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1.  IDENTIFIKÁCIA ORGANIZÁCIE 

Názov organizácie: Športový klub polície Bratislava  

Sídlo organizácie: Záporožská 8, 851 01 Bratislava  

IČO organizácie:  00681 989 

DIČ:  2020899496 

Dátum založenia: 15.6.1990 

Kontakt:  tel.: +421 905 886 275 

                 Tel.:+421 905 605 875 

                 e-mail: sekretariat@skpba.sk  

Webové sídlo: www.skpbratislava.sk 

Právna forma: Občianske združenie zaregistrované MV SR pod číslom spisu  

                           VVS/1 – 900/90 - 221  

Výkonný výbor ŠKP Bratislava:  

Prezident ŠKP – Ing. Marián Kukumberg 

Člen – Ing. Jaroslav Burian 

Člen – Ján Hanko 

Člen – Štefan Sedláček 

Člen – Ing. Vincent Kubík  

Kontrolná komisia ŠKP Bratislava:  

Predseda -  Ing. František Fecko – kontrolór ŠKP Bratislava 

Člen – Mgr. Juraj Minčík 

Člen – Ing. Andrej Mikuš 

 

Predsedovia oddielov: 

Predseda oddielu hádzanej -  Ing. Andrej Mikuš  

Predseda oddielu boxu – Štefan Sedláček 

Predseda oddielu športovej streľby – Ing. Vincent Kubík 

Predsedkyňa oddielu rýchlostnej kanoistiky – Jana Bobková 

Predseda oddielu krasokorčuľovania – Ing. Jaroslav Burian 

Predsedkyňa oddielu vodného slalomu a zjazdu – Zora Hujsová 

Predseda oddielu Taekwonda Ryong  – Mgr. Peter Zagyi 

Predseda oddielu brokovej streľby – Ing. Juraj Sedlák 

Predseda bežeckého oddielu – Mgr. Ľubomír Tvrdoň 
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Predseda športového oddielu sebaobrany a streľby – Jozef Kopka 

Predseda hokejového oddielu – Mgr. Ľubomíra Kožanová 

Predseda oddielu kickboxu – JUDr. Imrich Tobiaš 

 

2. PREHĽAD  VYKONÁVANÝCH  ČINNOSTÍ  A  PROJEKTOV 

       Hlavnou, základnou činnosťou ŠKP Bratislava je zabezpečenie športovej prípravy a účasť 

športovcov v súťažiach organizovaných slovenskými športovými zväzmi, štart na 

medzinárodných podujatiach na Slovensku i v zahraničí, výchova reprezentantov Slovenska a 

reprezentovať na podujatiach najvyššieho rangu.  
 

Športovú činnosť v podmienkach ŠKP realizujú športovci v 12 športových oddieloch. 

V roku 2018 v 12 oddieloch bolo celkom registrovaných 1 127 členov čo je o 80 členov viac 

ako v roku 2017 

 

Hádzanársky oddiel  264 členov 

Kick box     11 členov 

Vodný slalom a zjazd   208 členov 

Box     44 členov 

Bežecký oddiel     13 členov 

Krasokorčuľovania     41 členov 

Ryong Teakwondo     67 členov 

Hokejový oddiel     23 členov 

ŠOSS   184 členov 

Oddiel športovej streľby   191 členov 

Oddiel brokovej streľby     34 členov 

Kanoisticky oddiel     47 členov 

  1 127 členov 

 

3. PREHĽAD DOSIAHNUTÝCH ŠPORTOVÝCH VÝSLEDKOV  
  

     Naši športovci sa v roku 2018 tešili z 39 titulov Majster Slovenska. Získali taktiež 31 strieborných 

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

reprezentovalo Slovensko na medzinárodných podujatiach. K najznámejším a zároveň i najúspešnejším 

patrili Vlček, Tarr, Linka, Myšák, Szalka,  Botek, Beňuš, Málek, Mládková, Barteková, 

Rajičová, Myslivečková, Csolley a mnohí iní.  
 

     Športové výsledky na vrcholových podujatiach v uplynulom roku 2018 znova potvrdili 

svetovú úroveň našich rýchlostných kanoistov, vodných slalomárov a športových strelcov, 

brokárov, krasokorčuliarov, boxerov či hádzanárov. Pretekári nielen týchto oddielov patria 

medzi absolútnu svetovú špičku,  sú oporou slovenskej reprezentácie a dôstojne reprezentujú 

ŠKP Bratislava.  

 

Oddiel rýchlostnej kanoistiky v roku 2018 

Rok 2018 bol druhým rokom olympijskej prípravy a pre náš oddiel rýchlostnej kanoistiky bol  

veľmi úspešný .V reprezentačnom družstve SR sme mali zaradených pretekárov: Mládková 
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Ivana,Gogolová Martina,  Tarr Juraj, Vlček Erik, Myšák Denis, Linka Tibor,  Michálek Matej 

, Jakubík Gábor, Botek Adam, Zalka Csaba a  v družstve mládeže Ružič Patrik.   Pretekári 

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

v Belehrade ( Chorvátsko)  7.-10.6,2018 sa umiestnili nasledovne : K4muži 1000m( z nášho 

oddielu boli členmi posádky Linka Tibor - Gábor Jakubík)   2. miesto  , K4 muži 500 m   ( 

Linka-Zalka-Vlček-Tarr) 6. Miesto, K2 1000m muži ( Botek Adam + DUK) 4.miesto, K2 muži 

500m  (Botek Adam + DUK) 6.miesto, K2 ženy 500m (Gogolová Martina +KOM) 12. miesto, 

K1 muži 1000m ( Michálek Matej) 18. miesto, K1 ženy 500m ( Mládková Ivana) 7.miesto, K1 

ženy 200m ( Mládková Ivana ) 8.miesto, . Na MS v Montemoro-Velho ( Portuglsko)23. -

26.8.2018 sa umiestnili naši pretekári nasledovne: K2 muži 1000m (Botek Adam+ DUK) 

6.miesto, K4 muži 1000 m ( Jakubík-Tarr,Vlček + Baláž –zab.ŠCP) 2. miesto,K4 500m ( Linka 

–Zalka+ DUK) 7.miesto,K 1 ženy 500m ( Mládková Ivana) 9.miesto, K1 ženy 200m ( 

Mládková Ivana) 6.miesto, K2muži  500 m (Vlček- Tarr) 5. miesto, . Na ME U 23 v Auronzo( 

ITA) 28.6.-1.7.2018  sa umiestnila posádka K4 muži U23  500m ( členom posádky bol Tibor 

Linka) na 1.miest. Na MS U 23 v Plovdive ( BUL) 26.-29.7.2018 sme získali v kategórii  K1 

muži U23 200 m ( Zalka Csaba) 3.miesto, V kategórii K4 muži U23 500 m ( Zalka Csaba+xxx) 

1.miesto. 

  Rok 2018 bol úspešný aj na domácej pôde v rámci pretekov Slovenského pohára. 

Zúčastňovali sme sa i pretekov Slovenského pohára , na Majstrovstvách SR sme získali celkom  

osem   1.miest ( Guspanová Patrícia  C1 ženy 1000m, Krajčovič Marek K1 muži 1000 

,Krajčovič- Michálek K2 muži 1000 m, Michálek Matej K2 muži 200 m, Ružič Patrik C1 13r 

200m, C1 13 r 500m, C1 13r 1000m, C1 13r 5000m  ) , tri  2.miesta ( K1 muži 500 m Michálek 

Matej,C1 13r 1000m a C1 13r 200m Markovič Marko) ,štyri   3.miesta (  Guspanová Patrícia 

C1 ženy 200m, C1 ženy 500m ,Michálek Matej K1 muži 1000m, Markovič Marko C1 13r 

500m),  jedno 4.miesto( Michálek Matej K2 muži 500m), dve  6.miesta ( K1 muži 1000m Bobek 

Martin, K2 muži 200m Bobek Martin), tri 7.miesta ( K1 muži 200m a K1 muži 500m Bobek 

Martin, C1 jun 5000m Šišulák Samuel), dve 9.miesta (K1 14r 500m a K1 14r 200m Šišuláková 

Linda. 

V  roku 2018 sme naďalej aktívne pracovali aj s najmladšími členmi športovej prípravky KO 

ŠKP Bratislava v kategóriách chlapci a diečatá 9-12 roční. 

 Oddiel rýchlostnej kanoistiky vedie predsedkyňa p. Jana Bobková, spoluprácu jej 

v rámci vedenia oddielu poskytujú p. Bobek Tomáš a p. Polakovič Roman. Trénerskej práci na 

úrovni vrcholového športu venuje p. Marián Tesárik ( vedúci OVŠ ŠCP Bratislava) , p.Andrej 

Wiebauer (ŠCP Ba),  o výkonnostných športovcov sa stará p. Jana Bobková a asistent trénera 

p. Martin Bobek. 

 Športovci nášho oddielu využívajú k svojej príprave v maximálnej možnej miere areál 

lodenice na Klokočovej ulici, kde najmä v jesenných zimných a skorých jarných mesiacoch 

absolvujú  bežecké, kondičné, posilňovacie a špeciálne tréningy na trenažéroch v rámci 

prípravy na pretekársku sezónu. Využívanie  uvedeného športového areálu bolo , žiaľ, 

v novembri  2018 rozhodnutím riaditeľa ŠCP obmedzené len  pre aktívnych pretekárov  
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oddielu, čo spôsobilo  ukončenie členstva viacerých bývalých dlhoročných členov a bývalých  

aktívnych pretekárov a malo negatívny dopad na    kolektívny život nášho oddielu. 

 

Oddiel vodného slalomu a zjazdu v roku  2018 
 

Rok 2018 bol pre náš oddiel opäť úspešný, vo výsledkoch aj v počtoch členov. Nastali 

zmeny v počte trénerov. Klubovými trénermi zostali Gabriela Hochschornerová, Juraj Černý a 

Michal Hapák,  od februára k nim pribudol František Kaniščák a od júla aj Kristína Nevařilová. 

Okrem nich s deťmi trénujú zmluvní tréneri Slovenskej kanoistiky Martin Janata, Patrik 

Gajarský, Matej Vajda a Ľuboš Pašek. Výkonný výbor funguje v tom istom zložení Zora 

Hujsová (predseda oddielu), Daniela Hujsová, Gabriela Hochschornerová, Andrea Derydt a 

Martin Janata. Podľa potreby tréneri zvolávajú trénerskú radu, kde riešia všetky veci ohľadom 

pretekárov a starostlivosti o nich. 

  

      Celkový počet členov k 31.12.2018 bol 208: 

- Mládež 122 

- Dospelí 86 

- Aktívni pretekári 137 

- Tréneri 12 

- Rozhodcovia 13 

- Ostatní členovia 44 

  

Naši pretekári mali opäť nabitú sezónu. Zúčastnili sa všetkých SLP dospelých a žiakov, 

M SR vo všetkých kategóriách, niekoľkých rankingových pretekov doma aj v zahraničí, dvoch 

kôl Európskeho juniorského pohára a viacerých sústredení na Slovensku i v zahraničí počas 

celého roka. Počas zimnej prípravy majú starší pretekári k dispozícií plaváreň na FEIke vo 

štvrtok, mladší pretekári a ostatní členovia zas plaváreň v Iuvente v nedeľu večer, ďalej 

telocvičňu, gymnastiku, jogu, klubovú posilňovňu a saunu v našej lodenici. 

       

      Náš oddiel minulý rok zorganizoval dvoje preteky v Čunove – 2 kolá 

Slovenského pohára dospelých a Majstrovstvá Slovenska dospelých a dorastu. Naši členovia 

tiež aktívne prispeli k vydareným ME juniorov a U23. Okrem toho sme lete zorganizovali 3 

náborové preteky v Čunove, aby sme priblížili vodný slalom deťom v tábore Divokej vody a 

okrem toho naši mládežnícki tréneri v Čunove zorganizovali 3 týždňové tréningové kempy a 

deti si tak skutočne užili prázdniny pri vode a zlepšovali svoje výkony. 

  

V novembri 2017 sme splatili lízing za 1 mikrobus a v marci sme obstarali ďalší 

mikrobus taktiež na lízing, aby sa mohli naši pretekári pohodlne dopravovať na tréningy a 

preteky. Počas roka sme mali prenajatý ešte jeden mikrobus. V októbri sme sa tradične všetci 

stretli na brigáde pri guláši, prasiatku a zákuskoch, upravili okolie lodenice, upratali vnútorné 

priestory, a keďže pri tomto počte už máme problém s uskladnením lodí, tak sme zakúpili a 

pred lodenicou umiestnili nový hangár na lode.  
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 2. Správa o hospodárení 

  

Príjmy čiastka v € 

dotácia MV SR 29 602,75 

dotácia na masovku 1 399,00 

grant BSK 2 000,00 

grant Hlavné mesto SR Bratislava 1 200,00 

dotácia na mládež 15 % Slovenská 

kanoistika 26 835,53 

Karloveský športový klub 3 649,85 

grant nadácia PONTIS 500,00 

dotácia na preteky Slovenská kanoistika 5 950,00 

štartovné 4 265,00 

členské príspevky 4 760,00 

oddielové 26 278,41 

2% z daní 8 659,80 

dary 6 520,00 

iné 6 492,20 

príjmy spolu 128 112,54 

Náklady 
 

nájom 4 250,16 

energie 4 935,66 

doprava 4 896,00 

splátky lízingu 12 848,56 

materiál 25 117,71 

          v tom: lode 9 629,95 

súťaž 27 826,58 

príprava 13 490,85 
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sekretariát ŠKP 3 094,88 

rozhodcovia, zabezpečenie pretekov 5 403,99 

tréneri 7 661,70 

iné 18 839,61 

Náklady spolu 128 365,70 

Stav na účte 1.1.2018 4527,68 

Stav na účte 31.12.2018 4274,62 

ROZDIEL -253,16 

 

  3. Vyhodnotenie pretekárskej sezóny 2018 

  

Pred 4 rokmi si naši tréneri dali za cieľ rozšíriť členskú základňu, osloviť čo najviac nových 

detí. A to sa nám darí. Patríme k dvom najsilnejším klubom na Slovensku a počtom reálnych 

pretekárov sme na prvom mieste. 

U žiakov tie výsledky nie sú až také výrazné, ale Maxovi Derydtovi sa podarilo vyhrať v  

najťažšej kategórii kajak starší žiaci a Amy Ryan skončila druhá u kajakárok starších žiačok. 

Lara Valovičová zas 3.v kategórii C1 mladšie žiačky. Veľmi pekné výsledky mali naši žiaci aj 

na medzinárodných ECA junior cupoch, kde medaily získali Nina Trsťanová aj Maxime 

Derydt. 

Najlepší žiacky pretekár Maxime Derydt získal za svoje výsledky z klubu loď na novú sezónu. 

  

Najvýraznejšie výsledky sme dosiahli na Majstrovstvách Slovenska dorastencov, kde sme  

získali 4 zlaté medaily, 3 strieborné a 3 bronzové a naši juniori reprezentovali Slovensko na 

majstrovstvách Európy a sveta. 

  

Na medzinárodných pretekoch bol opäť skvelý výkon Mateja Beňuša na MS v hliadke, keď 

táto posádka získala titul už 8.krát za sebou a v individuálnej disciplíne skončil 4. Úžasný výkon 

sa podaril Emke Luknárovej, keď cez kvalifikáciu na Zemníku, potom v Barcelone sa 

prebojovala až do finále OH mládeže v Buenos Aires, kde nakoniec získala zlato v  kajaku aj 

bronz na singli. 

  

V seniorskej reprezentácii sme mali týchto pretekárov: Matej Beňuš, Peter a Ladislav 

Škantárovci a Matúš Gewissler a Juraj Skákala, ktorí nás reprezentovali na posledných 

pretekoch C2, na ME v Prahe. Na svetových pohároch reprezentovali aj Kristína Nevařilová a 

Andrej Málek 

  

V reprezentácií do 23 rokov: Andrej Málek 
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V juniorskej reprezentácii: Matej Pašek, Ľudovít Macúš, Fedor Červenka, Emanuela 

Luknárová, Kristína Ďurecová, a Mahuliena Ďurecová. 

  

V zjazdovej a šprintovej reprezentácií sme mali: Peter a Pavol Hochschornerovci, Peter a Aťo 

Škantárovci, Juraj Skákala a Matúš Gewissler, Viki Scholczová, Katka Miznerová, Dávid Bako 

  

Najlepšie medzinárodné výsledky: 

 

Matej Pašek  K1 muži 15.-19.8. Bratislava 9. MEJ   

Andrej Málek  3xK1 muži 15.-19.8. Bratislava 2. MEU23  

Ľudovít Macúš C1 muži 18.-23.7 Ivrea  8.MSJ 

Emanuela Luknárová C1 ženy 9.10.  Buenos Aires 1.OH mládeže  

Emanuela Luknárová K1 ženy 9.10.  Buenos Aires 3.OH mládeže  

Fedor Červenka C1 muži 15.-19.8 Bratislava 13.MEJ  

Mahuliena Ďurecová C1 ženy 15.-19.8 Bratislava 20.MEJ  

Ladislav Škantár C2M  2.6.2018 Praha  8.ME  

Peter Škantár  C2M  2.6.2018 Praha  8.ME  

Matej Beňuš  C1M  29.9.2018 Rio D Janeiro 4.MS  

Kristína Ďurecová K1 ženy 21.7.2018 Ivrea, ITA 19.MSJ  

Kristína Nevařilová K1 ženy 31.8.2018 Tacen, SLO 37.SP  

 

Najlepšie výsledky na MSR:  

 

Emanuela Luknárová:          1.MSR DM v K1 a C1, 3. MSR DS C1 

Maťo Beňuš:                         1. MSR 

Kristína Nevařilová:               1. MSR 

Ľudovít Macúš:                    1.MSR DS 

Ilja Buran:                            1. MSR DS 

Andrej Málek:                      2. MSR 

Maximilián Galovič:             2. MSR DM, DS 

Mahuliena Ďurecová:             2. MSR DM 

Kristína Ďurecová:                 3. MSR DM 

Fedor Červenka:                 3. MSR DM 

Rado Mikó:                       3. MSR 

Maxime Derydt  1. MSR ŽS 

 

 

Vyhodnotenie činnosti oddielu boxu v roku 2018  

 
V roku 2018 mal oddiel boxu 44 členov. Tréningy sa vykonávali v 2  tréningových centrách, v 

Bratislave na štadióne v Dúbravke pod vedením trénera Michala Ondrejkoviča  v Nitre v ŠH 

Olympiády pod vedením trénerov Ing. Tibora Hlavačka a Mgr. Pavla Hlavačka PhD. Oddiel vytvoril 

pre tréningy dobré podmienky, najmä v Nitre, kde bolo veľkým plusom možnosť celodennej prípravy. 
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Športovci oddielu veľmi aktívne účinkovali v dlhodobej medzinárodnej lige boxu vo všetkých 

vekových kategóriách a získali popredné umiestnenia.  

     Na M-SR jednotlivcov získali žiaci 4 tituly, mladší dorastenci 7 titulov, starší dorastenci 2 a dospelí 

3 tituly majstrov SR. 

     V roku 2018 nastúpilo do reprezentačnému ringu 16 našich športovcov. Najvýraznejší úspech 

dosiahla Miroslava Jedináková, ktorá na MS juniorov v Budapešti získala bronzovú medailu. 

Výborné výsledky dosiahli aj Matúš Strnisko, Michal Takács,  Tomáš Zold. 

     Výročná schôdza členov oddielu sa konala dňa 24.2.2018. 

 
Krasokorčuliarsky oddiel v roku 2018 

V roku 2018 dosiahol krasokorčuliarsky klub historicky najlepšie výsledky. Na ZOH 

2018 v Pjong Changu štartovali 3 pretekári nášho športového klubu.  Nicole Rajičová 

obsadila vynikajúce 14. miesto a tanečný pár Lucia Myslivečková - Lukáš Csolley skončili vo 

finále súťaže tancov na 20. mieste.   Výborný výsledok dosiahla Rajičová i na ME v Moskve, 

kde obsadila 6. miesto, kde štartoval aj tanečný pár Myslivečková-Csolley a sólista Neuman. 

V domácich súťažiach krasokorčuliarsky oddiel v roku  2018 skončil z 27 klubov 

štartujúcich v Slovenskom pohári na 2. mieste.  Na  M-Slovenska v kategórii seniorov 2 zlaté 

medaile, v juniorských jednu zlatú a 1 bronzovú medailu a v žiackych kategóriách jednu zlatú 

a 2 bronzové medaile.  

 

                                         Hokejový oddiel v roku 2018 

V roku 2018 hokejový oddiel ŠKP Bratislava mal v starostlivosti ženský tím a v prvej polovici 

aj chlapčenský tím kadetov a dorastu. Chlapčenský tím pod vedení trénerov Zdeno Cíger – 

Miroslav Miklošovič, odohrali Ligu Kadetov a 1.Ligu Dorastu. V lige Kadetov odohrali 40 

zápasov s bilanciou 16 výhier, 20 prehier, 4 remízy. Do tímu boli striedavo zaraďované aj 

dievčatá a to najmä brankárky.  

V 1.Lige Dorastu odohrali 47 zápasov s bilanciou 27 výhier, 17 prehier, 3 remízy. Do tímu boli 

občasne zaraďované aj dievčatá a to najmä brankárky.     

Hokejový tím dievčat pokračoval vo svojom poslaní a združoval reprezentantky do 18 rokov 

ako aj hráčky seniorského tímu žien Slovenska prevažne do 24 rokov. Hlavnou úlohou bolo 

pripraviť hráčky čo najlepšie po športovej stránke na reprezentačný dres. Majstrovstvá sveta 

žien do 18 rokov za odohrali v Talianskom Asiagu (8-14.1.2018) a Majstrovstvá sveta žien vo 

Francúzsku, Vaujany (8 – 14.4.2018).   V uplynulej sezóne (2017/2018) sa tím dievčat stal 

Majstrom Slovenska v Extralige žien – Marec 2018 keď vo finále zdolal Prešov. Táto súťaž 

však hráčky nepripravila dostatočne na Majstrovstvá sveta žien kde skončili na poslednom 

mieste. Vedenie tímu sa po tejto skúsenosti rozhodlo prihlásiť tím dievčat do chlapčenskej 

súťaže Kadetov (do 16 rokov), ktorá je prísľubom kvalitnej prípravy na ťažké medzinárodné 

súboje na Majstrovstvách sveta.     
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Čo sa týka medzinárodnej ženskej súťaže EWHL tím skončil na štvrtom mieste (Február 2018). 

Do ďalšej sezóny sa vedenie tímu rozhodlo prihlásiť len do Supercupovej súťaže EWHL, ktorá 

je z hľadiska medzinárodného kontaktu dostačujúca (tímy Nemecka, Rakúska, Maďarska) 

a finančne menej náročná ako dlhodobá súťaž EWHL.  

Tím bol zložený : brankárky: Lettrichová, Tabačková od Augusta, Kiapešová (Január – 

Október) obrankyne : Čurmová, Klimášová, T.Ištocyová, Kučerková, Králiková, Drábeková, 

Vragová do Augusta, Vysokajová, Šulíková Alžbeta od Mája, útočníčky: Korenková, 

Trebulová, L.Ištocyová, Honečková, Ágoštonová do Augusta, Kúbeková, Fáberová, Košecká, 

Maskaľová, Rumanová obe do Mája, Halušková Lucia, Hlinková, Schredlová všetky tri od 

Augsuta. 

 

Okrem toho bolo v druhej polovici roka 2018 umožnené zúčastňovať sa tréningového procesu 

potenciálnym hráčkam do Reprezentácie SR žien, SR 18 a SR 16 – Matejková, Šuliková Laura, 

Plankenauerová, Kušmireková, Štetiarová, Krákorová, Vrbinská, Kanderková.   

   

Hráčky ŠKP tvorili základ oboch reprezentačných tímov Slovenska. Na Majstrovstvách sveta 

div.IA hráčok do 18 rokov v Asiagu (8 – 14.1.2018) 8 hráčok = Cagáňová, Kučerková, 

Ágoštonová, Kúbeková, Rumanová, Vysokajová, Koyšová, Vargová. Konečné umiestnenie 

2.miesto (strieborné medaile). Na Majstrovstvách sveta div.IA senioriek vo Vaujanoch (8 – 

14.4.2018) 14 hráčok = Kiapešová, Klimášová, Korenková, L.Ištocyová, T.Ištocyová, 

Drábeková, Trebulová, Kubeková, Čurmová, Fáberová, Košecká, Maskaľová, Rumanová, 

Kučerková. Konečné umiestnenie 6.miesto.  

 

Realizačný tím žien pracoval v zložení: Predseda HO – Roman Štamberský do septembra 2018, 

Generálna manažérka – Ľubomíra Kožanová, Tréneri –  Peter Kúdelka,  Petra Pravlíková 

(január - marec), Matej Ševčík – mentor trénerov od augusta, Ján Bězdek od augusta, Tréner 

brankárok – Roman Mega  Lekárka – MUDr. Lucia Mihaleová, Kondičný tréner – Róbert 

Kresťanko od septembra 2018 , Fyzioterapeutka – Milica Mislovičová, Servisný pracovník – 

Vladimír Nemček.     
 

Vyhodnotenie činnosti hádzanárskeho oddielu ŠKP za rok 2018 

Zloženie výkonného výboru: 

Predseda: Ing. Andrej Mikuš 

Podpredseda: Ing. Milan Janoška 

Člen: Ing. Ján Hanko 

Člen: Martin Pacek 

Člen: Peter Kostka 

Hádzanársky oddiel mal v roku 2018 spolu 258 členov z toho bolo dospelých 67 a 191 

mládežníckych. Počet aktívnych športovcov predstavoval 229 členov. Ďalej klub zastupovali 2 

rozhodcovia a 28 ostatných členov oddielu. 
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Filozofia oddielu je zameraná na výchovu mladých hráčov a hráčok z ktorých sú zložené naše 

seniorské družstvá. Vďaka výchove mladých hráčov sa nám podarilo udržať hádzanársky 

oddiel medzi najlepším na Slovensku hlavne v mládežníckych kategóriách. 

Slovenský zväz hádzanej s prihliadnutím na dlhodobú kvalitnú prácu s mládežou zriadil v roku 

2017 Regionálne centrum hádzanej Bratislava v súlade s dlhodobým plánom metodickej a 

organizačnej štruktúry vo výchove reprezentantov. Do regionálneho centra boli zaradené všetky 

dorastenecké družstvá s postupným priraďovaním žiackych družstiev. 

 V súťažiach BKZH štartovali družstvá prípraviek dievčat(2. miesto) a chlapcov(4. miesto). 

Ďalej družstvá mladších žiačok( 11. miesto na Otvorených majstrovstvách SR/SOHU/), 

mladších žiakov „A“(7. miesto na SOHU), mladších žiakov „B“(3. miesto na SOHU 

v minihádzanej). Družstvá starších žiačok tak isto štartovali v súťažiach organizovaných 

BKZH(družstvo „A“ – 1. miesto a 5. miesto na Majstrovstvách SR; družstvo „B“ – 4. miesto v 

súťaži). Starší žiaci „A“ (3. miesto BKZH) a starší žiaci „B“ (4. miesto BKZH) 

Trénermi prípraviek boli Adriana Lešková, Mária Brinzová a Lucia Janošková. Mladšie žiačky 

trénoval Vladimír Nemec. Mladších žiakov A a B trénovali Mária Brinzová a Lucia Janošková. 

Staršie žiačky A a B viedla Adriana Lešková. Starších žiakov A a B Tomáš Kysel . 

Dorastenecké družstvá a družstvá žien a mužov štartovali v súťažiach organizovaných SZH. 

Všetky družstvá štartovali v najvyšších súťažiach – 1. lige, resp. Extralige mužov. „B“ družstvo 

dorastencov štartovalo v 2. Dorasteneckej lige(4. miesto). Mladšie dorastenky skončili v 1. lige 

na 4. mieste. Mladší dorastenci na 3. mieste. Staršie dorastenky obsadili 7. miesto a starší 

dorastenci 5. miesto. Muži „B“ skončili na 9. mieste v 1. lige mužov. Ženy obsadili v 1. Lige 

žien 12. miesto. V Extralige mužov skončili muži na 8. mieste. 

Družstvo mužov viedli Peter Kostka a Peter Pčola. Trénerkou žien bola Lenka Majzúnová. 

Družstvo staršieho dorastu viedol Ľubomír Orosz, mladší dorast Juraj Hudák. Staršie 

dorastenky trénoval Tomáš Kuťka a mladšie dorastenky Jana Kuťková. 

V reprezentácii juniorov ŠKP zastupovali Samuel Janoška, Jakub Prokop(účastníci B 

Majstrovstiev Európy v Čiernej Hore), Juraj Chlepko, Michal Mráz a Sandor Csente. 

V kadetskej reprezentácii sa predstavili Kristián Halla, Oliver Ostrihoň, Michal 

Koller(účastníci B Majstrovstiev Európy v Rakúsku), Richard Modrovský, Samuel Kišš, 

Samuel Budínsky, Vladimír Ratkovský, Martin Nováček a Mário Otočka. Do predkadetskej 

reprezentácie boli pozvaní Jakub Kolenič a Dušan Hronský. Medzi juniorkami reprezentovala 

Edina Horváth(účastníčka Majstrovstiev Sveta U18 A kategórie v Poľsku)a Dominika 

Krajčová. V predkadestkej reprezentácii zastupovali ŠKP Zuzana Zvarová, Jana Kušnírová 

a Dominika Csolleová. 

 

Bežecký oddiel v roku 2018 

V roku 2018 mal bežecký oddiel Športového klubu polície Bratislava 13 aktívnych 

členov. Naši bežci sa počas roku 2018 zúčastnili celkom 53 bežeckých pretekov 

a reprezentovali Športový klub polície Bratislava na bežeckých podujatiach nie len v rámci SR, 
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kde absolvovali nie len regionálne behy, ale aj behy s medzinárodnou účasťou - ČSOB 

Marathon Bratislava, Národný beh Devín – Bratislava, MMM v Košiciach, kde v rámci M SR 

Policajného zboru Martina Burzová vybehala 1. miesto a Danka Redechová 4. miesto 

v polmaratóne, Tomáš Gemza bol 2., Kristián Uher 3. a Ľubomír Tvrdoň 7., ale zúčastnili sa aj 

behov a v zahraničí - Polmaratón vo Varšave, Wings For Life v Zadare, kde sa Martine 

Burzovej podarilo vybehať 1. miesto medzi ženami, Maratón v Moskve. 

Celkovo vybojovali: 20 prvých, 16 druhých a 12 tretích miest 

 

 

Vyhodnotenie činnosti oddielu ŠKP  Ryong Taekwondo  v roku 2018 

Oddiel Ryong taekwondo Bratislava je členom ŠKP Bratislava od roku 2009. Členskú 

základňu oddielu v roku 2018 tvorilo 28 športovcov a 39 ostatných členov.  

Taekwondo oddiel vykonával svoju činnosť na Gymnáziu Bilíkova v Dúbravke 

prevažnú časť roka. Od 1.9.2018 sa klub premiestnil do špeciálnej telocvične určenej na 

taekwondo v OC Terno na Kresánkovej 3 v Karlovej Vsi. Oddiel zároveň trénuje v Stupave, 

kde v roku 2017 trénoval v priestoroch pohybového štúdia Sunéčko a v roku 2018 sa presunul 

na do priestorov ZŠ kpt. Nálepku v Stupave. Od septembra 2018 klub otvoril nové skupiny pre 

rôzne vekové skupiny a najmladšia skupinka členov sú vo veku od 3 rokov. 

V roku 2018 sme sa ako klub zúčastnili celkovo 11 turnajov, z toho 2 v zahraničí. 

Slovenské ligy sa organizujú ako medzinárodné a tak  všetky turnaje, ktorých sme sa zúčastnili 

boli s medzinárodnou účasťou pretekárov. Novinkou na slovenských turnajoch je súťaž 

v Agility a kick, ktoré sa stretlo s pozitívnou odozvou predovšetkým u detí. Oddiel Ryong mal 

v roku 2018 menší počet pretekárov, čo zapríčinili problémy s nestálymi priestormi na cvičenie. 

