089+092 AÚ) 018Ostatný dlhodobý hmotný majetok

(042-094) 019Obstaranie dlhodobého hmotného majetku

(052-095 AÚ) 020Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok

3. r.022 až r.028 021Dlhodobý finančný majetok

Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach
v ovládanej osobe (061-096 AÚ) 022

Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach
s podstatným vplyvom (062-096 AÚ) 023

(065-096 AÚ) 024Dlhové cenné papiere držané do splatnosti

(066+067)-096 AÚ 025Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky

(069-096 AÚ) 026Ostatný dlhodobý finančný majetok

(043-096 AÚ) 027Obstaranie dlhodobého finančného majetku

(053-096 AÚ) 028Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
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2a 1b

č. r.
Bežné účtovné obdobie

Strana aktív

3 4
Brutto Korekcia Netto Netto

Bezprostredne 
predchádzajúce
účtovné obdobie

/ SIDIČO        0 0 6 8 8 3 0 4Súvaha (Úč NUJ 1-01)

7 140,13 7 140,13 5 521,86B. 029r.030+r.037+r.042+r.051OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU

1. r.031 až r.036 030Zásoby

(112+119)-191 031Materiál

Nedokončená výroba
a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193) 032

(123-194) 033Výrobky

(124-195) 034Zvieratá

(132+139)-196 035Tovar

(314 AÚ-391 AÚ) 036Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby

2. r.038 až r.041 037Dlhodobé pohľadávky

(311 AÚ až 314 AÚ)-391 AÚ 038Pohľadávky z obchodného styku

(315 AÚ-391 AÚ) 039Ostatné pohľadávky

(358 AÚ-391 AÚ) 040Pohľadávky voči účastníkom združení

(335 AÚ+373 AÚ+375 AÚ+378 AÚ)-391 AÚ 041Iné pohľadávky

3. r.043 až r.050 042Krátkodobé pohľadávky

(311 AÚ až 314 AÚ)-391 AÚ 043Pohľadávky z obchodného styku

(315 AÚ-391 AÚ) 044Ostatné pohľadávky

x(336) 045Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami

x(341 až 345) 046Daňové pohľadávky

x
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu
a rozpočtom územnej samosprávy (346+348) 047

(358 AÚ-391 AÚ) 048Pohľadávky voči účastníkom združení

(396-391 AÚ) 049Spojovací účet pri združení

(335 AÚ+373 AÚ+375 AÚ+378 AÚ)-391 AÚ 050Iné pohľadávky

7 140,13 7 140,13 5 521,864. r.052 až r.056 051Finančné účty

x 1 102,86(211+213) 052Pokladnica

7 140,13 x 7 140,13 4 419,00(221 AÚ+261) 053Bankové účty

x(221 AÚ) 054Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok

(251+253+255+256+257)-291 AÚ 055Krátkodobý finančný majetok

(259-291 AÚ) 056Obstaranie krátkodobého finančného majetku

177,89 177,89 188,00C. 057r.058 a r.059ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU

177,89 177,89 188,001. (381) 058Náklady budúcich období

(385) 059Príjmy budúcich období

17 398,02 221,00 17 177,02 5 709,86060r.001+r.029+r.057MAJETOK SPOLU
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6a

Bezprostredne
predchádzajúce 
účtovné obdobie

5b

č. r. Bežné účtovné 
obdobieStrana pasív

       0 0 6 8 8 3 0 4IČO / SIDSúvaha (Úč NUJ 1-01)

5 075,6516 777,02A. r.062+r.068+r.072+r.073 061VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU

1. Imanie a peňažné fondy 062r.063 až r.067

063(411)Základné imanie

064(412)Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu

065(413)Fond reprodukcie

066(414)Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov

067(415)Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín

1 353,032. Fondy tvorené zo zisku 068r.069 až r.071

069(421)Rezervný fond

1 333,73070(423)Fondy tvorené zo zisku

19,30071(427)Ostatné fondy

3 282,985 075,603. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov 072(+;-428)

439,6411 701,424. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 073r.060-(r.062+r.068+r.072+r.074+r.101)

634,21400,00B. r.075+r.079+r.087+r.097 074CUDZIE ZDROJE SPOLU

400,001. Rezervy 075r.076 až r.078

076(451 AÚ)Rezervy zákonné

077(459 AÚ)Ostatné rezervy

400,00078(323+451 AÚ+459 AÚ)Krátkodobé rezervy

634,212. Dlhodobé záväzky 079r.080 až r.086

634,21080(472)Záväzky zo sociálneho fondu

081(473)Vydané dlhopisy

082(474 AÚ)Záväzky z nájmu

083(475)Dlhodobé prijaté preddavky

084(476)Dlhodobé nevyfakturované dodávky

085(478)Dlhodobé zmenky na úhradu

086(373 AÚ+479 AÚ)Ostatné dlhodobé záväzky

3. Krátkodobé záväzky 087r.088 až r.096

088(321 až 326) okrem 323Záväzky z obchodného styku

089(331+333)Záväzky voči zamestnancom

090(336)Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami

091(341 až 345)Daňové záväzky

092(346+348)Záväzky z dôvodu finan. vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy

093(367)Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov

094(368)Záväzky voči účastníkom združení

095(396)Spojovací účet pri združení

096(379+373 AÚ+474 AÚ+479 AÚ)Ostatné záväzky

4. Bankové výpomoci a pôžičky 097r.098 až r.100

098(461 AÚ)Dlhodobé bankové úvery

099(231+232+461 AÚ)Bežné bankové úvery

100(241+249)Prijaté krátkodobé finančné výpomoci

C. r.102 a r.103 101ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU

1. 102(383)Výdavky budúcich období

103(384)Výnosy budúcich období

5 709,8617 177,02r.061+r.074+r.101 104VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU
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Spolu
Číslo
účtu

1

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

4

Činnosť
Hlavná

nezdaňovaná

Číslo
riadku

32

Zdaňovaná
Náklady

a b c

       / SID0 0 6 8 8 3 0 4IČOVýkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01)

24 017,5524 064,3324 064,33501 Spotreba materiálu 01

502 Spotreba energie 02

504 Predaný tovar 03

8 953,883 735,003 735,00511 Opravy a udržiavanie 04

26 727,3613 582,8813 582,88512 Cestovné 05

513 Náklady na reprezentáciu 06

49 524,7624 941,5624 941,56518 Ostatné služby 07

8 400,0019 762,2019 762,20521 Mzdové náklady 08

1 832,205 703,805 703,80524 Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie 09

525 Ostatné sociálne poistenie 10

527 Zákonné sociálne náklady 11

528 Ostatné sociálne náklady 12

531 Daň z motorových vozidiel 13

532 Daň z nehnuteľností 14

220,0061,5061,50538 Ostatné dane a poplatky 15

541 Zmluvné pokuty a penále 16

542 Ostatné pokuty a penále 17

543 Odpísanie pohľadávky 18

544 Úroky 19

545 Kurzové straty 20

546 Dary 21

40 064,0986 529,5386 529,53547 Osobitné náklady 22

548 Manká a škody 23

398,52309,31309,31549 Iné ostatné náklady 24

221,00221,00551 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého 
hmotného majetku 25

552 Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného 
majetku a dlhodobého hmotného majetku 26

