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A)  ÚVOD – VŠEOBECNÉ ÚDAJE 

Povinnosť vypracovať výročnú správu spoločnosti za rok 2016 vyplynula z § 9 zákona č. 440/2015 

Z.z. Zákon o športe.  

 

A. a) Názov a sídlo účtovnej jednotky:  

Obchodné meno UJ:  Marketing SZĽH, spol. s r. o. 

Sídlo spoločnosti:       Trnavská cesta 27/B, 831 04  Bratislava 

Dátum založenia :       27.08.2001 

Identifikačné číslo:     35819499 

Daňové identifikačné číslo: 2020237208 

Identifikačné číslo DPH: SK2020237208 

Právna forma:       Spoločnosť s ručením obmedzeným       

Spoločnosť bola založená Zriaďovacou listinou zo dňa 09.07.2001 Slovenským zväzom ľadového 

hokeja, o.z., IČO: 30845386, so sídlom Trnavská cesta 27/B, 831 04  Bratislava v súlade so zákonom 

č. 513/91 Zb. 

 

A. b) Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky: 

- poradenská činnosť v oblasti nákupu a predaja tovarov 

- sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb 

- sprostredkovanie o organizovanie športových a spoločenských podujatí 

- usporadúvanie školení, seminárov a vzdelávacích podujatí 

- reklamná a propagačná činnosť 

- vydávanie periodických a neperiodických publikácii 

- kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) 

- kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) 

 

 A. c) Konatelia spoločnosti:  

PaedDr. Igor Nemeček, Československých parašutistov 7, 831 03  Bratislava (do 01.09.2016)                            

Ing. Martin Kohút, Septimiova 7, 851 10  Bratislava    (od 01.09.2016)  

Ing. Dušan Mráz, Stromová 472/7, 962 33  Budča    (od 01.09.2016)  

Štatutárnym orgánom spoločnosti Marketing SZĽH, spol. s r.o., sú konatelia spoločnosti. Konatelia 

konajú za spoločnosť samostatne tak, že k vytlačenému alebo napísanému menu spoločnosti pripoja 

svoj podpis. 

  

A. d) Dozorná rada: 

Mgr. Zuzana Zajíčková, Tupolevova 2, 851 01  Bratislava 

Mgr. Róbert Pukalovič, Halašova 36, 831 03  Bratislava    (do 01.09.2016) 

JUDr. Miroslav Valíček, Tureň 320, 903 01  Senec    (od 01.09.2016)  

Ivan Droppa, Palúčanská 632/89, 031 01  Liptovský Mikuláš   (od 01.09.2016)  

 

A. e) Štruktúra spoločníkov a akcionárov: 

Hodnota a percentuálna výška ich podielu na  základnom imaní. Výška podielu na ostatných 

položkách vlastného imania sa uvádza v prípade, ak sa percentuálny podiel spoločníkov na základnom 

imaní odlišuje od podielu spoločníkov na ostatných položkách vlastného imania. 
 

Por. 

Názov, meno spoločníka 

Výška podielu na Podiel  Výška podielu vlastného 
imania  

číslo  základnom imaní hlas.práv na ostatných zložkách 

 

 
absolútna % % % 

  BO PO BO PO BO PO BO PO 

1. Slovenský zväz ľadového 
hokeja 

     
     x 

 

     x 
  
  100 

 

  100 
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B)  GENÉZA A PREDPOKLAD BUDÚCEHO VÝVOJA ČINNOSTI SPOLOČNOSTI  

Spoločnosť Marketing SZĽH, spol. s r.o., bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 09.07.2001 

občianskym združením Slovenský zväz ľadového hokeja ako spoločnosť pre získavanie partnerov na 

podporu a rozvoj slovenského ľadového hokeja, tak v oblasti mládeže ako aj v oblasti reprezentácie. 

V poslednom období sa orientácia spoločnosti Marketing SZĽH, spol. s r.o.,  prehĺbila o zameranie na 

podporu a rozvoj prípraviek (žiaci 1. stupňa základných škôl) a na mládež. 

Spoločnosť Marketing SZĽH, spol. s r.o., je pevne etablovaná na trhu s predpokladaným vývojom 

neustáleho nárastu finančných zdrojov pre zabezpečenie a rozvoj ľadového hokeja na Slovensku. 

Hlavným predmetom predaja spoločnosti je produkt „ľadový hokej“ ako celok. Hodnota produktu je 

v nemalej miere závislá od umiestnenia reprezentácie SR na vrcholným medzinárodných podujatiach. 

Spoločnosť Marketing SZĽH, spol. s r.o., v kalendárnom roku 2017 očakáva obrat cca 2.000.000 Eur 

a v tomto období bude zameriavať zvýšenú pozornosť na podporu reprezentačných výberov SR. 

  

C)  ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA SPOLOČNOSTI A ZAMESTNANOSŤ 

Spoločnosť Marketing SZĽH, spol. s r.o., má odštepný závod Sieň slávy slovenského hokeja so sídlom 

Trnavská cesta 27/B, 831 04  Bratislava. 