Zároveň sme absolvovali niekoľko medzinárodných sústredení a seminárov. Predovšetkým 

skvelou akciou bolo medzinárodné sústredenie v lete v Zlatníckej doline. 

  Zápas    Poomsae    

TURNAJ TYP 

1. 

miesto 

2. 

miesto 

3. 

miesto Pretekárov 

1. 

miesto 

2. 

miesto 

3. 

miesto Pretekárov 

Falcon CUP  

3.2.2018 Rimavská 

Sobota 

Domáci 3 5 1 9 - - - - 

TNT CUP  

17.3.2018 Tulln 

Zahraničný 3 4 3 10 - - - - 

Liga SATKD 

Poomsae  

24.3.2018 Hnúšťa 

Domáci - - - - 1 2 1 4 

Children Tournament  

14.4.2018 Humpolec 

Zahraničný 5 3 3 12 - - - - 

Trenčín Open  

21.4.2018 Trenčín 

Domáci 7 5 4 18 4 1 6 11 
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Cassovia Open  

06.05.2018 Košice 

Domáci 4 1 2 8 3 1 3 7 

BRATISAVA OPEN  

9.6.2018 Bratislava 

Domáci 1 5 6 12 - - - - 

Black Tiger Cup  

22.9.2018 Snina 

Domáci 2 1 0 4 - - - - 

PRAGUE OPEN  

27.10.-29.10. Praha 

Zahraničný 3 1 5 9     

Ilyo Cup  

17.11.2018 Košice 

Domáci 3 1 2 8 6 0 0 8 

MSR  

15.12.2018 Snina Domáci 2 2 5 9 6 - 0 8 

 SPOLU 33 28 31  20 4 10  

 

Domáce turnaje: 

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

vyvrcholením týchto turnajom sú Majstrovstvá SR.  

1.kololigy Zápas, 3.2.2018, RimavskáSobota 

1.kolo ligy poomsae,  24.3.2018, Hnúšťa 

2.kololigy Zápas/2.kolo poomsae, 21.4.2018,Trenčín 

3.kololigy Zápas/3.kolo poomsae, 6.5.2018, Košice 

4.kololigy Zápas, 9.6.2018, Bratislava 

5. kololigy Zápas, 22.9.2018, Snina 

6.kolo ligy Zápas/ 4.kolo poomsae, 17.11.2018, Košice 

MSRZápas+Poomsae, 15.12.2018, Snina  

 

Medzinárodné turnaje: 

1. TNT CUP 17.3.2018,Tulln an der Donau (Rakúsko) 

2. Children tournament  14.4.2018 Humpolec (Česká republika) 

5. Prague Open, 27-29.10.2018 Praha(Česká republika) 

    

Celkovo sme na týchto turnajoch získali: 

53 – zlatých medailý 

32 – strieborných medailý 

41 – bronzových medailý 

 

 

Za rok 2018 boli v klube vyhodnotení a ocenení najúspešnejší pretekári: 
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Zápas 

      

Poomsae SPOLU 

agilit

y 

   

 

Turajo

v 

1.mie

sto 

2.mie

sto 

3.mie

sto Medailí 

1. 

mie

sto 

2. 

miest

o 

3. 

miest

o Medailí Medailí 

1.mie

sto 

2.mie

sto 

3.mie

sto 

Medail

í 

Matejka 

Matúš 

  

1 1 2 2 

 

1 3 5 3 

  

3 

Čuvara 

Aaron 

 

7 1 0 8 

 

1 

 

1 9 1 

  

1 

Németh 

Viktor 

 

3 

 

3 6 

   

0 6 

 

1 

 

1 

Mamuti 

Hamza 

  

1 1 2 

   

0 2 

   

0 

Salayová 

Alexandra 

 

2 1 3 6 

   

0 6 

   

0 

Zagyiová 

Natália 

 

5 3 

 

8 

 

1 2 3 11 1 2 2 5 

Gregorová 

Martina 

 

5 2 

 

7 

  

1 1 8 1 

  

1 

Špatina 

Adam 

    

0 

 

1 1 2 2 

   

0 

Brindzíková 

Bianka 

 

3 1 1 5 1 2 

 

3 8 5 

  

5 

Salay Denis 

  

1 5 6 

   

0 6 

   

0 

Sahaj 

Michal 

 

2 4 1 7 

   

0 7 

   

0 

 

V tomto roku sa nám podarilo usporiadať najväčší medzinárodný turnaj na 

Slovensku:  Bratislava Open 2018 a uspieť na Majstrovstvách Slovenska v taekwondo 

15.12.2018 v Snine, kde sme získali 5.miesto ako klub v športovom zápase a 3.miesto klubov 

v poomsae.  

Za rok 2018 bol medzi najúspešnejšími pretekármi Slovenskej asociácie vyhodnotení aj 

náš pretekár: 

Kategória zápas :Deti: Aaron Čuvara, ŠKP Bratislava Ryong TKD 

Kategória poomsae :Mladší kadeti: Matúš Matejka, ŠKP Bratislava Ryong TKD 
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V rámci reprezentácie Slovenska sa nám nepodarilo presadiť žiadneho pretekára, keďže 

prevažná väčšina pretekárov sú stále začiatočníci.  

 

 

 

Oddiel brokovej streľby  roku 2018. 

  V roku 2018 pracoval Oddiel brokovej streľby v tomto zložení: 

Predseda oddielu :  Ing. Juraj Sedlák 

Členovia výboru :   Mgr. František Fecko 

    Ing. Štefan Zemko 

Počet členov klubu: 31+ 3 členovia pribudli v novembri 2018 

Počet aktívnych členov:  26 

v juniorských kategóriách:              13 

v dospelých kategóriách:  13 

Ostatní:      8 

Počet trénerov:     2 – Ing. Juraj Sedlák, Ing. Štefan Zemko 

 V roku 2018 sa členovia OBS ŠKP Bratislava pripravovali a zúčastnili na všetkých 

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

a MS v Kórei . Zúčastnili sme sa i na SP v Mexiku, Kórei a Malte. 

 Podarilo sa nám získať 2 zlaté medaile na ME, 2 umiestnenia vo finále na MS a  

Svetových pohároch. 1 zlatú medaila z Juniorského svetového pohára v Suhle  a 4 umiestnenia 

do 15.miesta v individuálnych súťažiach a súťažiach družstiev. K najväčším úspechom patrí 

i zisk QP na OH 2020 v Tokiu. 

Na  M SR 2018 sme získali 6 titulov Majstra Slovenska, 8 strieborných medailí a 7 

bronzových medailí v individuálnych súťažiach a súťaží Mixov 

Prehľad výsledkov sezóne 2018: 

ME 2018, Leobensdorf, AUT: 

Kategória Ženy: 37 

1.miesto -  Danka Barteková 

30.miesto - Lucia Kopčanová 

Družstvá: 6 

1.miesto - Barteková, Kopčanová 
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Kategória Juniorky: 22 

7.miesto - Vanesa Hocková 

16.miesto  - Dominika Sollárová 

18.miesto - Diana Marková -  

Družstvá: 4 

4.miesto - Hocková, Sollárová 

Kategória Muži: 70  

41.miesto  - Štefan Zemko  

51.miesto  - Dominik Krčmár 

Kategória Mixy : 29 

16.miesto - Dominik Krčmár 

17.miesto   -  Danka Barteková, Štefan Zemko 

Majstrovstvá sveta  2018, Changwon, KOR 

Kategória Ženy: 61 

4.miesto -  Danka Barteková  - ZISK QP !!! 

Kategória Juniorky: 26 

21.miesto - Vanesa Hocková 

Svetový pohár  Guadalajara, MEX: 

Kategória Ženy: 31 

4.miesto -  Danka Barteková 

Svetový pohár  Changwon, KOR: 

Kategória Ženy: 58 

7.miesto -  Danka Barteková 

50.miesto - Vanesa Hocková 

Svetový pohár Siggiewi, MLT: 

Kategória Ženy: 59 

10.miesto -  Danka Barteková 

32.miesto - Andrea Stranovská 

MQS:11 



Výročná správa ŠKP Bratislava za rok 2018  18 
 
 

3.miesto - Lucia Kopčanová 

5.miesto - Vanesa Hocková 

Kategória Muži: 101 

32.miesto  - Štefan Zemko  

68.miesto  - Dominik Lauko 

Svetový pohár Tucson,USA: 

Kategória Ženy: 34 

8.miesto -  Danka Barteková 

Juniorsky svetový pohár Suhl, GER: 

Kategória Juniorky: 40 

1.miesto - Vanesa Hocková 

23.miesto  - Dominika Sollárová 

26.miesto - Diana Marková - iba strediskové hodnotenie !!! 

31.miesto  - Dominika Sollárová 

Majstrovstvá SR 2018, Trnava: 

Kategória Ženy: 

2.miesto - Andrea Stranovská 

3.miesto - Lucia Kopčanová 

Kategória Kadetky: 

1.miesto - Dominika Sollárová 

2.miesto - Vanesa Hocková 

Kategória Muži: 

1.miesto - Dominik Lauko 

3.miesto - Štefan Zemko  

4.miesto - Peter Zemko  

5.miesto - Dominik Krčmár 

Kategória Juniori: 

1.miesto - Šimon Uhlík 

2. miesto - Nikolas Benkovský 
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Majstrovstvá SR- Open 2018, Trnava: 

Kategória Ženy: 

2.miesto - Andrea Stranovská 

3.miesto - Lucia Kopčanová 

Kategória Juniorky: 

1.miesto - Dominika Sollárová 

2.miesto - Vanesa Hocková 

7.miesto - Karolína Pistovčáková 

Kategória Muži: 

2.miesto - Peter Zemko  

3.miesto - Štefan Zemko  

4.miesto - Dominik Lauko  

5.miesto -  Dominik Krčmár 

Kategória Juniori: 

1.miesto - Šimon Uhlík  

3.miesto - Nikolas Benkovský 

4.miesto - Adam Konkolovský   

Majstrovstvá SR- Mixy 2018, Trnava: 

Kategória Dospelí: 

2.miesto - Zemko Š., Kopčanová 

3.miesto - Krčmár, Sollárová 

4.miesto - Zemko P., Štibravá 

Kategória Juniori: 

1.miesto - Benkovský, Pistovčáková  

Kategória Dorastenci: 

2.miesto - Sedlák, Hocková M. 

3.miesto - Brezina, Benkovská   

Možno skonštatovať, že v roku 2018 sa podarilo splniť  plán činnosti, ktorý sme si ako oddiel 

zadali . 
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Vyhodnotenie činnosti streleckého oddielu za rok 2018: 

 

Predsedom streleckého oddielu ŠKP Bratislava a finančným hospodárom oddielu bol Ing. 

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

Matúška a tajomníčkou Mária Kuchariková. 

 Činnosť organizačného pracovníka pre puškové disciplíny vykonával Štefan Braniš 

a pre pištoľové disciplíny Pavel Fajkus. 

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

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

zaradených do ŠCP Bratislava, vykonáva tréningová činnosť formou výberového poradenstva 

a konzultácií skúsenejšími športovcami oddielu. 

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

finančnej odmeny.   

  V roku 2018 mal náš oddiel 191 platiacich členov. Z týchto členov bolo 166 

dospelých členov a 25 členov do 21 rokov, t.j. mládeže. Do streleckých súťaží sa aktívne 

zapojilo 75 členov oddielu. 

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

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

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

 V roku 2018 naši športovci na Majstrovstvách Slovenska vo všetkých vekových 

kategóriách získali 32 titulov majstra SR, 37 druhých miest, 21 tretích miest a ďalších 75 

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

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

ŠCP Bratislava  Daniela Pešková, Denis Červenka a Samuela  Ernstová. 

 Na reprezentácii SR na najvýznamnejších medzinárodných podujatiach sa zúčastnili: 

Majstrovstvá Európy zo vzduchových zbraní Gyor – Maďarsko: Daniela Pešková, Denis 

Červenka, Lenka Gajanová,  Samuela Ernstová, Beata Šályová, Timotej Marton. Nominovaná 

bola aj Ivana Ďuranová, ale pre autohaváriu na ceste do Gyoru neštartovala. 

Majstrovstvá Sveta Changwon – Kórea: Daniela Pešková – 3. miesto, Zdenek Čadek, 
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4. ROČNÁ ÚČTOVNÁ UZÁVIERKA 

 ŠKP Bratislava dosiahol v roku 2018 kladný výsledok hospodárenia vo výške 10.053,37 Eur. 

Výsledok hospodárenia bol ovplyvnený zaúčtovaním štátnych dotácií vo výške 

347 554,63; získaním vlastných prostriedkov vo výške 262 305,30 a prijatých príspevkov 

z podielu zaplatenej dane 30 795,97 €. 

 

 

CELKOVÉ VÝNOSY ŠKP BRATISLAVA V ROKU 2018 v €   

646.000,16    
347 554,63 dotácie MV SR   
21 160,00 členské príspevky   
51 214,79 oddielové príspevky   
30 795,97 2%   
15 080,00 štartovné zo súťaží, výchovné   

174 850,51 zväzy, BHA, KŠHM,MČ Petržalka, Hl.mesto SR, KŠK, BSK  
3 467,60 nepeňažné dary  

            677,00 vrátený súdny poplatok 

751,21 preúčtovanie odpisov do výnosov   
420,00 tržby prenájom   
28,45 bankové úroky, kurzové zisky   

   
  CELKOVÉ NÁKLADY ŠKP BRATISLAVA V ROKU 2018 v €   

635.976,19   

126 591,10 materiál   
8 953,52 energie TV Záporožská, lodenica Karlova Ves   
1 979,41 opravy a udržiavanie SMV    

94 670,68 cestovné - stravné, ubytovanie počas súťaží, sústredení   
 744,65 reprezentačné – VZ ŠKP BA, VV ŠKP BA, oddielové schôdze 

273 272,00 ostatné služby - nájmy, tréneri, doprava, regenerácia, ubytovanie, eko  
25 106,09 mzdy, dohody – tréneri, eko, VO 

6 455,51 soc. a zdravotné poistenie z dohôd a miezd   
491,61 stravné lístky   
679,10 daň mestu pri ubytovaní, dial. známky   
375,90 bankové úroky, kurzové straty, daň z úrokov  

2 700,00 dar OZ   
81 784,92 výchovné, štartovné na súťažiach   
4 172,50 Poistné SMV, bankové poplatky   
7 999,20 Odpisy DHM   

    
646.000,16     

     635.976,19 náklady   
      10.023,97 Hospodársky výsledok    
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5 . PREHĽAD VÝNOSOV PODĽA ZDROJOV A ICH POVODU 

 

         Text                        čiastka                     financovania 

Osobitné výnosy                       15 080,00                    vlastný 

Osobitné výnosy – kapitálovej dotácie       751,21                     verejný 

Prijaté dary     3 467,60  vlastný 

Tržby                    420,00  vlastný   

Prijaté príspevky                                    72 374,79  vlastný 

Úroky, kurzové zisky          28,45  vlastný 

Vrátený súdny poplatok       677,00  vlastný 

Finančné príspevky             205 646,48   verejný    

Dotácie                                                 347 554,63                    verejný         

Spolu                                      646.000,16 € 

 

Prijaté príspevky     

Text                                           čiastka                          

Oddielové príspevky od FO                           51 214,79 

Členské príspevky                21 160,00                         

Spolu                                          72 374,79  

 

Finančné príspevky 

Text                                           čiastka                          

Finančné príspevky zo zväzov a organ.         174 850,51 

Príspevky z podielu zaplatenej dane                30 795,97 

Spolu                                          205 646,48 

 

Dotácie 

Text                                           čiastka   

MV SR                                 304 358,22 

MV SR - OÚ Bratislava     21 408,50 

BSK          4 500,00  

Hl.mesto SR BA                                  1 200,00   

MČ Petržalka                                        16 087,91 

Spolu                                         347 554,63 

 

Osobitné výnosy 

Text                                             čiastka                          

Prijaté štartovné                                     8 480,00 

Výchovné                                        6 600,00 

Spolu                                          15 080,00 

 

 

6. PREHĽAD NÁKLADOV 

 

Text                                           čiastka                          

Spotrebované nákupy           126 591,10 

Energie                                         8 953,52                             

Služby                                      275 251,41 

Osobné náklady – mzdy, dohody +odvody     32 053,21 

Cestovné náhrady      94 670,68 
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Dane a poplatky                         679,10 

Osobitné náklady                        81 784,92 

Odpisy                                            7 999,20 

Ostatné náklady                            7 962,77                                        

Spolu                                      635 945,91 

 

Služby 

Text                                                                    čiastka                          

Nájomné - športoviská                          113 630,98 

Preprava športovcov a materiálu                        3 352,00   

Odmeny športových odborníkov                      60 179,60                              

Odmeny športovcov        18 790,50                                  

Ubytovanie počas sústredení a súťaží              26 238,63 

Služby spojené s prenájmom šport. objektov        482,14 

Telefóne služby                                                   1 332,54 

Regenerácia                                                         2 208,80 

Zdravotná služba          5 373,00 

Audit, právne služby, vzdelávanie v športe     10 451,78 

Správa športov. zariadení            903,04 

správa domény, poštovné, vidimácie, iné        2 614,08 

Propagácia klubu           2 789,20 

Prenájom mikrobusov            24 925,71  

Oprava a údržba športových zariadení + SMV    1 979,41                                        

Spolu                                                                275 251,41 

 

Spotrebované nákupy 

Text                                                                    čiastka       
Materiál na zabezpeč. činnosti         3 588,60 

DHM, DNM neodpisovaný      25 995,08 

Športový materiál                  88 170,82 

Ceny, propagácia         4 182,39 

Pitný režim a podporné prostriedky          550,12 

Zdravotnícky materiál           126,51 

PHL do SMV               3 977,58 

Spolu                 126 591,10 

 

Osobitné náklady 

Text                                                                    čiastka       
Štartovné, poplatky zväzom      32 663,47  

Výchovné          5 560,00 

Náklady spojené so sústredenia, súťaže, ..    19 482,74  

Náhr.za stratu času dobrovoľníkov                 17 661,19 

Náklady na rozhodcov a delegátov       6 207,00 

Poriadkové pokuty, iné                      210,52 

Spolu         81 784,92 

 

Mzdové náklady 

Hrubé mzdy     25 106,09 

Sociálne a zdravotné poistenie    6 455,51 

Zákonné sociálne náklady        491,61  
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Spolu:      32 053,21 

 

Ostatné náklady 

Poistné          1 649,85 

Poskytnuté dary      2 700,00 

Bankové poplatky         491,79 

Kurzové straty, úroky, iné        345,81 

Náklady na reprezentačné        744,65            

DPH z leasingu       2 030,67 

Spolu:                    7 962,77 

 

7.  Zoznam fyzických a právnických osôb, ktorým ŠKP Bratislava poskytol zo svojho 

rozpočtu prostriedky prevyšujúce 5 000,-Eur a účel, na ktorý boli tieto prostriedky 

určené 

a) Fyzické osoby ktorým boli vyplatené z rozpočtu ŠKP Bratislava prostriedky prevyšujúce 

sumu 5 000,- €:   *   Kysel Tomáš             - hl.tréner hádzanej-mládeže,   

 Mgr.Viktor Karel     -  advokát 

 Mikuš Boris             - hráč hádzanej 

 Pčola Peter               - tréner RCH hádzanej 

 Kožanová Ľubomíra - manažér. hokejového oddielu 

 Kostka Peter             - tréner hádzanej 

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

prostriedky prevyšujúce 5 000,- €: 

Po

r.č

. 

Dodávateľ 
IČO 

dodávateľa 
suma v €: Účel 

1 
CAL, s.r.o.,Partizánska cesta 3, 

Banská Bystrica 
44 001 941  

hádzanárske sústredenie 

Skalka pri Kremnici 

2 
Bratislavská hádzanárska 

akadémia 
38 816 851  

organizačné zabezpečenie 

projektu prevencie 

kriminality 

3 
Mgr.Zoltán Heister - H+H, 

Hlaváčikova 37, Bratislava 
11 827 301  prenájom haly – Mlyny 

4 
Ružinovský športový klub, 

Mierová 21, BA 
36 066 257  prenájom ľadovej plochy 

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

Šamorín 
35 862 289  prenájom športovej haly  

6 Tibor Štefánik 37 716 034  strelivo – športové zbrane 

7 
ŠKP servis, s.r.o., Záporožská 8, 

Bratislava 
35 813 130  prenájom mikrobusov 

8 
ŠKP-ŠPORT, s.r.o, Záporožská 8, 

851 01 Ba 
31 379 530  

športový a propagačný 

materiál 

9 
Asociácia rozhodcov a delegátov 

SZH 
31 773 800  

náklady na rozhodcov 

a delegátov (hádzaná) 

10 Čačíková Slávka 45 948 640  
súťažné strelivo do 

guľových zbraní 
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11 
Lusien Trans, Hôrky 36, 010 04 

Žilina 
44 363 575  

strelivo do športových 

zbraní 

12 VAJDA GROUP, s.r.o. 35 750 006  
športové lode a doplnky k 

lodiam 

13 
Univerzita Komenského v Ba, 

Šafárikovo nám. 6, Bratislava 
00 397 865  

prenájom lodenice, 

energie 

 

8. Stav a pohyb majetku a záväzkov 
AKTÍVA Bežné 

účtovné 
obdobie 

Predchádzajúce 
účtovné obdobie 

Rozdiel 

NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU 183 835,13 133 867,16 49 967,97 

Dlhodobý hmotný majetok 49 680,13 21 431,16 28 248,97 

Dlhodobý finančný majetok 134 155,00 112 436,00 21 719,00 

OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU 146 293,94 206 632,13 -60 338,19 

Zásoby 12 988,39 9 989,83 2 998,56 

Krátkodobé pohľadávky 18 013,60 21 569,75 -3 556,15 

Finančné účty 115 291,95 175 072,55 -59 780,60 

ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU 6 548,84 1 734,31 4 814,53 

MAJETOK SPOLU 336 677,91 342 233,60 -5 555,69 

PASÍVA     0,00 

VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU 212 259,07 180 521,36 31 737,71 

Imanie a peňažné fondy 104 516,00 82 797,00 21 719,00 

Nevysporiadaný výsledok hospod. m. r. 97 719,10 93 411,35 4 307,75 

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 10 023,97 4 313,01 5 710,96 

CUDZIE ZDROJE SPOLU 69 600,29 77 800,90 -8 200,61 

Rezervy 8 250,00 3 750,00 4 500,00 

Dlhodobé záväzky 17 269,49 9,49 17 260,00 

Krátkodobé záväzky 23 253,42 33 814,03 -10 560,61 

Bankové výpomoci a pôžičky 20 827,38 40 227,38 -19 400,00 

ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU 54 818,55 83 911,34 -29 092,79 

VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU 336 677,91 342 233,60 -5 555,69 

 

Zvýšila sa hodnota dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého finančného majetku 

nákupom nového majetku a zhodnotením finančného majetku. Klesla hodnota finančných 

účtov k 31.12.2018. V oblasti pasív vzrástli dlhodobé záväzky a klesla hodnota bankových 

výpomoci a pôžičiek. 

 

9. Návrh na vysporiadanie výsledku hospodárenia 

Hospodársky výsledok dosiahnutý za účtovné obdobie 2018 vo výške 10 053,37 € bol 

schválený 09.05.2019 na zasadnutí VV ŠKP.  Rozhodnutím bol výsledok hospodárenia 

preúčtovaný do položky nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov. 

 

10. Zmeny vykonané v zakladajúcom dokumente a iných predpisoch 

V priebehu roka 2018 v základných dokumentoch ŠKP Bratislava boli zmenené stanovy. 

Zmena stanov bola schválená na VZ ŠKP Bratislava konanom dňa: 14.06.2018. 
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VÝROČNÁ SPRÁVA 

spoločnosti ŠKP-ŠPORT,  spol. s r. o.  za rok 2018 

Identifikačné údaje spoločnosti 

IČO: 31379630 

DIČ: 2020346515 

Sídlo: Záporožská 8 

          851 01 Bratislava 

Profil spoločnosti 

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

Predmetom jej činnosti je :  

- nákup a predaj tovarov 

- sprostredkovanie v oblasti obchodu a zákaziek  

- reklamná a propagačná činnosť 

- organizovanie športových, kultúrnych a spoločenských podujatí 

- organizovanie kurzov, školení a seminárov 

- marketing a prieskum trhu 

Hlavnou náplňou spoločnosti je nákup a predaj tovarov. 

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

akcií v oblasti športu, kultúry a ostatných oblastí spoločenského života  

 

Spoločnosť zamestnávala k 31.12.2018 4 zamestnancov, z toho 1 zamestnanca v agentúrnej 

činnosti  

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

Konateľom spoločnosti  je Ing. Ľubomír Orosz 

 

Výsledky hospodárenia: 

 

Majetok ŠKP-ŠPORT v aktuálnej hodnote 286 070 EUR sa skladá z: 

a/ neobežný majetok: 12 511 EUR 

    z toho: - dlhodobý hmotný majetok   12 511 EUR 
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b/ obežný majetok: 270 116 EUR 

    z toho: - zásoby                                  51 460 EUR 

                - krátkodobé pohľadávky     164 857 EUR 

                - finančný majetok                  53 799 EUR 

c/ časové rozlíšenie: 3 443 EUR 

    z toho: - náklady budúcich období       3 443 EUR 

Vlastné imanie spoločnosti:                   111 155 EUR 

Základné imanie                                        6 639 EUR 

V roku 2018 spoločnosť vykázala  zisk     27 226 EUR.  

Čistý zisk po zdanení predstavuje             21 719 EUR 

Spoločnosť dosiahla za rok 2018 čistý obrat          726 305 EUR 

 z toho: - tržby za predaj tovaru predstavovali         454 372 EUR 

             - tržby z predaja služieb                               264 734 EUR 

             - ostatné výnosy z hosp. činnosti                     7 109 EUR  

             - výnosy z finančnej činnosti                                90 EUR 

Celkové náklady na činnosť spoločnosti                 699 079 EUR 

z toho: - náklady na predaný tovar                           281 631 EUR 

            - výrobná spotreba                                          49 382 EUR 

            - náklady na predaj služieb                           273 831 EUR 

            - mzdové náklady                                           87 128 EUR 

            - odpisy                                                                744 EUR 

            - dane, poplatky , ostatné náklady                    1 512 EUR                                                

            - opravné položky k pohľadávkam                   1 115 EUR 

            - náklady na finančnú činnosť                           3 736 EUR                                                
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Predpokladaný vývoj 

 

Spoločnosť predpokladá nepretržite pokračovať vo svojej činnosti 

   

Návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2018 

 

Z celkového disponibilného zisku 21 719 EUR za rok 2018 je návrh na rozdelenie: 

 

 prídel do rezervného fondu 5%                           EUR 

 prídel do sociálneho fondu                          219  EUR 

 prevod na  nerozdelený zisk m.r.            21 500  EUR  

 

Iné údaje 

Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí.. 

Spoločnosť nenadobúdala obchodné podiely, resp. akcie. 

Príloha: Účtovná závierka za rok 2018 
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)opravn6 prostriedky 023 - (Og3 + 092AU) 014 41319,17 14167,60 27 151 ,57
)estovatelsk6 celky trvallich porastov 025 - (OS5 + 0924U) 015

ZAkladn€ stdrdo a t'a2n6 zvieratA 026 - (086 + 092AU) u to

Drobnli dlhodobli hmotnf majetok O2B - (OSB + 092AU) 017

Ostatnf dlhodobf hmotnf majerok 029 - (OB9 +092AU) 018 33985,07 16415,60 17569,47 18203.07
Obstaranie dlhodob6ho hmotn6ho majetku (042 - Og4) 019

Poskytnut6 preddavky na dlhodobf hmotnf majetok (052
- 095AU) 020

3. Dfhodobf finandnf majetok r. 022 a2 r.028 021 1 34 1 55,00 1 34 1 55,00 112436,00
Podielov6 cenn6 papiere a podiely v obchodnfch

999!l19rtjach v ovl6danej osobe (061- 096 A0) 422 1 1 1 1s5,00 1 1 1 155,00 89436,00

Podielov6 cenn6 papiere a podiely v obchodnlch
spolodnostiach s podstatnyim vplyvom (062 - 096 AU) 023

Dlhov6 cenn6 papiere dr2an6 do splatnosti (065 _ 096 AU) 024

P62i6ky podnikom v skupine a ostatn6 p62iiky (066 + OOZ)
096 AU 025 23000,00 23000,00 23000,00

Ostatnf dlhodob! finandnf majetok (069 _ 096 AU) 026

Obstaranie dlhodobdho finan6n6ho majetku (043 _ 096 AU) 027

Poskytnut6 preddavky na dlhodobf finandnf majetok (053 _

096 AU) v26



S0vaha (Ud NUJ 1-01) teo srD rT-[Tl0 0 o 8 1 I d

Strana aktiv c.r.
BeZn6 0dtovn6 obdobie

Bezprostredne
predchidzaj0ce
fdtovn6 obdobie

Brutto Korekcia Netto Netto

a b 1 2 3 4

B. OBEzNvMAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r.042+ r.051 029 146293,94 146293,94 206632,13

11. Zisoby r.031 aZ r.036 030 12988,39 12988,39 OOAO A?

Materi6l (112 + 119)- 191 031 3991,27 3991,27 3991,27

Nedokonden6 vliroba a polotovary vlastnej vyroby (121
+122)-(192+193) 032

Vfrobky (123 - 194) 033

TvieratA (124 - 195) 034

Tovar (132 + 139) - 196 035

Poskytnut€ prev6dzkov6 preddavky na z6soby (314 AU -
391 AU) UJb 8997,12 8997,12

Dlhodob6 pohl'ad6vky r. 038 a2 r. 041 037 3320,00 3320,00 7720,00

Pohl'ad6vky z obchodn6ho styku (31 1 AU a2 314 AU) - 391 AU UJ6 3320,00 3320,00 3320,00

Ostatne pohl'ad6vky (315 AU - 391AU) 039

Pohl'ad6vky vodi rjdastnikom zdruZeni (358AU - 391AU) 040

Ine poh_l'adirvky ( 335 A0 + 373 AU + 375 AU + 378AU)
- 391AU 041 0,00 0,00 4400,00

3. Kr6tkodob6 pohl'ad6vky r. 043 ai r. 050 042 14693,60 14693,60 13849,75

Pohl'ad6vky z obchodn6ho styku (31 lAtJ a2 314 AU) - 391AU 043 500,00 500,00 160,00

Sstatn6 pohl'ad6vky (315 AU - 391 AU) 044 2367,00 2367,00 1200,00

Zrjdtovanie so Soci6lnou poist'ovhou a zdravotnfmi poist'ovriami
(336 )

045 X

Dariov6 pohl'addvky Q 1 aZ34S) 046 X

Pohl'ad6vky z ddvodu finandnfch vzt'ahov k St6tnemu rozpo6tu
a rozpodtom 0zemnej samospr6vy (346+ 348) 047 X

Pohl'ad6vky vodi fdastnfkom zdru2eni (358 AU - 391AU) 048

Spojovaci 0det pri zdru2eni (396 - 391AU) 049

n6 pohl'ad6vky (335AU + 373Au + 375AU + 378AU) - 391AU 050 1 1826,60 11826,60 12489,75

4. Finandn6 fdty r. 052 a2 r. 056 051 115291,95 1 15291 ,95 175072,55

Pokladnica (211 + 213) 052 4757,39 X 4757,39 7718,38

Bankove ridty (221 AU + 261) 053 1 10534,56 X 1 10534,s6 167354,17

Bankov6 0dty s dobou viazanosti dlhSou ako jeden rok (221 AU) 054 X

Kr6tkodobf finandnli majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257)
- 291AU 055