553 Predané cenné papiere 27

554 Predaný materiál 28

555 Náklady na krátkodobý finančný majetok 29

556 Tvorba fondov 30

557 Náklady na precenenie cenných papierov 31

558 Tvorba a zúčtovanie opravných položiek 32

561 Poskytnuté príspevky organizačným zložkám 33

562 Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám 34

563 Poskytnuté príspevky fyzickým osobám 35

565 Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane 36

567 Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky 37

160 138,36178 911,11178 911,11Účtová trieda 5 spolu r.01 až r.37 38
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Spolu
Číslo
účtu

1

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

4

Činnosť
Hlavná

nezdaňovaná

Číslo
riadku

32

Zdaňovaná
Výnosy

a b c

       / SID0 0 6 8 8 3 0 4IČOVýkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01)

601 Tržby za vlastné výrobky 39

602 Tržby z predaja služieb 40

604 Tržby za predaný tovar 41

611 Zmena stavu zásob nedokončenej výroby 42

612 Zmena stavu zásob polotovarov 43

613 Zmena stavu zásob výrobkov 44

614 Zmena stavu zásob zvierat 45

621 Aktivácia materiálu a tovaru 46

622 Aktivácia vnútroorganizačných služieb 47

623 Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku 48

624 Aktivácia dlhodobého hmotného majetku 49

641 Zmluvné pokuty a penále 50

642 Ostatné pokuty a penále 51

643 Platby za odpísané pohľadávky 52

644 Úroky 53

645 Kurzové zisky 54

646 Prijaté dary 55

4 439,124 439,12647 Osobitné výnosy 56

648 Zákonné poplatky 57

634,21634,21649 Iné ostatné výnosy 58

651 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a 
dlhodobého hmotného majetku 59

652 Výnosy z dlhodobého finančného majetku 60

653 Tržby z predaja cenných papierov a podielov 61

654 Tržby z predaja materiálu 62

655 Výnosy z krátkodobého finančného majetku 63

656 Výnosy z použitia fondu 64

657 Výnosy z precenenia cenných papierov 65

658 Výnosy z nájmu majetku 66

661 Prijaté príspevky od organizačných zložiek 67

4 787,204 787,20662 Prijaté príspevky od iných organizácií 68

663 Prijaté príspevky od fyzických osôb 69

1 618,001 660,001 660,00664 Prijaté členské príspevky 70

665 Príspevky z podielu zaplatenej dane 71

667 Prijaté príspevky z verejných zbierok 72

158 960,00179 092,00179 092,00691 Dotácie 73

160 578,00190 612,53190 612,53Účtová trieda 6 spolu r.39 až r.73 74

439,6411 701,4211 701,42Výsledok hospodárenia pred zdanením r.74 - r.38 75

591 Daň z príjmov 76

595 Dodatočné odvody dane z príjmov 77

439,6411 701,4211 701,42Výsledok hospodárenia po zdanení (r.75 - (r.76 + r.77))(+/-) 78
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2 

Čl. I. 

Všeobecné údaje 

(1) Názov organizácie je: Slovenský veslársky zväz (ďalej len „SVZ“). Sídlom SVZ a jeho orgánov je: Junácka 6, 
832 80 Bratislava.  

 (2) Orgánmi SVZ sú:  
- Zhromaždenie SVZ 

- Predsedníctvo SVZ 

- Kontrolná komisia 

- Disciplinárna komisia 

 

(3)  Základným cieľom činnosti SVZ je  vytváranie podmienok a starostlivosť o rozvoj veslárske športu, uspokojovanie potrieb jeho členov 
a ochrana ich oprávnených práv a záujmov voči ostatným fyzickým a právnickým osobám.  
 
(4) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov SVZ  za účtovné obdobie 2018 bol 4, za ktoré sa zostavuje účtovná závierka (ďalej len „bežné 
účtovné obdobie“) a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie bol 6. SVZ nemal počas účtovného obdobia 2018  dobrovoľníkov.  

(5) Slovenský veslársky zväz  je dobrovoľná apolitická športová organizácia ustanovená podľa Zákona č.83/90 Zb. o združovaní občanov do 
ktorého sa dobrovoľne združujú veslárske  kluby, oddiely so sídlom na území slovenskej republiky a ďalšie fyzické alebo právnické osoby, za 
účelom uspokojovania ich záujmov o veslársky šport, či jeho podporu. 
 SVZ  je organizácia s právnou subjektivitou. 
 Štatutárnymi zástupcom SVZ je : 

- predseda SVZ 
 

Vo svojej činnosti sa SVZ riadi Ústavou SR a  ostatými záväznými právnymi predpismi. 
SVZ je členom  Konfederácie  športových zväzov Slovenskej republiky. SVZ tiež plní funkciu sprostredkovateľa medzi hnutím veslárov 
a Slovenským olympijským výborom.  
 (6) Údaje podľa čl. I, III a IV  sa uvádzajú v textovej podobe a tabuľkovej podobe.  
 

Čl. II 

Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach 

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

(2) Zmeny účtovných zásad a zmeny účtovných metód s uvedením dôvodu týchto zmien a vyčíslením ich vplyvu na finančnú hodnotu majetku, 
záväzkov, základného imania a výsledku hospodárenia účtovnej jednotky. 

(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, 

e) dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou, 

f) dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom, 

g) dlhodobý finančný majetok, 

h) zásoby obstarané kúpou, 

i) zásoby vytvorené vlastnou činnosťou, 

j) zásoby obstarané iným spôsobom, 

k) pohľadávky, 

l) krátkodobý finančný majetok, 

m) časové rozlíšenie na strane aktív, 

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

o) časové rozlíšenie na strane pasív, 

p) deriváty, 

r) majetok a záväzky zabezpečené derivátmi. 

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

 (5) Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku. 
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Čl. III 

Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe 

(1)  Údaje o dlhodobom nehmotnom majetku a dlhodobom hmotnom majetku za bežné účtovné obdobie, a 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 obdobia, ich prírastky a úbytky počas 
bežného účtovného obdobia a zostatok na konci bežného účtovného obdobia, 

c) prehľad o zostatkových cenách dlhodobého majetku na začiatku bežného účtovného obdobia a na konci bežného účtovného obdobia. 

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

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

(4) Údaje o štruktúre dlhodobého finančného majetku za bežné účtovné obdobie a jeho umiestnenie v členení podľa položiek súvahy a 
o zmenách, ktoré sa uskutočnili v priebehu bežného účtovného obdobia v jednotlivých položkách dlhodobého  finančného  majetku. 

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

(6) Prehľad o významných položkách krátkodobého finančného majetku a  o ocenení krátkodobého finančného majetku  reálnou hodnotou ku 
dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, pričom sa uvádza vplyv takéhoto ocenenia na výsledok hospodárenia účtovnej jednotky. 

(7)  Prehľad  opravných položiek k zásobám, pričom sa uvádza ich stav na začiatku bežného účtovného obdobia, tvorba, zníženie alebo 
zúčtovanie opravných položiek počas bežného účtovného obdobia a stav na konci bežného účtovného obdobia, ako aj dôvod tvorby, zníženia 
alebo zúčtovania opravných položiek k zásobám. 

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

(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. 