Vedúci odštepného závodu:  PaedDr. Igor Nemeček     (do 01.09.2016)        

    Ing. Martin Kohút    (od 01.09.2016) 

Predmet činnosti odštepného závodu: 

- poradenská činnosť v oblasti nákupu a predaja tovarov 

- sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb 

- sprostredkovanie o organizovanie športových a spoločenských podujatí 

- usporadúvanie školení, seminárov a vzdelávacích podujatí 

- reklamná a propagačná činnosť 

- vydávanie periodických a neperiodických publikácii 

- kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) 

- kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) 

 

 

Spoločnosť Marketing SZĽH, spol. s r.o., zamestnávala v roku 2016 priemerne 3 pracovníkov. 

Spoločnosť Marketing SZĽH, spol. s r.o., nezamestnávala v roku 2016 zamestnancov so zdravotným 

postihnutím.  
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D)  VÝZNAMNÍ DODÁVATELIA A  ODBERATELIA 

 

D. a) Dodávatelia: 

Slovenský zväz ľadového hokeja, o.z. 

HK VSR SR 20, s.r.o.  

Združenie oddielov a klubov 1. hokejovej ligy SR 

Škoda Auto Slovensko, s.r.o. 

Media RTVS, s.r.o. 

HUGO BACH, s.r.o.  

 

D. b) Odberatelia: 

Orange Slovensko, a.s., 

Tipos, národná lotériová spoločnosť, a.s. 

Eurowint-sport , s.r.o. 

Škoda Auto Slovensko, s.r.o. 

Slovenská pošta, a.s. 

Rozhlas a televízia Slovenska 

Heineken Slovensko, a.s. 

 

E)  INÉ DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE 

1. Neexistuje podnik, ktorý zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za najväčšiu skupinu 

podnikov, pre ktoré je spoločnosť Marketing SZĽH, spol. s r.o.,  dcérskym podnikom. 

 2. Neexistujú podniky, v ktorých je spoločnosť neobmedzene ručiacim spoločníkom.  

3. Spoločnosť nemá zriadenú organizačnú zložku v zahraničí. 

4. Spoločnosť neúčtovala o výdavkoch na vedu a výskum. 

5. Spoločnosť neúčtovala o obstarávaní vlastných akcií, dočasných listov, obchodných podielov a 

akcií, dočasných listov ani o obchodných podieloch ovládajúcej osoby.  

6. Účtovným obdobím spoločnosti je kalendárny rok. 

7. Spoločnosť nevlastní obchodný podiel v inej spoločnosti. 

8. Spoločnosť nemá povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom. Napriek tejto skutočnosti v 

spoločnosti priebeha dobrovoľný audit účtovnej závierky za rok 2016.  
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F)  EKONOMICKÉ UKAZOVATELE A FINANČNÁ SITUÁCIA 

Dlhodobý hmotný majetok  

 

Prehľad o štruktúre a pohyboch DHM v roku 2016 spoločnosti Marketing SZĽH, spol. s r.o. 

 
Zostatok k 31. 12. 

2015 

Prírastky kúpou 

a lízingom 
Úbytok predajom  

Úbytok likvidáciou 

a škodou Presuny  

Zostatok k 31. 12. 

2016 

Obstarávacia cena 
Pozemky 

Stavby 

Samostatné hnuteľné 

veci a súbory 

hnuteľných vecí 

Ostatný dlhodobý 

hmotný majetok  

77.278         0 0 0 77.278 

Celkom 77.278 0 0 0 77.278 

Oprávky 
Pozemky 

Stavby  

Samostatné hnuteľné 

veci a súbory 

hnuteľných vecí 

Ostatný dlhodobý 

hmotný majetok 

76.612 362 0 0 76.977 

Celkom 76.615 362 0 0 76.977 

Zostatková účtovná 

hodnota 
663 0 362 0 301 

      

Finančný majetok (v EUR) 

Druh finančného majetku Suma v EUR 

Peniaze v pokladniciach – Peniaze EUR  

Peniaze v pokladniciach – cudzia mena  

Peniaze na účtoch v bankách EUR 

Peniaze na devízových účtoch v bankách  

Ceniny 

Krátkodobý finančný majetok  

89.757 

Spolu finančný majetok 89.757 

  

Vlastné imanie   

 
Základné 

imanie 
Zákonný RF 

Nerozdel. zisk 

minul. rokov  

Neuhrad. strata 

minul. Rokov  

VH bežného účt. 

obdobia  
Celkom 

Stav k 31. 12. 

2015 
6.639 664 92.351 0 -21.923 77.731 

Výsledok 

hospodárenia – 

strata za rok 2015 

      

Prídel do 

rezervného fondu  
      

Úhrady strát 

minulých období  
      

Dividendy        

Tantiémy        

Výsledok 

hospodárenia – 

strata za rok 2016 

      

Stav k 31. 12. 

2016 
6.639 664 70.428 0 -12.641 65.090 
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G)  NÁVRH NA ÚHRADU STRATY (ROZDELENIE ZISKU) 

Spoločnosť Marketing SZĽH, spol. s r.o.,  na základe schválenej riadnej účtovnej závierky, navrhuje 

valnému zhromaždeniu hospodársky výsledok za rok 2016, ktorý predstavuje stratu vo výške 

12.640,89€, schváliť pokrytie straty dosiahnutej za rok 2016 z nerozdeleného zisku minulých rokov. 