Jbstaranie kr6tkodobdho finandn6ho maietku (259 - 291AU) 056

. easovE RozLiSENtE spoLu r. 058 a r.059 057 6548,84 6548,84 1734,31

1. Ndklady bud0cich obdobi (381) 058 6548,84 6548,84 1734,31

Prijmy budricich obdobi (385) nAo

MAJETOK SPOLU r.001 + r.029 + r.0S7 060 405061,68 68383,77 336677,91 342233,60



S0vaha (Ud NUJ 1-01) teo srD l-T-l-Tl0 0 o d 1 v

Strana pasiv c,r
Bein6 fdtovn6

obdobie

Bezprostredne
predch6dzajf ce (dtovn6

obdobie
a o 5

A. VLASTNE ZDROJE KRYTIA M
r. 062+ r. 068 + r.072 + r.073 061 212259,07 180521,36
1. lmanie a peia2n6 fondy r. 063 a2 r. 062 062 1 045 1 6,00 82797,00

Z6kladn6 imanie U11.\ 063
Pefia2n6 fondy tvoren6 pogl'a osobitn6ho predpisu (4.12) 064
Fond reprodukcie grc) 065
Oceriovacie rozdiely z precenenia majetku azAvdzkov (414) 066 1 045 1 6,00 82797,00
Ocefiovacie rozdiely z precenenia kapit6lovlch Udastin (415) 067

2, Fondy tvoren6 zo zisku r.069 a2 r.071 068
Rezervnf fond 921) 069
Fondy tvoren6 zo zisku G23\ 070
Ostatn6 fondy @27) 071

3. Nevysporiadanf vfsledok hospoddren ia m in ulfch rokov
ft;.4218) 072 97719.1Q 93411 35
Vfsledok hospod6renia za ridtovn6 obdobie r. 060 - (r. 062 + r.
068 + r. 072 + r.074 + y. 1g'1y 073 10023,97 4313,01

B CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 07S + r. 079 + r. 087 + r. 097 074 69600,29 77800,90
Rezervy r.076 a2 r.078 075 8250,00 3750,00
Rezervy zAkonn6 (451AU) Ui/O

Ostatne rezeNy (459AU) 077
Kr6tkodob6 rezervy (323 + 4SjAl) + 459AU) 078 8250,00 3750,00

2. Dfhodob6 zlvAzky r.080 a2 r.086 079 17269,49 9,49
ZAvdzky zo soci6lneho fondu (472) 080 33,61 9,49
/ydan6 dlhopisy (473) 081
ZAvdzky z n{jmu 974 AU) 082 17235,88
Dlhodob6 prijat6 preddavky (475) 083
Dlhodob6 nevyfakturovan6 doddvky (476) 084
Dlhodobe zmenky na [hradu e7e) 085
Ostatn6 dlhodob6 zAvdzky (373 AU + 479 AU) 086

3. Krdtkodob6 zAvdzky r. 088 aZ r.096 087 23253,42 338'14,03
Z{vAzky z obchodn6ho styku (321 a2 326) okrem 323 088 13380,64 28425,88
ZdvAzky vodi zamestnancom (331 + 333) nRo 1556,24 1133,94
Zuctovanre so Soctalnou poist'ovriou a zdravotnfmi poist'ovriami
IJJOI 090 650,85 413,94

Dariove zAvttzky e41 a2345) 091 231,89 103,72
ZAvAzky z d6vodu finandnlch vzt'ahov k St6tnemu rozpo6tu a
rozpodtom dzemnej samospr5vy (346+348) 092

Z6vdzky z upisanli'ch nesplatenlich cennli-h pEpGrov a vkta6w
(367) 093

Zevezky vodi ddastnlkom zdru2eni (369) 094
Spojovaci ddet pri zdru2eni (396) 095
)statn6 z+vdzky (379 + 373 A0 + 474 AU + 479 AU) 096 7433,80 J / JO,CC

4. 3ankov6 vfpomoci a p62i6ky r. 098 a2 r. 100 097 20827.38 40227,38
)lhodobe bankov6 (very (46140) 098
Be2n6 bankov6 uvery (231+ 232 + 461AU) 099
Prijat6 kr6tkodob6 finandn6 vlpomoci (241+ 249) 100 20827,38 40227,38

. cAsovE RozLisENtE SPOLU r.102 a r_ 103 101 5481 8,55 8391 1 ,34
Vydavky budricich obdobi (383) 142 2721,73
Vfnosy budricich obdobi (384) 103 52096,82 83911,34

VLASTNE ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + rrOl 104 336677,91 342233,60



Vyikaz ziskov a strirt (Ud NUJ 2-01) teo /srD f-T-l-Tl0 0 o 8 1 o 8 o

Cislo
uctu N6klady

Cislo
riadku

Ginnost' Bezprostredne
predch5dzajice
fdtovn6 obdobie

Hlavni
nezdafiovan5

Zdaiovan6 Spolu

a b c 2 3 4

501 Spotreba materi6lu 01 1 26591 ,1 0 126591.10 1 17389,90

502 Spotreba energie 02 8953,52 8953,52 8208,33

504 Predanli tovar 03

511 Opravy a udrZiavanie 04 1979,41 1979,41 1232,03

512 Cestovn6 05 94670,68 94670,68 79289,12

513 N5klady na reprezent6ciu 06 744,65 744,65 496,33

518 Ostatn6 sluZby 07 272992,00 280,00 273272,00 273088,93

521 Mzdove n6klady 08 25106,09 25106,09 22812,91

524
Z6konn6 socielne poistenie a zdravotn6
ooistenie 09 6455,51 6455,51 4123.50

525 f statn6 soci6lne poistenie 10

527 Zdkonnl soci6lne n6kladv 11 491,61 491,61 495,41

528 Ostatn6 socialne n5kladv 12

531 Dari z motorovfch vozidiel ,1?

532 Dai z nehnutel'nosti 14

538 Ostatn6 dane a poplatky 15 679, I 0 679,1 0 1589,00

541 Zmluvn6 pokuty a pen6le to

542 Ostatn6 pokuty a pen6le 17

543 Cdpisanie pohl'ad6vky 18 1565,02

544 Uroky IY 332,11 332,11

545 (urzov6 straty 20 .1 ? Al 1? Al 271,24

546 )ary 21 700,00 700,00

547 Osobitne n6kladv 22 81784,92 81784,92 77162,74

548 Mank6 a Skody 23

549 In6 ostatn6 n6klady 24 4172,50 4172,50 1 I 10,31

551
Odpisy dlhodob6ho nehmotn6ho majetku a
dlhodob6ho hmotn6ho maietku 25 7999,20 7999,20 751,20

552
Zostatkovi cena predan6ho dlhodob6ho
nehmotn6ho majetku a dlhodob6ho
hmotn6ho maietku

zo

553 Predan6 cenn6 papiere 27

554 Predanf materi6l 28

555 N5klady na kr6tkodob! finandnyT majetok 29

556 Tvorba fondov 30

557 \6klady na precenenie cennlich papierov 31

fvorba a zUdtovanie opravnfch poloZiek JZ

col Poskytnut6 prispevky organizaenli'm
zloZkAm

562
Poskytnut6 prispevky infm {dtovnfm
iednotk6m

J4 2000,00 2000,00

Poskytnut6 prispevky fyzicklm osobem ?6

565
Poskytnut6 prispevky z podielu zaplatenej
0ane

JO

567 Poskytnut6 prispevky z verejnej zbierky 5t

Udtov6 trieda 5 spolu r. 01 a2 r.37 38 635665,91 280,00 635945,91 s89585,97



Vfkaz ziskov a str6t (Ud NUJ 2-01) teo /srD l-T-l-Tl0 0 618 1 o o o

iislo
tidtu Vinosy Cislo

riadku

Cinnost' Bez prostredne
predchadzajIce
ridtovn6 obdobie

Hlavnd
nezdafiovan6
-_-1.-

Zdaiovand Spolu
a c

601
2 3 4

y za vtasrne vyroDKy JV

602 lr2by z predaja sluZieb 40 420,00 420,00 1280,00
604 Tr2by za predanf tovar 41

611 Zmena stavu zdsob nedokondenej vliroby 42

otz Zmena stavu zdsob polotovarov 43
6'13 Zmena stavu z6sob vlrobkov 44
614 Zmena stavu z6sob zvierat 45
621 Aktiv5cia materiSlu a tovaru 46
ozz Aktiv6cia vnritroorganizadnfch slu2ieb 47

ozJ Aktiv6cia dlhodob6ho nehmotn6ho maietku 48

624 {ktivScia dlhodob6ho hmotn6ho maietku 49

641 Zmluvn6 pokuty a pen6le 50
642 )statn6 pokuty a pen6le 51

643 Platby za odpisan6 pohl'addvky 3Z
644 Uroky 53 5,34 5,34 9,94
645 (uaov6 zisky 54 23,11 23,11 1,18
646 Prijat6 dary 3467,60 3467,60 2556,00
647 Osobitn6 vfnosy 56 15080,00 15080,00 22001.00
648 ZAkonn6 poplatky 57 677.00 677,00
649 In€ ostatn6 vlinosy 58 751,21 751,21 751,21
651

Tr2by z predaja dlhodob6ho nehrnotneho
lgletkq a dlhodobeho hmotn6ho maietku 59

b5t Vlinosy z dlhodobdho finandneho maietku 60

653
Trtby z predaja cennlich papierov a
podielov 61

654 fr\by z predaja materi6lu 62

655
Vlinosy z kr6tkodob6ho finandn6ho
'naietku

656 /inosy z pouZitia fondu 64
657 Vfnosy z precenenia cennfch papierov

658 Vlinosy z nAjmu majetku oo

66'1 Prijat6 prispevky od organizadnlch zlo2iek OI

662 Prijat6 prispevky od inlch organizdcii 6B 174850,51 174850,51 148098,77
663 Prijate prispevky od fyzickfch osdb 69

70

51214,79 51214,79 26518,17
664 Prijat6 dlensk6 prispevky 21 160,00 2 1 1 60,00 17443,28
665 Prispevky z podielu zaplatenej dane 71 30795,97 30795,97 21275,34
667 Prijat6 prispevky z verejnyich zbierok 72
69'1 Dotdcie 347554,63 347554.63 353965,78

U6tovd trieda 6 spolu r. 39 aZ r.7g 74 645580,1 6 420.00 646000,1 6 593900,67
trrsvu^ rrvrpvudrslilar preq zoangnlm

r.74 - r.3E
75 9914,25 140,00 10054,25 4314.70

591 )afi z prijmov 76 0,88 29,40 30,28 1AOqa6 Dodatodn6 odvody dane z prijmov 77
Vfsledok hospoddrenia po zdaneni 

-

(r. 75 - (r.76 + r. Z7l | (+t-l 78 ool 2 27
1 10,60 10023,97 4313,01

C



(1)

Pozndmky (Uc NUJ 3 - 01) fo /s,DfT-l-Il
cl. t.

Vieobecn6 fdaje
Udaje o zakladatel'ovi alebo zriad'ovatel'ovi rictovnej jednotky:

(2) Inform6cie o dlenoch Statutdrnych org6nov, dozornfch orgirnov a inlch org6nov 0dtovnej jednotky; uv6dzaj0 sa mena a priezvisk6 dlenov
Statut6rnych org6nov, dozornych orgdnov a infch organov idtovnej jednotky,

(3) Opis dinnosti, na 0del ktorej bola udtovna jednotka zriaden6 a opis druhu podnikatel'skej dinnosti, ak ju tidtovn5 jednotka vykondva.

Hlavnd dinnost':

hlavn!mi ulohami SKP Bratislava je zabezpedovat'starostlivost a rozvoj talentovanej ml,rdeze, vikonnostn6ho

a vrcholoveho Sportu a reprezentacie SR

Podnikatel'sk6 6innost':

(4) Priemerny prepoditan! podet zamestnancov, a z toho podet ved0cich zamestnancov 0dtovnej jednotky za udtovn6 obdobie, za klor6 sa
zostavuje 0ctovn6 z6vierka (d'alej len ,,beZn6 0dtovn6 obdobie") a za bezprostredne predchadzal0ce 0dtovn6 obdobie. Podet dobrovol'nikov
vyslanjrch udtovnou jednotkou a podet dobrovol'nikov, ktori vykon6vali dobrovol'nicku dinnost pre ridtovn0 jednotku podas 0dtovneho obdobia.

Tabul'ka k cl. I ods.4 o podte zamestnancov a dobrovol'nikov:

(

(

0 0 6 8 I 8 I

Sportovf klub policie Bratislava

26poroiskii B

u0aJe o zaKta0aterovr ateDo

Idtovnej jednotky: 851 01 Bratislava

registrovane MV SR, v!'pis a.VVS/'l - 900190 - 221

DIC:2020899496

Ditum zaloienia alebo zriadenia rictovnej
iednotkv 1 5.06.1 990

Statutirne org6ny:
(Statut6r, spr6vna rada, predsednictuo)

prezident SKP Bratrslava: Ing.Mari6n Kukumberg

gene16lny sekretar SKP Bratislava: lng.Jaroslav Burian

vikonni, vi'bor SKP Bratislava: Ing.Marian Kukumberg

Ing.Jaroslav Burian

Ing,Vincent Kubik

Ing.J6n Hanko

Sedleaek Stefan

Dozorn! org6n:
(Dozorna rada, revizor)

revrzor l\4gr.FrantiSek Fecko

Bein6 [dtovn6 obdobie
Bezprostredne predch6dzajtce 0ctovn6

obdobie

Priemerni prepoditany podet zamestnancov 1,00 1,00

z toho poaet veducich zamestnancov

Podet dobrovol'nikov vyslanf ch ridtovnou jednotkou

roaet dobrovol'nik0v, ktori vykondvali dobrovol'nicku drnnost pre 0itovnl
ednotku podas 0dtovn6ho obdobia 95,00 149,00

(5) O Informecia o organiz6ci6ch v zriad'ovalelskej p6sobnosti udtovnej jednotky: Q 2iadne

(6) Udaje podl'a dl. l, lll a lV sa uv6dzaj0 v textovej podobe a tabul'kovej podobe.

Sxp Spont, s.r.o



(1)

(2)

cl. tl
Inform6cie o uctovn!'ch zdsaddch a fdtovnlfch met6dach

Informacia, di ie 0dtovna zdvierka zostaven6 za splnenia predpokladu, 2e 0dtovn6 jednotka bude nepretrZite pokradovat,vo svojej cinnosti.
OANO oNtE
Q zmeny 0dtovn!'ch zasad azmeny udtovnych metod s uvedenim dovodu tychto zmien a vydislenim ich vplyvu na financn0 hodnotu majetku,zavinkov, zakladneho imania a vysledku hospoddrenia ridtovnej jednotky. @ bez zmien

Druh zmeny D6vod Vplyv na hodnotu majetku, z6v6zkov, z6kladn6ho
imania a vfsledku hospoddrenia

(3) @ spOsob oceriovaniajednotliv!'ch pololiek majetku a zbvbzkovv dleneni na @ ziaden

(a) @ sposob zostavenia odpisoveho pl6nu pre jednotlive druhy dlhodobeho hmotneho majetku a dlhodob6ho nehmotneho majetku, pridom sauvddza doba odpisovania, pouZit6 sadzby odpisov a odpisove metody pri urdeni udtovnyc'h oopirou. g Jiaone 
- (

Q Zasady pre zohl'adnenie zniienia hodnoty majetku - 0dtovn6 jednotka uplatriuje: $ ziaden

0pravn6 poloiky
Rezervy

Majetok a ziivdzky
Sp6sob oceriovania

al 0tno0o0y nenmotny maletok obstaranf klpou iiaden
o/ otrl0000y nenmotny majetoK obstarany vlastnou dinnost,ou 2iaden

c) dlhodob! nehmotni majetok obstarany inlm sp6sobom 2iaden

0) orn000Dy nmotny majetok obstarani kupou obstaravacia cena
e) dlhodobf hmotni majetok obstarany vlastnou dinnost'ou 2iaden

f) dlhod0bi hmotni majetok obstarani inyim spdsobom realna hodnota
q) dlhodobV finaninV maietok _
h) z6sobv obstarane kuoou

i) zasoby vytvoren6 vlastnou dinnosrou

Ziaden

obstaravacia cena

2iaden

t
!
r)

zasoby obstarane inim spdsobom

pohl'adevky

krdtkodobi financni majetok

2iaden

menovi6 hodnota

2iaden

m) casov6 rozliSenie na strane aktiv suvahy
menovite hodnota

menovlte hodnota

menovit6 hodnota

n) zevezky, vratane rezerv, dlhopisov, pdiidiek a 0verov

9
p)

dasov6 rozlisenie na strane pasiv stvahy

deriv6ty
2iaden

iiaden
q) majetok azAvinky zabezpeden6 derlvdtmi

prenaJary maJetok a maJetok obstaranli na z6klade finandn6ho pren6imu
obstarAvacia cena

Druh dlhodob6ho majetku Doba odpisovania [v rokoch] Sadzby odpisov Odpisove met6da
DHM stavby - zabez.zariadenre budow 40 iba iitovny odpis rovnomerne odpisovanie
DH[/ stavby - rekonStrukcra telocvidne 40 iba Idtovny odpis rovnomern6 odpisovanie

DHM - dopravne prostriedky 4 iba idtovny odpis rovnomerne odpisovanie
DHM - spotrebne etektronika iba 0dtovn! odpis rovnomern6 odpisovanre



cl.lll
Informdcie, ktor6 dopinajf a vysvetl'uj0 idaje v suvahe

(1) $Udajeodlhodobomnehmotnommajetkuadlhodobomhmotnommajetkuzabe2n60dtovneobdobie: QZiadne
a) prehl'ad o dlhodobom majetku podl'a poloZiek tohto majelku v dleneni podl'a poloZiek s0vahy; uv6dza sa stav dlhodobeho majetku v prvotnom

oceneni na zadiatku beZneho 0dtovn6ho obdobia, prirastky, 0bytky a presuny tohto majetku a zostatok na konci be2n6ho 0dtovn6ho obdobia,

b) prehl'ad oprdvok a opravnych polo2iek k dlhodob6mu majetku podl'a jednotlivych poloZiek tohto majetku v dleneni podl'a poloZie k s0vahy;
uv6dza sa stav opravok a opravnych polo2iek k dlhodobemu majetku na zadiatku beZneho 0dtovn6ho obdobia, ich prirastky a ribytky podas
beZneho 0dtovndho obdobia a zostatok na konci beZn6ho udtovn6ho obdobia,

c) prehl'ad o zostatkovlich cenach dlhodobeho majetku na zaciatku beZneho udtovn6ho obdobia a na konci be2n6ho 0dtovn6ho obdobi a.

Tabul'ka k il. lll ods. 1 o stave a pohybe dlhodob6ho nehmotn6ho majetku a dlhodob6ho hmotn6ho majetku:
Tabul'ka t. 1

(

Nehmotn6
vfsledky

z vfvojovej
a obdobnej

dinnosti

Softv6r
Ocenitel'n6

prava

0statnf
dlhodobli
nehmotni
majetok

Obstaranie
dlhodob6ho
nehmotn6ho

majetku

Poskytnut6
preddavky na

dlhodobf
nehmotni
majetok

Spolu

Prvotn6 ocenenie - stav na zadiatku
beZn6ho [dtovn6ho obdobia

0,00 €

prirastky 0.00 €

Ibytky 0,00 €

presuny 0,00 €

Stav na konci be2n6ho Idtovndho
obdobia

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Opravky - stav na zadiatku beZn6ho
udtovneho obdobia 0,00 €

prirastky 0,00 €

ubytky 0,00 €

Stav na konci beZn6ho rldtovn6ho
obdobia

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0.00 € 0,00 €

0pravn6 poloiky - stav na zadiatku
bezneho iidtovneho obdobia 0.00 €

prirastky 0.00 €

ubytky 0,00 €

Stav na konci bezn6ho Udtovneho
obdobia

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0.00 € 0,00 € 0.00 €

Zostatkov6 hodnota

Stav na zaciatku bein6ho 0dtovnOho

obdobia
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0.00 €

Stav na koncr beZneho irdtovn6ho
obdobia 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0.00 € 0.00 €

Pozemky
Umeleck6

diela
a zbierky

Stavby

Samost.
hnutel'n6

vecl
a s0bory
hnut. veci

Dopravn6
proshied.

Ky

Pestova.
tel sk6
celky

trvallich
porastov

Z6kladn6
st6do

a t'ain6
zvierati

Drobny
a ostatni
dlhodobf
hmotny
majetok

Obst.
dlhodob.
hmotn6ho
majetku

Poskyt
predd. na

dlhodob!
hmotni
majetok

Spolu

Prvotn6 ocenenie - stav
na zadiatku be2neho

0dtovn6ho obdobia
7073,00 € 33758,00 € /000,00 € 33985,00 € 81816,00€

pfrrastky 1 929,00 € 34319,00 € 36248,00 €

ubytky

presuny 0,00 €

Stav na konci bezn6ho
idtovn6ho obdobia

0,00 € 0.00 € 70/3,00 € 35687,00 € 41 31 9,00 € 0,00 € 0,00 € 33985,00 € 0,00 € 0,00 ( 1 18064,00 €



Opr6vky - stav na

zadiatku be2neho

r]dtovn6ho obdobia
3845,00 € 33758,00 € 7000,00 € 1 5782,00 € 60385,00 €

prirastky 118,00€ 80,00 € 71 68,00 € 633,00 € 7999,00 €

ubytky
0,00 €

Stav na konci beZn6ho

0dtovn6ho obdobia
0,00 € 0,00 € 3963,00 € 33838,00 € I 41 68,00 € 0,00 € 0,00 € 1 641 5,00 € 0,00 € 0,o0 € 68384,00 €

Opravn6 poloiky - stav
na zadiatku bezn6ho
idtovn6ho obdobia 0,00 €

prirastky
0,00 €

ubytky
0,00 €

Stav na konci beineho
0dtovn6ho obdobia

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0.00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,o0 € 0,00 €

Zostatkovd hodnota

Stav na zaciatku be2neho 
I

rldtovneho obdobia I o'oo ( 0,00 € 3228,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 18203,00€ 0,00 € 0,00€ 21431 ,00 e

Stav na konci beZneho

uitovneho obdobia
0.00 € 0,00 € 31'10,00 € 1849,00 € 27151.00€ 0,00 € 0,00 € 1 7570,00 € 0,00 € 0,00 € 49680,00 €

pra ktorom md 0dtovna jednotka obmedzen6 pr6vo s (
Prehlhd dlhodob6ho majetku VfSka majetku

(3) @ Udaie o sp6sobe a vySke poistenia dlhodob6ho nehmotndho majetku a dlhodobeho hmotneho majetku. e ziaden

Dlhodobf majetok Sp6sob poistenia Vlika poistenia

osobnli automobil F0RD C-MAX PZPMV / HP 130,.€t242,.€
0s0bny automobil - SUZUKI Grand Vitara PZPMV

privesne voziky na t'ahanie lodi PZPMV 64,- €
mikrobusy - Renault Trafic, 2 ks PZPI\4V / HP 913,- / 236,- €

(2) @Prehl'ad dlhodobeho majetku, na ktory je zriaden6 z6loin6, pr6uo a dlhodob6ho majetku,
nim nakladaf: @ Ziaden

1+; $ Uoa;e o Strukt0re dlhodobdho finandneho majetku za beZn6 irdtovne obdobie a jeho umiestnenie v dleneni podl'a potoZiek suvahy a o zmendch,
ktor6 sa uskutodnili v priebehu be2neho idtovndho obdobia vjednottivlch polo2i6ch dlhodobeho iinanonerio mailtkr. Otul.,n"

Tahul'ka k tl. Ill ods. 4 o zmendch jednottivlch potoiiek dlhodoblho finanin6ho maietku:
(

Podielov6
cenn6

papiere
a podiely

v obchodnej
spolo6nosti
v ovl6danej

osobe

Podielov6
cenn6

paprere

a podiely
v obchodnej
spolodnosti

s podstatnim
vplyvom

Dlhov6

cenn6
papiere

drian6 do
splatnosti

P6iidky
podnikom

v skupine a

ostatno
p6iidky

Ostatni
dlhodobf
finandn!
majetok

0bstaranie
dlhodob6ho
finandn6ho

maletku

Poskytnut6
preddavky

na dlhodobf
finandnf
majetok

Spolu

Prvotn6 ocenenie

Stav na zadiatku be2n6ho
0itovn6ho obdobia 89436,00 € 23000,00 €

1 12436,00 €

Prirastky 21719,00€
21 719,00 €

0oytt<y
0,00 €

Presuny
0,00 €

Stav na konci be2n6ho 0dtovn6ho
obdobia 111155,00€ 0,00 € 0,00 € 23000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 134155,00 €



Opravn6 poloiky

Stav na zaciatku beZneho

idtovneho obdobia 0.00 €

Prirastky 0,00 €

Ubytky 0,00 €

Stav na konci bezn6ho Idtovneho
obdobia

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Zostatkov6 hodnota

Stav na zadiatku be2neho

irdtovn6ho obdobia
89436,00 € 0,00 ( 0,00 € 23000,00 € 0,00 € 0,00 € 0.00 € 1 1 2436,00 €

Stav na koncr beZneho idtovn6ho
obdobia

111155,00€ 0,00 € 0,00 € 23000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1 341 55,00 €

Tabulka k il. lll ods. 4 o itruktire dlhodob1ho finanin6ho maietku

Nazov soolodnosti
Podiel na

zekladnom
imani (v %)

Podiel
idtovnej

jednotky na

hlasovacich
pr6vach

Hodnota vlastn6ho imania ku koncu Udtovnii hodnota ku koncu

(v %)
bein6ho riitovn6ho

obdobia

bezprostredne
predchidzajiceho
idtovn6ho obdobia

bein6ho rldtovn6ho
obdobia

bez0rost redne
predch6dzajiceho
idtovn6ho obdobia

SKP-SPOnt, s.r.o. 100 100 111155,00€ 89436,00 €

(

(

(5) Qlnformacia ovy5ke tvorby, zni2enia a z0dtovania opravnych poloZiek kdlhodobemu finandn6mu majetku aopis dOvodu ich tvorby, znilenia
a zudtovania. @ Ziaden

(6) @Prehl'adovyznamn!'chpoloZkachkratkodobehofinandn6homajetkua ooceneni kr6tkodob6hofinandnehomajetku realnouhodnoloukudriu,
ku ktor6mu sa zostavuje 0dtovn6 zavierka, pridom sa uvadza vplyv takehoto ocenenia na vysledok hospoddrenia 0dtovnej jednotky.

Q bezvyznamne

Tabulka k eL M ods.6 o poloikdch krdtkodob6ho finanin6ho majetku

Tabul'ka e. 1

Dlhodobf finandnf
majetok

Stav na zaciatku
bein6ho

l6tovn6ho
obdobia

Tvorba opravnej
polo:ky

(zvfienie)

Zniienie opravnej
poloiky

Zrl6tovanie
opravnej poloiky

Stav na konci
bein6ho

0dtovn6ho
obdobia

Opis d6vodu ich tvorby,
znizenia a z[6tovania

K16tkodobf f inan6nli majetok Stav na konci be2n6ho 0dtovn6ho obdobia
Stav na konci bezprostredne predch6dzajIceho

06tovn6ho obdobia

Pokladnica 4757.00 € 7718,00 €

Ceniny

BeZnd bankov6 irdty 75550,00 € 1 67354,00 €

Bankov6 0dty s dobou viazanosti dlhSou ako jeden

rok

Peniaze na ceste 34985,00 €

Spolu 115292,00 € 175072.00 €
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Kr6tkodobf f i na ndnyi' majetok
Stav na zaciatku

bein6ho rictovn6ho
obdobia

Prirastky Ubytky
Stav na konci bein6ho

ictovn6ho obdobia

Majetkov6 cenne papiere na obchodovanie
0,00 €

Dlhovd cenn6 papiere na obchodovanie
0,00 €

Dlhovd cennd papiere so splatnostou do.ledneho
roka dr2an6 do solatnosti 0,00 €

0statne realizovatel'n6 cenn6 oaoiere
0,00 €

0bstardvanie kr6tkodobdho flnandneho maretku
0,00 €

Kritkodob! finan6nf majetok spolu 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Tabufka i. 3

Tabul'ka i. 2

(7) QPrehlad opravnychpoloziekkz6sob6m,pridomsauvadzaichstavnazadiatkubeindho0dtovn6hoobdobia,tvorba,zniZeniealebozudtovanie
opravnych poloZiek podas beZn6ho udtovneho obdobia astav na konci beZn6ho rjdtovn6ho obdobia, ako ai d0vod tvorby, zniZenia alebo
z0dtovania opravnlch poloZiek k zesobam. @ Zladen

Tabul'ka k il. lll ods. 7 o v!,voji opravnlch poloiiek k zisob6m

(8) @ Opis vyznamnfch pohl'addvok v nadviiznosli na poloZky s0vahy a v dlenen i na pohl'adavky za hlavnu dinnost a podnikatel'sku dinnost'.

$ bezvyiznamn6

(9) Q Prehl'ad opravn:lch poloZiek k pohl'ad6vkam, pridom sa uvAdza ich stav na zadiatku beZneho [dtovn6ho obdobia, tvorba. zniienie alebo
zudtovanie opravnych polo2iek podas beZn6ho 0dtovn6ho obdobia a stav na konci beZneho 0dtovneho obdobia, ako aj dOvod tvorby, zniienia
alebo ztidtovania opravni/ch polo2iek k pohl'ad6vkam. @ Ziadne

Tabulka k il. lll ods.9 o vyvoji opravn!,ch poloiiek k pohl'adlvkam

(

Kr6tkodob! finandnf majetok
ZvliSenie/ zniienie hodnoty

(+/.)

Vplyv ocenenia na vfsledok
hospodirenia bein6ho

Idtovn6ho obdobia
Vplyv ocenenia na vlastn6 imanie

Majetkovd cennd papiere na obchodovanie

Dlhov6 cenne papiere na obchodovanie

0statn6 realizovatel'nd cenne papiere

Kritkodobf financni majetok spolu

Druh z6sob
Stav na zadiatku

bein6ho riitovn6ho
obdobia

Tvorba opravnej
poloiky (zvf5enie)

Zniienie opravnej
poloiky

Z06tovanie opravnej
poloiky

Stav na konci
bein6ho udtovn6ho

obdobia
Nedokonden6 vyroba a polotovary

vlastner v\irobv

Vyrobky

Zuieral.tl

Tovar

Poskytnuty preddavok na zasoby

Z6soby spolu

Vlznamn6 pohlhdiivky 0pis Suma

podnikatelske dinnost' pren6jom nebytovych priestorov vr6tane energii z roku 2013 3320,00 €

cinnost klubu prispevok zo SZIH na Start zahr.hr6iov - hokej 2367,00 €

Druh pohl'adavok
Stav na zadiatku

bein6ho ridtovn6ho
obdobia

Tvorba opravnej
poloiky (zvliSenie)

Zniienie opravnej
poloiky

Zridtovanie opravnej
poloiky

Stav na konci
bein6ho 0dtovn6ho

obdobia

Pohlad6vky z obchodn6ho styku

0statn6 pohl'ad6vky

Pohladavky vodi idastnikom zdruZeni

Ind pohl'ad6vky

Pohl'adevky spolu



(

(10) Q Prehl'ad pohl'adavok do lehoty splatnostr a po lehote splatnosti. Q 2iadne

Tabul'ka k 6/,. lll ods. 10 o pohl'adivkach do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti

Prehl'

(12) Opis a vy5ka zmien vlastnfch zdrojov krytia neobein6ho majetku a obe2n6ho majetku podl'a poloZiek stvahy zabeLnd 0dtovne obdobie, a to

a) opis z6kladn6ho imania, nadadn6ho imania v nad6ci6ch, vy6ka vkladov zakladatel'ov alebo zriad'ovatel'ov, prioritnjr majetok v neziskovych
organiz6ci6ch poskytuj0cich v5eobecne prospe5ne sluZby, prevody zdrojov z fondov 0dtovnej jednotky a podobne; za jednotliv6 polo2ky sa
uvddza stav na zadiatku beZneho udtovn6ho obdobia, jednotlive prirastky, ibytky, presuny a zostatok na konci beZneho udtovn6ho obdobia,

b) opis jednotlivych druhov fondov, ktor6 tvori Idtovn6 jednotka, stav na zadiatku be2n6ho udtovn6ho obdobia, prirastky, ubytky, presuny
a zostatok na konci beZn6ho [dtovn6ho obdobia.