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

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

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

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

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

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

(14) Opis a výška cudzích zdrojov, a to 

a) údaje o jednotlivých druhoch rezerv, ktoré tvorí účtovná jednotka; uvádza sa stav rezerv na začiatku bežného účtovného obdobia, ich tvorba, 
zníženie, použitie alebo zrušenie počas bežného účtovného obdobia a zostatok rezervy na konci bežného účtovného obdobia, pričom sa 
uvedie predpokladaný rok použitia rezervy, 

b) údaje o významných položkách na účtoch 325 -  Ostatné záväzky a 379 – Iné záväzky; uvádza sa začiatočný stav, prírastky, úbytky 
a konečný zostatok podľa jednotlivých druhov  záväzkov, 

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

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

 1. do jedného roka vrátane, 

 2. od jedného roka do piatich rokov vrátane, 

 3. viac ako päť rokov, 

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, 

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

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, 
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e) zostatkovú hodnotu dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane. 

(16) Údaje o majetku prenajatom formou finančného prenájmu, a to 

a) celková suma dohodnutých platieb ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, v členení na istinu a finančný náklad, 

b) suma istiny a finančného nákladu podľa doby splatnosti  

 1. do jedného roka vrátane, 

 2. od jedného roka do piatich rokov vrátane, 

     3. viac ako päť rokov. 

 

Čl. IV 

Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje vo výkaze ziskov a strát 

(1) Prehľad tržieb za vlastné výkony a tovar s uvedením ich opisu a vyčíslením hodnoty tržieb podľa jednotlivých hlavných druhov výrobkov, 
 služieb hlavnej činnosti a podnikateľskej činnosti účtovnej jednotky. 

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

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

(4) Opis a suma významných položiek finančných výnosov; uvádza sa aj celková suma kurzových ziskov, pričom  osobitne sa uvádza hodnota 
kurzových ziskov účtovaná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. 

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

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

(7) Opis a suma významných položiek finančných nákladov; uvádza sa aj celková suma kurzových strát, pričom osobitne sa uvádza hodnota 
kurzových strát účtovaná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. 

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

a) overenie účtovnej závierky, 

b) uisťovacie audítorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky, 

c) súvisiace audítorské služby, 

d) daňové poradenstvo, 

e) ostatné neaudítorské služby. 

Čl. V 

Opis údajov na podsúvahových účtoch 

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

Čl. VI 

Ďalšie informácie 

(1) Opis a hodnota iných aktív, ktorými sa rozumie možný majetok, ktorý vznikol v dôsledku minulých udalostí a ktorého existencia alebo 
vlastníctvo závisí od toho, či nastane alebo nenastane jedna alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej 
jednotky; týmito inými aktívami sú napríklad práva zo servisných zmlúv, poistných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv, práva z 
investovania prostriedkov získaných oslobodením od dane z príjmov. 

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

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

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

(3) Opis významných položiek ostatných finančných povinností, ktoré sa nesledujú v účtovníctve a neuvádzajú sa v súvahe; pri každej položke 
sa uvádza jej opis, výška a údaj, či sa týka spriaznených osôb, a to 

a) povinnosť z devízových termínovaných obchodov a iných finančných derivátov, 

b) povinnosť z opčných obchodov, 

c) zákonná povinnosť alebo zmluvná povinnosť odobrať určité produkty alebo služby, napríklad z dodávateľských alebo odberateľských zmlúv, 

d) povinnosť z leasingových, nájomných, servisných, poistných, koncesionárskych, licenčných zmlúv a podobných zmlúv, 

e) iné povinnosti.  

(4) Prehľad nehnuteľných kultúrnych pamiatok, ktoré sú v správe alebo vo vlastníctve účtovnej jednotky. 

(5) Informácie o významných skutočnostiach, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia. 

Tabuľka k čl. I ods.  4 o počte zamestnancov a dobrovoľníkov 
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Bežné  účtovné obdobie 

Bezprostredne 
predchádzajúce účtovné 

obdobie 

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov 4 6 

z toho  počet vedúcich zamestnancov 1  

Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou    

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

 
0 

0 



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

Tabuľka č. 1 

 
Nehmotné výsledky 

z vývojovej 
a obdobnej činnosti 

Softvér Oceniteľné práva 
Ostatný dlhodobý 
nehmotný majetok 

Obstaranie 
dlhodobého 

nehmotného majetku 

Poskytnuté 
preddavky na 

dlhodobý nehmotný 
majetok 

Spolu 

Prvotné ocenenie - stav na 
začiatku bežného účtovného 
obdobia 

 
 

     

prírastky   
 

 
     

úbytky  
 

 
     

presuny 
 

 
     

Stav na konci bežného 
účtovného obdobia 

       

Oprávky – stav na začiatku 
bežného účtovného obdobia 

       

prírastky   
       

úbytky  
       

Stav na konci bežného 
účtovného obdobia 

       

Opravné položky – stav na 
začiatku bežného účtovného 
obdobia 

       

prírastky          

úbytky  
       

Stav na konci bežného 
účtovného obdobia 

       

Zostatková hodnota 

Stav na začiatku bežného 
účtovného obdobia 

       

Stav na konci bežného 
účtovného obdobia 
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Tabuľka č. 2 

 Pozemky 
Umelecké 

diela 
a zbierky 

Stavby 

Samostatné 
hnuteľné 

veci a súbory 
hnuteľných 

vecí 

Dopravné 
prostriedky 

Pestovateľské 
celky trvalých 

porastov 

Základné 
stádo 

a ťažné 
zvieratá 

Drobný 
a ostatný 
dlhodobý 
hmotný 
majetok 

Obstaranie 
dlhodobého 
hmotného 
majetku 

Poskytnuté 
preddavky 

na dlhodobý 
hmotný 
majetok 

Spolu 

Prvotné ocenenie - 
stav na začiatku 
bežného účtovného 
obdobia 

 

 

  31 127,16      31 127,16 

prírastky   
 

 
 10 080,00       10 080,00 

úbytky  
 

 
  31 127,16      31 127,16 

presuny 
 

 
         

Stav na konci bežného 
účtovného obdobia 

   10 080,00 0,00      10 080,00 

Oprávky – stav na 
začiatku bežného 
účtovného obdobia 

    31 127,16      31 127,16 

prírastky   
   221,00       221,00 

úbytky  
    31 127,16      31127,16 

Stav na konci bežného 
účtovného obdobia 

   221,00 0      221,00 

Opravné položky – 
stav na začiatku 
bežného účtovného 
obdobia 

           

prírastky              

úbytky  
           

Stav na konci bežného 
účtovného obdobia 

           

Zostatková hodnota 

Stav na začiatku 
bežného účtovného 
obdobia 

    0      0 

Stav na konci bežného 
účtovného obdobia 

   9 859,00 0      9 859,00 
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Tabuľka k čl. III ods. 4  o zmenách jednotlivých položiek dlhodobého finančného majetku 

 

Podielové cenné papiere 
a podiely v obchodnej 

spoločnosti v ovládanej 
osobe 

Podielové cenné papiere 
a podiely v obchodnej 

spoločnosti 
s podstatným vplyvom 

Dlhové cenné 
papiere držané do 

splatnosti 

Pôžičky podnikom 
v skupine a 

ostatné pôžičky 

Ostatný 
dlhodobý 
finančný 
majetok 

Obstaranie 
dlhodobého 
finančného 

majetku 

Poskytnuté 
preddavky na 

dlhodobý 
finančný  
majetok 

Spolu 

Prvotné ocenenie 

Stav  na začiatku bežného účtovného 
obdobia 

  
 

     

Prírastky         

Úbytky         

Presuny         

Stav na konci bežného účtovného 
obdobia 

  
 

     

Opravné položky 

Stav na začiatku bežného účtovného 
obdobia 

  
 

     