 

H)  MAJETOK A ZÁVÄZKY  

 31. 12 2016 31. 12. 2015 

Údaj o tom či sú veličiny auditované, alebo nie  Auditované  Auditované  

 MAJETOK SPOLU  264.382 123.186 

A. Neobežný majetok  301 663 

A.I. Dlhodobý nehmotný majetok    

A.II. Dlhodobý hmotný majetok  301 663 

A.III. Dlhodobý finančný majetok    

B. Obežný majetok  233.289 121.389 

B.I. Zásoby 10 5.059 

B.II. Dlhodobé pohľadávky   

B.III. Krátkodobé pohľadávky 143.522 61.071 

B.IV. Krátkodobý finančný majetok   

B.V. Finančné účty 89.757 55.259 

C. Časové rozlíšenie  30.792 1.134 

 VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 

SPOLU  

264.382 123.186 

A. Vlastné imanie 69.264 81.905 

A. I. Základné imanie 6.639 6.639 

A. II. Emisné ážio   

A.III. Ostatné kapitálové fondy 4.174 4.174 

A.IV. Zákonné rezervné fondy 664 664 

A.V. Ostatné fondy zo zisku   

A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia   

A.VII. +/- Výsledok hospodárenia minulých rokov 70.428 92.351 

A.VIII. +/- Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 

po zdanení  

-12.641 -21.923 

B.  Záväzky  186.933 27.761 

B.I Dlhodobé záväzky 77 67 

B.II. Dlhodobé rezervy   

B.III. Dlhodobé bankové úvery   

B.IV. Krátkodobé záväzky 83.253 23.983 

B.V. Krátkodobé rezervy 3.603 3.711 

B.VI. Bežné bankové úvery   

B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci 100.000  

C. Časové rozlíšenie  8.185 13.520 
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I)  VÝNOSY A NÁKLADY 

 31. 12. 2016 31. 12. 2015 

Údaj o tom či sú veličiny auditované, alebo nie  Auditované  Auditované  

* ČISTÝ OBRAT 1.229.606 830.025 

** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu 1.500.045 1.069.914 

I. Tržby z predaja tovaru 14.533 12.582 

II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb  221 

III. Tržby z predaja služieb 1.215.073 817.222 

IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob   

V. Aktivácia   

VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého 

hmotného majetku a materiálu 

0 0 

VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 270.439 239.889 

** Náklady na hospodársku činnosti spolu 1.507.963 1.087.878 

A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 14.154 12.580 

B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok  12.176 6.545 

C. Opravné položky k zásobám   

D. Služby  1.444.816 1.032.405 

E. Osobné náklady 35.565 32.450 

F. Dane a poplatky 139 73 

G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a 

dlhodobému hmotnému majetku  

362 825 

H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu    

I. Opravné položky k pohľadávkam 750 3.000 

J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť 1  

*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -7.918 -17.964 

* PRIDANÁ HODNOTA -241.540 -221.505 

** Výnosy z finančnej činnosti spolu 4 6 

VIII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov   

IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku  súčet   

X. Výnosy z krátkodobého finančného majetku  súčet   

XI. Výnosové úroky  6 

XII. Kurzové zisky   

XIII. Výnosy z precenenia cenných paprierov a výnosy z derivátových 

operácií 

  

XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0 0 

** Náklady na finančnú činnosti spolu 1.846 1.084 

K. Predané cenné papiere a podiely   

L. Náklady na krátkodobý finančný majetok   

M. Opravné položky k finančnému majetku   

N. Nákladové úroky 882 267 

O. Kurzové straty   

P. Náklady na precenenie cenných paprierov a náklady na  derivátové 

operácie 

  

Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť 964 817 

*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -1.842 -1.078 

**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -9.760 -19.042 

R. Daň z príjmov 2.881 2.881 

R.1. Daň z príjmov splatná 2.881 2.881 

R.2. Daň z príjmov odložená   

S. Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom   

**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -12.641 -21.923 
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J)  POVINNÉ PRÍLOHY 

Prílohy výročnej správy: 

Príloha č. 1 Účtovná závierka za rok 2016 

Príloha č. 2 Poznámky k účtovnej závierke za rok 2016 

Príloha č. 3 Prehľad nákladov vynaložených na prevádzku 

Príloha č. 4 Prehľad výnosov podľa zdrojov a ich pôvodu 

Príloha č. 5 Zoznam právnických a fyzických osôb, ktorým boli vyplatené prostriedky prevyšujúce 

    v súčte sumu 5.000,00€ a účel, na ktorý boli tieto prostriedky určené 
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A. Základné informácie o účtovnej jednotke 
 

A. a) Názov a sídlo účtovnej jednotky:  

Obchodné meno UJ: Marketing SZĽH, spol. s r.o. 

Sídlo spoločnosti:      Trnavská cesta 27/B, 831 04  Bratislava 

Dátum založenia :      27.08.2001 

Identifikačné číslo:    35819499 

Právna forma:       Spoločnosť s ručením obmedzeným       

Spoločnosť bola založená: Zriaďovacou listinou zo dňa 09.07.2001 spoločnosťou Slovenský zväz ľadového 

hokeja, o. z., so sídlom Trnavská cesta 27/B, 831 04  Bratislava v súlade so zákonom 

č. 513/91 Zb. 

 

A.b) Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky: 

- poradenská činnosť v oblasti nákupu a predaja tovarov 

- sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb 

- sprostredkovanie o organizovanie športových a spoločenských podujatí 

- usporadúvanie školení, seminárov a vzdelávacích podujatí 

- reklamná a propagačná činnosť 

- vzdávanie periodických a neperiodických publikácii 

- kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) 

- kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) 

 

A.e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky: 

UJ zostavuje riadnu účtovnú závierku k 31.12.2016 s predpokladom nepretržitého pokračovania jeho 

činností.  
A.f)  Schválenie účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie : 

Účtovná závierka za predchádzajúce účtovné obdobie bola schválená 15.06.2016. 