Tabulka k il. lll ods. 12 o zmendch vlastnych zdrojov krytia neobein1ho maietku a obein6ho majetku

(13) Informdcia o rozdeleni 0dtovneho zisku alebo vysporiadani udtovnej straty vykazanej v minulych udtovnlch obdobiach

Tabulka k il. Ill ods.13 o rozdeleni ittovn6ho zisku alebo vysporiadani iitovnej straty

(

Stav na konci

bein6ho irdtovn6ho obdobia
bezprostredne predch6dzajiceho iitovn6ho

obdobia

Pohl'ad6vky do lehoty splatnosti 310,00 € 2423,00 €

Pohl?d6vky po lehote splatnosti 17704,00 € '19147.00 €

Pohl'ad6vky spolu 18014,00 € 21 570,00 €

ad vyznamnych poloztek oasoveh0 r0zlisenia nakladov budScich obdobi a prijmov bud0cich obdobi. E1 bezvVznamne
Vfznamn6 poloiky iasov6ho rozliSenia
nikladov Opis Suma

. casov6 rozliSenie n6kladov poistn6 na SMV, podpora PoHoDA, z6vazok leasing 6453,00 €

. prumy budircich obdobi

Stav na zadiatku
bein6ho

idtovn6ho
obdobia

Prirastky
(+)

Ubytky
(-)

Presuny
(+, t

Stav na konci
bein6ho

IEtovn6ho
obdobia

lmanie a fondy

26kladn6 imanie 0,00 €

z lono:
. nadadne imanie v nad6cii 0,00 €

vklady zakladatel'ov 0,00 €

o prioritnj, majetok 0,00 €

0,00 €

Fondy tvoren6 podla osobitneho predpisu 0,00 €

Fond reprodukcie 0,00 €

0ceriovacie rozdiely z precenenia majetku a zErvdzkov 82797,00 € 21719,00 € 104516,00 €

Fondy zo zisku

Rezervni fond 0,00 €

Fondy fuoren6 zo zisku 0,00 €

0statn6 fondy 0,00 €

Nevysporiadan! vlsledok hospod6renia minulf ch rokov 93411 ,00 € 4313,00 € 5,00 € 9771 9.00 €

Vlsledok hospod6renia za ridtovne obdobie 431 3,00 € 5740,00 € 1 0053,00 €

Spolu r 80521 ,00 € 31772,00 A 5,00 € 0,00 € 212288,00 €

Ndzov poloiky Bezprostredne predchidzajlce udtovn6 obdobie

Udtovnjr zisk 431 3,00 €

Rozdelenie uitovn6ho zisku

Pridel do ziikladneho imania

Pridel do fondu tvoren6ho podl'a osobitn6ho predpisu

Pridel do fondu reprodukcie

Pridel do rezervn6ho fondu

Pridel do fondu tvoreneho zo zisku

Pridel do ostatnich fondov
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Uhrada straty minulych obdobi

Prevod do soci6lneho fondu

Prevod do nevysporiadan6ho vfsledku hospod6renia minulych r0kov 4313,00 €

lne

Uctovne strata

Vysporiadanie 06tovnej shaty

Zo zakladn6ho imania

Z rezervn6ho fondu

Z fondu tvoren6ho zo zisku

Z ostatnich fondov

Z nerozdelen6ho zisku minulych rokov

Prevod do nevysporiadandho vfsledku hospodarenia minullch rokov

lne

(14) Opis a vyska cudzich zdrojov, a to:

a) O idaje o jednotlivjrch druhoch rezerv, ktor6 tvori udtovna jednotka; uv6dza sa stav rezerv na zacialku be2n6ho uctovneho obdobia, ich tvorba,

zni1enie, pouiitie alebo zruienie podas be2n6ho 0dtovneho obdobia a zostatok rezervy na konci be2n6ho udtovndho obdobia, pridom sa

uvedie predpokladany rok pouzitia rezervy Q bezvyznamne

Tabul'ka k il. lll ods. 14 pism. a) o tvohe a pouiiti rezerv

b) Q udaje o vyznamnych polo2k6ch na 0dtoch 325 - Ostatne zdvAzky a 379 - Ine zdvdzky', uvddza sa zadiatodny stav, prirastky, t.tbytky

- a konedny zostatok podl'a lednotlivlich d ru hov zavbzkou , O bezvVznamn6

(

d) @ prehl'ad o vfSke z6vdzkov podl'a zostatkovej doby splatnosti v dleneni podl'a poloZiek sivahy Q bezvyznamn6

1. do jedn6ho roka vretane,

2. od jedneho roka do piatich rokov vrAtane,

3. viac ako pat rokov

Druh rezervy
Stav na zadiatku

bein6ho
tdtovn6ho obdobia

Tvorba rezerv Pouiitie rezerv
Zruienie alebo
zniienie rezerv

Stav na konci
bein6ho

tdtovn6ho obdobia

Jednotlivd druhy krartkodobych zak0nnych

rezerv
0.00 €

Jednotliv6 druhy dlhodobj,ch zakonnych rezerv 0,00 €

ZAkonnb rezervy spolu 0.00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0.00 €

Jednotliv6 druhy kratkod0blich ostatnych rezerv 3750.00 € 5250,00 € 750,00 € 8250.00 €

Jednotliv6 druhy dlhodobfch ostatnych rezerv 0,00 €

Ostatn6 rezervy spolu 3750,00 € 5250,00 € 750,00 € 0,00 € 8250,00 €

Rezervy spolu 3750,00 € 5250,00 € 750,00 € 0,00 € 8250,00 €

Vyznamn6 poloiky ostatnj'ch a infch z|vdzkov ZadiatodnY stav Prirastky Ubytky Konednli' zostatok

odmeny Sportovlich odbornikov 3205,00 € 59801,00 € 5741 7.00 € 5589,00 €

odmeny Sportovcov 0,00 € I 8790,00 € 16945,00 € 1845.00 €

preplatenie nirkladov anehrady za strafu iasu dobrovol'nikov 532,00 € 28142,00 € 28674,00 € 0.00 €

0,00 €

0.00 €

0,00 €

c) S prehl'ad o vySke z6viizkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti, @ bezv'i'znamne



Tabul'ka k il. lll ods. 14 pism. c) a d) o z6vdzkoch

Druh z6vdzkov
Stav na konci

bein6ho riitovn6ho obdobia
bezprostredne predchiidzajiceho

!ctovn6ho obdobia
Z6viizky po lehote splatnostr 15176,00 € 16'150.00 €

Zavaizky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedneho roka 8077,00 € 1 7664,00 €

K16tkodobd z6vezky spolu 23253,00 € 33814,00 €

ZAuttzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedn6ho do piatich rokov vrdtane 17270,00 € 9,00 €

Zdviizky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako paf rokov

Dlhodob6 ziivilzky spolu 17270,00 € 9,00 €

Krdtkodob6 a dlhodob6 z6vdzky spolu 40523,00 € 33823,00 €

e) Q prehl'ad o z6vezkoch zo socielneho fondu; uvddza sa zadiatodny stav, tvorba a derpanie socialneho fondu podas udtovneho obdobia
a zostatok na konci tdtovneho obdobia, QZiadne

Tabul'ka k il. lll ods. 14 pism. e) o vyivoji socidlneho fondu

(

(

f) @ prehl'ad o bankovych uveroch, p02idkach a n6vratnyi,ch finandnlch vlpomociach s uvedenim meny, v ktorej boli poskytnut6, druhu, hodnoty
v cudzej mene a hodnoty v eurAch ku driu, ku ktoremu sa zostavuje udtovn6 z6vierka, vf5ky 0roku, splatnosti a formy zabezpedenia,

O ziadne

Tabul'ka k il. Ill ods. 14 pism. f) o bankovych iveroch, piiiikitch a n6vratn,lch finani,nych v,fpomociach

(15) @ Prehlad o vfznamnjrch polo2k6ch vynosov budrjcich obdobi v dleneni najma na Q Ziadne
a) zostatkov0 hodnotu bezodplalne nadobudnut6hodlhodobeho majetku,
b) zostatkovu hodnotu dlhodob6ho majetku obstaran6ho z dot6cie,
c) zostatok nepouZitej dotdcie alebo grantu,

d) zostatok nepouZitej dasti podielu zaplatenej dane,
e) zoslatkovu hodnotu dlhodobeho majetku obstaranOho z podielu zaplatenej dane,
f) zostatok nepou2it6ho peria2n6ho plnenia na zdklade zmluvy o sponzorstve v Sporte (d'alej len,,sponzorsk6"),

S) zostatkova hodnota dlhodob6ho majetku obstaran6ho zo sponzorsk6ho.

Soci6lny fond Bein6 fdtovn6 obdobie
Bezprostredne predch6dzajlce iitovn6

obdobie

Stav k prv6mu dliu rldtovn6ho obdobia 9,00 € 45,00 €

Tvorba na t'archu nakladov 52,00 € 72.00 €

Tvorba zo zisku

e erpanie 27 ,00 € r08,00 €

Stav k posledn6mu driu ri6tovn6ho obdobia 34,00 € 9,00 €

Druh cudzieho zdroia Mena V1i5ka 0roku v % Splatnost'
Forma

zabezpedenia

Suma istiny na

konci bein6ho
0dtovn6ho
obdobia

Suma istiny na

konci
bezprostredne

predch adzajIceho
0itovn6ho
obdobia

Kratkodobi bankovi irver

P62idka EUR 0 20827,00€ 40227,00 €

N6vratn6 fi nandnd uj'pomoc

Dlhodob!' bankovY fver

Spolu 20827 ,00 € 40227,00 €

g) @ prehlad o vyznamnych polo2kdch dasov6ho rozli5enia vyidavkov bud0cich obdobi. $ bezvVznamn6

Vyznamn6 poloiky dasov6ho rozliSenia
v'idavkov bud0cich obdobi

Opis Suma

Mgr.Zolt6nHeister H+H pren6jom telocvidne 1499,00 €

Kysel Tomiii trdner h6dzane.j 817,00 €

Asoci6cia rozhodcov SZH n6klady na rozhodcov a deleg6tov - ztpasy hidzantt 406,00 €



Tabul'ka k il. lll ods.15 o vyznamnych poloik6ch vynosov budicich obdobi

Poloiky vinosov bud0cich obdobi z ddvodu

Stav na konci
bezprostredne

predchedzajiceho

idtovn6ho obdobia

Prirastky Ubytky
Stav na konci

beZn6ho uctovn6ho
obdobia

bezodplatne nadobudnut6h0 dlhodobdho majetku 1 0000,00 € 2501 ,00 € 7 499.00 €

dlhodob6ho maietku 0bstaran6ho z dotdcie 20605,00 € 751,00 ( 19 854,00 €

dlhodob6ho maietku obstarandho z finandn6ho daru 0,00 €

dot6cie zo Stdtneho rozpodtu alebo z prostriedkov Europskej Inie 62307,00 € '1841 1 ,00 € 62307,00 ( 1841 1 ,00 €

dot6cie z rozpodtu obce alebo z rozpoetu vysSieho 0zemndho celku 0,00 €

grantu 0,00 €

podielu zaplatenej dane 0,00 €

dlhodob6ho majetku obstaran6ho z podielu zaplatenej dane 0.00 €

sponzorsk6ho v Sporte 0,00 €

dlhodobrlho majetku obstaraneho zo sponzorskdho 0,00 €

ostatne 1 000.00 € 6600,00 € 1 267,00 ( 6333,00 €

(16) O UOaje o majetku prenajatom formou finandndho prenejmu, a to O Ziadne

a) celkov6 suma dohodnutych platieb ku dnu, ku kloremu sa zostavuje idtovn6 z6vierka, v dleneni na istinu a finandny naklad,

Suma istiny Finandnf n6klad

9822,00 € 3027,00 €

b) suma istiny a finandneho n6kladu podl'a doby splatnosti

1 daiedneho+o*e-wtitonq
2. od.jedn6ho roka do piatich rokov vr6tane,

3. r,4.as akop6frokov.

Tabulka k eL il ods.16 o majetku prenaiatom formou finantn6ho preniljmu

ct. tv
Inform6cie, ktor6 dopifiajf a vysvetl'uj0 ridaje vo vikaze ziskov a str6t

Prehl'ad trZieb za vlastne vykony a tovar s uvedenim ich opisu a vydislenim hodnoty lr2ieb podl'a jednotlivych hlavnych druhov

vyrobkov, slu2ieb hlavnej dinnosti a podnikatel'skej dinnosti 0dtovnej jednotky.

)rehl'ad triieb za vlastn6 vikony a tovar Hlavni dinnost' Podnikatel'sk6 dinnost'

zapoirdanie svetelnej tabule a vzdelevanie v oblasti Sport.vj'2ivy 420,00 €

(2) @Opisavydisleniehodnotyvfznamnychpoloiiekprijatychdarov,osobitnychvynosov,z6konnychpoplatkovainfchostatnychvfnosov.Q bezvyznamn6

Opis viznamnich poloiiek prijatfch darov, osobitnfch vfnosov, z6konnfch poplatkov a inich ostatnich
VVNOSOV

Suma

prijat6 dary od fyzicki,ch osob a dlensk6 prispevky 72375,00 €

v!'nosy zo sut'aii a vlchovn6ho 15080,00 (

prilat6 dary - Kaufland poukirZky na vfZivu Sportovcov, darovany dopr.prostriedok - odpisy 3468,00 €

(1)

ZAudzok

Stav na konci
bezprostredne

predchddzajIceho
idtovn6ho obdobia

lstina Finandnf ndklad
Stav na konci

bein6ho irdtovn6ho
obdobia

Celkov6 suma dohodnutVch platieb 21 1 19,00 € 8965,00 € 30085.00 €

do jedneho roka vratane

od jedn6ho roka do piatich rokov vrAtane 2111900€ B965,00 € 30085,00 €

viac ako p6t rokov



(3) $ Prehlad dotdcii a grantov, ktor6 0dtovna jednotka prrjala v priebehu bein6ho udlovn6ho obdobia. Q Ziadne

Prehl'ad dot6cii a grantov Suma

dotdcia na cinnost'klubu MV SR + prevod z r.2017 304358,00 €

dotacia na prevenciu oroti kriminalite MV SR 21409,00 €

dot6cia z hl.mesta SR - vodn! slalom, hedzna 1 200,00 €

dotecia z BSK - vodnV slalom. h6dzana 4500,00 €

dotdcia z MC Bratislava Petrzalka - podpora deti a ml6de2e pre vel'ke kluby 1 6088,00 €

Opis vfznamnlch poloiiek finaninfch vlinosov Suma

celkovd hodnota kurzov!,ch ziskov

hodnota kurzovich ziskov ku driu 0dtovnej zdvierky

. ostatn6

(a) Q Opis a suma vyznamnych poloZiek finandnych vynosov; uvadza sa aj celkov6 suma kurzovych ziskov, pridom osobitne sa uv6dza hodnota
kurzovlch ziskov udtovan6 ku driu, ku ktor6mu sa zoslavuje 0dtovn6 z6vierka. O bezvyznamn6

(

(

(5) O Opis a vydislenie hodnoty vyznamnych polo2iek n6kladov, nakladov na ostatn6 sluZby, osobitnych n6kladov a inych ostatnych n6kladov

Q bezvyznamn6

(6) @ Prehl'ad o udele a vy6ke pouZitia podielu zaplatenej dane za beZn6 0dtovn6 obdobie. $ ZiaOen

Tabul'ka k il. lV ods.6 o irdele a vyike pouiitia podielu zaplatenej dane

(8) O V udtovnej jednotke, ktorarn6 povinnost' overenia udtovnej z6vierky auditorom, sa uvedie vymedzenie a suma nakladov za udtovne obdobie
v dleneni na neklady za Q nem6 povinnost'

a) overenie 0dtovnej z6vierky,
b) uist'ovacie auditorske sluZby s vynimkou overenia idtovnej zavierky,
c) danove poradenstvo

d) ostatn6 neauditorske sluZby.

(Z) O Opis a suma vyznamnlich polo2iek finandnych n6kladov; uv6dza sa aj celkova suma kurzovych str6t, pricom osobitne sa uv5dza hodnota
kurzovych str6t udtovan6 ku driu, ku ktordmu sa zostavu.je 0dtovn6 z6vierka, @ bezvyznamn6

0pis vfznamnfch n6kladov, n6kladov na ostatn6 sluiby, osobitn6 n6klady a in6 ostatn6 n6klady Suma

Sportovt' materiel
1 26591 ,00 €

ndklady na Startovne, vychovn6, rozhodcov, delegetov 44430,00 €

ubytovanie a cestovn6 - sut'aie, s[rstredenia 1 20909,00 €

prenejmy Sportovisk, spotreba energii, sluZby spojene s prendrjmom 1 25897,00 €

odmeny iportouj,ch odbornikov, hriidov, n6hrada za stratu casu dobrovol'nikov 96631,00 €

preprava Sportovcov, pren6jom mikrobusov 28278,00 €

spotreba energie. opravy a udrZiavanre 1 0933,00 €

zdravotni sluZba, regener6cia, propag6cia, prirvne sluiby, poistn6, odpisy, mzdy 64556,00 €

U6el pouiitia podielu zaplatenej dane
Pouiit6 suma z bezprostredne

predch6dzailceho ridtovn6ho obdobia
Pou2ita suma bein6ho

0dtovn6ho obdobia

podpora Sportu deti a mlddeie 21275,00 € 30796,00 €

Zostatok podielu zaplatenej dane bein6ho 06tovn6ho obdobia 0,00 €

0pis vliznamnlch poloiiek finaninjrch nikladov Suma

celkov6 hodnota kurzov'ich strlrt

h0dnota kurzowch strdt ku driu !dtovnej zirvierky

ostatne
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fabul'ka k tl. lV ods. 8 o nikladoch vynaloienych v sriyis/osfi s au ditom iitovnei z|vierky

Jednotliv6 druhy nekladov za Suma

overenie idtovnej z6vierky 958,00 €

uist'ovacie auditorsk6 sluiby s vfnimkou overenia 0dtovnej zavierky

danove poradenstvo

ostatn6 neauditorske sluZby

Spolu 958,00 €

ct. v
Opis ridajov na pods0vahovlch 0ctoch

Q Vyznamne poloZky prenajat6ho majetku, majetku prijateho do uschovy, odpisan6 pohl'ad6vky a pripadn6 d'alsie polo2ky. @ bezvtznamne

Vlznamn6 poloiky Hodnota maietku

0t. vt
DalSie informdcie

(1) Q Opis a hodnota inych aktiv, ktorimi sa r6zumie moin j, majetok, ktoni vznikol v ddsledku mrnulich udalosti a ktor6ho existencia alebo vlastnictuo zavisi od toho, di

nastane alebo nenastane jedna alebo viac neistych udalosti v buducnosti, ktorych vznik nez6visi od udtovnej jednotky; ti'mito inimi aktivami s0 napriklad pr6va zo

_ servisnich zmluv, poistnyih zmluv, koncesion6rskych zmltv, licendnj,ch zmltv, prdva z investovania prostriedkov ziskanlich oslobodenim od dane z prijmov

Q ziadne

Opis infch aktiv Hodnota

(2\ Oopi, u hodnota inlch pasiv vyplfvajucich zo sudnych trqh0dnuti, z poskytnutich zAruk, zo vSeobecne zbudznych pr6vnych predpisov, z ruienia podl'a

jednotliv!,ch druhov rudenia: takimito inymi pasivami su: C,, zla0ne

a) 
- 

moina povinnost, ktorir vznikia ako dOsledok minulej udalosti a ktorej existencia zhvisi od toho, di nastane alebo nenastane jedna alebo viac neist'ich udalosti

v budicnosti, ktoni'ch vznik nez6visi od itdtovnej jednotky' alebo

b) povinnost, ktora vznikla ako dosledok minulej udalosti, ale ktord sa nevykazuje v stvahe, pretole nie je pravdepodobnd, ie na splnenie tejto povinnosti bude

potrebn!'0bytok ekonomickych tZitkov, alebo viska tejto povinnosti sa neda spol'ahlivo ocenif.

Opis inich pasiv Hodnota

(3) O Opis vyiznamnyich poloiiek ostatn!,ch finandnlchXgvinnosti, ktore sa nesledulir v tdtovnictve a neuv6dzajt sa v s0vahe; pri kaidej polo2ke sa uvadza jej opis,

v!,ska a 0daj, di sa tyka spriaznenych osdb, a to L) bezvvznamne

a) povinnost'z devizor,nj'ch terminovanlch obchodov a inj'ch finandnych derivetov,

b) Povinnost z oPdnj'ch obchodov,

ci zdkonn6 povinnost'alebo zmluvne povinnost'odobrat urdit6 produkty alebo slu2by, napriklad z dod6vatelsklch alebo 0dberatetskych zmluv,

d) povinnost z leasingovlch, nirjomnfch, servisnj,ch, poistnych, koncesion6rskych, liceninych zml0v a podobnych zml[v,

e) ind povinnosti.

Opis vfznamnfch poloZiek ostatnich finandnlch povinnosti V!5ka Spriaznen6 osoby



(4) O Prehfad nehnutelnych kult0rnych pamiatok, ktor6 s0 v spr6ve alebo vo vlastnictue 0dtovnej jednotky. @ 2iadne

(5) 0 hformacie o v!'znamnfch skutodnostiach, ktor6 nastali medzi driom, ku ktor6mu sa zostavu.je irdtovnii z6vierka a driom jej zostavenia. @ bezviznarnnd

f'
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DANovE pnlzNANtE
K DANI z pnilvov PRAVNICKEJ oSoBY

podl'a z5kona d. 595/2003 Z. z. o dani z pr'rjmov
v zneni neskor5ich predpisov (d'alei len ..ziikon"l

il]ililililililtffiilililI] -l

C

C

predprsov (d'alej len .,zakon"

Ciseln6 0daje sa zarovn6vajri vpravo, ostatn6 ridaje sa pi5u zl'ava. Nevyplnen6 riadky sa ponech6vajri pr6zdne.
Udaje sa vyplrlair: paliikovlim pismom (podl'a tohto vzoru), pisacim strojom alebo tladiarriou, a to diernou alebo tmavomodrou farbou,Alisio r r eH i,t K ttvtN0p0Ri r 0 v x v i 0 | 2 34s 67 B9
lQlJ- Dariov6 identifikadn6 dislo

2020899496
Pfl- tOo fo3l- Pravna forma

00681989 701

Druh daiov6ho priznania

X danove priznanie

opravn6 danov6 priznanie

dodatodn6 dariov6 priznanie
(vyznaii sa x)

Za zdariovacie obdobie

o001.01.2018
do31.12.2018

@- sx runcr

93.12 0 |'Jil#;, e truruosrl sPoRrovvcH KLUBov
ainnost'

I. dASt'- UDAJE O DANOVNIKOVI

| 
,@- OocnoOn6 meno alebo n6zov

lSportovf klub poll cie Bratislava

_$i_Qto_ $etl p_gg|q11q d"afoygho priznania na uzemt Slovenskej repu6iikv aieooVtehraildi
lQbl- Ulica ffi- s0pisne/orientadn6 disloz(PoRoZsrn 8
@- ese @- onec tT0l_ Stat

S5lOl BRATISLAVA
[_]J- Telefonne dislo lfl- Emailovd adresa / Faxov6 dislo

+ 4219 O 5 8 8 627 5 PISAROVA@SCPOLICIE.SK
Ekonomick6, person6lne alebo in6 prepojenie (vyznael sa
podl'a $ 2 pism. n) z6kona so z6visllimi osobami
Platitel'dane z pridanej hodnoty k posledn6mu driu
zdariovacieho obdobia
Rodn! obrat za zdafiovacie obdobie presiahol 50O 000 eur

Polovidn6 vf5ka dariovej licencie podl'a g 46b ods. 3 zdkona

Neplatenie dafiovej licencie podl'a $ 46b ods. 7 zbkona

Uplatnenie oslobodenia podl'a 5 13a alebo g 13b z6kona

Uplatnenie osobitn6ho sp6sobu zahrnovania kurzovlch
rozdielov do z6kladu dane podl'a $ 17 ods. 17 zAkona
Ukondenie uplatriovania osobitneho sp6sobu zahrnovania
kurzovlTch rozdielov do zdkladu dane podl'a g 17 ods. 17 zAkona
Dariovnik s obmedzenou dariovou povinnosfou (nerezident)
podl'a $ 2 pism. e) tretieho bodu z6kona a podl'a prisludn6ho
dl6nku zmluvy o zamedzeni dvojit6ho zdanenia
Zapoditanie dafrovej licencie podla $ 46b ods. 5 a g S2zk zAkona

Sqqllult" -qtglelup:?9-<f9fle- [n l|z_g!It s!qyen.!glgpygl{<y,-,<qktgr_!l9. yylgjilr t "d 
dane ate6o oanoG;trt;T

ItQl- utica -----lfil_ s0p".67"r,""i"*e eiir"

l@- esd @- ooec ll Z - Podet stiilych prev6dzkarni

1) Vypha sa, len akdaiovnik nem6 sidlo na tizemiSlovenskej republiky.

Zhznamy dafiov6ho 0radu

Mlesto pre evidendn6 6islo Odtladok prezentadnej pediatky dariov6ho [rradu

MF/011703t2018-721



f 
DPPovls_z

lilllllil]|ililililililt ilt -l
E A onrvr 

,

Popis poloZky t:",*,:"*" udaje v eur6ch
Vlsledok hospoddrenia pred zdanenim [$ 17 ods. 1 zekona (zisk +, strata -)]
alebo rozdiel medzi prljmami a vlTdavkami (lll. dasf - r. 3 tabul'ky F alebo r- 1

tabul'ky Cl alebo r. 1 tabul'ky C2 alebo r. 3 tabul'ky G2) alebo upravenf
vfsledok hospod6renia (lll. dast'- r. 4 tabul'ky G3)

I UUI

+ 10053,37
a alebo rozdiel medzi priimami a ml

Sumy, ktor6 neopr6vnene zni2ili prijmy vr6tane rozdielu podl'a $ 17 ods. 5
zlkona a sumy neperiaZnych plneni, ak nie s[ sicast'ou sumy v r. 100

Vldavky (ndklady), ktore nie s[ dariovfmi vidavkami podl'a $ 21 alebo
g 21a z6kona alebo ktor6 boli vynaloZen6 v rozpore s $ 19 zSkona, okrem
sim uvedenVch v r. 140,150 a 180 (tabul'kaA- lll. dasf)

635666.79
Sumy podi'a $ '17 ods. 19 zdkona, ktor6 neboli zaplaten6 do konca
zdariovacieho obdobia

Rozdiel, o ktonj'odpisy hmotn6ho majetku uplatnen6 v Uatovnictve
prevy5uj0 dafiov6 odpisy tohto majetku (tabul'ka B - lll. Cast')

Uprava (zvliSenie) z6kladu dane pri zru5eni dariovnika s likvid6ciou, pri
vyhldseni konkurzu (S 17 ods. B z6kona), predaji podniku ($ 17a zSkona),
neperiaZnom vklade ($ 17b a 17d zAkona) alebo zruSeni bez likvid6cie
($ 17c a 17 e zbkona

Ostatn6 poloZky zvy5ujfce r. 1 00, neuveden6 v r. 110 a2 170

Medzisf det
(r. 110 + r. 130 + r. 140 + r.150 + r. 170 + r.180) 635666,79
Poloiky zniiujrice vfsledok hospod6renia alebo rozdiel medzi prijmami a vfdavkami
Prijmy, ktor6 nie s{t predmetom dane podl'a $ '12 ods. 7 z6kona, ak s[
s0cast'ou sumy v r. 100 a prijmy nezahrfiovan6 do z6kladu dane podl'a $ 17
ods. 3 oism. a) z6kona
Prijmy, ktor6 nie s! predmetom dane u dariovnikov nezalo2enlch alebo
nezriadenlch na podnikanie (S 12 ods. 3 z6kona), ak s0 stdastou sumy
v r. 100 a nie s0 uvedend v r. 210

a2v1 30795,97
Prijmy osloboden6 od dane podl'a $ 1 3 z{kona, ak sil sridast'ou sumy v r. 1 00

lJu, 6147Tg,g5
Prijmy oslobodene od dane podl'a $ 13a a '13b z6kona, ak s[t s0dast'ou
sumy v r. 100 (2r.3 prilohy k S 13a a $ 13b zdkona) ,

Rozdiel, o ktorll,dariov6 odpisy hmotn6ho majetku prevy5uj0 odpisy tohto
majetku uplatnene v 0dtovnictve (tabul'ka B - lll. dasf)

Prijmy osloboden6 od dane podl'a $ 13c z6kona, ak st sildast'ou
sumy v r. 100

Sumy podl'a $ 17 ods. l9zikona vzneni ldinnom do 31. decembrc2014,
podl'a $ 52 ods. 12 a $ 17 ods. 19 zAkona, ktor6 boli zaplaten6
v zdafiovacom obdobi. ak nie si sfdast'ou sumv v r. 1 00

t

Uprava (zniienie) ziikladu dane pri zru5eni dafiovnika s likvid6ciou,
pri vyhldseni konkurzu ($ '17 ods. 8 z6kona), predaji podniku (S 17a zekona),
nepefiaZnom vklade (S 17b a 17d zdkona) alebo zruSeni bez likvid6cie
($ 'l7c a 17e z6kona)

Ostatne pofoZky znizujdce r. 1 00, neuveden6 v r. 210 a2 280
/qt ll

5 2,Avtv-

Medzisfdet
(r. 210 + r. 220 + r. 230 + r. 240 + t. 250 + r. 260 + r. 270 + r. 280 + r. 290) 'uu, 64s580,16
Pofoikv upravui(ce z{klad dane alebo daiovti stratu

Zaklad dane (+) alebo dafiov6 strata (-)
(r. 100 + r. 200 - r. 300 + r. 10 tabul'ky H)

t9_1-]

+ 140,00
Sumy podl'a $ 17 ods. 34 a 35 zakona

Suma dlenskych prispevkov podl'a $ 19 ods. 3 pism. n) z6kona, ktor6 si
sidasfou sumy v r. 1 00, prevySujtica v ihrne 5 o/o zo zekladu dane
uveden6ho v r. 301; ak suma 5 o/o zo zAkladu dane uveden6ho v r. 301
presiahne 30 000 eur, uvlrdza sa suma prevySujitca 30 000 eur

Suma v1i'davkov za alkoholick6 nepoje podl'a $ 21 ods. 1 pism. h) tretieho
bodu z6kona, ktor6 sri ako reklamnf predmet s0dastbu sumy v r. 100,
prevyiujrica v 0hrne 5 o/o zo zAkladu dane uveden6ho v r. 301

t

MFt01170312018-721



Suma uhraden6ho sponzorskdho podl'a S 17 ods. 19 pism. h) zAkona, ak
suma v r. 301 < 0 alebo suma uhraden6ho sponzorsk6ho prevy5ujiceho
skutodn6 oouZitie

Suma vfdavkov na obstaranre, iechnick6 zhodnotenie, prev6dzkovanie.
opravy a udrZiavanie motorov6ho vozidla podl'a S 17 odi. 39 z6kona

Suma zni2enia z5kladu dane podl'a $ 17 ods. 37 z6kona pri poskytovani
praktick6ho vyudovania Ziakovi na zeklade udebnej zmluvy

Uhrn zdkladov dane kontrolovanich zahranidnlch spolo6nosti podl'a $ 1 7h
zSkona alebo suma zniZenia zhkladu dane podl'a S 17h ods. 9 ai i1 zitkona

r 
DPPovls_3

ililil]tilIil]ililil]ilt -l

(

C

ZAklad dane alebo dariov6 strata
Zdrklad dane (+) alebo dariovii strata (-) po uprave o poloZky uveden6
v r. 302 a2 3AB
(r.301 + r.302 + r.303 + r.304 + r.305 + r.306 - r.302 + r.308)

J'I UI

+ 140,00
Cast'z6kladu dane alebo dariovej straty vyk6zanej obchodnou
spoiocnost'ou, pripadajdca na komplement6rov komanditnej spolodnosti
alebo na spolodnikov verejnej obchodnej spolodnosti