Prírastky         

Úbytky         

Stav na konci bežného účtovného 
obdobia 

  
 

     

Zostatková hodnota  

Stav na začiatku bežného účtovného 
obdobia 

  
 

     

Stav na konci bežného účtovného 
obdobia 
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Tabuľka k čl. III ods. 4 o štruktúre dlhodobého finančného majetku  

Názov spoločnosti 
Podiel na základnom 

imaní (v %) 

Podiel účtovnej jednotky na 
hlasovacích právach 

(v %) 

Hodnota vlastného imania ku koncu Účtovná hodnota ku koncu 

bežného 
účtovného obdobia 

bezprostredne 
predchádzajúceho účtovného 

obdobia 

bežného účtovného 
obdobia 

bezprostredne 
predchádzajúceho 
účtovného obdobia 

       

       

       

 

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

Tabuľka č. 1 

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

účtovného obdobia 

Pokladnica 0 1 102,86 

Ceniny   

Bežné bankové účty 7 140,13 4 419,00 

Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok   

Peniaze na ceste   

Spolu 7 140,13 5 521,86 

 

Tabuľka č. 2  

Krátkodobý finančný majetok 
Stav na začiatku bežného účtovného 

obdobia 
Prírastky Úbytky Stav na konci bežného účtovného obdobia 

Majetkové cenné papiere na 
obchodovanie 

    

Dlhové cenné papiere na obchodovanie      

Dlhové cenné papiere so splatnosťou 
do jedného roka držané do splatnosti  

    

Ostatné realizovateľné cenné papiere     

Obstarávanie krátkodobého finančného 
majetku 

    

Krátkodobý finančný majetok spolu     
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Tabuľka č. 3 

Krátkodobý finančný  majetok 
Zvýšenie/ zníženie hodnoty 

(+/-) 

Vplyv ocenenia na výsledok hospodárenia bežného 
účtovného obdobia 

Vplyv ocenenia na vlastné imanie 

Majetkové cenné papiere na obchodovanie    

Dlhové cenné papiere na obchodovanie    

Ostatné realizovateľné cenné papiere    

Krátkodobý finančný  majetok spolu    

 

Vzorová tabuľka k čl. III ods. 7 o vývoji opravných položiek k zásobám  

Druh zásob 
Stav na začiatku bežného 

účtovného obdobia 
Tvorba opravnej položky 

(zvýšenie) 
Zníženie opravnej 

položky 
Zúčtovanie  opravnej 

položky 
Stav na konci bežného 

účtovného obdobia 

Nedokončená výroba  
a polotovary vlastnej výroby 

     

Výrobky  
     

Zvieratá 
     

Tovar 
     

Poskytnutý preddavok na 
zásoby 

     

Zásoby spolu 
     

 

Vzorová tabuľka k čl. III ods. 9  o vývoji opravných položiek k pohľadávkam 

Druh pohľadávok 
Stav na začiatku bežného 

účtovného obdobia 
Tvorba opravnej položky 

(zvýšenie) 
Zníženie opravnej 

položky 
Zúčtovanie  opravnej 

položky 
Stav na konci bežného 

účtovného obdobia 

Pohľadávky z obchodného 
styku 

     

Ostatné pohľadávky 
     

Pohľadávky voči 
účastníkom združení 

     

Iné pohľadávky 
     

Pohľadávky spolu 
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Vzorová tabuľka k čl. III ods. 10  o pohľadávkach do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti  

 Stav na konci 

bežného účtovného obdobia bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia 

Pohľadávky do lehoty splatnosti   

Pohľadávky po lehote splatnosti 0 0 

Pohľadávky spolu 0 0 

 

 

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

 
Stav na začiatku bežného 

účtovného obdobia 
Prírastky 

(+) 
Úbytky 

(-) 
Presuny 

(+, -) 
Stav na konci bežného účtovného 

obdobia 

Imanie a fondy 

Základné imanie 
     

z toho:  
nadačné imanie v nadácii 

     

vklady zakladateľov      

prioritný majetok      

Fondy tvorené podľa osobitného 
predpisu 

     

Fond reprodukcie 
     

Oceňovacie rozdiely z precenenia 
majetku a záväzkov 

     

Fondy zo zisku 

Rezervný fond 
     

Fondy tvorené zo zisku 
1 333,73  1 333,73  0,00 

Ostatné fondy  
19,30  19,30  0,00 

Nevysporia 
daný výsledok hospodárenia 
minulých rokov 

3 282,98 1 792,67 0,05  5 075,60 

Výsledok hospodárenia za 
účtovné obdobie 

    11 701,42 

Spolu 
4 636,01 1 792,67 1 353,08  16 777,02 
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Vzorová tabuľka k čl. III ods. 13 o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty 

Názov položky Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 

Účtovný zisk 439,64 

Rozdelenie účtovného zisku 

Prídel do základného imania  

Prídel do fondu tvoreného podľa osobitného predpisu  

Prídel do fondu reprodukcie  

Prídel do rezervného fondu  

Prídel do fondu tvoreného zo zisku  

Prídel do ostatných fondov  

Úhrada straty minulých období  

Prevod do sociálneho fondu   

Prevod  do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov 439,64 

Iné   

Účtovná strata  

Vysporiadanie účtovnej straty 

Zo základného imania  

Z rezervného fondu  

Z fondu tvoreného zo zisku  

Z ostatných fondov  

Z nerozdeleného zisku minulých rokov  

Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov  

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

Druh rezervy 
Stav na začiatku bežného 

účtovného obdobia 
Tvorba rezerv Použitie rezerv 

Zrušenie alebo zníženie 
rezerv 

Stav na konci bežného 
účtovného obdobia 

Jednotlivé druhy krátkodobých 
zákonných rezerv 

     

Jednotlivé druhy dlhodobých 
zákonných rezerv 

     

Zákonné rezervy spolu      

Jednotlivé druhy krátkodobých 
ostatných rezerv 

 400,00   400,00 

Jednotlivé druhy dlhodobých 
ostatných rezerv 

     

Ostatné rezervy spolu  400,00   400,00 

Rezervy spolu  400,00   400,00 

 

Tabuľka k čl. III ods. 14 písm. c) a d) o záväzkoch 

Druh záväzkov 

Stav na konci 

bežného účtovného obdobia 
bezprostredne predchádzajúceho 

účtovného obdobia 

Záväzky po lehote splatnosti 0 0 

Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do 
jedného  roka 

  

Krátkodobé záväzky spolu 0 0 

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od  jedného  do piatich  
rokov  vrátane  

  

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov    

Dlhodobé záväzky spolu   

Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu 0 0 

 

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

Sociálny fond Bežné  účtovné obdobie 
Bezprostredne predchádzajúce účtovné  

obdobie 

Stav k prvému dňu účtovného obdobia 634,21 634,21 
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Tvorba na ťarchu nákladov   

Tvorba zo zisku   

Čerpanie 634,21  

Stav k poslednému dňu účtovného obdobia 0 634,21 

 

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

Druh cudzieho 
zdroja 

Mena Výška úroku v % Splatnosť Forma zabezpečenia 
Suma istiny na konci bežného 

účtovného obdobia 

Suma istiny na konci bezprostredne 
predchádzajúceho účtovného 

obdobia 

Krátkodobý bankový 
úver 

      

Pôžička       

Návratná finančná 
výpomoc 

      

Dlhodobý bankový 
úver 

      

Spolu       

 