 

 

B. Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných 
orgánov účtovnej jednotky 

 

B.a) Zoznam členov štatutárnych orgánov: 

Ing. Martin Kohút, Septimiova 7, 851 10  Bratislava, konateľ spoločnosti 
 

B.b) Štruktúra spoločníkov a akcionárov 
 

Por.  Výška podielu na Podiel  Výška podielu vlastného 
imania  

číslo  základnom imaní hlas.práv na ostatných zložkách 

 

Názov, meno 
spoločníka 

absolútna % % % 

  BO PO BO PO BO PO BO PO 

1. Slovenský zväz ľadového 
hokeja 

     
     x 

 

     x 
  
  100 

 

  100 
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1.  Informácie k časti A. písm. c) prílohy č. 3 o počte zamestnancov 

Názov položky Bežné účtovné obdobie 
Bezprostredne predchádzajúce 

účtovné obdobie 

Priemerný prepočítaný počet 

zamestnancov 
1 1 

Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa 

zostavuje účtovná závierka, z toho: 
1 1 

počet vedúcich zamestnancov 1 1 

 
 

 

2. Informácie prílohe č. 3 časti F. písm. a) o dlhodobom nehmotnom majetku 
Tabuľka č. 1 

Dlhodobý nehmotný 

majetok 

Bežné účtovné obdobie 

Aktivova

-né 

náklady 

na vývoj 

Softvér 
Oceniteľ-

né práva 
Goodwill 

Ostatný 

DNM 

Obsta-

rávaný 

DNM 

Poskytnuté 

preddavky 

na DNM 

Spolu 

a b c d e f g h I 

Prvotné ocenenie 

Stav na začiatku 

účtovného obdobia 
 1378 6845     8223 

Prírastky         

Úbytky         

Presuny         

Stav na konci 

účtovného obdobia 
 1378 6845     8223 

Oprávky 

Stav na začiatku 

účtovného obdobia 
 1378 6845     8223 

Prírastky         

Úbytky         

Presuny         

Stav na konci 

účtovného obdobia 
 1378 6845     8223 

Opravné položky 

Stav na začiatku 

účtovného obdobia 
       

 

Prírastky         

Úbytky         

Presuny         

Stav na konci 

účtovného obdobia 
       

 

Zostatková hodnota  

Stav na začiatku 

účtovného obdobia 
 0 0     0 

Stav na konci 

účtovného obdobia 
 0 0     0 
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Tabuľka č. 2 

Dlhodobý nehmotný 

majetok 

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 

Aktivova

-né 

náklady 

na vývoj 

Softvér 
Oceniteľ-

né práva 
Goodwill 

Ostatný 

DNM 

Obsta-

rávaný 

DNM 

Poskytnuté 

preddavky 

na DNM 

Spolu 

a b c d e f g h i 

Prvotné ocenenie 

Stav na začiatku 

účtovného obdobia 
 1378 6845     8223 

Prírastky         

Úbytky         

Presuny         

Stav na konci 

účtovného obdobia 
 1378 6845     8223 

Oprávky 

Stav na začiatku 

účtovného obdobia 
 1378 6845     8223 

Prírastky         

Úbytky         

Presuny         

Stav na konci 

účtovného obdobia 
 1378 6845     8223 

Opravné položky 

Stav na začiatku 

účtovného obdobia 
       

 

Prírastky         

Úbytky         

Presuny         

Stav na konci 

účtovného obdobia 
       

 

Zostatková hodnota  

Stav na začiatku 

účtovného obdobia 
 0 0     0 

Stav na konci 

účtovného obdobia 
 0 0     0 

 
 

 

3. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. c) o dlhodobom nehmotnom majetku  

Dlhodobý nehmotný majetok 
Hodnota za bežné účtovné 

obdobie 
Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo  
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4.  Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. a) o dlhodobom hmotnom majetku  
Tabuľka č. 1 

Dlhodobý 

hmotný majetok 

Bežné účtovné obdobie                                                                                                                                     

Pozemky Stavby 

Samostatné 

hnuteľné 

veci 

a súbory 

hnuteľných 

vecí 

Pesto-

vateľské 

celky 

 trvalých 

porastov 

Základné 

stádo 

a ťažné 

zvieratá 

Ostatný 

DHM 

Obsta-

rávaný 

DHM 

Poskytnuté 

preddavky 

na DHM 

Spolu 

a b c d e f g h i j 

Prvotné ocenenie 

Stav na začiatku 

účtovného 

obdobia 

 

 

77278      

 

77278 

Prírastky          

Úbytky          

Presuny          

Stav na konci 

účtovného 

obdobia 

 

 

77278      

 

77278 

Oprávky 

Stav na začiatku 

účtovného 

obdobia 

 

 

76615      

 

76615 

Prírastky   362      362 

Úbytky          

Presuny          

Stav na konci 

účtovného 

obdobia 

 

 

76977      

 

76977 

Opravné položky 

Stav na začiatku 

účtovného 

obdobia 

 

 

      

 

Prírastky          

Úbytky          

Presuny          

Stav na konci 

účtovného 

obdobia 

 

 

      

 