Uhrn vyiatj'ch prijmov (z6kladov dane) podliehajticich zdaneniu v zahranidi
a danovVch str6t t

ZAklad dane (+) alebo daiovii strata (, po riprave o poloZky uveden6
v r. 320 a 330 (r. 310 - r. 320 - r. 330)

+UUI

+ 140,00
Poloiky odpo6itatel'n6 od z6kladu dane uveden6ho v r. 400

Odpodet dariovej straty najviac do vlsky z6kladu dane uveden6ho v r. 400
(z r.2 stl.8 tabul'ky D - lll. dast')

Z6kfad dane zniien! o odpodet dariovej straty
zaokrthlen! na eurocenty nadol (r.400 - r.4'10)

)UU] 140,00+

Zniienie z6kladu dane

Odpodet vydavkov (n6kladov) na viiskum a vlivoj podl'a $ 30c zdrkona
(z r. 9 prilohy k g 30c z6kona)

o1

Zakfad dane zniien'i o odpodet vfdavkov (niikladov) na vfskum a
vfvoj zaokruhlenli na eurocenty nadol (r. 500 - r.501)

)rc1 140,00+

Sadzba dane a dafi pred uplatnenim 0l'av na dani a uplatnenim zepodtu dane zaplatenej v zahranidi

Sadzba dane (v %)
)cur z 1

Dai pred uplatnenim il'av na dani zaokrfhlen6 na cel6 eurocentv nadol
(r. 510 x r. 550): 100

)uul 29,40
Ul'avy na dani

Ul'ava na dani podl'a

Dari zniien6 o ril'avu na dani
(r. 600 - r. 610)

( u\) 29 ,40
Dai po uplatneni z6podtu dane zaplatenej v zahrani6i
Zttpod,el dane zaplatenej v zahranici
(z r. 6 tabul'ky E - lll. dast')

Dari po ril'av6ch a po z6po6te dane uvedenej v r.710
zaokr[hlend na eurocenty nadol (r. 700 - r. 7'10) 'UUI 29 ,40+

Daiov6 licencia podl'a g 46b a 52zk zAkona

Dariov6 licencia
(S 46b ods. 2,3 a 6 a g 52zk z6kona)

J1 UI

Kladn! rozdiel medzi dariovou licenciou a daiou urdeny na z6podet
v nasleduj0cich zdaiovacich obdobiach (r. 810 - r. 800)

Dariovd licencia na rihradu (ak r.810 > r.800, uv6dza sa suma uveden6
v r. 810, ak r. 810 < 800, uv6dza sa 0)

rual

Z6podet dafiovej licencje z predchedzajfcich zdafiovacich obdobi podl'a g 46b aS2zkzAkonazl
Cast'dane, ktor6 prevyiuje dariovil licenciu
(r. 800 - r. 810)

Kladn! rozdiel medzi dariovou licenciou a dariou z predch6dzajIcich
zdariovacich obdobi urden! na z6podet v prislu5nom zdariovacom obdobi
(z r. 5 stl. 4 tabul'ky K - lll. dasl')

MFt011703t2018-721 J
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Darl po zdpodte dafiovel licencie z predch6clzajIcich zdariovacich obdobi l1
(r. 800 - r. 920) t

2) Telto dast'sa vyphia, ak.je vyplnenli 0daj v r.5 stl.4 tabulky K - lll. dast

p DPPOvIB 4T_
II il||til||ililfi||]tilil| lll -l

Dari upraven6 o preddavky na dai a datiov0 licenciu

Uhrn preddavkov zaplatenich za zdatiovacie obdobie podl'a S 42 a S 51c
ods. I zekona (do lehoty na podanie daiov6ho priznania)

LQLU,

t

Uhrn preddavkov zrazenych na zabezpedenie dane za zdaiovacie
obdobie podl'a $ 44 zdkona ,

Dari vyberan6 zrA2kou pova2ovan6 za preddavok na dai
($ 43 ods, 6 a7 zbkona)

1 030

,

Celkova suma preddavkov na dan
(r. 1010 + r.1020 + r. 1030)

1 0401

,

Dan alebo danov6 licencia [r 800 (ak r. 900 a r. 1000 = 0) alebo r. 900
(ak r. 810 > r. 800) alebo r. 1000 (ak r. 1000 > 0)l

rusur 29,40
Dair z osobitn6ho z6kladu dane podl'a $ 17f zakona
(uvfrdza sa suma z r.29 - lV. dast') ,

oc
o
N

Dari z osobitn6ho zdkladu dane podl'a $ 17f zakona
pri presune do Stetu podl'a $ 1 79 ods. 1 zakona'n'
(uvbdza sa suma z r.30 * lV. dasf)

lv__b_li

,

Dari z osobitn6ho z6kladu dane podl'a $ 17f zdkona
pri presune do in6ho stdtu ako je Stal podl'a $ 17g ods. 1 zAkona'u)
(uvAdza sa suma z r. 31 - lV dast')

Darl z osobitn6ho zakladu dane podl'a S 51e zakona
(uvdrdza sa suma z r. 9 - V dast') t

Celkovdr dari alebo dariov6 licencia
(r. 1050 + r. 1060 + r. 1070)

ludur 29,40
Dai z osobitn6ho z6kladu dane podl'a $ 17f, ktorf datiovnik plati
v spf itkach podl'a $ 17g zAkona (uvbdza sa suma z r. 106112oj ,

Dafi alebo dariovdr licencia na {hradu
(r. 1080 - r 1090 - r. 1040) > 03r

Nedoplatok
dane i+;

l_l__u_qi_ 29 40t'

Daiovy preplatok
(r" 1080 - r. 1090 - r. 1040) < 0

Preplatok
dane (-)

rql
t

2a) elensk)t 5t6t Eur6pskej unie, alebo 5tat, ktoryle zmluvnou stranou Dohody o Europskom hospod:lrskom priestore, ak so Slovenskou republikou alebo Europskou
Iniou tento Stet uzavrel dohodu o vz6jomnej pomoci pri vym6hani daliov]ich pohl'adevok.

2b) Riadok 1 090 sa vypirla, ak ide o daiiovn ika, ktorli sa daR z osobitn6ho zdrkladu dane podl'a $ 1 7f ziikona 2 r. 1 06'1 rozhodol platit' v spl,rtkach podl'a $ '1 79 ods. 1

26kona a tdto skutodnost'sa deklarule aj vyplnenim Vlll. dasti daioveho priznania.
3) Dari na 0hradu sa neplati, ak nepresiahne 5 eur, a to aj vtedy, ak daRovnik vyuZije postup podl'a S 50 zAkona, pridom v tomto riadku sa uvddza nula.

Dafi na uiely urdenia vlSky preddavkov na dati

Dari na 6dely urdenia vlSky preddavkov na dati podl'a $ 42 zAkona
11 101

,

Dodatocn6 daiov6 priznanie

Ddtum zistenia inej dane alebo ine; datiovej straty 20
Darl alebo dariovd licencia
(r. 1 050 predchddzaj[ceho danov6ho priznania)

Zvy5enie (+) alebo z.niZenie (-) dane alebo dariovej licencie
(r. 1050 - r. 112O)

:11,iql

Poslednd zn5ma dariov6 strata (- r.400 predchSdzajuceho daiov6ho
priznania, ak r. 400 predch6dzaj0ceho daiov6ho priznania < 0)

u4_0_l

Zvysenie (+) alebo zniienie (-) daiovej straty
(- r. 400 - r. 1140, akr- 400 < 0 alebo - r. 1140, akr. 400 > 0)

1L5U]

Poslednd zn|ma dan z osobitn6ho z6kladu dane podl'a S 1 7f z6kona
(r. 1060 predchdrdzajlceho daiovdho priznania)

L1 qol

Zv!5enie (+) alebo zniLenie (-) dane z osobitn6ho zdrkladu dane
podl'a $ 17fz6kona (r. 1060 - r. 1160)

Posledndr zn6ma dari z osobitn6ho z6kladu dane podl'a $ 51e zdkona
(r. 1 070 predchadzaj 0ceho da iov6ho priznania)

Zv175enie (+) alebo zniZenie (-) dane z osobitn6ho zdkladu dane
podl'a $ 51e z6kona (r. 1070 - r. 1180)

L r'o.,r o3t2o1.-721 S,r"n.+ J
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lll. dast'- Tabul'ky pomocnlich vj a doplfiuj0cich fdajov
A - Poloiky, ktor6 nie sf dariovlmi vfdavkami (k r. 130 ll. dasti)
Uhrn obstarevacich cien cennlch papierov nezahrriovanlich do dariovlch
vyTdavkov podl'a podmienok ustanoven!,ch v $ 19 ods.2 pism. f) zdkona
v zneni fdrnnom do 31 . decembra 2015 a vstupnych cien cennlch papierov
podl'a $ 25a z6kona nezahriovanich do daiovlch vjrdavkov [$ 19 ods. 2
pism. f) z6konal obstaranlch po 31. decembri 2015

Obstardvacia cena obchodn6ho podielu alebo zmenky prevyiujrica prijem
z predaja [$ 19 ods. 2 pism. g) z6kona] v zneni 0dinnom do 31, decembra
2015 a vstupnej ceny obchodn6ho podielu alebo zmenky podl'a S 25a zdkona
prevySujucej prijem z predaja [g 19 ods. 2 pism. g) z6kona] obstaranich
po 31. decembri 2015

Spotreba pohonnlch l6tok zaf6tovan6 v n6kladoch presahuj0ca sumu urden[r
na z6klade spotreby pohonnlich l.itok vypoditanej podl'a g 19 ods.2 pism. l)
zekona
Rozdiel medzi menovitou hodnotou pohl'ad6vky alebo jej nesplatenej dasti a
niZSim prijmom zjej post0penia alebo vySkou opravnej poloZky uznanej
za daiovli vlidavok podl'a $ 20 zAkona; ak s[rdast'ou post0penej pohl'ad6vky
je aj jej prisluienstvo, ktore bolo zahrnut6 do zdanitel'nylch prijmov, uv6dza sa
aj rozdiel medzi hodnotou prisluSenstva a ni25im prijmom z jeho post0penia
[$ 19 ods. 3 pism. h)

Odplaty (provizie) za vymiihanie pohl'addvky presahuj0ce 50 % vymo2enej
pohl'ad5vky [S 19 ods. 3 pism. p) z5kona]

Vldavky na reprezent6ciu a reklamn6 predmety podl'a g 21 ods. 1 pism. h)
z5kona okrem alkoholickfch ndrpojov podl'a g 4 ods. 3 zSkona a. 530/2011
Z. z. o spotrebnej dani z alkoholickj

744,65
Mankzi a Skody presahuj0ce prijat6 n6hrady
[$ 21 ods. 2 pism. e) z6kona]

Poskytnut6 dary vrdtane zostatkovej ceny trvale vyraden6ho majetku
darovanim [g 21 ods.2 pism. f) z6kona]

Tvorba opravnich polo2iek neuznand za dariovf vfdavok
[$ 21 ods. 2 pisrn. j) z5kona]

Tvorba rezerv neuznan6 za dafiov,i vlTdavok
podl'a S 21 ods. 2 pism. j) z6kona

Dafiovo neuznan6 vfdavky podl'a S 1 7 ods. 24 zlkona

Obstaravacia cena z5sob vyraden6ho tovaru nezahrnovan6 do daiovlch
viidavkov podl'a podmienok ustanovenlich v $ 21 ods. 2 pism. n) z6kona

Uroky platen6 z fverov a p6Zidiek a sfvisiace v!,davky (ndklady) neuznan6
za daiov6 vlidavky podl'a S 2'la z6kona

Vlidavky (n6klady) vynaloZen6 na prijmy osloboden6 od dane alebo
nezahifran6 do z6kladu dane 634922,14
Vlidavky (n6klady) neuznan6 za dariov6 vfdavky podt'a S 19 ods. 2 pism. t)
ztkona

Ostatn6 vlidavky (n6klady) neuznan6 za dafrov6 vlidavky,
neuveden6 v r. 1 a2 15

Uhrn r. 1 ai 16
(k r. 130 - ll. casti) 635666.79

DPPOvlS_5
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B - Odpisy hmotn6ho majetku

Udtovne odpisy dlhodob6ho hmotn6ho majetku
t

Daiov6 odpisy hmotn6ho majetku

Neuplatnend dast' rodn6ho odpisu prenajat6ho hmotn6ho majetku
[$ 19 ods. 3 pism. a) zSkona]

Odpisy nezahrnut6 v dafiovfch vlidavkoch z d6vodu preruSenia odpisovania
(S 22 ods. 9 z6kona)

Pomern6 dasl'rodn6ho odpisu pri predaji hmotneho majetku
($ 22 ods. 12 zAkona)

Odpisy hmotneho majetku zahrnut6 do z6kladu dane
k.2-r.3 - r.4 + r.5)

L r'0,,, o3t2o.t8-721 Strrn"S 
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Cl - Vfsledok hospod6renia pred zdanenim vyk6zanf daiovnikom, kto4.i nie.je zriadenf alebo zaloien!' na podnikanie
0dtujrici v sristave podvojn6ho ridtovnictva podl'a osobitn6ho predpisuo)

Vfsledok hospoddrenia pred zdanenim spolu z hlavnej nezdafiovanej a

zdaiovanej (podnikatel'skej) dinnosti

1l
+ 10053.37

Vlisledok hospod6renia pred zdanenim
z hlavne.j nezdariovanej dinnosti

1)
+ 9634.25

Vfsledok hospod6renia pred zdanenim
zo zdariovanej (podnikatel'skej) dinnosti

_q,.1

+ 140,00
Ziskzpredaja majetku (S 17 ods. 16 zdkona)

Pt'tjem z n6jomn6ho a prijem z reklAm

4) Opatrenie l\4inisterstva fjnancii Slovenskej republiky z 30. novembra 2005 A.MF12403512005-74, ktori/m sa ustanovuit podrobnosti o postupoch [ldtovania a
udtovej osnove pre Sociiilnu poisfovriu (ozn6menie d. 580/2005 Z. z.) vzneni neskorSich predpisov.

Opatrenie Ministerstva financii Slovenskej republiky z B. augusta 2007 d .MF 11678612007 -31 , ktor!m sa ustanovujti podrobnosti o postupoch tidtovania a rdmcovej
udtovej osnove pre rozpodtov6 organiz6cie, prispevkov6 organiz6cie. Stetne fondy, obce a vy55ae 0zemn6 celky (ozndmenie 6. 41 9/2007 Z. z.'1v zneni neskorSich
predpisov.
Opatrenie Ministerstva financji Slovenskej republiky zo 14. novembra 2007 e.MF12434212007-74, ktonim sa ustanovujt podrobnosti o postupoch Lldtovania a

ridtovej osnove pre 0dtovne jednotky, ktor6 nie sri zaloZene alebo zriaden6 na ridel podnikania (ozn6menie t,.60112007 Z.z.)vzneni neskor5ich predpisov.

C2 - Rozdiel prijmov a vydavkov vyk{zan'! dafiovnikom, ktonj'nie je zriadenyi alebo zaloZen!? ..
na podnikanie ridtujrici v sistave jednoduch6ho ridtovnictva podl'a osobitn6ho predpisu "'

Rozdiel pri.imov a vlidavkov spolu z nezdariovanej dinnosti a zdadovanej
dinnosti

Rozdiel prijmov a vlidavkov z nezdafrovanej dinnosti

Rozdiel prijmov a vydavkov zo zdaiovanej dinnosli

Ziskzpredaja majetku ($ 17 ods. 16 zakona)
a

Prijem z ndjomn6ho a prijem z rekl;im

5) Opatrenie Ministerstva financii Slovenskej republiky z 1. decembra 2010 e- MF12497512010-74, ktorim sa ustanovuju podrobnosti o postupoch irdtovania a' 
podrobnosti o usporiadani, ozna6ovani poloZiek idtovnej z6vierky, obsahovom vymedzeni niektorlich poloZiek a rozsahu 0dalov urdenfch z tldtovnej zAvierky
na zverejnenie pre 6dtovne jednotky 06tuj0ce v ststave jednoduchdho rlatovnictva, kto16 nie sf zaloZen6 alebo zriaden6 na 0del podnikania (oznamenie a.4721201O
Z. z.) v zneni neskorSich predpisov.

D - Evidencia a odpodet straty (k r.410ll.6asti)

Osobitnf odpodet dariovej straty podl'a $ 35a a 35b zSkona d. 366/1999 Z. z. o daniach z prijmov v zneni neskor5ich predpisov

Celkovd vfSka vykdzanej daiovej
straty v zdafrovacom obdobi

dast' odpoditavan6 v prisluinom
zdafrovacom obdobi

zost6vaj0ca dast'na odpodet v
nasledujrjcich zdariovacich obdobiach

Odpodet dariovej straty podl'a $ 30a a 30b z5kona

Zdafiovacie obdobie oo 20
20do

od 20 LJ

20do

Celkov6 vf5ka vykAzanej datiovej
srrary

1

dast'odpoditavanS
v prisluSnom zdaRovacom obdobi

zostdvaj0ca dasf na odpodet v
nasleduirircich zdaiovacich obdobiach

MFt011703/2418-721
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C

Odpodet daiovej straty podl'a $ 30 zdkona Odpodet daiovej straty podl'a $ 30 zdkona

Zdafiovacie obdobie
od

oo

t420
20

od 20 Lc

20do

Celkovd v175ka vyk6zane.j datiovej
straty

1

aasf odpoditavanii
v prisluSnom zdaflovacom obdobi 

6)
,

zost6vajrca dast'na odpodet v
nasledujricich zdafiovacich obdobiach ,

Odpodet dariovej straty podl'a $ 30 ziikona Odpocet dariovej straty podl'a $ 30 zdkona

Zdaiovacie obdobie
oo 20 Ls

20do

20 t-(

20

od

do

Celkovd v!3ka vykdzanej dariovej
slraty 1

, ,

dast' odoocitavan6
v prisluinom zdariovacom obdobi 

6l

zost6vaj[ca das{ na odpodet v
nasleduj0cich zdariovacich obdobiach

SPOLU', [E
Celkov6 v!5ka vyk6zanej dariovej
srrary

dast' odpoditavan6
v prisluSnom zdariovacom obdobi

zost6vaj0ca dasf na odpo6et v
nasledujucich zdaiovacich obdobiach t

6) V stl. 4 ai 7 sa uvedza suma najviac do v575ky lozo sumy uvedenej v r. 1 prislu5n6ho stipca.
7) qano!6 strata alebo jej dast' odpoditavand v prislusnom zdariovacom obclobi sa uvddza najviac do visky uvedenej v r. 400 a ldai z r.2 sti.8 sa prenasa do r. 41 0

E ' Vlipodet dane uznanej na zepodet na daiovli povinnost'v tuzemsku zo zaplatenej dane v zahraniei (k r. 710 ll. dasti)

Z6klad dane uvedenlT v r. 400

Uhrn prijmov (z6kladov dane) podliehaj0cich zdaneniu v zahranici
(zaokr0hlenf na eurocenty nadol)

Pomer prijmov z r. 2 k zAkladu dane v r. 1 v %, (vypoditanli na dve desatinn6
miesta, zaokr0hlenli podl'a S 47 ods. 2zhkona) {r. 2 : r. 1) x 100

Maximelna vyska dane zaplatenej v zahranidi, ktorri je moin6 zapoditat
(zaokrihlend na eurocenty nahor) (r. 700 ll.6asti x r.3): 100

Dah zapf aten6 v zahraniti vzt'ahujirca sa na prijmy uvedend v r. 2
(zaokr0hlen6 na eurocenty nahor)

Darl uznan:l na z5podet
(r. 5 maximiilne do sumy v r. 4)

F . Dopliujrice tidaje

S0det vlnosov z hospod6rskej dinnosti a z finandne.j 6innosti

S0det n6kladov na hospoddrsku 6innost'a finan6nrj dinnosr
t

Vysledok hospodiirenia za 0dtovn6 obdobie pred zdanenim ft. I - r.2\

L r'0,,, o3t2oi.-721 st."n"z J



Gl - Vfsledok hospod6renia vykitzany v individuilnej ridtovnej z6vierke podl'a medzindrodnfch Standardov pre finanin6 vfkaznictvo

Previidzkov6 v1i'nosy a finandn6 vynosyt)
l-l

Prev6dzkov6 n6klady a finandn6 ndrkladys)
,

Vlisledok hospoddrrenia vyk1zany v individu5lnej 0dtovnej zdvierke
podl'a medzin6rodnych Standardov pre finandn6 vlikaznictvo t

gl Narjadenief- ur6psk€ho [aiiamentu a Rady (ES) d. 1606120O2 z 19. jula 2002 o uplatriovani medzin6rodnlch 0dtovnfch noriem (Mimoriadne vydanie U. v. EU,

kap" 1312v.29)v platnom zneni.

;_ 
oeeovta,a
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(

(

G2 - Vlisledok hospod6renia vyklzany podl'a evidencie. v rozsahu a sp6sobom ustanovenim pre sfstavu podvojn6ho tlitov nictva
pb6fa 5 4 ods. 2 zAkona 6..431n0A2 Z. z. o riitovnictve v zneni neskor5ich predpisov

Sridet vlTnosov z hospod6rskej dinnosti a z finandnej dinnosti 
n)

,

S[det n6kladov na hospodArsku dinnost'a finandn0 dinnost'n)
,

Vysledok hospodArenia vykAzany podl'a evidencie v rozsahu a spOsobom

uitanovenlim pre s(stavu podvojn6ho 0ctovnictva podl'a S 4 ods. 2 zakona

o ridtovnictve a.43112002Z' z. v zneni neskoriich predpisov

,) Ako pril"ha d"'i"veho priznania u dafiovnika vykazujtceho vlsledok hospod6renia podl'a medzinArodnlich 0dtovnich Standardov pre finandn6 v;ikaznictvo sa
' prea'ttaOa evidencia v iozsahu udtovnej zlvie'ky, z ktorej by sa vydislil vj,sledok hospod6renia, ak by dariovnik fdtoval podl'a opatreni vydanfch Ministerstvom

iinancii Slovenskej republiky podl'a $ 4 ods. 2 zilkona t.43112002z-. z. o 0dtovnictve v zneni neskorSich predpisov okrem poznSmok.

G3 - 0pravy visledku hospod6renia vyk6zan6ho v individu6lnej 0ctovnej zdvierke podl'a medzin6rodn!ch Standardov pre finandn6 vfkaznictvo

Vfsledok hospod6renia z pokra6ujrcich dinnosti pred zdanenim a v}isledok
hospodArenia z ukondenfch cinnosti pred zdanenim vykitzany v individudlnej
udtovnei z6vierke podl'a medzinerodnVch Standardov pre finandn6 vykaznictvo

PoloZky zvy5uj0ce vysledok hospod6renia podl'a osobitn6ho predpisu 
to)

Pofo2ky zni2ujuce vlsledok hospod6renia podl'a osobitn6ho predpisu 
to)

,

Upravenf vysledok hospodarenia
(r.1+r.2-r.3)

@iS|ovenske1republikyz15.febru6ra2006d.MF/011053|20a6.72,ktorymSaustanovujesp6sob0pravyv1i,s|edkuhospodArenia' vykrizan6ho da,iovnikom v individu6lnej fdtovnej z6vierke podl'a medzinerodnich Standardov pre finan6n6 vt'kaznictvo (ozn6menie a. 11012006 Z. z.) v zneni

neskorsich predpisov. Ako priloha dariov6ho priznania u dariovnika vykazujriceho vlsledok hospoddrenia podl'a medzin6rodn)tch 0dtovnych Standardov

pre finanin6 vlk azniclvo sa predklada prehl'ad 0prav vykonanfch podl'a uvedeneho opatrenia z vlsledku hospod5renia vykdzaneho podla medzin6rodnli'ch

Standardov pre finandn6 v!'kaznictvo na upraveny vlsledok hospodArenia.

H - Vfpodet z6kJadu dane nerezidenta

Druh prijmu Zeklad dane alebo danove strata stalei prev6dzkarne $ 1 7 ods. 7 zakona

$ 16 ods. 1 pism. a) zAkona okrem
dariovnika, ktor!' zist'uje z6klad dane
podl'a $ 17 ods. 'l pism. b) a c) z6kona

1

Priimv 1 Vidavkv 2

$ 16 ods. '1 pism. c) zdrkona 2

$ 16 ods. 1 pism. e) prvf, druh! a

Stvrti bod z6kona ,

g 1 6 ods. I pism. e) treti bod zdkona A

$ 1 6 ods. 1 pism. e) PiatY bod zekona 5 ,

g 16 ods. '1 pism. f)zdkona 6

$ 1 6 ods. 1 pism. g) zdkona 7
,

$ 16ods.'1 pism. h)z6kona o
,

S 16 ods. 1 pism. i)zakona I

Zbkladdane (r. 1 + [hrn r.2a29
stlpca 1 - uhrn r.2 aZ I stlpca 2)

MF t011703/2A18-721



| - Transakcie z5vislfch os6b podl'a g 2 pism. n) z6kona (k r. 100 ll. 6asti)

Druh lransakcie
Polo2ky ovplyvhuj0ce r. 1 00

--- N6t{"d(Nekrp)VlTnosy (Predaj) 1 2

Uvery a p62idky 1

,

Slu2by
, ,

Licenine poplatky
,

Druh transakcie
PoloZky ovplyvriujice r. 100 Doplnujuce ridaje

Obstar:ivacia cena 2Vlnosy (Predaj) 1

Nehmotnyi majetok
,

Hmotni majetok
I

Finandnf majetok
t

26soby materi6lu, vlTrobkov a tovaru
, )

r 
DPPovls_e
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(

I K - Evidencia a z6podet dariovej licencie podl'a g 46b a S2zk zilkona

(

J-vybran60dajeoprijmochnerezidentapodl'a$16ods. lpism.f) z6kona,ktor!zist'ujez6kladdanepodl'ag17ods. lpism.b) ac) z6kona

Vinos z prevodu nehnutel'nosti umiestnenej na 0zemi Slovenskej republiky
[$ 16 ods. '1 pism. f) zdkona]

Vlinos z n6jomn6ho a z ineho vyuzitia nehnutel'nos{i umiestnenei na izemi
Slovenskej republiky [g 16 ods. 1 pism. f) zZrkona] ,

Zdafiovacie obdobie ViSka kladn6ho rozdielu Priebeh zapoitu sumy zo stl. 2

dariou, kloru mo2no
zapocitat'

v nasledujiicich
zdafiovacich obdobiach

zapoaitandt
v predchadzajucich

zdaiovacich obdobiach

zapoditanS v prisluinom
zdaiovacom obdobi

-^-}i.,^i,'.^^ t^^r'zuJrovdluud ud>t
na zdpodet

v nasledujIcich
zdanovaclch obdobiach

2 3 4 5

20
20

, t , ,

20
20

,

20
20

t , ,

20
20

, ,

SPOLU'"
) 0ast'zapocitan6 v prislusnom zdaiovacom obdobi uveden6 v r. 5 v sti 4sauv6dzanajviacdovfSkyuvedenejvr.9l0a0dajzr.5vsti.4sapreniisador.g2O.

L r'o',,, o3t2a1'-721 ,Urn"n J
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M dast'. Zdanenie pri presune majetku dafrovnika, odchode daiovnika alebo presune

podnikatel'skej dinnosti dafiovnlka do zahl@
Presunindividu6lnehomajetkupodl'a$17f ods. lzikonadoStitupodl'a$179ods. lzAkana'",

Reelna hodnota maietku
Hodnota podl'a S 19 ods. 2 pism. f) alebo pism. g),

$ 19 ods. 3 pism. b), e) a h),

$ 21 ods. 2 pism. k) zAkona a hodnota zdsob

Presun podl'a $ 17f ods. 2 zilkona do 5t6tu podl'a $ 17g ods' t zi1y91a2^)

Upravy zvySuj0ce osobitnf 26klad dane
podl'a $ 17f ods.2zekana

Upravy zniZuj0ce osobitny zdklad dane
podl'a $ '17f ods. 2 zAkona

Osobitnf ziklad dane podl'a S 171 ods. 1 a2
z'kona (r.6 stl. 1 - r. 6 stl. 2 + r. 12)

tr=."" Indlrrld,,6l". etku podl'a S 17f ods. 1 zAkonado in6ho 5t5tu ako je 5t6t podl'a $ 11gjq..1 .$on"'"'
Hodnota podl'a $ 19 ods. 2 pism. f) alebo pism. g),

$ 19 ods. 3 pism. b), e) a h),
21 ods. 2 pism. k) zekona a hodnota zasob

Reiilna hodnota majetku

presun podt,a ! 17f ods. 2 zAkona do in6ho Stdtu ako je it6t qgil'",9izgl9t. 1 t5konat")

Upravy zvy5uj0ce osobitni zdklad dane
podl'a $ 17f ods. 2 zAkona

MFt01170312018-721



Upravy zniZujrice osobitni z6klad dane
podl'a $'17f ods. 2 zekona 24

$polu
(r. 20 + r. 21 - r. 22 + r. 23 - r. 24) 2l

Osobitnf z6klad dane podl'a g 17f ods. 1 a 2 zAkona
(r. 19 stl. 1 - r. 19 stl. 2 + r. 25) 2e

Cefkov! osobitnf ziklad dane podl'a g 1 7f ods. 1 a 2 zAkona
(r. 13 + r. 26\>Ot'r 21

Sadzba dane
podl'a S 15 pism, b) tretieho bodu zSkona v % 28 2l
Dai z osobitn6ho zakladu dane podl'a g 17f z6kona
l(r.27 x r.2B)11001 (zaokr0hlenA na eurocenty nadol)

29
,

oc
N

dari z osobitn6ho z6kladu dane podl'a $ '17f zdrkona pri presune
do Stdtu podl'a S 179 ods. 1 zdkona2')
[ak r. 13 ar.26> 0 potom (r. 13 x r.28) / 100 alebo
ak r. 13 > 0, r. 26 < 0 ar. 27 > 0 potom (r. 27 xr.28)/ 1001

30

dai z osobitn6ho z6kladu dane podl'a $ 17f zdrkona p-ri presune

do in6ho Stdtu ako je 6tat podl'a g 179 ods. 1 zAkona")
[ak r. 13 a r. 26> 0 potom (r. 26 x r. 2B)/ 100 alebo
ak r. 13 < 0 ar.26>0 ar.27 ) 0 potom (r.27 xr.28) I 1001

a1

12)Akje suma v r.27 zepomeeislo, uvAdza sa nula.

r 
oPPovls_11
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C

C

V. 6ast'- Podiely na zisku (dividendy) a ostatn6 pnjmy, ktor5 s[ s0dast'ou osobitn6ho zilkladu
dane podl'a $ 51e z1kona

Druh prijmu (vfnosu) plyn0ci
od pr5vnickej osoby, ktora je

dariovnikom nezmluvn6ho 5t6tu
podl'a $ 2 pism. x) z6kona

Suma prijmu (vfnosu) Suma vfdavku (nakladu)

T?t

Podiel na zisku (dividenda) 1

Podiel dlena pozemkov6ho
spolodenstva s prdvnou subjektivitou
na zisku a na maietku

2

Podiel na vfsledku podnikania
vypl6can)t tich6mu spolodnikovi

Vyrovnaci podielt3)

Podiel na likvidadnom zostatku'3)

Spolu ([hrn r.1 a25 sti.1 a
ihrn r. 4 a r. 5 sti. 2)

o

13) Suma vlidavku (niikladu) sa uplatni v hodnote splaten6ho vkladu zistenej podfa g 25a pism. c)aLf)zl*onaav ostatnfch pripadoch o nadobildaciu cenu zistenrj
spOsobom podl'a S 25a z{kona za kaZd1i podiel jednotlivo, pridom ak je hodnota splaten6ho vkladu vyS5ia ako vyrovnaci podiel alebo podiel na likvidadnom
zostalku, na rozdiel sa neorihliada.