Tabuľka k čl. III ods. 15 o významných položkách výnosov budúcich období 

Položky výnosov budúcich období z 
dôvodu 

Stav na konci bezprostredne 
predchádzajúceho účtovného obdobia 

Prírastky Úbytky 
Stav na konci bežného účtovného 

obdobia 

bezodplatne nadobudnutého 
dlhodobého majetku 

    

Členského a príspevkov     

dlhodobého majetku  obstaraného 
z finančného daru  

    

dotácie zo štátneho rozpočtu alebo 
 z prostriedkov Európskej únie 

    

dotácie z rozpočtu obce alebo 
z rozpočtu vyššieho územného celku 

    

grantu     

podielu zaplatenej dane     

dlhodobého  majetku  obstaraného 
z podielu zaplatenej dane 
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Tabuľka k čl. III ods. 16 o majetku prenajatom formou finančného prenájmu 

Záväzok 
Stav na konci bezprostredne 
predchádzajúceho účtovného 

obdobia 
Istina Finančný náklad 

Stav na konci bežného účtovného 
obdobia 

Celková suma dohodnutých platieb     

do jedného roka vrátane     

od jedného roka do piatich  rokov 
vrátane 

    

viac ako päť rokov     

 

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

Účel použitia podielu zaplatenej dane 
Použitá suma z bezprostredne predchádzajúceho 

účtovného obdobia 
Použitá suma bežného účtovného 

obdobia 

Športová činnosť   

   

   

Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia  

 

Vzorová tabuľka k čl. IV  ods. 8 o nákladoch vynaložených v súvislosti s auditom účtovnej závierky 

Jednotlivé druhy nákladov za Suma 

overenie účtovnej závierky 400,00 

uisťovacie audítorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky  

súvisiace audítorské služby  

daňové poradenstvo  

ostatné neaudítorské služby  

Spolu 400,00 
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1. 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 záro-veň 

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 

predpis-mi Slovenskej republiky. 

Slovenský veslársky zväz je nepolitická záujmová organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou, 

tvorená členmi pôsobiacimi na území Slovenskej republiky.  

IDENTIFIKÁCIA ORGANIZÁCIE 

Názov organizácie: SLOVENSKÝ VESLÁRSKY ZVÄZ 

Od 20/3/2018 na Zhromaždení SVZ 

Štatutárny zástupca: Predseda Mgr. Ján Žiška, PhD.  

Gen. sekretár: Mgr. Barbora Kamrlová, PhD., M.A 

Vznik: 31.07.1990 

IČO: 688304 

DIČ: 2020898924 

Čislo účtu: IBAN: SK97 0200 0000 0017 8584 7256 

Sídlo organizácie: Junácka 6, 832 80 Bratislava 

Tel. kontakt: +421 903111811 (Predseda) 

E–mail: rowingslovakia@gmail.com 

Webová stránka: www.veslovanie.sk 

Základné dokumenty: Stanovy SVZ 

https://www.veslovanie.sk/blade/c/1096/stanovy-svz.html
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LOGO 

POSLANIE SVZ 

Poslaním a cieľom SLOVENSKÉHO VESLÁRSKEHO ZVÄZU sú: 

• združovať svojich členov, za účelom rozvoja a podpory dobrovoľnej telovýchovy a športu 
detí, mládeže a dospelých, v športovom odvetví – veslovanie

• vytvárať personálne a materiálne podmienky pre rozvoj športových aktivít svojich členov a 
pre zabezpečenie poslania a cieľov SLOVENSKÉHO VESLÁRSKEHO ZVÄZU

• organizovať a zabezpečovať športové súťaže, spolupracovať pri organizovaní a 
zabezpečovaní športových súťaží vo veslovaní, vychovávať a trénovať veslárov v záujme 

dosiahnutia úrovne pre reprezentovanie Slovenskej republiky vo veslovaní  

ZMENY VYKONANÉ V ZAKLADAJÚCOM DOKUMENTE A INÝCH PREDPISOCH 

V zakladajúcom dokumente ani v iných predpisoch neboli vykonané žiadne zmeny. Aktuálne zne-
nie Stanov Slovenského veslárskeho zväzu nájdete na webovom sídle Slovenského veslárskeho 
zväzu: http://www.veslovanie.sk/blade/s/7/stanovy-svz.html 

http://www.veslovanie.sk/blade/s/7/stanovy-svz.html
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2. PREHĽAD VYKONÁVANÝCH SÚŤAŽÍ A ŠPORTOVÝCH ČINNOSTÍ
S PODPOROU SVZ

1. Trenažérová regata o pohár Sĺňavy

2. Sústredenie na bežkách, Štrbské pleso

3. Kontrolné preteky SVZ 6000m

4. Kontrolné preteky SVZ na krátku trať

5. Sústredenie v Chorvátsku, Skradin

6. Medzinárodná regata o pohár SNP

7. Preteky osemveslíc Devín - Bratislava

8. M SR žiakov a dorastu a memoriál Ctibora Reiskupa

9. M SR juniorov a dospelých

10. Preteky Piešťanské štvorky na 4km

11. Hodinovka na veslárskom trenažéri kombinovaných družstiev

XII. ročník verejnej halovej regaty O pohár Sĺňavy 27. január 2018

Trenažérová regata sa uskutočnila v Špor-

tovej hale Gymnázia Pierra de Coubertina

v Piešťanoch. Pretekalo sa vo všetkých ka-

tegóriách a pretekári boli do finálových jázd 

nasadzovaní podľa najlepších osobných ča-

sov. K dispozícii 10 závodných trenažérov + 

16 trenažérov na rozcvičenie.  

Klub VK Sĺňava potvrdil dobrú formu a vyu-

žil aj výhodu domáceho prostredia, keď sa s 

celkovým počtom 227 bodov stal najúspeš-

nejším spomedzi šestnástich prihlásených klubov. Na trenažérovej regate pretekalo viac ako 300 

registrovaných veslárov a ako sa preteká na veslárskych trenažéroch, si vyskúšali aj amatérski 

športovci. 

Kompletné výsledky: Trenažérová regata 2018 - výsledky 

http://veslovanie-piestany.sk/Portals/0/Documents/2018/regata%202018%20results%2002.pdf
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Sústredenie na bežkách – Štrbské pleso 3. - 9. marec 2018 

Ubytovanie bolo zabezpečené v penzióne Litvor, ktorý je 

na takéto sústredenia skvele pripravený. Raňajky boli 

formou bufetových stolov a deti si mohli vybrať sladké, 

slané, stu-dené, či teplé, zdravé, ale aj menej zdravé jedlá. 

Počas dňa bol stále zabezpečený teplý „bezodný“ čaj. Na 

obed a ve-čeru si mladí športovci mohli vybrať z dvoch 

jedál.  Počas tohto prázdninového týždňa si deti zlepšili 

svoju kondíciu, utužili vzájomné vzťahy a pretavia 

nabehané kilometre do perfektných výsledkov na vode.

Kontrolné preteky 6000m 14.apríl 2018 

Za ideálneho počasia sa v sobotu 14.04.2018 na Zemníku, uskutočnili prvé tohtoročné preteky. 
Na trati dlhej 6000 m bol najrýchlejší Peter Zelinka.