Zostatková hodnota  

Stav na začiatku 

účtovného 

obdobia 

 

 

663      

 

663 

Stav na konci 

účtovného 

obdobia 

 

 

301      

 

301 
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Tabuľka č. 2 

Dlhodobý 

hmotný majetok 

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie                                                                                                                                     

Pozemky Stavby 

Samostatné 

hnuteľné 

veci 

a súbory 

hnuteľných 

vecí 

Pesto-

vateľské 

celky 

 trvalých 

porastov 

Základné 

stádo 

a ťažné 

zvieratá 

Ostatný 

DHM 

Obsta-

rávaný 

DHM 

Poskytnuté 

preddavky 

na DHM 

Spolu 

a b c d e f g h i j 

Prvotné ocenenie 

Stav na začiatku 

účtovného 

obdobia 

 

 

77278      

 

77278 

Prírastky          

Úbytky          

Presuny          

Stav na konci 

účtovného 

obdobia 

 

 

77278      

 

77278 

Oprávky 

Stav na začiatku 

účtovného 

obdobia 

 

 

75790      

 

75790 

Prírastky   825      825 

Úbytky          

Presuny          

Stav na konci 

účtovného 

obdobia 

 

 

76615      

 

76615 

Opravné položky 

Stav na začiatku 

účtovného 

obdobia 

 

 

      

 

Prírastky          

Úbytky          

Presuny          

Stav na konci 

účtovného 

obdobia 

 

 

      

 

Zostatková hodnota  

Stav na začiatku 

účtovného 

obdobia 

 

 

1488      

 

1488 

Stav na konci 

účtovného 

obdobia 

 

 

663      

 

663 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 

5. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. c) o dlhodobom hmotnom majetku  

Dlhodobý hmotný majetok Hodnota za bežné účtovné obdobie 

Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo   

 
 
 

6. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. j) o  dlhodobom finančnom majetku 
Tabuľka č. 1 

Dlhodobý 
finančný 
majetok 

Bežné účtovné obdobie                                                                                                                                                                     

Podielové 
CP 

a podiely 
v DÚJ 

Podielové  
CP a podiely  
v spoločnosti 
s podstatným 

vplyvom 

Ostatné 
dlhodobé 

CP 
a podiely 

Pôžičky 
ÚJ v 

 kons. 
celku 

Ostatný 
DFM 

Pôžičky 
s dobou 

splatnosti 
najviac 

jeden rok 

Obsta-
rávaný  
 DFM 

Poskyt-
nuté 

preddav-
ky 

na DFM 

Spolu 

a b c d e f g h i j 

Prvotné ocenenie 

Stav  

na začiatku 

účtovného 

obdobia 

        

 

Prírastky          

Úbytky          

Presuny          

Stav na konci 

účtovného 

obdobia 

        

 

Opravné položky 

Stav 

na začiatku 

účtovného 

obdobia 

        

 

Prírastky          

Úbytky          

Presuny          

Stav na konci 

účtovného 

obdobia 

        

 

Účtovná hodnota  

Stav  

na začiatku 

účtovného 

obdobia 

        

 

Stav na konci 

účtovného 

obdobia 
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Tabuľka č. 2 

Dlhodobý 
finančný 
majetok 

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie                                                                                                                                                                     

Podielové 
CP 

a podiely 
v DÚJ 

Podielové  
CP a podiely  
v spoločnosti 
s podstatným 

vplyvom 

Ostatné 
dlhodo-
bé CP 

a podiely 

Pôžičky 
ÚJ v 

 kons. 
celku 

Ostatný 
DFM 

Pôžičky 
s dobou 

splatnosti 
najviac 

jeden rok 

Obsta-
rávaný  
 DFM 

Poskyt-
nuté 

preddav-
ky 

na DFM 

Spolu 

a b c d e f g h i j 

Prvotné ocenenie 

Stav  

na začiatku 

účtovného 

obdobia 

        

 

Prírastky          

Úbytky          

Presuny          

Stav na konci 

účtovného 

obdobia 

        

 

Opravné položky 

Stav 

 na začiatku 

účtovného 

obdobia 

        

 

Prírastky          

Úbytky          

Presuny          

Stav na konci 

účtovného 

obdobia 

        

 

Účtovná hodnota  

Stav  

na začiatku 

účtovného 

obdobia 

        

 

Stav na konci 

účtovného 

obdobia 

        

 

 
 

 

 

7. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. m) o dlhodobom finančnom majetku  

Dlhodobý finančný majetok Hodnota za bežné účtovné obdobie 

Dlhodobý finančný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo  

 

 

 

 

 

 

 

 



28 

8. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. i) o štruktúre dlhodobého finančného majetku 

Obchodné meno 
a sídlo spoločnosti, 

v ktorej má ÚJ 
umiestnený DFM 

Bežné účtovné obdobie  

Podiel ÚJ 
na ZI v  % 

Podiel ÚJ 
na hlasovacích 

právach v % 

Hodnota 
 vlastného 
imania ÚJ, 

v ktorej má ÚJ 
umiestnený 

DFM 

Výsledok 
hospodárenia Ú

J, v ktorej má 
ÚJ umiestnený 

DFM  

Účtovná 
hodnota DFM 

a b c d e f 

Dcérske účtovné jednotky 

      

      

      

Účtovné jednotky s podstatným vplyvom 

      

      

      

Ostatné realizovateľné CP a podiely   

      