Vlipoiet dane z osobitn6ho z6kladu dane podl'a g 51e z6kona

Osobitn! z6klad dane podl'a g 51e
z{kona (r.6 stl. 1 - r. 6 stl. 2)

7

Sadzba dane (v %) 8 35
Darl z osobitn6ho z6kladu dane
(zaokruhlen6 na eurocenty nadol) (r. 7 x r.8) : '100

I
L ,r,o.,,r o3t2o1'-121 strana 11 J
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Vl. 6ast'- Vyhl6senie o pouk6zani podielu zaplatenej dane z prijmov pr5vnickej osoby

X neuplatiujem postup
podf'a $ 50 z6kona (vyznaii sa x)

sirhlasim so zaslanim 0dajov (obchodn6 meno alebo nAzov, sidlo a pr6vna forma)mnou urden6mu
prijimatel'ovi (prijimatel'om)podielu zaplatenej dane podl'a $ 50 ods. B zdkona (vyznaii sa x)

Dari z prijmov pr6vnickej osoby na idel poukdzania podielu zaplatenej dane podl'a $ 50 z6kona

lsvildza sa suma z r. 1 080 alebo suma (r. 1080 - r. 1090;")1
1

Suma skutodne poskytnutych finandnfch prostriedkov ako dar najneskor do lehoty na podanie

dariov6ho priznania (minimSlne 0,5 % z r. 1)
2

,

2 o/o z r. 1 (minimdrlne B eur) zaokr0hlen6 na eurocenty nadol podl'a $ 47 ods. 1 zdkona, ak bol
poskytnutli dar podl'a r. 2 t

1 ok zr. 1(minimalne B eur) zaokrthlen6 na eurocenty nadol podl'a $ 47 ods. '1 z6kona, ak nebol
poskytnuti dar podl'a r. 2 ,

Pocet prijimatel'ov podielu zaplatenej dane
(minim6lne po 8 eur pre jedn6ho prijimatel'a)

14lV r. 1 sa uv6dza suma rozdielu riadkov (r. '1 080 - r.1 090), ak sa dariovnik dari z osobitn6ho z5kladu dane podl'a $ 17f zbkona z r. 1 061 rozhodol platit'v spletkach
podl'a $ 1 79 ods. 1 zakona.

0dale o prijimatel'ovi d. 1

(ak sa uv6dza viac ako jeden prijimatel', d'alsi prijimatelia sa uvadzaji
na osobitnej prilohe, ktord je s0dastbu dafrov6ho priznania)

Suma v eur6ch

podpis Statutdrneho org6nu dariovnika alebo inel osoby oprdvnenej
podat'daiov6 priznanie za pr6vnickLi osobu

podpisuje sa len pri uplatriovani postupu podl'a S 50 zakona

teo Priivna forma

Obchodn6 meno alebo n6zov

Sidlo
Ulica S0pisn6/orientadn6 dislo

rJU Obec

1 5) fiO sa zarovn6va sprava a ak obsahuje menej ako 1 2 6isiel, nepouZite polia zostdrvajuprAzdne.

Vlf . dast'- Miesto na osobitn6 ziznamy daffovnika
vr6tane uvedenia jednotlivfch z6kladov dane (dariovlich strSt) st6lych prev6dzkarni dafiovnika uveden6ho v $ 2 pism. e) tret'om bode zikona
umiestnenfch na fzemi Slovenskej republiky vypoditanlch podl'a $ 17 ods.23zhkona a adries tlichto st6lych prevadzkarni umiestnenych na ilzemi
Slovenskej republiky a uvedenia kodov Stdtov, s kioni mi boli realizovane transakcie uv6dzan6 v tabul'ke I (podl'a vyhlti5ky Statistict6no 0radu Slovenskei

republikyd. 112120'12Z.z.,ktorousavyd6vaStatistickydiselnikkrajinvznenivyhl65kyd. 10812014Z.2.).

(

5,34 - 0roky zaplaten6 banke

Ak nepostaduje miesto na osobitn6 zAznamy, uvAdzaju sa v osobitnej prilohe, ktor6r je stdast'ou datiov6ho priznania

I
l- r'or., ro3t2o18-721
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(

Osoba oprdvnen6 na podanie dafiov6ho oriznania za or5vnickO osobu
Priezvisko Meno Titul pred menom / za priezviskom

BURIAN JAROSLAV ING./
Vzt'ah k pr6vnickej osobe (zamestnaneck! alebo inf zmluvnli vzt'ah)

GENERALNY SEKRETAR
Irya lv qg_oltggqv n eltgj_q: qbl
Ulica

NAMEST IE HRAN IE IAROV
h^ir>u uoec

85103 BRATISLAVA 5
Telefonne dislo

+421905605875

S0pisn6/orientadn6 dislo

12
Stat

SK
Emailov6 adresa / Faxov6 dislo

podpis Statut6rneho orgAnu dariovnika alebo inej osoby
opr5vnenej podat'darlove priznanie za pr5vnickri osoou

Uvitdza sa podet v5etklich priloh, ktor6 sf
s0dasfou dariov6ho priznania
(vratane prilohy k $ 13a, 13b, 30c z5kona a
prilohy k Vl. iasti, aj ked'sa nevyp|iajl)

Vyhlasujem, ie vietky ridaje uveden6 v dafiovom
priznani s0 spr6vne a fpln6.

3.2 019
Vlll. dast' - Ziadost' o platenie dane z osobitn6ho ziktadu dane podl'a S 17f z6kona v spl6tkach

Podl'a $ 'lTgods.2zAkona iiadam o platenie dane z osobitn6ho z6kladu dane podl'a g lTtzikona(r. 1090) v spl5tkach

Spl6tkovf kalend6r poiadovanli daiovnikoml6)

1 ddrtumsplatnosti - 2 0 suma

2 ddttum splatnosti - 2 0 suma

3 ddtum splatnosti - 2 0 suma

4 d5tumsplatnosti .2 0 suma
,

5 d6tumsplatnosti - 2 0 suma
,

16) Ak ide o dariovnika, ktoryi pod6va formu16r v pisomnej forme a poZaduje viac ako piit'spl6tok, resp. dariovnika, tiio4i poOava tormuler elektronicky cej *eUo"e- siOlo
finandnej sprAvy a po2aduje viac ako 20 sp16tok, uv6dzajf sa d'al5ie spletky, a to dAtum splatnosti a suma spletky v Vli. 6asti - Miesto na osobitn6 zaznamy daiovnika.

D6tum
podpis Statut6rneho orgdnu
danovnika alebo inej osoby
oprdvnenej podat' daiov6

priznanie za or6vnickrl osobu2 0

Ziadam o vr6tenie dafiov6ho preplatku podl'a g 79 z6kona d,.563120092.2. o spr6ve dani(daiovy poriadok)
a o zmene a doplnenf niektorfch z6konov v zneni neskorSich predpisov.

po5tovou poukdZkou na rlcet

IBAN

Akicteodahovnika,ktoni'ziada.oVr6teniedaioVehopreplatkunabankoV}'i6etveden!vzah'aniei1cezr',
ako IBAN, uviidza sa v Vll.6asti dislo 0dtu, SWIFT/BlC k6d, niizov banky, mesto a Stdt banky alebo pobodky bankydariovnika.

podpis Statutilrneho org6nu
danovnika alebo inej osoby
oprdvnenej podat' dafi ov6

priznanie za prdvnickri osobu

MF t011703t2018-721
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I erilofra k $ 13a a $ 13b zilkona

Vl5ka uplatnen6ho oslobodenia podl'a $ 13a zAkona 1

eislo patentu, [Zitkov6ho vzoru alebo patentovej prihla5ky alebo prihl65ky 0Zitkov6ho vzoru s uvedenim registra, kde je patent alebo

rl/itkovli vzor zapisan! alebo prihl6senSi, alebo niizov poditadov6ho programu (softver)

V175ka uplatnen6ho oslobodenia podl'a $ 13b zilkona

Cislo patentu, u2itkov6ho vzoru alebo patentovej prihl65ky alebo prihlS5ky u2itkov6ho vzoru s uvedenim registra, kde je patent alebo

tiZitkovli vzor zapisany alebo prihl6senf

I spot-u (t.1 + r.2) l3l I 
Il"'"'"'"-'l-l'll

(

MFt01170312018-721
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Projekt dislo / podet projektov I D6tu m zadiatk u realizAcie proiektu 20
Zdarlovacie obdobie

Vli5ka vyk6zan6ho niiroku na odpodet vydavkov
(n6kladov) na vliskum a vlivoj podl'a S 30c ods. 1

ziikona v zdaiovacom obdobi r;

X^^r'^r^^Xi+^.,^^4uorr vuPUUIrdvdr rd

v prisluSnom zdafiovacom obdobi

1

.2 0

.2 0

2

20
20

,

3

20
20

4

20
2A

,

5

20
20

,

6 SPOLU

Ciele projektu, ktor6 sI dosiahnutel'n6 podl'a doby jeho realiz6cie a meratel'n6 po jeho ukondeni

Prifoha k $ 30c z{kona - Odpodet vfdavkov (nikladov) na vfskum a vivoj a ridaje
o projektoch vfskumu a v!7voja a S 30c zlkona

('

r

7 Odpodet 
17) 

podl'a $ 30c ods. 1 zdrkona
,

Odpodet 
17) 

podl'a g 30c ods. 2 z6kona

17)Vr'Tsauvadzasumaodpodtupodl'a$30cods.lzekonaodpo6itavan6vprislusnomzdahovacomobdobiv0hrnezr.6zav3etkyprojekty.RiadokZsavypiriaaj
pri datiovnikovi, kton/ uplatRuje odpodet vyidavkov (n6kladov) na vli,skum a vlivoj iba za jeden projekt, pridom sa v tiom u vAdza sumazr. d.V r. 8 sa uv6dza suma
odpoctupodl'a$30cods.2zbkonaodpoditavandvprislu5nomzdariovacomobdobi.RiadkyTaSsavypitiaj0lenvprilohekg30cz6rkona,vktorejsauv6dza
oroiekt d. 1 .

9 SPOLU 
t8) 

odpodet podl'a $ 30c ods. 1 a 2 zekona za vsetky projekty vliskumu a v17vo1a
(r.7+r.B)

18) Pri dariovn ikovi,. ktoryT odpoditava vlidavky (n:iklady) na vfskum a vfvo.i podl'a S 3Oc ods. 1 zekona u viacenj,ch projektov, sa vypirialu r. 1 aZ 6 za ka2di projekt
samostatne, priaom r.9 sa vyplia len v prilohe k$ 30cz6kona, v ktorej sa uvdrdza projektd. 1. V r.9sa uv6dza suma odpodtu podl'a g 30c ods. 1 z6konazr.T a
sumaodpodtupodl'aS30cods.2z6konazr.S,pridomsumavr.gsauvadzanajviacdovj,SkyzAkladudaneuveden6hovr.5O0aLidajir.gsaprenesador.50l.

I4 Mrrcttzogt2oll-t21 Pritoha J



Fiiiotra k Vl. casti - 0uale o d'alSich prijimatel'oct

0uaie
o prijimatel'ovi d.

suma v euracrr 
I

I

podpis Statutdrneho org6nu daiovnika alebo inej osoby opr6vnenej podat'
dariov6 priznanie za pr6vnick0 osobu

tco'"

Obchodn6 meno alebo ndzov

Prdvna forma

Ulica S0pisn6/orientadnS dislo

Obec

0aa.;e
o prijimatel'ovi 6.

I

Suma v eurSch 
I

podpis Statuterneho org6nu daiovnika alebo inej osoby opr6vnenej podaf
daiov6 priznanie za prAvnicktlt osobu

lco'u)

Obchodn6 meno alebo n6zov

Pr6vna forma

Ulica Supisn6/orientadn6 dislo

PSE Obec

I 
oeeovte-to

ilt]il|||l]l|ililll||llll ll -t

(

(

UUaje
o prijimatel'ovi d.

suma v euracn 
I

,

podpis Statut6rneho orgSnu daiovnika alebo inej osoby opr6vnenej podaf
dariov6 priznanie za prdrvnickit osobu

liot') Pr5vna forma

Obchodn6 meno alebo niizov

Sirqls 

-_---- 
-

SriPisn6/orientadne dislo

ObecPSE

PrilohaMFt011703t2018-721



Faxové čísloTelefónne číslo

Obec

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

PSČ

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

Číslo

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

Zostavená dňa:

. . 2 0

(vyznačí sa x)

Účtovná závierka

riadna

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

Údaje sa vypĺňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

E-mailová adresa

Podpisový záznam štatutárneho orgánu účtovnej jednotky
alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo
podpisový záznam fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

Strana 1

malá

Schválená dňa:

. . 2 0

Daňové identifikačné číslo

IČO

UZPODv14_1

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

IČO

mimoriadna veľká

Priložené súčasti účtovnej závierky
Súvaha (Úč POD 1-01)
(v celých eurách)

Výkaz ziskov a strát (Úč POD 2-01)
(v celých eurách)

. . 2 0zostavená k

Rok

2 0

Mesiac

Za obdobie
od

2 0do

2 0od

2 0do

Bezprostredne
predchádzajúce
obdobie. .

SK NACE

Úč POD
podnikateľov v podvojnom účtovníctve

priebežná

Označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti

x x x

M 18009/2014F SR č.

Účtovná jednotka

Poznámky (Úč POD 3-01)
(v celých eurách alebo eurocentoch)
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UZPODv14_2

SPOLU MAJETOK
r. 02 + r. 33 + r. 74

02

01

STRANA AKTÍV

b

Číslo
riadku

c

Ozna-
čenie

a

03

04

052.

06

07

08

09

10

11

12

13

14

Netto     3

Neobežný majetok
r. 03 + r. 11 + r. 21

Dlhodobý
nehmotný majetok
súčet (r. 04 až r. 10)

Aktivované náklady
na vývoj
(012) - /072, 091A/

Softvér
(013) - /073, 091A/

Oceniteľné práva
(014) - /074, 091A/

Goodwill
(015) - /075, 091A/

Ostatný dlhodobý
nehmotný majetok
(019, 01X) - /079,
07X, 091A/

Obstarávaný
dlhodobý nehmotný
majetok
(041) - /093/

Poskytnuté
preddavky
na dlhodobý
nehmotný majetok
(051) - /095A/

Dlhodobý hmotný
majetok
súčet (r. 12 až
r. 20)

Pozemky
(031) - /092A/

A.

A.I.

A.I.1.

3.

4.

5.

6.

7.

A.II.

A.II.1.

Stavby
(021) - /081, 092A/

2.

Brutto - časť 1

Bežné účtovné obdobie

Korekcia - časť 2

Netto     2
Bezprostredne predchádzajúce

účtovné obdobie

Netto     3
1

Samostatné
hnuteľné veci a
súbory hnuteľných
vecí
(022) - /082, 092A/

3.

M 18009/2014F SR č.

DIČ IČOSúvaha
Úč POD 1 - 01
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16

15

STRANA AKTÍV

b

Číslo
riadku

c

Ozna-
čenie

a

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Pestovateľské celky
trvalých porastov
(025) - /085, 092A/

Základné stádo a
ťažné zvieratá
(026) - /086, 092A/

Ostatný dlhodobý
hmotný majetok
(029, 02X, 032) -
/089, 08X, 092A/

Obstarávaný
dlhodobý hmotný
majetok
(042) - /094/

Poskytnuté
preddavky na
dlhodobý hmotný
majetok
(052) - /095A/

Opravná položka
k nadobudnutému
majetku
(+/- 097) +/- 098

Dlhodobý finančný
majetok
súčet (r. 22 až
r. 32)

Ostatné
realizovateľné cenné
papiere a podiely
(063A) - /096A/

Pôžičky prepojeným
účtovným jednotkám
(066A) - /096A/

Pôžičky v rámci
podielovej účasti
okrem prepojeným
účtovným jednotkám
(066A) - /096A/

3.

A.III.

A.III.1.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

2.

4.

5.

Podielové cenné
papiere a podiely
v prepojených
účtovných
jednotkách (061A,
062A, 063A) - /096A/
Podielové cenné
papiere a podiely
s podielovou účasťou
okrem v prepojených
účtovných jednotkách
(062A) - /096A/

Ostatné pôžičky
(067A) - /096A/

6.

Brutto - časť 1

Bežné účtovné obdobie

Korekcia - časť 2

Netto     2
Bezprostredne predchádzajúce

účtovné obdobie

Netto     3
1

Dlhové cenné
papiere a ostatný
dlhodobý finančný
majetok (065A,
069A,06XA) - /096A/

7.

M 18009/2014F SR č.

DIČ IČOSúvaha
Úč POD 1 - 01
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30

29

STRANA AKTÍV

b

Číslo
riadku

c

Ozna-
čenie

a

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

Pôžičky a ostatný
dlhodobý finančný
majetok so zostatkovou
dobou splatnosti
najviac jeden rok
(066A, 067A, 069A,
06XA) - /096A/

Obežný majetok
r. 34 + r. 41 + r. 53 +
r. 66 + r. 71

Zásoby
súčet (r. 35 až
r. 40)

Materiál
(112, 119, 11X)
- /191, 19X/

Nedokončená
výroba a polotovary
vlastnej výroby
(121, 122, 12X) -
/192, 193, 19X/

Výrobky
(123) - /194/

Poskytnuté
preddavky
na zásoby
(314A) - /391A/

Dlhodobé
pohľadávky
súčet (r. 42 + r. 46
až r. 52)

Pohľadávky
z obchodného
styku
súčet (r. 43 až r. 45)

B.

B.I.

8.

2.

3.

4.

5.

Zvieratá
(124) - /195/

Tovar
(132, 133, 13X, 139)
- /196, 19X/

B.I.1.

6.

B.II.

B.II.1.

Brutto - časť 1

Bežné účtovné obdobie

Korekcia - časť 2

Netto     2
Bezprostredne predchádzajúce

účtovné obdobie

Netto     3
1

M 18009/2014F SR č.

Účty v bankách
s dobou viazanosti
dlhšou ako jeden rok
(22XA)

9.

Obstarávaný
dlhodobý finančný
majetok
(043) - /096A/

10.

Poskytnuté
preddavky
na dlhodobý
finančný majetok
(053) - /095A/

11.

DIČ IČOSúvaha
Úč POD 1 - 01
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44

43

STRANA AKTÍV

b

Číslo
riadku

c

Ozna-
čenie

a

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

Pohľadávky voči
spoločníkom,
členom a združeniu
(354A, 355A, 358A,
35XA) - /391A/

Iné pohľadávky
(335A, 336A, 33XA,
371A,  374A, 375A,
378A) - /391A/

Odložená daňová
pohľadávka
(481A)

Krátkodobé
pohľadávky
súčet (r. 54 + r. 58
až r. 65)

Pohľadávky
z obchodného
styku
súčet (r. 55 až r. 57)

B.III.

B.III.1.

5.

6.

1.a.

Brutto - časť 1

Bežné účtovné obdobie

Korekcia - časť 2

Netto     2
Bezprostredne predchádzajúce

účtovné obdobie

Netto     3
1

7.

Pohľadávky z obchod-
ného styku voči
prepojeným účtovným
jednotkám (311A,
312A, 313A, 314A,
315A, 31XA) - /391A/

M 18009/2014F SR č.

Čistá hodnota
zákazky
(316A)

2.

3. Ostatné pohľadávky
voči prepojeným
účtovným jednotkám
(351A) - /391A/

4.

Pohľadávky z obchod-
ného styku voči
prepojeným účtovným
jednotkám (311A,
312A, 313A, 314A,
315A, 31XA) - /391A/

1.a.

Pohľadávky z obchodné-
ho styku v rámci podielo-
vej účasti okrem pohľa-
dávok voči prepojeným
účtovným jednotkám
(311A, 312A, 313A, 314A,
315A, 31XA) - /391A/

1.b.

Ostatné pohľadávky
z obchodného styku
(311A, 312A, 313A,
314A, 315A, 31XA) -
/391A/

1.c.

Ostatné pohľadávky
v rámci podielovej
účasti okrem pohľa-
dávok voči prepojeným
účtovným jednotkám
(351A) - /391A/

8.

Pohľadávky
z derivátových
operácií
(373A, 376A)

1.b.

DIČ IČOSúvaha
Úč POD 1 - 01

Pohľadávky z obchodné-
ho styku v rámci podielo-
vej účasti okrem pohľa-
dávok voči prepojeným
účtovným jednotkám
(311A, 312A, 313A, 314A,
315A, 31XA) - /391A/
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58

57

STRANA AKTÍV

b

Číslo
riadku

c

Ozna-
čenie

a

59

60

61

62

63

64

65

Brutto - časť 1

Bežné účtovné obdobie

Korekcia - časť 2

Netto     2
Bezprostredne predchádzajúce

účtovné obdobie

Netto     3
1

M 18009/2014F SR č.

Ostatné pohľadávky
v rámci podielovej
účasti okrem pohľa-
dávok voči prepojeným
účtovným jednotkám
(351A) - /391A/

Daňové pohľadávky
a dotácie
(341, 342, 343, 345,
346, 347) - /391A/

Pohľadávky
z derivátových
operácií
(373A, 376A)

6.

4.

5.
Pohľadávky voči
spoločníkom, členom
a združeniu (354A,
355A, 358A, 35XA,
398A) - /391A/

Sociálne poistenie
(336A) - /391A/

7.

8.

Krátkodobý
finančný majetok
súčet (r. 67 až r. 70)

B.IV.

Ostatné pohľadávky
voči prepojeným
účtovným jednotkám
(351A) - /391A/

2.

3.

Čistá hodnota
zákazky
(316A)

1.c.
Ostatné pohľadávky
z obchodného styku
(311A, 312A, 313A,
314A, 315A, 31XA) -
/391A/

Iné pohľadávky
(335A, 33XA, 371A,
374A, 375A, 378A)
- /391A/

9.

Vlastné akcie a
vlastné obchodné
podiely
(252)

Obstarávaný
krátkodobý finančný
majetok
(259, 314A) - /291A/

2.

3.

4.

Krátkodobý finančný
majetok v prepoje-
ných účtovných
jednotkách (251A,
253A, 256A, 257A,
25XA) - /291A, 29XA/

B.IV.1.

66

67

68

69

70

Krátkodobý finančný
majetok bez krátkodobé-
ho finančného majetku
v prepojených účtov-
ných jednotkách (251A,
253A, 256A, 257A,
25XA) - /291A, 29XA/

DIČ IČOSúvaha
Úč POD 1 - 01



Strana 7

UZPODv14_7

M 18009/2014F SR č.

72

71

STRANA AKTÍV

b

Číslo
riadku

c

Ozna-
čenie

a

73

74

75

76

77

78

Brutto - časť 1

Bežné účtovné obdobie

Korekcia - časť 2

Netto     2
Bezprostredne predchádzajúce

účtovné obdobie

Netto     3
1

Účty v bankách
(221A, 22X, +/- 261)

Peniaze
(211, 213, 21X)

Finančné účty
r. 72 + r. 73

Časové rozlíšenie
súčet (r. 75 až r. 78)

Náklady budúcich
období dlhodobé
(381A, 382A)

Náklady budúcich
období krátkodobé
(381A, 382A)

Príjmy budúcich
období dlhodobé
(385A)

2.

C.

C.1.

2.

3.

Príjmy budúcich
období krátkodobé
(385A)

4.

B.V.1.

B.V.

Bežné účtovné obdobie     4 Bezprostredne
predchádzajúce účtovné obdobie      5

Číslo
riadku

c

84

Ostatné kapitálové fondy (413)

Zákonné rezervné fondy  r. 88 + r. 89

85

86

Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné
podiely (417A, 421A)

87

88

89

A.III.

2.

A.IV.1.

STRANA PASÍV

b

Ozna-
čenie

a

79

Zmena základného imania +/- 4192.

82

3. P ľadávky za upísané vlastné imanieoh
(/-/353)

83

81

80

SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY
r. 80 + r. 101 + r. 141

Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 +
r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100

A.

Základné imanie   súčet (r. 82 až r. 84)A.I.

Základné imanie (411 alebo +/- 491)A.I.1.

Emisné ážio (412)A.II.

A.IV.

Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond
(417A, 418, 421A, 422)

DIČ IČOSúvaha
Úč POD 1 - 01
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Bežné účtovné obdobie

4

Bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie

5

Číslo
riadku

c

95

Oceňovacie rozdiely z precenenia
súčet (r. 94 až r. 96)

Oceňovacie rozdiely z precenenia
majetku a záväzkov (+/- 414)

96

Oceňovacie rozdiely z kapitálových
účastín (+/- 415)

97

Oceňovacie rozdiely z precenenia
pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416)

98

Výsledok hospodárenia minulých rokov
r. 98 + r. 99

99

Nerozdelený zisk minulých rokov (428)

100

Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)

101

Výsledok hospodárenia za účtovné obdo-
bie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86
+ r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

2.

A.VI.

3.

A.VI.1.

2.

A.VIII.

B.

B.I.

7.

8.

B.I.1.

STRANA PASÍV

b

Ozna-
čenie

a

Záväzky     r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122
+ r. 136 + r. 139 + r. 140

Dlhodobé záväzky
súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)

Dlhodobé záväzky z obchodného styku
súčet (r. 104 až r. 106)

Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)

Vydané dlhopisy (473A/-/255A)

6. Dlhodobé prijaté preddavky (475A)

114

115Iné dlhodobé záväzky
(336A, 372A, 474A, 47XA)

Odložený daňový záväzok (481A)

11.

12. 117

90

116

Záväzky zo sociálneho fondu (472)

Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
(373A, 377A)

93

Štatutárne fondy  (423, 42X)

Ostatné fondy (427, 42X)

94

2. 92

91

M 18009/2014F SR č.

Ostatné fondy zo zisku   r. 91 + r. 92A.V.

A.V.1.

A.VII.

A.VII.1.

1.a.

1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielo-
vej účasti okrem záväzkov voči prepojeným
účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)

Záväzky z obchodného styku voči
prepojeným účtovným jednotkám
(321A, 475A, 476A)

1.c. Ostatné záväzky  z obchodného styku
(321A, 475A, 476A)

3.

4.

Ostatné záväzky voči prepojeným
účtovným jednotkám (471A, 47XA)

2. Čistá hodnota zákazky (316A)

Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti
okrem záväzkov voči prepojeným účtovným
jednotkám (471A, 47XA)

5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA)

9.

10.

DIČ IČOSúvaha
Úč POD 1 - 01
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Krátkodobé záväzky
súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)

Záväzky z obchodného styku
súčet (r. 124 až r. 126)

Záväzky z obchodného styku voči prepojeným
účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A,
325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)

Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364,
365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)

Záväzky voči zamestnancom
(331, 333, 33X, 479A)

Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)

Daňové záväzky a dotácie
(341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)

Záväzky z derivátových operácií
(373A, 377A)

Iné záväzky
(372A,  379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)

Krátkodobé rezervy     r. 137 + r. 138

Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)

Bežné bankové úvery
(221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)

Krátkodobé finančné výpomoci
(241, 249, 24X, 473A, /-/255A)

Časové rozlíšenie
s (r. 142 až r. 145)účet

Výdavky budúcich období dlhodobé
(383A)

Výdavky budúcich období krátkodobé
(383A)

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

1.a.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

2.

B.VI.

C.1.

C.

2.

Bežné účtovné obdobie

4

Bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie

5

STRANA PASÍV

b

Číslo
riadku

c

Ozna-
čenie

a

Zákonné rezervy (323A, 451A)

B.V.

142

143

144Výnosy budúcich období dlhodobé
(384A)

3.

145Výnosy budúcich období krátkodobé
(384A)

4.

118

Čistá hodnota zákazky (316A)

10.

Dlhodobé rezervy    r. 119 + r. 120

120

Zákonné rezervy (451A)

121

Ostatné rezervy  (459A, 45XA)2.

122

Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)

1.b.

123

119

M 18009/2014F SR č.

B.II.

B.II.1.

B.III.

B.IV.

B.IV.1.

1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
(321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA,
475A, 476A, 478A, 47XA)

Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej
účasti okrem záväzkov voči prepojeným
účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A,
326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)

Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným
jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)

Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti
okrem záväzkov voči prepojeným účtovným
jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)

B.V.1.

B.VII.

DIČ IČOSúvaha
Úč POD 1 - 01



bežné účtovné obdobie

1

bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie

2

Text

b

Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa
zákona)

03

Výnosy z hospodárskej činnosti spolu
súčet (r. 03 až r. 09)

04

Tržby z predaja tovaru (604, 607)

05

Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)

06

Tržby z predaja služieb (602, 606)

07

Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
(+/-) (účtová skupina 61)

08

Aktivácia ( tová skupina 62)úč

09

10

11

12

Náklady vynaložené na obstaranie
predaného tovaru (504, 507)

13

Spotreba materiálu, energie a ostatných
neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)

14

Opravné položky k zásobám (+/-)  (505)

15

Služby (účtová skupina 51)

16

Osobné náklady (r. 16 až r. 19)

17

Mzdové náklady (521, 522)

18

Odmeny členom orgánov spoločnosti a
družstva (523)

19Sociálne náklady (527, 528)

20

21

22

Dane a poplatky (účtová skupina 53)

23

24

25

26

27

02

01*

2.

Číslo
riadku

c

Skutočnosť
Ozna-
čenie

a

UZPODv14_10

Odpisy  dlhodobého  nehmotného majetku
a dlhodobého hmotného majetku (551)

Zostatková cena predaného dlhodobého
majetku a predaného materiálu (541, 542)

Opravné položky k pohľadávkam (+/-)
(547)

Odpisy a opravné položky k dlhodobému
nehmotnému majetku a dlhodobému
hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)

Strana 10M 18009/2014F SR č.

**

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

Tržby z predaja dlhodobého nehmotného
majetku, dlhodobého hmotného majetku a
materiálu (641, 642)

Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti
(644, 645, 646, 648, 655, 657)

**

Tržby z predaja dlhodobého nehmotného
majetku, dlhodobého hmotného majetku a
materiálu (641, 642)

Náklady na hospodársku činnosť spolu
r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 +
r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26

A.

B.

C.

D.

E.

E.1.

3.

4.

Náklady na sociálne poistenie
(524, 525, 526)

F.

G.

G.1.

2.

H.

I.

J.

Opravné položky k dlhodobému
nehmotnému majetku a dlhodobému
hmotnému majetku (+/-) (553)

Ostatné náklady na hospodársku činnosť
(543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)

Výsledok hospodárenia z hospodárskej
činnosti (+/-)    (r. 02 - r. 10)

***

DIČ IČOVýkaz ziskov a strát
Úč POD 2 - 01



Výnosy z finančnej činnosti spolu  r. 30
+ r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44

Výnosy z dlhodobého finančného majetku
súčet (r. 32 až r. 34)

Výnosy z cenných papierov a podielov
od prepojených účtovných jednotiek (665A)

Výnosy z cenných papierov a podielov
v podielovej účasti okrem výnosov
prepojených účtovných jednotiek (665A)

Ostatné výnosy z cenných papierov a
podielov (665A)

Výnosy z krátkodobého finančného majetku
súčet (r. 36 až r. 38)

Výnosy z krátkodobého finančného majetku
od prepojených účtovných jednotiek (666A)

Ostatné výnosy z krátkodobého finančného
majetku (666A)

Výnosové úroky    (r. 40 + r. 41)

Výnosové úroky od prepojených
účtovných jednotiek (662A)

Ostatné výnosové úroky (662A)

Kurzové zisky (663)

Výnosy z precenenia cenných papierov a
výnosy z derivátových operácií (664, 667)

Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)

Náklady na finančnú činnosť spolu  r. 46
+ r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54

Opravné položky  k finančnému majetku
(+/-) (565)

Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)

Text

b

Ozna-
čenie

a

Nákladové úroky pre prepojené účtovné
jednotky (562A)

Ostatné nákladové úroky (562A)

Kurzové straty (563)

Náklady na precenenie cenných papierov a
náklady na derivátové operácie (564, 567)

bežné účtovné obdobie

1

bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie

2

Číslo
riadku

c

Skutočnosť

30

31

32

33

34

35

36

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

29

28

37

Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 +
r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)

*

Náklady na krátkodobý finančný majetok
(566)

Ostatné náklady na finančnú činnosť
(568, 569)

UZPODv14_11
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**

VIII.

IX.

IX.1.

2.