Dráha bola regulárna, rovná, vvybójkovaná a 2km dlhá. Štartovalo sa v intervaloch po 1 minúte a 

pretekári absolvovali 3x 2000 m, s dvoma otoč-

kami.
Čas na otočenie 40 sekúnd zaznamenávali

rozhodcovia SVZ z člnu a z brehu. Pretekalo sa

v kategóriách a disciplínach:  

1. 1x dci (rok nar. 2003,2002)

2. 1x dky (rok nar. 2003,2002)

3. 1x jri (rok nar. 2001,2000)

4. 1x jky (rok nar. 2001,2000)

5. 1x muži/lv (rok nar. 1999 a starší)

6. 1x ženy/lv (rok nar. 1999 a starší)

Kompletné výsledky z pretekov. 

https://www.veslovanie.sk/blade/c/1182/vysledky-z-distancneho-preteku-na-zemniku.html
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Kontrolné preteky SVZ na krátku trať 28. apríla 2018 

V sobotu 28.04.2018 sa na Zemníku v Bratislave 

na veslárskej vybójkovanej dráhe uskutočnili 

kon-trolné preteky SVZ na 2000 a 1500m. Muži 

ab-solvovali 3 x 2000 m, ženy a juniori 2 x 2000 

m a dorastenci, dorastenky a žiaci, žiačky, ktorí 

sa uchádzali o účasť na OH nádejí - 2 x 1500 m 
Najrýchlejší medzi mužmi bol Marek Režnák, kto-

rý v súčte dosiahol čas 21:18. 

Kompletné výsledky pretekov. 

Sústredenie v Chorvátsku, Skradin 

Na sústredenie do Skradinu sa išlo hlavne kvôli prvým 

kilometrom na vode, keďže na Slovensku boli nízke 

teploty a naši najlepší veslári sa musia pripraviť na 

kontrolné preteky, aby mohli konkurovať aj svetovej 

špičke či už na veľkých medzinárodných pretekoch 

alebo majstrovstvách sveta. Okrem dvoch dní, čo nám 

trochu popršalo, počasie bolo veľmi dobré, poväčšine 

15 stupňov a viac.  

Sústredenie absolvovali veslári z Piešťan a SVK 

Bratislava. Na tej istej vode sa pripravovala aj 

juniorská majsterka sveta Linda Skálová z Čiech, 

čo viedlo k spoločným tréningom a hlavne 

dievčatá sa mohli vzájomne porovnávať. Za 

týždeň sme najazdili okolo 200 km a okrem 

spánku a dezertov sme si počas pol dňa voľna 

pozreli aj okolité pamiatky. 

https://www.veslovanie.sk/blade/c/1188/vysledky-kratkych-kontroliek-na-zemniku.html
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36. medzinárodná veslárska regata O pohár SNP  12.-13. máj 2018

Na regate sa zúčastnili veslári z 

Česka, Slovenska, ale aj z Ra-

kúska a Maďarska. Súťažili tu 

všetky kategórie od žiačikov cez 

mladé nádeje národných repre-

zentácií, až po veteránov. Podujatie je zamerané 

na detské kategórie, pre rozvoj mládežníckeho ves-

lovania a na získanie radosti a súťaživosti. Regata O pohár SNP patrí k jednému z najväčších 

športových podujatí, ktoré sa na piešťanskej Lodenici každoročne koná. Veslári z VK Sĺňava po-

tvrdili dobrú formu a domáce prostredie využili náramne, keďže sa v celkovom poradí klubov 

umiestnili na prvej priečke.  Kompletné výsledky: Výsledky SNP regata 2018  

Preteky osemveslíc Devín - Bratislava 15. september 2018 

Tento rok sa pod Devínskym hradom zišlo až 

70 účastníkov, ktorí v ôsmych osemvesliciach 

urobili pekné preteky. Jediným zádrhelom bola 

nepozastavená lodná doprava, ktorá vyústila 

až do kolízie piešťanskej posádky s veľkou na-

vigačnou lodnou bójkou pri vyhýbavom 

manévri.  

Preteky Devín - Bratislava sa štartujú spod 

hradu Devín a preteká sa po prúde rieky Dunaj do Bratislavy. Štart pretekov je na rieke Morave 

pod hradnou skalou. Trať pretekov je po rieke Dunaj a meria približne 10,5 km. Cieľ pretekov 

je pod Bratislavským hradom. Osemveslice štartujú po jednom v odstupe 30 sekúnd.  

http://veslovanie-piestany.sk/Portals/0/Documents/2018/SNP%202018/Pohar%20SNP-12-13.5.2018_Results2.pdf
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M SR žiakov a dorastu 30. september 2018 

51. ročník Memoriálu Ctibora Reiskupa, čo boli súčasne aj Maj-

strovstvá Slovenska žiakov a dorastu, sa uskutočnil dňa 30. sep-

tembra 2018 na Zla tých pieskoch v Bratislave. Pretekov sa zú-

častnilo 80 pretekárov zo všetkých klubov v rámci SR. Kompletné 
výsledky z M SR

M SR juniorov a dospelých 7. júl 2018 

Prvýkrát sa uskutočnili Majstrovstvá Slovenskej republiky juniorov a 
dospelých na umelej dráhe v Bratislave na Zemníku. 

Najlepšie medzi mužmi si počínal Peter Zelinka, ktorý na 

dvojkilomet-rovej trati nenašiel premožiteľa. 

Kompletné výsledky z M SR juniorov a dospelých. 

Preteky Piešťanské štvorky na 4 km 13. október 2018 

Netradičné preteky na 4000 m dlhej trati so štar-

tom pri golfovom ihrisku. Trať prechádza popod 

oba známe piešťanské mosty. Štartuje sa jednot-

livo, v časových intervaloch a pretekať môžu len 

štvorky: párové, nepárové, s kormidelníkom, či 

bez kormidelníka. Na štvorkilometrovej dlhej trati 

dosiahla najlepší čas celého podujatia domáca 

posádka Sĺňavy párovky mužov, v zložení Matúš 

Vančo, Maroš Sloboda, Ondrej Kovačovič a Pavol 

Taraba. Do cieľa prišli za 11 minút a 16 sekúnd. 

Pretekov sa zúčastnilo až 32 posádok štvorves-líc 

a znova prekonalo toto podujatie svoje maximum 

prihlásených posádok.  

https://www.veslovanie.sk/blade/c/1212/vysledky-z-51-rocnika-memorialu-ctibora-reiskupa.html
https://www.veslovanie.sk/blade/c/1212/vysledky-z-51-rocnika-memorialu-ctibora-reiskupa.html
https://www.veslovanie.sk/blade/c/1203/vysledky-majstrovstiev-slovenska-vo-veslovani-juniorov-a-dospelych.html
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Hodinovka na veslárskom trenažéri kombinovaných družstiev  30. december 2018 

Už  tretíkrát sa konala Hodinová regata na veslárskych tre-

nažéroch kombinovaných družstiev. 

Najlepšiemu družstvu sa podarilo za hodinu naveslovať až 

neuveriteľných 16039 metrov. AAkcie sa zúčastnilo 25 prete-

károv z rôznych slovenských klubov.  