      

      

Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ 

      

      

Dlhodobý finančný 

majetok spolu 
x x x x  

 
 

 

9. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. j) a l) o dlhových CP držaných do splatnosti  

Dlhové CP držané do 
splatnosti 

Druh CP 

Stav na 
začiatku 

účtovného 
obdobia 

Zvýšenie 
hodnoty 

Zníženie 
hodnoty 

Vyradenie 
dlhového CP  
z účtovníctva  
v účtovnom 

období 

Stav  
na konci 

účtovného 
obdobia 

a b c d e f g 
Do splatnosti viac ako päť 

rokov 
      

Do splatnosti viac ako tri 

roky a najviac päť rokov 

vrátane 

      

Do splatnosti viac ako jeden 

rok a najviac tri roky vrátane 
      

Do splatnosti do jedného 

roka vrátane 
      

Dlhové CP držané do 

splatnosti spolu 
x      
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10. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. j) a l) o poskytnutých dlhodobých pôžičkách 

Dlhodobé pôžičky 

Stav  
na začiatku 
účtovného 

obdobia 

Zvýšenie 
hodnoty 

Zníženie 
hodnoty 

Vyradenie 
pôžičky 

z účtovníctva 
v účtovnom 

období 

Stav  
na konci 

účtovného 
obdobia 

a b c d e f 

Do splatnosti viac ako päť rokov      

Do splatnosti viac ako tri roky 

a najviac päť rokov vrátane 
     

Do splatnosti viac ako jeden rok 

a najviac tri roky vrátane 
     

Do splatnosti do jedného roka 

vrátane 
     

Dlhodobé pôžičky spolu      

 
 

 

11. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. o) o opravných položkách k zásobám 
Tabuľka č. 1 

Zásoby 

Bežné účtovné obdobie 

Stav  OP 
na začiatku 
účtovného 

obdobia 

 
Tvorba  

OP 
 

Zúčtovanie OP 
z dôvodu zániku 
opodstatnenosti 

Zúčtovanie OP 
z dôvodu 

vyradenia majetku  
z účtovníctva 

Stav OP 
na konci 

účtovného 
obdobia 

a b c d e f 

Materiál      

Nedokončená výroba a 

polotovary vlastnej výroby 
     

Výrobky      

Zvieratá       

Tovar      

Nehnuteľnosť na predaj      

Poskytnuté preddavky  na 

zásoby 
     

Zásoby spolu      

 

 

Tabuľka č. 2 

Nehnuteľnosť na predaj Hodnota 

Náklady na obstarávanie nehnuteľnosti  na predaj za účtovné obdobie  

Náklady na obstaranie nehnuteľnosti na predaj od začiatku obstarávania  
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12. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. p) o zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo  

Zásoby 
Hodnota za bežné účtovné 

obdobie 

Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo  

 
 
13. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. q) o zákazkovej výrobe a o zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti 
určenej na predaj 
Tabuľka č. 1 

Názov položky 
Za bežné účtovné 

obdobie 

Za bezprostredne 

predchádzajúce 

účtovné obdobie 

Sumár od začiatku 

zákazkovej výroby až 

do konca bežného 

účtovného obdobia 

a B c d 

Výnosy zo zákazkovej výroby    

Náklady na zákazkovú výrobu    

Hrubý zisk / hrubá strata    

 

Tabuľka č. 2 

Hodnota zákazkovej výroby Za bežné účtovné obdobie 

Sumár od začiatku zákazkovej 

výroby až do konca bežného 

účtovného obdobia 

a b c 

Vyfakturované nároky za vykonanú prácu 

na zákazkovej výrobe 

  

Úprava nárokov podľa stupňa dokončenia 

alebo metódou nulového zisku 

  

Suma prijatých preddavkov    

Suma zadržanej platby   

 

Tabuľka č. 3 

Názov položky 
Za bežné účtovné 

obdobie 

Za bezprostredne 

predchádzajúce 

účtovné obdobie 

Sumár od začiatku 

zákazkovej výstavby 

nehnuteľnosti určenej 

na predaj až do konca 

bežného účtovného 

obdobia 

a b c d 

Výnosy zo zákazkovej výstavby 

nehnuteľnosti určenej na predaj  

   

Náklady na zákazkovú výstavbu 

nehnuteľnosti určenej na predaj 

   

Hrubý zisk / hrubá strata    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 

 
 

 
Tabuľka č. 4 

Hodnota zákazkovej výstavby 

nehnuteľnosti určenej na predaj 
Za bežné účtovné obdobie 

Sumár od začiatku 

zákazkovej výstavby 

nehnuteľnosti určenej na 

predaj až do konca bežného 

účtovného obdobia 

a b c 

Vyfakturované nároky za vykonanú prácu 

na zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti 

určenej na predaj 

  

Úprava nárokov podľa stupňa dokončenia 

alebo metódou nulového zisku 

  

Suma prijatých preddavkov   

Suma zadržanej platby   

 

 

 

 

 

14. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. r) o vývoji opravnej položky  k pohľadávkam  

Pohľadávky 

Bežné účtovné obdobie 

Stav OP 
na začiatku 
účtovného 

obdobia 

Tvorba 
OP 

Zúčtovanie OP 
z dôvodu zániku 
opodstatnenosti 

Zúčtovanie OP 
z dôvodu vyradenia 

majetku  
z účtovníctva 

Stav OP 
na konci 

účtovného 
obdobia 

a b C d e f 

Pohľadávky 

z obchodného styku  
14527 750   15277 

Pohľadávky voči 

dcérskej účtovnej 

jednotke a materskej 

účtovnej jednotke 

     