3.

X.

Tržby z predaja cenných papierov a
podielov (661)

X.1.

2.

3.

Výnosy z krátkodobého finančného majetku
v podielovej účasti okrem výnosov
prepojených účtovných jednotiek (666A)

XI.

XI.1.

2.

XII.

XIII.

XIV.

**

K.

L.

M.

N.

Predané cenné papiere a podiely (561)

N.1.

2.

O.

P.

Q.

DIČ IČOVýkaz ziskov a strát
Úč POD 2 - 01
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Prevod podielov na výsledku hospodárenia
spoločníkom (+/- 596)

56

55

bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie

2

Text

b

Skutočnosť

bežné účtovné obdobie

1

Číslo
riadku

c

Ozna-
čenie

a

Daň z príjmov splatná (591, 595)

Daň z príjmov odložená (+/-) (592)

57

Výsledok hospodárenia z finančnej
činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)

Výsledok hospodárenia za účtovné
obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)

Výsledok hospodárenia za účtovné
obdobie po zdanení (+/-)
(r. 56 - r. 57 - r. 60)

60

58

59

61

UZPODv14_12

M 18009/2014F SR č.

***

****

R.

R.1.

2.

S.

****

Daň z príjmov    (r. 58 + r. 59)

DIČ IČOVýkaz ziskov a strát
Úč POD 2 - 01



Za zdaňovacie obdobie

opravné daňové priznanie

dodatočné daňové priznanie
(vyznačí sa x)

daňové priznanie

Druh daňového priznania

. .

01 - Daňové identifikačné číslo

02 - IČO 03 - Právna forma
do

od . .

DAŇOVÉ PRIZNANIE
K DANI Z PRÍJMOV PRÁVNICKEJ OSOBY

podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)

PO

Záznamy daňového úradu

Strana 1

Miesto pre evidenčné číslo Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

Údaje sa vypĺňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

Sídlo v deň podania daňového priznania na území Slovenskej republiky alebo v zahraničí

09 - Obec

06 - Ulica

10 - Štát08 - PSČ

05 - Obchodné meno alebo názov

07 - Súpisné/orientačné číslo

I. časť - ÚDAJE O DAŇOVNÍKOVI

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

DPPOv18_1

Daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou (nerezident)
podľa § 2 písm. e) tretieho bodu zákona a podľa príslušného
článku zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia

Umiestnenie stálej prevádzkarne na území Slovenskej republiky, í alebo ňová strataza ktorú sa vypoč ta základ dane da 1)

16 - Obec

13 - Ulica

15 - PSČ

14 - Súpisné/orientačné číslo

1) Vypĺňa sa, len ak daňovník nemá sídlo na území Slovenskej republiky.

Ekonomické, personálne alebo iné prepojenie
podľa § 2 písm. n) zákona so závislými osobami

17 - Počet stálych prevádzkarní

. .
04 - SK NACE Hlavná,

prevažná
činnosť

11 - Telefónne číslo 12 - Emailová adresa / Faxové číslo

Uplatnenie osobitného spôsobu zahrnovania kurzových
rozdielov do základu dane podľa § 17 ods. 17 zákona
Ukončenie uplatňovania osobitného spôsobu zahrnovania
kurzových rozdielov do základu dane podľa § 17 ods. 17 zákona

Platiteľ dane z pridanej hodnoty k poslednému dňu
zdaňovacieho obdobia
Ročný obrat za zdaňovacie obdobie presiahol 500 000 eur

Polovičná výška daňovej licencie podľa § 46b ods. 3 zákona

Neplatenie daňovej licencie podľa § 46b ods. 7 zákona

(vyznačí sa x)

Započítanie daňovej licencie podľa § 46b ods. 5 a § 52zk zákona

.

MF/011703/2018-721

Uplatnenie oslobodenia podľa § 13a alebo § 13b zákona
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100

II. časť - VÝPOČET ZÁKLADU DANE A DANE

Popis položky Riadok
Znamienko Údaje v eurách

Sumy, ktoré neoprávnene znížili príjmy vrátane rozdielu podľa § 17 ods. 5
zákona a sumy nepeňažných plnení, ak nie sú súčasťou sumy v r. 100

110
Položky zvyšujúce výsledok hospodárenia alebo rozdiel medzi príjmami a výdavkami

Výdavky (náklady), ktoré nie sú daňovými výdavkami podľa § 21 alebo
§ 21a zákona alebo ktoré boli vynaložené v rozpore s § 19 zákona, okrem
súm uvedených v r. 140, 150 a 180 (tabuľka A – III. časť)

130

Sumy podľa § 17 ods. 19 zákona, ktoré neboli zaplatené do konca
zdaňovacieho obdobia

140

Rozdiel, o ktorý odpisy hmotného majetku uplatnené v účtovníctve
prevyšujú daňové odpisy tohto majetku (tabuľka B – III. Časť)

150

Úprava (zvýšenie) základu dane dapri zrušení ňovníka s likvidáciou, pri
vyhlásení konkurzu (§ 17 ods. 8 zákona), predaji podniku (§ 17a zákona),
nepeňažnom vklade (§ 17b a 17d zákona) alebo zrušení bez likvidácie
(§ 17c a 17e zákona)

170

Ostatné položky zvyšujúce r. 100, neuvedené v r. 110 až 170
180

Medzisúčet
(r. 110 + r. 130 + r. 140 + r. 150 + r. 170 + r. 180)

200

Príjmy, ktoré nie sú predmetom dane podľa § 12 ods. 7 zákona, ak sú
súčasťou sumy v r. 100 a príjmy nezahrňované do základu dane podľa § 17
ods. 3 písm. a) zákona

210
Položky znižujúce výsledok hospodárenia alebo rozdiel medzi príjmami a výdavkami

220

230

240

250

260

270

280

290

300

Príjmy, ktoré nie sú predmetom dane u daňovníkov nezaložených alebo
nezriadených na podnikanie (§ 12 ods. 3 zákona), ak sú súčasťou sumy
v r. 100 a nie sú uvedené v r. 210

Príjmy oslobodené od dane podľa § 13 zákona, ak sú súčasťou sumy v r. 100

Rozdiel, o ktorý daňové odpisy hmotného majetku prevyšujú odpisy tohto
majetku uplatnené v účtovníctve (tabuľka B – III. časť)

Sumy podľa § 17 ods. 19 zákona v znení účinnom do 31. decembra 2014,
podľa § 52 ods. 12 a § 17 ods. 19 zákona, ktoré boli zaplatené
v zdaňovacom období, ak nie sú súčasťou sumy v r. 100

Ú pri í ňovníka s likvidáciou,prava (zníženie) základu dane      zrušen  da
pri vyhlásení konkurzu (§ 17 ods. 8 zákona), predaji podniku (§ 17a zákona),
nepeňažnom vklade (§ 17b a 17d zákona) alebo zrušení bez likvidácie
(§ 17c a 17e zákona)

Ostatné položky znižujúce r. 100, neuvedené v r. 210 až 280

Medzisúčet
(r. 210 + r. 220 + r. 230 + r. 240 + r. 250 + r. 260 + r. 270 + r. 280 + r. 290)

Základ dane (+) alebo daňová strata (-)
( 10 ľky H)r. 100 + r. 200 - r. 300 + r. tabu

301
Položky upravujúce základ dane alebo daňovú stratu

302

303

Príjmy oslobodené od dane podľa § 13a a 13b zákona, ak sú súčasťou
sumy v r. 100 (z r. 3 prílohy k § 13a a § 13b zákona)

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

Výsledok hospodárenia pred zdanením [§ 17 ods. 1 zákona (zisk +, strata -)]
alebo rozdiel medzi príjmami a výdavkami (III. časť - r. 3 tabuľky F alebo r. 1
tabuľky C1 alebo r. 1 tabuľky C2 alebo r. 3 tabuľky G2) alebo upravený
výsledok hospodárenia (III. časť - r. 4 tabuľky G3)

Suma členských príspevkov podľa § 19 ods. 3 písm. n) zákona, ktoré sú
súčasťou sumy v r. 100, prevyšujúca v úhrne 5 % zo základu dane
uvedeného v r. 301; ak suma 5 % zo základu dane uvedeného v r. 301
presiahne 30 000 eur, uvádza sa suma prevyšujúca 30 000 eur

Sumy podľa § 17 ods. 34 a 35 zákona

MF/011703/2018-721

Príjmy oslobodené od dane podľa § 13c zákona, ak sú súčasťou
sumy v r. 100

304Suma výdavkov za alkoholické nápoje podľa § 21 ods. 1 písm. h) tretieho
bodu zákona, ktoré sú ako reklamný predmet súčasťou sumy v r. 100,
prevyšujúca v úhrne 5 % zo základu dane uvedeného v r. 301

,
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Základ dane (+) alebo daňová strata (-) po úprave o položky uvedené
v r. 302 až 308
(r. 301 + r. 302 + r. 303 + r. 304 + r. 305 + r. 306 - r. 307 + r. 308)

3 01
Základ dane alebo daňová strata

3 02

3 03

400

Časť základu dane alebo daňovej straty vykázanej obchodnou
spoločnosťou, pripadajúca na komplementárov komanditnej spoločnosti
alebo na spoločníkov verejnej obchodnej spoločnosti

Základ dane (+) alebo daňová strata (-) po úprave o položky uvedené
v r. 320 a 330 (r. 310 - r. 320 - r. 330)

,

,

,

,

Úhrn vyňatých príjmov (základov dane) podliehajúcich zdaneniu v zahraničí
a daňových strát

305

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

Odpočet daňovej straty najviac do výšky základu dane uvedeného v r. 400
(z r. 2 stĺ. 8 tabuľky D – III. časť)

410
Položky odpočítateľné od základu dane uvedeného v r. 400

500Základ dane znížený o odpočet daňovej straty
zaokrúhlený na eurocenty nadol   (r. 400 - r. 410) +

,

,

Odpočet výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj podľa § 30c zákona
(z r. 9 prílohy k § 30c zákona)

501
Zníženie základu dane

510Základ dane znížený o odpočet výdavkov (nákladov) na výskum a
vývoj zaokrúhlený na eurocenty nadol   (r. 500 - r. 501) +

,

,

Sadzba dane (v %)
550

Sadzba dane a daň pred uplatnením úľav na dani a uplatnením zápočtu dane zaplatenej v zahraničí

600

Úľava na dani podľa 610
Úľavy na dani

700Daň znížená o úľavu na dani
(r. 600 - r. 610) +

Zápočet dane zaplatenej v zahraničí
(z r. 6 tabuľky E - III. časť)

710
Daň po uplatnení zápočtu dane zaplatenej v zahraničí

800Daň po úľavách a po zápočte dane uvedenej v r. 710
zaokrúhlená na eurocenty nadol   (r. 700 - r. 710) +

,

,

,

,

,

Daň pred uplatnením úľav na dani zaokrúhlená na celé eurocenty nadol
(r. 510 x r. 550) : 100

Daňová licencia
(§ 46b ods. 2, 3 a 6 a § 52zk zákona)

810
Daňová licencia podľa § 46b a 52zk zákona

Kladný rozdiel medzi daňovou licenciou a daňou určený na zápočet
v nasledujúcich zdaňovacích obdobiach (r. 810 - r. 800)

820
,

Daňová licencia na úhradu (ak r. 810 > r. 800, uvádza sa suma uvedená
v r. 810, ak r. 810 ≤ 800, uvádza sa 0)

900

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

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

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

praktického vyučovania žiakovi na základe učebnej zmluvy

Zápočet daňovej licencie z predchádzajúcich zdaňovacích období podľa § 46b a 52zk zákona2)

Časť dane, ktorá prevyšuje daňovú licenciu
(r. 800 - r. 810)

Kladný rozdiel medzi daňovou licenciou a daňou z predchádzajúcich
zdaňovacích období určený na zápočet v príslušnom zdaňovacom období
(z r. 5 stĺ. 4 tabuľky K – III. časť)

,

,

910

920

MF/011703/2018-721

308
,Úhrn základov dane kontrolovaných zahraničných spoločnosti podľa § 17h

zákona alebo suma zníženia základu dane podľa § 17h ods. 9 až 11 zákona
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2a) Členský štát Európskej únie, alebo štát, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, ak so Slovenskou republikou alebo Európskou
úniou tento štát uzavrel dohodu o vzájomnej pomoci pri vymáhaní daňových pohľadávok.

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

3) Daň na úhradu sa neplatí, ak nepresiahne 5 eur, a to aj vtedy, ak daňovník využije postup podľa § 50 zákona, pričom v tomto riadku sa uvádza nula.

Úhrn preddavkov zaplatených za zdaňovacie obdobie podľa § 42 a § 51c
ods. 1 zákona (do lehoty na podanie daňového priznania)

1010
Daň upravená o preddavky na daň a daňovú licenciu

Úhrn preddavkov zrazených na zabezpečenie dane za zdaňovacie
obdobie podľa § 44 zákona

1020

1030

Celková suma preddavkov na daň
(r. 1010 + r. 1020 + r. 1030)

1040

Daň alebo daňová licencia na úhradu
(r. 1080 - r. 1090 - r. 1040) ≥ 0

3)

1100

Daň vyberaná zrážkou považovaná za preddavok na daň
(§ 43 ods. 6 a 7 zákona)

1101

Nedoplatok
dane (+)

Daňový preplatok
(r. 1080 - r. 1090 - r. 1040) < 0

Preplatok
dane (-)

+

,

,

,

,

,

,

Daň na účely určenia výšky preddavkov na daň podľa § 42 zákona
1110

Daň na účely určenia výšky preddavkov na daň

,

1000Daň po zápočte daňovej licencie z predchádzajúcich zdaňovacích období
(r. 800 - r. 920) ,
2) Táto časť sa vypĺňa, ak je vyplnený údaj v r. 5 stĺ. 4 tabuľky K – III. časť.

Dátum zistenia inej dane alebo inej daňovej straty

Dodatočné daňové priznanie

Daň alebo daňová licencia
(r. 1050 predchádzajúceho daňového priznania)

1120

Zvýšenie (+) alebo zníženie (-) dane alebo daňovej licencie
(r. 1050 - r. 1120)

1130

1140

1150

Posledná známa daňová strata (- r. 400 predchádzajúceho daňového
priznania, ak r. 400 predchádzajúceho daňového priznania < 0)

Zvýšenie (+) alebo zníženie (-) daňovej straty
(- r. 400 - r. 1140, ak r. 400 < 0 alebo - r. 1140, ak r. 400 ≥ 0)

. .

,

,

,

,

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

1050
,

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

1060
,

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

2a)

(uvádza sa suma z r. 30 – IV. časť)

1061

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

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

(uvádza sa suma z r. 31 – IV. časť)
,

z 
to

h
o

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

1070
,

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

1160

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

1170

1180

1190

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

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

,

,

,

,

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

1080
,

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

2b)

1090
,

MF/011703/2018-721



Strana 5

DIČ

DPPOv18_5

Manká a škody presahujúce prijaté náhrady
[§ 21 ods. 2 písm. e) zákona]

7

Poskytnuté dary vrátane zostatkovej ceny trvale vyradeného majetku
darovaním [§ 21 ods. 2 písm. f) zákona]

8

Tvorba opravných položiek neuznaná za daňový výdavok
[§ 21 ods. 2 písm. j) zákona]

9

Tvorba rezerv neuznaná za daňový výdavok
podľa § 21 ods. 2 písm. j)  zákona

10

Výdavky (náklady) vynaložené na príjmy oslobodené od dane alebo
nezahŕňané do základu dane

14

Výdavky (náklady) neuznané za daňové výdavky podľa § 19 ods. 2 písm. t)
zákona

15

Úhrn r. 1 až 16
(k r. 130 – II. časti)

17

,

,

,

,

,

,

,

Daňovo neuznané výdavky podľa § 17 ods. 24 zákona
11

,
12

,
13

,Úroky platené z úverov a pôžičiek a súvisiace výdavky (náklady) neuznané
za daňové výdavky podľa § 21a zákona

Obstarávacia cena zásob vyradeného tovaru nezahrnovaná do daňových
výdavkov podľa podmienok ustanovených v § 21 ods. 2 písm. n) zákona

1
B - Odpisy hmotného majetku

Účtovné odpisy dlhodobého hmotného majetku

2

Odpisy nezahrnuté v daňových výdavkoch z dôvodu prerušenia odpisovania
(§ 22 ods. 9 zákona)

4

,

,

,
Pomerná časť ročného odpisu pri predaji hmotného majetku
(§ 22 ods. 12 zákona)

5
,

Neuplatnená časť ročného odpisu prenajatého hmotného majetku
[§ 19 ods. 3 písm. a) zákona]

3
,

Odplaty (provízie) za vymáhanie pohľadávky presahujúce 50 % vymoženej
pohľadávky [§ 19 ods. 3 písm. p) zákona]

5
,

Výdavky na reprezentáciu a reklamné predmety podľa § 21 ods. 1 písm. h)
zákona okrem alkoholických nápojov podľa § 4 ods. 3 zákona č. 530/2011
Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov

6

,

Ostatné výdavky (náklady) neuznané za daňové výdavky,
neuvedené v r. 1 až 15

16
,

Daňové odpisy hmotného majetku

Odpisy hmotného majetku zahrnuté do základu dane
(r. 2 - r. 3 - r. 4 + r. 5)

6
,

III. časť – Tabuľky pomocných výpočtov a doplňujúcich údajov

Úhrn obstarávacích cien cenných papierov nezahrňovaných do daňových
výdavkov podľa podmienok ustanovených v § 19 ods. 2 písm. f) zákona
v znení účinnom do 31. decembra 2015 a vstupných cien cenných papierov
podľa § 25a zákona nezahrňovaných do daňových výdavkov [§ 19 ods. 2
písm. f) zákona] obstaraných po 31. decembri 2015

1
A - Položky, ktoré nie sú daňovými výdavkami (k r. 130 II. časti)

Obstarávacia cena obchodného podielu alebo zmenky prevyšujúca príjem
z predaja [§ 19 ods. 2 písm. g) zákona] v znení účinnom do 31. decembra
2015 a vstupnej ceny obchodného podielu alebo zmenky podľa § 25a zákona
prevyšujúcej príjem z predaja [§ 19 ods. 2 písm. g) zákona] obstaraných
po 31. decembri 2015

2

Spotreba pohonných látok zaúčtovaná v nákladoch presahujúca sumu určenú
na základe spotreby pohonných látok vypočítanej podľa § 19 ods. 2 písm. l)
zákona

3

Rozdiel medzi menovitou hodnotou pohľadávky alebo jej nesplatenej časti a
nižším príjmom z jej postúpenia alebo výškou opravnej položky uznanej
za daňový výdavok podľa § 20 zákona; ak súčasťou postúpenej pohľadávky
je aj jej príslušenstvo, ktoré bolo zahrnuté do zdaniteľných príjmov, uvádza sa
aj rozdiel medzi hodnotou príslušenstva a nižším príjmom z jeho postúpenia
[§ 19 ods. 3 písm. h) zákona]

4

,

,

,

,
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Celková výška vykázanej daňovej
straty v zdaňovacom období

D - Evidencia a odpočet straty (k r. 410 II. časti)

1 ,

,

,

2

3

1Osobitný odpočet daňovej straty podľa § 35a a 35b zákona č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov

Príjem z nájomného a príjem z reklám
5

5) O z 1. decembra 2010 č. MF/24975/2010-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania apatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky
podrobnosti o usporiadan�, označovan�položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzen�niektorých položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky
na zverejnenie pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovn�ctva, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania (oznámenie č. 472/2010
Z. z.) v znen�neskorš�ch predpisov.

,

Celková výška vykázanej daňovej
straty

Zdaňovacie obdobie

1 ,

,

,

,2

2 3
. .

. .

od

do

. .

. .

od

do

,,3

C2 - R ňovníkom, ktorý nie je zriadený alebo založenýozdiel príjmov a výdavkov vykázaný da
na podnikanie účtujúci v sústave jednoduchého účtovníctva podľa osobitného predpisu 5)

Rozdiel príjmov a výdavkov ňovanej činnostiz nezda
2

Rozdiel príjmov a výdavkov ňovanej činnostizo zda
3

Zisk z predaja majetku (§ 17 ods. 16 zákona)
4

Rozdiel príjmov a výdavkov spolu z nezdaňovanej činnosti a zdaňovanej
činnosti

1
,

,

,

,

časť odpočítavaná v príslušnom
zdaňovacom období

zostávajúca časť na odpočet v
nasledujúcich zdaňovacích obdobiach

Odpočet daňovej straty podľa § 30a a 30b zákona

časť odpočítavaná
v príslušnom zdaňovacom období

zostávajúca časť na odpočet v
nasledujúcich zdaňovacích obdobiach

C1 - V ňovníkom, ktorý nie je zriadený alebo založený na podnikanieýsledok hospodárenia pred zdanením vykázaný da
účtujúci v sústave podvojného účtovníctva podľa osobitného predpisu 4)

Výsledok hospodárenia pred zdanením
z hlavnej nezdaňovanej činnosti

2

Výsledok hospodárenia pred zdanením
zo zdaňovanej (podnikateľskej) činnosti

3

Zisk z predaja majetku (§ 17 ods. 16 zákona)
4

Príjem z nájomného a príjem z reklám
5

Výsledok hospodárenia pred zdanením spolu z hlavnej nezdaňovanej a
zdaňovanej (podnikateľskej) činnosti

1
,

,

,

,

,
4) Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 30. novembra 2005 č. MF/24035/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a

účtovej osnove pre Sociálnu poisťovňu (oznámenie č. 580/2005 Z. z.) v znení neskorších predpisov.
Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. augusta 2007 č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej
účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky (oznámenie č. 419/2007 Z. z.) v znení neskorších
predpisov.
Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. novembra 2007 č. MF/24342/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a
účtovej osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania (oznámenie č. 601/2007 Z. z.) v znení neskorších predpisov.
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Súčet výnosov z hospodárskej činnosti a z finančnej činnosti
1

F - Doplňujúce údaje

Súčet nákladov na hospodársku činnosť a finančnú činnosť
2

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (r. 1 - r. 2)
3

Maximálna výška dane zaplatenej v zahraničí, ktorú je možné započítať
(zaokrúhlená na eurocenty nahor)   (r. 700 II. časti x r. 3) : 100

4
,

D ň zaplatená v zahraničí vzťahujúca sa na príjmy uvedené v r. 2a
(zaokrúhlená na eurocenty nahor)

5
,

D ň uznaná na zápočeta
(r. 5 maximálne do sumy v r. 4)

6
,

,

,

,

E - V ňovú povinnosť v tuzemsku zo zaplatenej dane v zahraničí (k r. 710 II. časti)ýpočet dane uznanej na zápočet na da
1

Základ dane uvedený v r. 400 ,
Úhrn príjmov (základov dane) podliehajúcich zdaneniu v zahranič�
(zaokrúhlený na nadol)eurocenty

2
,

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

3
,

Celková výška vykázanej daňovej
straty

Zdaňovacie obdobie

1 ,

,

,

,2

5
. .

. .

od

do

,,3

časť odpočítavaná
v príslušnom zdaňovacom období

6)

zostávajúca časť na odpočet v
nasledujúcich zdaňovacích obdobiach

Odpočet daňovej straty podľa § 30 zákona

Celková výška vykázanej daňovej
straty

Zdaňovacie obdobie

1 ,

,2

6 7
. .

. .

od

do

,3

Odpočet daňovej straty podľa § 30 zákona

časť odpočítavaná
v príslušnom zdaňovacom období

6)

zostávajúca časť na odpočet v
nasledujúcich zdaňovacích obdobiach

6) V stĺ. 4 až 7 sa uvádza suma najviac do výšky ¼

Celková výška vykázanej daňovej
straty

1 ,

,2

8

,3

časť odpočítavaná
v príslušnom zdaňovacom období

zostávajúca časť na odpočet v
nasledujúcich zdaňovacích obdobiach

SPOLU
7)

,

,

. .

. .

od

do

,

Odpočet daňovej straty podľa § 30 zákona

MF/011703/2018-721

4
. .

. .

od

do

Odpočet daňovej straty podľa § 30 zákona

7) Daňová strata alebo jej časť odpočítavaná v príslušnom zdaňovacom období sa uvádza najviac do výšky uvedenej v r. 400 a údaj z r. 2 stĺ. 8 sa prenáša do r. 410.
zo sumy uvedenej v r. 1 príslušného stĺpca.
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Výdavky     2Príjmy     1

2

4

,,

,,

§ 16 ods. 1 písm. c) zákona

§ 16 ods. 1 písm. e) prvý, druhý a
štvrtý bod zákona 3 ,,
§ 16 ods. 1 písm. e) tretí bod zákona

§ 16 ods. 1 písm. e) piaty bod zákona 5 ,,

Z 9áklad dane      (r. 1 + úhrn r. 2 až
stĺpca 1 - úhrn r. 2 až 9 stĺpca 2) ,

Druh príjmu

H - Výpočet základu dane nerezidenta

Základ dane alebo daňová strata stálej prevádzkarne § 17 ods. 7 zákona
§ 16 ods. 1 písm. a) zákona okrem
daňovníka, ktorý zisťuje základ dane
podľa § 17 ods. 1 písm. b) a c) zákona

,1

10

§ 16 ods. 1 písm. f) zákona 6 ,,
§ 16 ods. 1 písm. g) zákona 7 ,,
§ 16 ods. 1 písm. h) zákona 8 ,,
§ 16 ods. 1 písm. i) zákona 9 ,,

1

Prevádzkové náklady a finančné náklady
8) 2

3

Prevádzkové výnosy a finančné výnosy
8)

Výsledok hospodárenia vykázaný v individuálnej účtovnej závierke
podľa medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo

8) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 z 19. júla 2002 o uplatňovaní medzinárodných účtovných noriem (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ,
kap. 13/zv. 29) v platnom znení.

,

,

,

1

G2 – Výsledok hospodárenia vykázaný podľa evidencie v rozsahu a spôsobom ustanoveným pre sústavu podvojného účtovníctva
podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovn�ctve v znen�neskorš�ch predpisov

Súčet nákladov na hospodársku činnosť a finančnú činnosť
9) 2

3

Súčet výnosov z hospodárskej činnosti a z finančnej činnosti
9)

V ľa evidencie v rozsahu a spôsobomýsledok hospodárenia vykázaný pod
ustanoveným pre sústavu podvojného účtovníctva podľa § 4 ods. 2 zákona
o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov

,

,

,

1
G3 – Ú ľa medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvopravy výsledku hospodárenia vykázaného v individuálnej účtovnej závierke pod

2

4

Výsledok hospodárenia z pokračujúcich činností pred zdanením a výsledok
hospodárenia z ukončených činností pred zdanením vykázaný v individuálnej
účtovnej závierke podľa medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo

Upravený výsledok hospodárenia
(r. 1 + r. 2 - r. 3)

,

,

,

3
P ľa osobitného predpisuoložky znižujúce výsledok hospodárenia pod

10) ,

P ľa osobitného predpisuoložky zvyšujúce výsledok hospodárenia pod
10)

10) Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 15. februára 2006 č. MF/011053/2006-72, ktorým sa ustanovuje spôsob úpravy výsledku hospodárenia
vykázaného daňovníkom v individuálnej účtovnej závierke podľa medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo (oznámenie č. 110/2006 Z. z.) v znení
neskorších predpisov. Ako príloha daňového priznania u daňovníka vykazujúceho výsledok hospodárenia podľa medzinárodných účtovných štandardov
pre finančné výkazníctvo sa predkladá prehľad úprav vykonaných podľa uvedeného opatrenia z výsledku hospodárenia vykázaného podľa medzinárodných
štandardov pre finančné výkazníctvo na upravený výsledok hospodárenia.

G1 – Výsledok hospodárenia vykázaný v individuálnej účtovnej závierke podľa medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo

9) Ako príloha daňového priznania u daňovníka vykazujúceho výsledok hospodárenia podľa medzinárodných účtovných štandardov pre finančné výkazníctvo sa
predkladá evidencia v rozsahu účtovnej závierky, z ktorej by sa vyčíslil výsledok hospodárenia, ak by daňovník účtoval podľa opatrení vydaných Ministerstvom
financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov okrem poznámok.
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Výška kladného rozdielu
medzi daňovou licenciou a

daňou, ktorú možno
započítať

v nasledujúcich
zdaňovacích obdobiach

Zdaňovacie obdobie

1
. .

K – Evidencia a zápočet daňovej licencie podľa § 46b a 52zk zákona

. .

započítaná
v predchádzajúcich

zdaňovacích obdobiach

započítaná v príslušnom
zdaňovacom období

zostávajúca časť
na zápočet

v nasledujúcich
zdaňovacích obdobiach

Priebeh zápočtu sumy zo stl. 2

1 2 3 4 5

2
. .

. .

3
. .

. .

4
,. . ,,,

. .
5 ,,

,,,,

11) Časť započítaná v príslušnom zdaňovacom období uvedená v r. 5 v stĺ. 4 sa uvádza najviac do výšky uvedenej v r. 910 a údaj z r. 5 v stĺ. 4 sa prenáša do r. 920.

SPOLU
11)

,,,,

,,,,

Nehmotný majetok

Hmotný majetok

Finančný majetok

Úvery a pôžičky

Druh transakcie

I - Transakcie závislých osôb podľa § 2 písm. n) zákona (k r. 100 II. časti)

1 ,,

Zásoby materiálu, výrobkov a tovaru

Služby

Licenčné poplatky

N 2áklady (Nákup)V 1ýnosy (Predaj)

P ňujúce r. 100oložky ovplyv

2

3

Druh transakcie Doplňujúce údaje
Obstarávacia cena 2V 1ýnosy (Predaj)

P ňujúce r. 100oložky ovplyv

,,

,,

4 ,,
5

6

,,

,,
7 ,,

Výnos z prevodu nehnuteľnosti umiestnenej na území Slovenskej republiky
[§ 16 ods. 1 písm. f) zákona]

1

J – vybrané údaje o príjmoch nerezidenta podľa § 16 ods. 1 písm. f) zákona, ktorý zisťuje základ dane podľa § 17 ods. 1 písm. b) a c) zákona

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

2
,

MF/011703/2018-721
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IV. časť - Zdanenie pri presune majetku daňovníka, odchode daňovníka alebo presune
podnikateľskej činnosti daňovníka do zahraničia podľa § 17f zákona

Hmotný majetok 1 ,

,

,

,2

1 2

,,3

Reálna hodnota majetku

Nehmotný majetok

Finančný majetok

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

§ 21 ods. 2 písm. k) zákona a hodnota zásob

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

Pohľadávky 4 ,

,

,

,5

,,6

Zásoby

Spolu
(úhrn r. 1 až 5)

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

Reálna hodnota 7 ,

,8

,9

Pasíva

Aktíva

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

10 ,

,11

,12

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

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

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

Hmotný majetok 14 ,

,

,

,15

1 2

,,16

Reálna hodnota majetku

Nehmotný majetok

Finančný majetok

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

§ 21 ods. 2 písm. k) zákona a hodnota zásob

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

Pohľadávky 17 ,

,

,

,18

,,19

Zásoby

Spolu
(úhrn r. 14 až 18)

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

Reálna hodnota 20 ,

,21

,22

Pasíva

Aktíva

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

23 ,

MF/011703/2018-721



,24

,25

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

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

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

12)

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

28

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

12)Ak je suma v r. 27 záporné číslo, uvádza sa nula.

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

Podiel na zisku (dividenda) 1 ,

,2

1 2

,3

Suma príjmu (výnosu)

Vyrovnací podiel
13) 4 ,

,

,

,5

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

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

daňovníkom nezmluvného štátu
podľa § 2 písm. x) zákona

Suma výdavku (nákladu)

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

Podiel na výsledku podnikania
vyplácaný tichému spoločníkovi

Podiel na likvidačnom zostatku
13)

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

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

7 ,
8

9 ,

Sadzba dane (v %)

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

Výpočet dane z osobitného základu dane podľa § 51e zákona

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

2a)

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

,30

,31

z 
to

h
o

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

2a)

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

MF/011703/2018-721
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VII. časť - Miesto na osobitné záznamy daňovníka

Ak nepostačuje miesto na osobitné záznamy, uvádzajú sa v osobitnej prílohe, ktorá je súčasťou daňového priznania.

vrátane uvedenia jednotlivých základov dane (daňových strát) stálych prevádzkarní daňovníka uvedeného v § 2 písm. e) treťom bode zákona
umiestnených na území Slovenskej republiky vypočítaných podľa § 17 ods. 25 zákona a adries týchto stálych prevádzkarní umiestnených na území
Slovenskej republiky a uvedenia kódov štátov, s ktorými boli realizované transakcie uvádzané v tabuľke I (podľa vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej
republiky č. 112/2012 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistický číselník krajín v znení vyhlášky č. 108/2014 Z. z.).