3. NAJLEPŠIE VÝSLEDKY VESLÁROV NA MEDZINÁRODNEJ ÚROVNI

Medzinárodná regata Bled 2018 
1x JKY – Zruttová finále A - 3. miesto 
2x JRI – Taraba, Spanakis finále B - 2. miesto 
2x M LV - Zelinka, Režnák - 1. miesto 
1x M LV - Jakub Popelka - 3. miesto 

Európske univerzitné hry 2018 – Portugalsko Coimbre 
1x M LV – Richard Vančo – finále A - 1. miesto 
2x M – Kovačovič, Jenča (SVK BA) Finále B - 4. miesto 

World rowing Junior Championships 2018, Račice ČR 
1 x JKY – Zruttova – finale E 2. miesto 
2x JRI – Taraba, Spanakis – finale E 3. miesto 

Univerzitné MS 2018, Šanghaj 
1x M LV – Richard Vančo – finále A - 5. miesto 

Majstrovstvá sveta U23 Poznan 
1x M LV - Jakub Popelka - 21. miesto 

Majstrovstvá Europy Glasgow 
2x M LV - Zelinka, Režnák - 9. miesto 

Majstrovstvá sveta Plovdiv 
2x M LV - Zelinka, Režnák - 9. miesto 

MČR Račice 
2x M LV - Zelinka, Režnák - 1. miesto 
1x M LV - Jakub Popelka - 7. miesto 
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Olympic Hopes Regatta, Poznaň (Poľsko) 
2x dci - Timotej Miština, Vincent Petruška - 4 miesto, 
2x dky - Klára Ištoková, Patrícia Čambálová - 4 miesto, 
4x- dci - Jakub Herhonek, Patrik Vajgel, Tomáš Anda, Timotej Finta - 4. miesto 
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4. ORGÁNY SLOVENSKÉHO VESLÁRSKEHO ZVÄZU

Predsedníctvo SVZ: 

Prezident : 
Gen. sekretár: 

Hlavný tréner SVZ

Kontrolór SVZ

Člen SVZ

Člen SVZ

Člen SVZ

Člen SVZ 

Komisie SVZ : 

Kontrolná :   

Disciplinárna : 

Mgr. Ján Žiška, PhD.  
Mgr. Barbora Kamrlová, PhD., M.A. 

Peter Schickhofer 

Beata Lefflerová 

Martin Verdonič
Andrej Vičan  

Peter Schickhofer  

Michal Lipovský st. 

Peter Mičutka, Irena Hlivová
Michal Lipovský, Vladimíra Sviteková, Anna Markulínová

Zoznam riadnych členov SVZ – právnické osoby: 

Veslársky oddiel Slávia STU Bratislava, Májová 21, P.O.Box 10, 850 05 Bratislava 

Lodenica 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 Sĺňava 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 
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5. ZHODNOTENIE ZÁKLADNÝCH ÚDAJOV V ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE

Zhodnotenie základných údajov obsiahnutých v účtovnej závierke 

Účtovná jednotka – Slovenský veslársky zväz v roku 2018 viedla podvojné účtovníctvo. 

Slovenský veslársky zväz   v účtovnom období 2018 dosiahol kladný výsledok hospodárenia 

vo výške  11 701,42 €. Výsledok hospodárenia bol ovplyvnený zaúčtovaním dotácii z 

verejných prostriedkov vo výške 179 092,00 € a získanými vlastnými prostriedkami vo výške 

11 520,53 €. 

Výsledok hospodárenia       čiastka_ 

Výnosy   190 612,53 

Náklady   178 911,11 

Výsledok hospodárenia   11 701,42 

V roku 2018 prijal SVZ celkovú dotáciu zo štátneho rozpočtu vo výške 179 344,00 € na účel 

uvedený v tabuľke: 

PPG Podprogram Poskytnuté (eur)  Vyúčtované (eur) 
Povinnosť 
vrátiť (eur) 

026 02 Uznané športy       157 758,00 €       157 506,00 €     252,00 €  

026 03 Národné športové projekty          21 586,00 €          21 586,00 €       0,00 €  

Použitie príspevku uznanému športu 

Účel Šport veslovanie 
mládež 23   

MIN. 
talenty  
MIN. 

reprezentácia 
MIN. 

prevádzka 
MAX. 

SPOLU 

a Poskytnutý príspevok uznanému športu    23 663,70 €       31 551,60 €      39 439,50 €     23 663,70 €     157 758,00 €  

a Vyúčtovaný príspevok uznanému športu    24 432,13 €      52 079,33 €      58 716,65 €     22 277,89 €    157 506,00 € 

a ROZDIEL           252,00 € 

Účel Účel poskytnutých finančných prostriedkov Pokytnuté FP Vyúčtované FP 
Povinnosť 

vrátiť  

a veslovanie - bežné transféry           151 758,00 €            151 758,00 €  

a veslovanie – kapitálové transfery (kontajnery na úschovu lodí)    6 000,00 €  5 748,00 €   252,00 € 

b Peter Zelinka, Adam Stiffel             21 586,00 €   21 586,00 €  

Slovenský veslársky zväz, Junácka 6, 832 80 Bratislava    IČO: 688304 
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Prehľad výnosov 

Výnosy celkom za účtovné obdobie 2018 

Text Zdroj financovania   čiastka 

Ostatné výnosy Vlastný  5 073,33 

Prijaté príspevky Vlastný      6 447,20 

Dotácie  Verejný  179 092,00 

SPOLU  190 612,53 

Ostatné výnosy tvoria vlastný zdroj financovania. 

V roku 2018 boli tieto výnosy vo výške  5 073,33 €. 

Osobitné výnosy   čiastka 

Osobitné výnosy - refundácia nákladov  4 439,12 

Iné ostatné výnosy     634,21 

SPOLU   5 073,33 

Prijaté príspevky tvoria vlastný zdroj financovania.  

V roku 2018 boli prijaté príspevky vo výške  6 447,20 €. 

Prijaté príspevky      čiastka 

Prijaté príspevky od iných organizácií - SOV  4 787,20 

Prijaté členské príspevky   1 660,00 

SPOLU  6 447,20 

Dotácia z MŠVVaŠ je príjmom z verejných prostriedkov a v roku 2018 bol tento výnos vo výške 

179 092,00 €. 

Dotácie             čiastka 

MŠ  - Uznané športy   157 506,00 

MŠ – Národné športové projekty    21 586,00 

SPOLU   179 092,00 
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Prehľad nákladov 

Náklady SVZ v roku 2018 podľa jednotlivých druhov boli v celkovej výške 178 911,11 €. 

Náklady        čiastka 

Spotrebované nákupy   24 064,33 

Služby   42 259,44 

Osobné náklady   25 466,00 

Dane a poplatky   61,50 

Ostatné náklady   86 838,84 

Odpisy    221,00 

SPOLU  178 911,11 

Na spotrebované nákupy SVZ vynaložil náklady vo výške 24 064,33 € v nasledujúcej štruktúre: 

Spotrebované nákupy      čiastka 

Drobný nákup - spotreba   23 625,73 

Doplnky výživy  438,60 

SPOLU   24 064,33 

Na služby SVZ vynaložil v roku 2018 náklady vo výške 42 259,44 € v štruktúre: 

Služby           čiastka 

Opravy a udržiavanie  3 735,00 

Cestovné a ubytovanie  12 097,02 

  Cestovné náhrady     1 485,86 

Ostatné služby  24 941,56 

SPOLU   42 259,44 
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Osobné náklady v roku 2018 boli vo výške 25 466,00 € 

Osobné náklady  čiastka 

Mzdové náklady    19 762,20 

Zákonné SP a ZP  5 703,80 

SPOLU  25 466,00 

Na dane a poplatky SVZ vynaložil v roku 2018 náklady vo výške 61,50 €. 