Ostatné pohľadávky 

v rámci 

konsolidovaného 

celku 

     

Pohľadávky voči 

spoločníkom, členom 

a združeniu 

     

Iné pohľadávky      

Pohľadávky spolu 14527 750   15277 
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15. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. s) o vekovej štruktúre pohľadávok  
Tabuľka č. 1 

Názov položky V lehote splatnosti Po lehote splatnosti Pohľadávky spolu 
A b c d 

Dlhodobé pohľadávky 

Pohľadávky  z obchodného styku    

Pohľadávky voči dcérskej účtovnej 

jednotke a mater. účtovnej jednotke 
   

Ostatné pohľadávky v rámci 

konsolidovaného celku 
   

Pohľadávky voči spoločníkom, 

členom a združeniu 
   

Iné pohľadávky    

Dlhodobé pohľadávky spolu    

Krátkodobé pohľadávky 

Pohľadávky z obchodného styku 133531 20827 154358 

Pohľadávky voči dcérskej účtovnej 

jednotke a mater. účtovnej jednotke 
   

Ostatné pohľadávky v rámci 

konsolidovaného celku 
   

Pohľadávky voči spoločníkom, 

členom a združeniu 
   

Sociálne poistenie    

Daňové pohľadávky a dotácie 1416  1416 

Iné pohľadávky  3025 3025 

Krátkodobé pohľadávky spolu 134947 23852 158799 

 

16. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. t) a u) o pohľadávkach zabezpečených záložným právom alebo 
inou formou zabezpečenia    

Opis predmetu záložného práva 

Bežné účtovné obdobie 

Hodnota predmetu záložného 
práva 

Hodnota pohľadávky 

Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou 

formou zabezpečenia 
  

Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné 

právo 
x  

 
17. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. w)  o krátkodobom finančnom majetku  
Tabuľka č. 1  

Názov položky Bežné účtovné obdobie 
Bezprostredne 

predchádzajúce účtovné 
obdobie 

Pokladnica, ceniny 24833 25973 

Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej 

banky 
64924 29286 

Vkladové účty v banke alebo v pobočke 

zahraničnej banky terminované 
  

Peniaze na ceste   

Spolu 89757 55259 
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Tabuľka č. 2 

Krátkodobý  finančný majetok 

Bežné účtovné obdobie 

Stav na 
začiatku 

účtovného 
obdobia 

Prírastky 
 

Úbytky 
 

Presuny 
 

Stav na konci 
účtovného 

obdobia 

a b c d e f 

Majetkové CP na obchodovanie      

Dlhové CP na obchodovanie      

Emisné kvóty      

Dlhové CP so splatnosťou do  jedného 

roka držané do splatnosti 

     

Ostatné realizovateľné CP      

Obstarávanie krátkodobého finančného 

majetku 

     

Krátkodobý finančný majetok spolu      

 
 

 

18. Informácie k prílohe č. 3 časti  F. písm. x) o vývoji opravnej položky ku krátkodobému finančnému 
majetku 

Krátkodobý finančný majetok 

Stav OP  
na začiatku 
účtovného 

obdobia 

Tvorba 
OP 

 

Zúčtovanie OP 
z dôvodu zániku 
opodstatnenosti 

 

Zúčtovanie OP 
z dôvodu 

vyradenia majetku 
z účtovníctva 

 

Stav  OP 
na konci 

účtovného 
obdobia 

a b c d e f 

Ostatné realizovateľné CP      

Obstarávanie krátkodobého 

finančného majetku 
     

Krátkodobý finančný majetok 

spolu 
     

 
 

 

19. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. y) o krátkodobom finančnom majetku, na ktorý bolo zriadené 
záložné právo 

Názov položky 
Hodnota za bežné účtovné 

obdobie 

Krátkodobý  finančný majetok, na ktorý bolo zriadené záložné právo  
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20. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm.  za) o ocenení krátkodobého finančného  majetku, ku dňu ku 
ktorému sa zostavuje účtovná závierka reálnou hodnotou 

Krátkodobý finančný  majetok 
Zvýšenie/ zníženie 

hodnoty 
(+/-) 

Vplyv ocenenia 
na výsledok 

hospodárenia bežného 
účtovného obdobia 

Vplyv ocenenia 
na vlastné 

imanie 

A b c d 

Majetkové CP na obchodovanie    

Dlhové CP na obchodovanie    

Emisné kvóty (komodity)    

Ostatné realizovateľné CP    

Krátkodobý finančný majetok spolu    

 

 

21. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. zc) o majetku prenajatom formou finančného prenájmu 

Názov 
položky 

Bežné účtovné obdobie 
Bezprostredne predchádzajúce účtovné 

obdobie 

Splatnosť Splatnosť 

do jedného 
roka 

vrátane 

od jedného roka 
do piatich rokov 

vrátane 

viac ako 
päť rokov 

do jedného 
roka 

vrátane 

od jedného 
roka do piatich 
rokov vrátane 

viac 
ako päť 
rokov 

a B C D e f g 

Istina             

Finančný výnos             

Spolu             

 
22. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. a) tretiemu bodu o rozdelení účtovného zisku alebo 
o vysporiadaní účtovnej straty  