IČO
15) Právna forma

Obchodné meno alebo názov

ObecPSČ

Sídlo
Ulica Súpisné/orientačné číslo

Údaje o prijímateľovi č. 1

(ak sa uvádza viac ako jeden prijímateľ, ďalší prijímatelia sa uvádzajú
na osobitnej prílohe, ktorá je súčasťou daňového priznania)

Suma v eurách ,
podpis štatutárneho orgánu daňovníka alebo inej osoby oprávnenej

podať daňové priznanie za právnickú osobu
podpisuje sa len pri uplatňovaní postupu podľa § 50 zákona

VI. časť - Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby

neuplatňujem postup
podľa § 50 zákona (vyznačí sa x)

Suma skutočne poskytnutých finančných prostriedkov ako dar najneskôr do lehoty na podanie
daňového priznania (minimálne 0,5 % z r. 1) ,

,

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

2

3

4

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

5

súhlasím so zaslaním údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma) mnou určenému
prijímateľovi (prijímateľom) podielu zaplatenej dane podľa § 50 ods. 8 zákona (vyznačí sa x)

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

14) ,1

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

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

MF/011703/2018-721
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Dátum

. .

Vyhlasujem, že všetky údaje uvedené v daňovom
priznaní sú správne a úplné.

Počet príloh

Trvalý pobyt oprávnenej osoby

Obec

Ulica

ŠtátPSČ

Súpisné/orientačné číslo

MenoPriezvisko

Osoba oprávnená na podanie daňového priznania za právnickú osobu

Vzťah k právnickej osobe (zamestnanecký alebo iný zmluvný vzťah)

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

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

podpis štatutárneho orgánu
daňovníka alebo inej osoby
oprávnenej podať daňové

priznanie za právnickú osobu

podpis štatutárneho orgánu daňovníka alebo inej osoby
oprávnenej podať daňové priznanie za právnickú osobu

Dátum

. .

Titul pred menom / za priezviskom

/

Telefónne číslo Emailová adresa / Faxové číslo

IX. časť - Žiadosť o vrátenie daňového preplatku

Žiadam o vrátenie daňového preplatku podľa § 79 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok)
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

podpis štatutárneho orgánu
daňovníka alebo inej osoby
oprávnenej podať daňové

priznanie za právnickú osobu

Dátum

. .

poštovou poukážkou na účet

IBAN

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

Uvádza sa počet všetkých príloh, ktoré sú
súčasťou daňového priznania
(vrátane prílohy k § 13a, 13b, 30c zákona a
prílohy k VI. časti, aj keď sa nevypĺňajú)

dátum splatnosti ,
Splátkový kalendár požadovaný daňovníkom

16)

. . suma

16) Ak ide o daňovníka, ktorý podáva formulár v písomnej forme a požaduje viac ako päť splátok, resp. daňovníka, ktorý podáva formulár elektronicky cez webové sídlo
finančnej správy a požaduje viac ako 20 splátok, uvádzajú sa ďalšie splátky, a to dátum splatnosti a suma splátky v VII. časti – Miesto na osobitné záznamy daňovníka.

dátum splatnosti ,. . suma

dátum splatnosti ,. . suma

dátum splatnosti ,. . suma

dátum splatnosti ,. . suma

2

3

4

5

1

MF/011703/2018-721



DIČ

DPPOv18_14

Príloha

Príloha k § 13a a § 13b zákona

MF/011703/2018-721

,Výška uplatneného oslobodenia podľa § 13a zákona

Číslo patentu, úžitkového vzoru alebo patentovej prihlášky alebo prihlášky úžitkového vzoru s uvedením registra, kde je patent alebo
úžitkový vzor zapísaný alebo prihlásený, alebo názov počítačového programu (softvér)

,Výška uplatneného oslobodenia podľa § 13b zákona

Číslo patentu, úžitkového vzoru alebo patentovej prihlášky alebo prihlášky úžitkového vzoru s uvedením registra, kde je patent alebo
úžitkový vzor zapísaný alebo prihlásený

1

2

,SPOLU (r. 1 + r. 2) 3
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Príloha

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

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

Výška vykázaného nároku na odpočet výdavkov
(nákladov) na výskum a vývoj podľa § 30c ods. 1

zákona v zdaňovacom období

,,
1

. .

. .

časť odpočítavaná
v príslušnom zdaňovacom období

,,
2

. .

. .

,,
3

. .

. .

,,
4

. .

. .

,,
5

. .

. .

,6 SPOLU

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

,9 SPOLU odpočet podľa § 30c ods. 1 a 2 zákona za všetky projekty výskumu a vývoja
18)

(r. 7 + r. 8)

18) Pri daňovníkovi, ktorý odpočítava výdavky (náklady) na výskum a vývoj podľa § 30c ods. 1 zákona u viacerých projektov, sa vypĺňajú r. 1 až 6 za každý projekt
samostatne, pričom r. 9 sa vypĺňa len v prílohe k § 30c zákona, v ktorej sa uvádza projekt č. 1. V r. 9 sa uvádza suma odpočtu podľa § 30c ods. 1 zákona z r. 7 a
suma odpočtu podľa § 30c ods. 2 zákona z r. 8, pričom suma v r. 9 sa uvádza najviac do výšky základu dane uvedeného v r. 500 a údaj z r. 9 sa prenáša do r. 501.

MF/011703/2018-721

321

,7 Odpočet podľa § 30c ods. 1 zákona
17)

,8 Odpočet podľa § 30c ods. 2 zákona
17)

17) V r. 7 sa uvádza suma odpočtu podľa § 30c ods. 1 zákona odpočítavaná v príslušnom zdaňovacom období v úhrne z r. 6 za všetky projekty. Riadok 7 sa vypĺňa aj
pri daňovníkovi, ktorý uplatňuje odpočet výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj iba za jeden projekt, pričom sa v ňom uvádza suma z r. 6. V r. 8 sa uvádza suma
odpočtu podľa § 30c ods. 2 zákona odpočítavaná v príslušnom zdaňovacom období. Riadky 7 a 8 sa vypĺňajú len v prílohe k § 30c zákona, v ktorej sa uvádza
projekt č. 1.
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Príloha

Príloha k VI. časti - Údaje o ďalších prijímateľoch

Suma v eurách ,
Právna forma

Obchodné meno alebo názov

Sídlo
Ulica Súpisné/orientačné číslo

ObecPSČ

podpis štatutárneho orgánu daňovníka alebo inej osoby oprávnenej podať
daňové priznanie za právnickú osobu

Údaje
o prijímateľovi č.

IČO
15)

MF/011703/2018-721

Suma v eurách ,
Právna forma

Obchodné meno alebo názov

Sídlo
Ulica Súpisné/orientačné číslo

ObecPSČ

podpis štatutárneho orgánu daňovníka alebo inej osoby oprávnenej podať
daňové priznanie za právnickú osobu

Údaje
o prijímateľovi č.

IČO
15)

Suma v eurách ,
Právna forma

Obchodné meno alebo názov

Sídlo
Ulica Súpisné/orientačné číslo

ObecPSČ

podpis štatutárneho orgánu daňovníka alebo inej osoby oprávnenej podať
daňové priznanie za právnickú osobu

Údaje
o prijímateľovi č.

IČO
15)
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Článok I - Všeobecné informácie

Poznámky Úč PODV 3 - 01 DIČ
IČO

1) Základné informácie o účtovnej jednotke

2) Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

3) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky
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Článok II - Informácie o orgánoch spoločnosti 

Poznámky Úč PODV 3 - 01 DIČ
IČO

5) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov počas účtovného obdobia

Názov položky Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce 
účtovné obdobie 

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov 
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa 
zostavuje účtovná závierka, z toho: 
počet vedúcich zamestnancov 

4) Údaje o skupine účtovných jednotiek v súvislosti s konsolidáciou

Informácie o orgánoch účtovnej jednotky - štatutárneho, dozorného a iného orgánu účtovnej jednotky

Druh príjmu, výhody 

Hodnota príjmu, výhody súčasných 
členov orgánov 

b
štatutárnychchch dozorných iných 

Časť 1 - Bežné účtovné obdobie 

a Časť 2 - Bezprostredne predchádzajúce 
účtovné obdobie 

Odmeny 

Pôžičky poskytnuté – celková suma

Pôžičky splatené – celková suma 

Pôžičky odpustené – celková suma 

Finančné prostriedky - súkr. účely 

Poskytnuté záruky 

Iné plnenia - súkromné účely 
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Poznámky Úč PODV 3 - 01 DIČ
IČO

Článok III - Informácie o prijatých postupoch 



4 

Poznámky Úč PODV 3 - 01 DIČ
IČO
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1) Informácie k dlhodobému majetku, ktorým je goodwill alebo záporný goodwill – dôvod jeho vzniku, spôsob výpočtu a
prehodnotenie opodstatnenosti jeho výšky a odpisu jeho hodnoty

Poznámky Úč PODV 3 - 01 DIČ

Článok IV - Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú súvahu a výkaz ziskov a strát
IČO

Zabezpečovacie deriváty, z toho: 

Názov položky 
Účtovná hodnota Dohodnutá cena 

 podkladového nástroja pohľadávky záväzku
a b c d

Deriváty určené na obchodovanie, z toho: 

2) Informácie o významných položkách majetku a záväzkoch zabezpečených derivátmi, pričom sa uvádza forma tohoto
zabezpečenia  a uvádza sa zmena reálnej hodnoty v priebehu účtovného obdobia

Názov položky 

Bežné účtovné obdobie 
Bezprostredne predchádzajúce 

účtovné obdobie 

Zmena reálnej hodnoty 
(+/-) s vplyvom na 

Zmena reálnej hodnoty (+/-) 
s vplyvom na 

hosp
výsledok 

odárenia 
vlastné imanie 

hosp
výsledok

odáre
 

nia 
vlastné imanie

a b c d e
Deriváty určené na obchodovanie, z toho: 

Zabezpečovacie deriváty, z toho: 
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Poznámky Úč PODV 3 - 01 DIČ
IČO

3) Informácia o záväzkoch

Názov položky Bežné účtovné obdobie 
Bezprostredne 

predchádzajúce účtovné 
obdobie 

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť 
rokov 

a) celková suma záväzkov so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov

b) celková suma zabezpečených záväzkov, opis a spôsob zabezpečenia záväzkov

4) Informácie o vlastných akciách

a) 
Dôvod nadobudnutia vlastných akcií 

b.1) 
Nadobudnuté počas ÚO Prevedené počas ÚO 

Počet Menovitá 
hodnota 

%hodnota na 
upísanom ZI 

Počet Menovitá 
hodnota 

%hodnota na 
upísanom ZI 

b.2) 
Prevedené na inú osobu počas ÚO Nadobudnuté počas ÚO 

Počet Hodnota Počet Hodnota 

c) 

Počet 
V držbe k poslednému dňu ÚO 

Menovitá hodnota Nadobúdacia hodnota %podiel na upísanom ZI 
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Poznámky Úč PODV 3 - 01 DIČ
IČO

Náklady, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt: 

Názov položky 
Bežné účtovné 

obdobie 

Bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie 

6) Informácia o sume a dôvodoch vzniku jednotlivých položiek nákladov alebo výnosov, ktoré majú výnimočný rozsah
alebo výskyt

Výnosy, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt: 

5) Kapitálový fond z príspevkov podľa § 123 ods. 2 a § 217a Obchodného zákonníka účtovná jednotka vytvorila:

Bežné obdobie

Predchádzajúce obdobie
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Článok V - Informácie o iných aktívach a iných pasívach

b) Podmienené záväzky (uvádza sa i hodnota podmienených záväzkov voči spriazneným osobám – čl.V bod 2)

Druh podmieneného záväzku 
Bežné účtovné obdobie 

Hodnota celkom 
Hodnota voči spriazneným 

osobám 

Zo súdnych rozhodnutí 
Z poskytnutých záruk 
Zo všeobecne záväzných právnych predpisov 
Zo zmluvy o podriadenom záväzku 
Z ručenia 
Iné podmienené záväzky 

Poznámky Úč PODV 3 - 01 DIČ
IČO

1) Informácie o iných aktívach a pasívach – podmienený majetok a záväzky

a) Podmienený majetok

Druh podmieneného majetku Bežné účtovné obdobie 
Bezprostredne 

predchádzajúce účtovné 
obdobie 

Práva zo servisných zmlúv 
Práva z poistných zmlúv 
Práva z koncesionárskych zmlúv 
Práva z licenčných zmlúv 
Práva z investovania prostriedkov získaných 
oslobodením od dane z príjmov 
Práva z privatizácie 
Práva zo súdnych sporov 
Iné práva 
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2) Ostatné finančné povinnosti

Druh podmieneného záväzku 
Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 

Hodnota celkom Hodnota voči spriazneným 
osobám 

Zo súdnych rozhodnutí 
Z poskytnutých záruk 
Zo všeobecne záväzných právnych predpisov 
Zo zmluvy o podriadenom záväzku 
Z ručenia 
Iné podmienené záväzky 

Poznámky Úč PODV 3 - 01 DIČ
IČO

Názov položky Bežné účtovné obdobie 
Bezprostredne 

predchádzajúce účtovné 
obdobie 

Prenajatý majetok 
Majetok prijatý do úschovy 
Pohľadávky z opcií 
Záväzky z opcií  
Odpísané pohľadávky 
Iné položky 

3) Podsúvahové účty

Článok VI - Udalosti, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka  
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Poznámky Úč PODV 3 - 01 DIČ
IČO

Článok VII - Ostatné informácie
1) Informácie o práve poskytovať služby vo verejnom záujme

2) Informácie o osobitnej kategórii priemyselnej výroby

3) Informácie o finančných vzťahoch s orgánmi verejnej moci



SPRAVA NEZAVISLEHO AUDITORA

pre vedenie ohdionskeho zdruienia

Sponrovf rcrul PoLictE,

EKORDA,s.r.o.
R6vov6 45, Bratislava

V Bratisf av e, L7 .6.20L9
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Sprdva z auditu 0itovnej z6vierky

Ndzor
Uskutodnili sme audit [dtovnej zdvierky o.z. Sportov'i klub policie Bratislava (d'alej len ,,o.2."), ktar|
obsahuje Stivahu k 31. decembru 2018 a Vlikaz ziskov a strdt za rok kondiaci sa k uvedendmu ddtumu
a pozndmky, kto16 obsahujti stihrn v'iznamn'ich ridtovntich zdsad a (dtovn'ich met6d.

Podlo ndiho ndzoru, priloiend fiitovnd zdvierka poskytuje pravdiv,i o verny obroz finaninej
situdcie o,z. k 37. decembru 2078 o vysledku jej hospoddrenia zo rok koniiaci so k
uvedenimu ddtumu podfa zdkona i. 431/2002 Z.z. o tiitovnlctve v zneni neskoriich
p re d p i sov ( {a I ej I e n,, zd ko n o (t dtov n i ctv e " ).

Zdklad pre ndzor
Audit sme vykonali podla medziniirodn'ich auditorsk'ich 5tandardov (lnternational Standards on
Auditing, ISA). Naia zodpovednos{ podla t,ichto Standardov je uvedenii v odseku Zodpovednost
auditora za audit (dtovnej zdvierky. Od o.z. sme nezdvisli podfa ustanoveni zdkona i. 423/201.5 Z.z.

o Statutdrnom audite a o zmene a doplneni zdkona t.431/20022. z. o (dtovnictve v zneni neskoriich
predpisov (d'alej len ,,z6kon o Statutdrnom audite") t'ikajfcich sa etiky, vrdtane Etick6ho k6dexu

auditora, relevantnrich pre nd5 audit tiitovnej zdvierky a splnili sme aj ostatn6 poZiadavky t\ichto
ustanoveni t'ikajricich sa etiky. Sme presveddeni, Ze auditorsk6 d6kazy, kto16 sme ziskali, poskytujri

dostatodn'i a vhodn'i zdklad pre nii5 n6zor.

Zodpovednost' Statutdrneho orsdnu za 0ttovn0 zivierku
Statutiirny orgdn je zodpovedn'i za zostavenie tejto tidtovnej zdvierky tak, aby poskytovala pravdiv'i

a vernyi obraz podla zdkona o fdtovnictve a za tie intern6 kontroly, kto16 povaiuje za potrebn6 na

zostavenie ridtovnej zdvierky, ktord neobsahuje v'iznamn6 nesprdvnosti, di ui v ddsledku podvodu
alebo chyby.

Pri zostavovani {itovnej zdvierky je Statutdrny orgdn zodpovedn'/ za zhodnotenie schopnosti o.z.

nepretrZite pokradovat' vo svojej dinnosti, za opisanie skutodnosti t'ikaj6cich sa nepretrZit6ho
pokradovania v dinnosti, ak je to potrebn6, a za pouiitie predpokladu nepretrZit6ho pokradovania v

dinnosti v ridtovnictve, ibaie by mal v ilmysle o.z. zlikvidovat alebo ukondit jej dinnost, alebo by
nemal in0 realistickf moZnost neZ tak urobit.

Zodpovednos{ auditora za audit riitovnei zdvierkv
NaSou zodpovednost'ou je ziskat primeran6 uistenie, di 0dtovni{ zdvierka ako celok neobsahuje
v'iznamnd nesprdvnosti, di ui v ddsledku podvodu alebo chyby, a vyda{ sprdvu auditora, vrdtane
ndzoru. Primeran6 uistenie je uistenie vysok6ho stupfia, ale nie je zdrukou toho, ie audit vykonan'i
podfa medziniirodntch auditorsk'ich Standardov vidy odhali vtznamn6 nesprdvnosti, ak tak6
existujti. Nesprdvnosti mdZu vzniknrit v ddsledku podvodu alebo chyby a za vfznamn6 sa povaZujri

vtedy, ak by sa dalo od6vodnene odakdvat', ie jednotlivo alebo v s0hrne by mohli ovplyvnit'
ekonomick6 rozhodnutia pouiivatefov, uskutodnen6 na zdklade tejto ridtovnej zdvierky.

V rdmciauditu uskutodnen6ho podfa medzindrodnfch auditorskfch Standardov, poias celdho auditu
uplatfrujeme odborn'i 0sudok a zachovdvame profesioniilny skepticizmus. Okrem toho:

o ldentifikujeme a posudzujeme rizikd v'iznamnej nesprdvnosti 0dtovnej zdvierky, di ui v
d6sledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutodriujeme auditorsk6 postupy reaguj0ce
na tieto rizikd a ziskavame audltorsk6 d6kazy, ktor6 sti dostatodn6 a vhodn6 na poskytnutie
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zdkladu pre niiS n{zor. Riziko neodhalenia v'iznamnej nesprdvnosti v ddsledku podvodu je
vyS5ie ako toto riziko v ddsledku chyby, pretoie podvod m6ie zahffiat' tajn0 dohodu,
falSovanie, 0myseln6 vynechanie, nepravdiv6 vyhldsenie alebo obidenie internej kontroly.
Oboznamujeme sa s internlmi kontrolami relevantn,imi pre audit, aby sme mohli navrhn0t
auditorskd postupy vhodn6 za danfch okolnosti, ale nie za (delom vyjadrenia ndzoru na
efektivnost' internfch kontrol o.z.

Hodnotime vhodnost pouZit'ich tidtovn'ich ziisad a (dtovnyich met6d a primeranost'
(dtovnfch odhadov a uvedenie s nimi s0visiacich informdcii, uskutodnen6 Statut6rnym
orgdnom.

Robime zdver o tom, di Statutiirny orgdn vhodne v ddtovnictve pouiiva predpoklad
nepretrZit6ho pokradovania v dinnosti a na ziiklade ziskan'ich auditorskrich ddkazov zdver o
tom, di existuje vtznamnd neistota v s(vislosti s udalost'ami alebo okolnost'ami, ktor6 by
mohli v'iznamne spochybnit' schopnost o.z. nepretriite pokradovat' v dinnosti. Ak dospejeme
k zdveru, Ze v'iznamnd neistota existuje, sme povinni upozornif v naiej sprdve auditora na
s(visiace informdcie uveden6 v ddtovnej zdvierke alebo, ak s0 tieto informdcie nedostatodn6,
modifikovat nd5 ndzor. NaSe zdvery vychddzaj0 z auditorsk'ich d6kazov ziskan'ich do d6tumu
vydania naSej spriivy auditora. Budrice udalosti alebo okolnosti vSak m6Zu sp6sobit', ie o.z.
prestane pokradovaf v nepretrZitej dinnosti.
Hodnotime celkovri prezentdciu, Strukt0ru a obsah ddtovnej zdvierky vrdtane informiiciiv nej
uveden'ich, ako aj to, di ddtovnd zdvierka zachytdva uskutodnend transakcie a udalosti
sp6sobom, ktoni vedie k ich vern6mu zobrazeniu.

Sprdva k d'al5im poiiadavkdm zdkonov a in'ich prdvnych predpisov

Sprdva k informdciSm. ktor6 sa uvddzai6 vo Wroineisprdve

Statutdrny org;in je zodpovednli za informdcie uveden6 vo vlirodnej sprdve, zostavenej podla
poZiadaviek zdkona o (itovnlctve. NiiS vy55ie uveden'i ndzor na ridtovn0 zdvierku sa nevzt'ahuje na
In6 informdcie vo v'irodnej spriive.

V sfvislosti s auditom ddtovnej zdvierky je naSou zodpovednostou obozndmenie sa s informdciami
uveden'imi vo v'irodnej sprdve a posridenie, di tieto informiicie nie srl vo rniznamnom nesdlade
s auditovanou ddtovnou zdvierkou alebo naSimi poznatkami, ktor6 sme ziskali podas auditu ridtovnej
zdvierky, alebo sa inak zdaj0 by{vriznamne nespr6vne

Postidifi sme, di v'irodnii sprdva ,,o.2." obsahuje informdcie, ktorfch uvedenie vyiaduje zdkon
o ridtovnfctve.

No zdklade prdc vykononych poEas auditu rtdtovnej zdvierky, podfa ndiho ndzoru:

- informdcie uveden€ vo vf,roinej sprdve zostavenej za rok 2078 srt v stilade s titovnou zdvierkou za
doni'ro$

- v,iroind sprdvo obsohuje informdcie podfd zdkona o ddtovnictve.
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Okrem toho, na ziiklade na5ich poznatkov o 0dtovnej jednotke a situdcii v nej, ktor6 sme ziskali podas

auditu 0dtovnej zdvierky, sme povinni uvies{ di sme zistili v'iznamn6 nesprdvnosti vo v'irodnej sprdve,
ktor0 sme obdriali pred diitumom vydania tejto sprdvy auditora.
V tejto s0vislosti neexistujti zistenia, ktor6 by sme mali uvies{.

V Bratisf ave, 17 .5.2019

f,.-ot' "uorrr)1

? 6\'f'*

4i.axo"'o'u 
n.;

#t \r. t{
e. licenbie I

KORDA,s.r,
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	C_text1: (a) Obchodné meno a sídlo úŒtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú úŒtovnú závierku za najväŒšiu skupinu, ktorej súŒas£ou je úŒtovná jednotka ako dcérska úŒtovná jednotka:, , (b) Obchodné meno a sídlo úŒtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú úŒtovnú závierku za najmenšiu skupinu, ktorej súŒas£ou je úŒt. jednotka ako dcérska úŒt. jednotka, a ktorá je tiež zaŒlenená do skupiny úŒt. jednotiek uvedených v písmene a):, , (c) Miesto, kde je možné tieto konsolidované úŒtovné závierky získa£:, , (d) Údaj, Œi úŒtovná jednotka je materskou úŒt. jednotkou a Œi je oslobodená od povinnosti zostavi£ konsolidovanú úŒtovnú závierku a správu pod©a §22 zákona o úŒtovníctve:Nie
	E_text2: 1) ÚŒtovná jednotka bude nepretržite pokraŒova£ vo svoje Œinnosti:  [x] Áno  [ ] Nie2) Zmeny úŒtovných zásad a metód:  [ ] Áno  [x] NieÚŒtovné metódy a zásady boli aplikované v rámci platného zákona o úŒtovníctve, s osobitos£ami:3) Informácia o charaktere a úŒele transakcií, ktoré sa neuvádzajú v súvahe s uvedením finanŒného vplyvu transakcií na úŒt. jednotku:4) Spôsob a urŒenie oce¬ovania majetku a záväzkov:a) Spôsob oce¬ovania majetku a záväzkov §25 ZoUÚJ nakupovala v danom roku dlhodobý nehmotný majetok:  [ ] Áno  [x] Nie Dlhodobý nehmotný majetok nakupovaný, ÚJ oce¬ovala obstarávacou cenou v zložení:    [ ] Obstarávacia cena vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení    [ ] dopravné  [ ] provízie  [ ] poistné  [ ] cloÚJ tvorila vlastnou Œinnos£ou dlhodobý nehmotný majetok:  [ ] Áno  [x] Nie Dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastnou Œinnos£ou oce¬ovala ÚJ vlastnými nákladmi v zložení:    [ ] priame náklady  [ ] nepriame náklady spojené s výrobou  [ ] inak:    ÚJ v bežnom roku nakupovala dlhodobý hmotný majetok:  [x] Áno  [ ] Nie Dlhodobý hmotný majetok nakupovaný oce¬ovala ÚJ obstarávacou cenou v zložení:    [x] obstarávacia cena, vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení    [ ] dopravné  [ ] provízie  [ ] poistné  [ ] clo  [ ] ostatné VONÚJ v bežnom roku tvorila dlhodobý hmotný majetok vlastnou Œinnos£ou:  [ ] Áno  [x] Nie Dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou Œinnos£ou oce¬ovala ÚJ vlastnými nákladmi v zložení    [ ] priame náklady    [ ] nepriame náklady (výrobná réžia) súvisiace s vytvorením dlhodobého hmotného majetku    [ ] inak:    ÚJ v bežnom roku vlastnila cenné papiere:  [ ] Áno  [x] Nie Podiely na základnom imaní spoloŒností, cenné papiere a deriváty oce¬oval:    [ ] obstarávacou cenou pri nákupe a predaji    [ ] pri nákupe obstarávacou cenou a pri predaji váženým aritmetickým priemerom, (pri rovnakom druhu, rovnakom emitentovi, rovnakej mene)    [ ] metódou FIFO (pri rovnakom druhu, rovnakom emitentovi a rovnakej mene)    [ ] inak:    ÚJ nakupovala zásoby:  [x] Áno  [ ] NieÚŒtovanie obstarania a úbytku zásob.Pri úŒtovaní zásob postupovala ÚJ pod©a Postupov úŒtovania, ÚT l, Œl.2    [ ] spôsobom A úŒtovania zásob    [x] spôsobom B úŒtovania zásob Nakupované zásoby oce¬ovala ÚJ obstarávacou cenou v zložení:    [x] cena obstarania vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení    [x] dopravné  [ ] provízie  [ ] poistné  [ ] clo  [ ] ostatné VONNáklady súvisiace s obstaraním zásob    [x] pri príjme na sklad sa rozpoŒítali s cenou obstarania na technickú jednotku obstaranej zásoby,    [ ] obstarávacia cena zásob sa v analytickej evidencii rozdelila na cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním. Pri vyskladnení sa tieto náklady zah±¬ali do nákladov predaného tovaru záväzne stanoveným spôsobom takto:          VON--------------------------  x výdaj zo skladuPS zásob + príjem na skladPopis:    [ ] obstarávacia cena zásob sa v analytickej evidencii rozde©ovala na vopred stanovenú cenu (pevnú cenu) pod©a internej smernice a odchýlku od skutoŒnej ceny obstarania (tamtiež). Pri vyskladnení sa táto odchýlka rozpúš£ala do nákladov predaných zásob spôsobom záväzne stanoveným ÚJ pod©a popisu:    
	E_text3: Pri vyskladnení zásob sa používal    [x] vážený aritmetický priemer z obstarávacích cien, aktualizovaný mesaŒne    [ ] metóda FIFO (prvá cena na ocenenie prírastku zásob sa použila ako prvá cena na ocenenie úbytku zásob)    [ ] iný spôsob:    ÚJ tvorila v bežnom roku zásoby vlastnou Œinnos£ou:  [ ] Áno  [x] Nie Zásoby vytvorené vlastnou Œinnos£ou ÚJ oce¬ovala vlastnými nákladmi    [ ] pod©a skutoŒnej výšky nákladov, v zložení    - priame náklady    - Œas£ nepriamych nákladov, súvisiaca s ich vytváranímÚJ oce¬ovala pe¬ažné prostriedky, ceniny, poh©adávky, záväzky:  [ ] Áno  [x] NiePe¬ažné prostriedky a ceniny, poh©adávky pri ich vzniku, záväzky pri ich vzniku oce¬oval menovitou hodnotou.Poh©adávky pri odplatnom nadobudnutí, poh©adávky nadobudnuté vkladom do základného imania a záväzky pri ich prevzatí oce¬oval obstarávacou cenou.ÚJ prijala darovaný majetok:  [ ] Áno  [x] NieMajetok nadobudnutý darovaním oce¬oval reprodukŒnou obstarávacou cenou, s výnimkou pe¬ažných prostriedkov a cenín a poh©adávok ocenených menovitými hodnotami.ÚJ má novozistený majetok pri inventarizácii:  [ ] Áno  [x] NieNovozistený majetok ÚJ oce¬ovala reprodukŒnou obstarávacou cenou.Ocenenie majetku a záväzkov obstaraných inak:b) UrŒenie odhadu zníženia hodnoty majetku a tvorba opravnej položky k majetku:c) UrŒenie ocenenia záväzkov, stanovenie odhadu ocenenia rezerv:d) UrŒenie ocenenia finanŒných nástrojov alebo majetku, ktorý nie je finanŒným nástrojom pri oce¬ovaní reálnou hodnotou:e) UrŒenie ocenenia finanŒných nástrojov pºi oce¬ovaní obstarávacou cenou alebo vlastnými nákladmi:f) Stanovenie metódy vlastného imaniag) Tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetokSpôsob zostavovania úŒtovného odpisového plánu pre dlhodobý majetok a použité úŒtovné odpisové metódy pri stanovení úŒtovných odpisov:Druh majetku   Doba odpisovania   Sadzba odpisov   Odpisová metódastroje, prístroje, PC  4 roky    rovnomerné odpisovanieost. stroje - šport. úŒely  6 rokov    rovnomerné odpisovaniemotor. vozidlá  4 roky    rovnomerné odpisovanie[x] ÚJ používa úŒtovné odpisy nezávisle na da¬ových odpisoch. Majetok sa zaŒína odpisova£ v mesiaci, kedy bol zaradený do užívania. ÚŒtovné odpisy vychádzajú z predpokladanej doby používania majetku; priŒom ÚJ používa rovnomerné odpisovanie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku.[x] Podrobný úŒtovný odpisový plán po položkách vedie ÚJ s podporou softvéru, da¬ové odpisy sú v súlade so zákonom o dani z príjmov. ÚJ nepoužíva kategóriu drobného dlhodobého hmotného a kategóriu dlhodobého nehmotného majetku.h) Informácia o poskytnutých dotáciách; pri dotáciách na obstaranie majetku sa uvedú zložky majetku a ich ocenenie:Príspevok zo zdrojov ŠR vo výške 5 210,71 • na úhradu prevádzkových nákladov chráneného pracoviska5) Informácie o oprave významných chýb minulých úŒtovných období úŒtovaných v bežnom úŒtovnom období s uvedením vplyvu na výsledok hospodárenia a na vlastné imanie:
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