Ostatné náklady boli v roku 2018 vo výške 86 838,84 € v štruktúre: 

Ostatné náklady čiastka 

Osobitné náklady – príprava, preteky...   84 898,94 

Medaile, ceny, poháre   1 232,59 

Platené členské poplatky    398,00 

Iné ostatné náklady    309,31 

SPOLU   86 838,84 

Odpisy DHM boli v roku 2018 v celkovej výške 221,00 €. 

Zoznam fyzických a právnických osôb, ktorým SVZ poskytol zo svojho rozpočtu v roku 2018 pro-

striedky prevyšujúce 5 000 € a účel, na ktorý boli tieto prostriedky určené: 

Názov Sídlo IČO Účel 

IMS CARGO SLOVAKIA s. r. o. 
Hraničná 18, 
Bratislava 44742886 

nákup, doprava a osadenie námorných kontajnerov 
na úschovu lodí 

Mgr. Michal Vabroušek 
Šafaříkova 1944, 
Beroun-ČR 86628244 veslárske športové potreby, prenájmy lodí 

OK TOURS a.s. 
Jana Masaryka 
149/39, Praha-ČR 563391 nákup letenie na svetové preteky vo veslovaní 

ROSEMAN -Martin Ružička 
Poznaňská 8, 
Brno-ČR 65297300 náhradné diely a oprava lodí 

Peter Zelinka Bratislava refundácia nákladov člena TOP tímu 

Slovenský veslársky klub 
Viedenská 24, 
Bratislava 689009 

poskytnutý príspevok na športovú prípravu talento-
vanej mládeže 

TJ Sĺňava Piešťany 
Rekreačná 5, 
Piešťany 37985183 

poskytnutý príspevok na športovú prípravu talento-
vanej mládeže 

TJ Veslársky klub Šintava Šintava 31827586 
poskytnutý príspevok na športovú prípravu talento-
vanej mládeže 
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Stav a pohyb majetku a záväzkov 

Stav majetku ku dňu účtovnej závierky a zmena stavu oproti bezprostredne 

prechádzajúcemu účtovnému obdobiu je uvedená v nasledovnom prehľade: 

Strana aktív č.r. 

Bežné účtovné 
obdobie 

Bezprostredne 
predhcádzajúce ÚO Rozdiel oproti 

predchádz. UO 

Netto Netto 

a b 3 4 

A. NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU  r. 002+009+021 001 9859,00 9859,00 

2. Dlhodobý hmotný majetok  r. 010 až 020 009 9859,00 9859,00 

Samostná hnuteľné veci a súbory hnuteľ.vecí   022- (081+092 AÚ) 013 
9859,00 9859,00 

B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r.030+037+042+051 029 7140,13 5521,86 1618,27 

4. Finančné účty r. 052 až 056 051 7140,13 5521,86 1618,27 

Pokladnica (211+213) 052 0,00 1102,86 -1102,86

Bankové účty (221+261) 053 7140,13 4419,00 2721,13 

C. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059 057 177,89 188,00 -10,11

1. Náklady budúcich období (381) 058 177,89 188,00 -10,11

MAJETOK SPOLU r. 001 + r.029 + r. 057 060 17177,02 5709,86 11467,16 

Stav vlastných zdrojov krytia a cudzích zdrojov ku dňu účtovnej závierky a zmena stavu 

oproti bezprostredne predchádzajúcemu účtovnému obdobiu je uvedený v nasledovnom 

prehľade: 

Strana pasív č.r. 
Bežné účtovné 

obdobie 

Bezprostredne 
predchádzajúce 

ÚO 
Rozdiel oproti 

predchádz. 
ÚO 

a b 5 6 

A. 
VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU   r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 
073 

061 
16777,02 5075,65 11701,37 

2. 

Fondy tvorené zo zisku r.069 až r.071 068 1353,03 -1353,03

Fondy tvorené zo zsiku (423) 070 1333,73 -1333,73

Ostatné fondy (427) 071 19,30 -19,30

3. 
Nevysporiadaný HV minulých rokov (+; - 428) 072 

5075,60 3282,98 1792,62 

4. 

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie  
r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)

073 
11701,42 439,64 11261,78 

B.  CUDZIE ZDROJE SPOLU  r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097 074 400,00 634,21 -234,21

1. 
Rezervy r.076 až r.078 075 400,00 400,00 

Krátkodobé rezervy 078 400,00 400,00 

2. 

Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086 079 634,21 -634,21

Záväzky zo sociálneho fondu (472) 080 634,21 -634,21

VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 061 + r. 074 + r. 101 104 17177,02 5709,86 11467,16 
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Náklady na chod organizácie SVZ 

Náklady na chod organizácie čiastka 

Bankové poplatky      309,31 

Internet, mobil.telefón  248,97 

Mzdové náklady      9 823,12 

SPOLU       10 381,40 

Návrh na použitie zisku, alebo vyrovnanie straty 

Hospodársky výsledok dosiahnutý za účtovné obdobie 2018 vo výške 11 701,42 € bol schválený 

20. augusta 2019. Rozhodnutím bude výsledok hospodárenia preúčtovaný do položky nevyspo-

riadaný výsledok hospodárenia minulých rokov. 

Výsledok hospodárenia       čiastka 

Výnosy  190 612,53 

Náklady  178 911,11 

Výsledok hospodárenia  11 701,42 

Zmeny vykonané v základnom dokumente a iných predpisoch 

V základnom dokumente a v iných predpisoch neboli vykonané v roku 2018 žiadne zmeny. Aktu-

álne znenie Stanov SVZ je uvedené tu: https://www.veslovanie.sk/blade/s/7/stanovy-svz.html 

Zmeny v zložení orgánov 

V zložení orgánov SVZ v roku 2018, nastali nasledovné zmeny: Na Zhromaždení 20.3.2018 bol 

do funkcie predsedu SVZ zvolený Mgr. Ján Žiška, PhD, funkciu prevzal od Alexandra Déneša. 

Udalosti osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia 

 Po skončení účtovnéh o obdobia 2018 nedošlo k žiadnym udalostiam osobitného významu. 

http://www.veslovanie.sk
https://www.veslovanie.sk/blade/s/7/stanovy-svz.html
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Doplňujúce informácie 

Vplyv účtovnej jednotky na životné prostredie a na zamestnanosť 

Slovenský veslársky zväz nemá významný vplyv na životné prostredie a na zamestnanosť. 

Vývoj účtovnej jednotky, riziká, analýza stavu a prognózy vývoja 

SVZ sa nachádza v stave, v ktorom vie napĺňať svoje poslanie a stanovené ciele a vie plánovať 

akcie na celý rok a stanoviť si rozvoj nových projektov. 

Predpokladaný budúci vývoj činnosti účtovnej jednotky 

SVZ bude naďalej plniť svoje hlavné poslanie, zabezpečovať športové aktivity prostredníctvom 

organizovania súťaží vo všetkých kategóriách a vzdelávaní športových odborníkov. 

Náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja 

SVZ nevynakladá náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja. 

Nadobudnutie vlastných akcií, dočasných listov, obchodných podielov a akcií, dočasných 

listov a obchodných podielov materskej účtovnej jednotky. 

SVZ nenadobudlo vlastné akcie, dočasné listy, obchodné podiely a akcie, dočasné listy 

a obchodné podiely materskej účtovnej jednotky. 

Účtovná jednotka v zahraničí 

Účtovná jednotka nemá organizačnú zložku v zahraničí. 

Dcérska spoločnosť 

SVZ nemá dcérsku spoločnosť. 