Tabuľka č. 1 

Názov položky 
Bezprostredne 

predchádzajúce účtovné 
obdobie 

Účtovný zisk   

Rozdelenie účtovného zisku Bežné účtovné obdobie 

Prídel do zákonného rezervného fondu  

Prídel do štatutárnych a ostatných fondov  

Prídel do sociálneho fondu  

Prídel na zvýšenie základného imania  

Úhrada straty minulých období  

Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov  

Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom  

Iné   

Spolu  
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Tabuľka č. 2 

Názov položky 

Bezprostredne 

predchádzajúce účtovné 

obdobie 

Účtovná strata 21923 

Vysporiadanie účtovnej straty Bežné účtovné obdobie 

Zo zákonného rezervného fondu  

Zo štatutárnych a ostatných fondov  

Z nerozdeleného zisku minulých rokov 21923 

Úhrada straty spoločníkmi, členmi  

Prevod na účet neuhradenej straty minulých rokov  

Iné   

Spolu  21923 

 
 

 

 

23. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. b) o rezervách 
Tabuľka č. 1 

Názov položky 

Bežné účtovné obdobie 

Stav na začiatku 
účtovného 

obdobia 
Tvorba Použitie Zrušenie 

Stav na konci 
účtovného 

obdobia 

a b c d e f 

Dlhodobé rezervy, z toho:           

           

           

           

           

      

Krátkodobé rezervy, z toho:      

Rezervy na dovolenky a služby 3711 3603 3711  3603 
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Tabuľka č. 2 

Názov položky 

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 

Stav na začiatku 
účtovného 

obdobia 
Tvorba Použitie Zrušenie 

Stav na konci 
účtovného 

obdobia 

a b c d e f 

Dlhodobé rezervy, z toho:           

           

           

           

           

      

Krátkodobé rezervy, z toho:      

Rezervy na dovolenky a služby 3569 3711 3569  3711 

           

      

           

      

 
 

 

 

24. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. c) a d) o záväzkoch 

Názov položky Bežné účtovné obdobie 
Bezprostredne 

predchádzajúce 
účtovné obdobie 

Dlhodobé záväzky spolu   

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov    

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov   

Krátkodobé záväzky spolu 83253 23983 

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka 

vrátane 
83253 23983 

Záväzky po lehote splatnosti 0 0 
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25. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. v) a časti G. písm. f) o odloženej daňovej pohľadávke alebo o 
odloženom daňovom záväzku 

Názov položky Bežné účtovné obdobie 
Bezprostredne 

predchádzajúce účtovné 
obdobie 

Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou 

majetku a daňovou základňou, z toho: 
    

odpočítateľné     

zdaniteľné     

Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou 

záväzkov a daňovou základňou, z toho: 
    

odpočítateľné     

zdaniteľné     

Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti     

Možnosť previesť nevyužité daňové odpočty     

Sadzba dane z príjmov ( v %) 22 22 

Odložená daňová pohľadávka   

Uplatnená daňová pohľadávka   

Zaúčtovaná ako náklad   

Zaúčtovaná do vlastného imania   

Odložený daňový záväzok     

Zmena odloženého daňového záväzku    

Zaúčtovaná ako náklad    

Zaúčtovaná do vlastného imania   

Iné    

 
 

 

26. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. g) o záväzkoch zo sociálneho fondu 

Názov položky Bežné účtovné obdobie 
Bezprostredne 

predchádzajúce účtovné 
obdobie 

Začiatočný stav sociálneho fondu 67 74 

Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov 56 38 

Tvorba sociálneho fondu zo zisku   

Ostatná tvorba sociálneho fondu   

Tvorba sociálneho fondu spolu 56 38 

Čerpanie sociálneho fondu  46 45 

Konečný zostatok sociálneho fondu 77 67 
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27. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. h) o vydaných dlhopisoch 

Názov vydaného 
dlhopisu 

Menovitá 
hodnota 

Počet Emisný kurz Úrok Splatnosť 

            

            

            

            

 
28. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. i) o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných 
výpomociach 
Tabuľka č. 1 

Názov položky Mena 
Úrok  
p. a.  
v % 

Dátum 
splatnosti 

Suma istiny 
v príslušnej 

mene za 
bežné 

účtovné 
obdobie 

Suma 
istiny 

v eurách 
za bečné 
účtovné 
obdobie 

Suma istiny 
v príslušnej 

mene za 
bezprostredne 

predchádzajúce 
účtovné 
obdobie 

a b c d e f g 

Dlhodobé bankové úvery 

             

             

             

Krátkodobé bankové úvery 

             

             

       

 

Tabuľka č. 2 

Názov položky Mena 
Úrok  
p. a.  
v % 

Dátum 
splatnosti 

Suma istiny 
v príslušnej 

mene za 
bežné 

účtovné 
obdobie 

Suma 
istiny 

v eurách za 
bežné 

účtovné 
obdobie 

Suma istiny 
v príslušnej 

mene za 
bezprostredne 

predchádzajúce 
účtovné 
obdobie 

a b c d e f g 

Dlhodobé pôžičky 

             

             

             

Krátkodobé pôžičky 

Ing. Martin Kohút EUR 3,90% 
15.12.201

7 
100000 EUR 

100000 
0 

             

             

Krátkodobé finančné výpomoci 
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29. Informácie k prílohe č. 3 časti  G. písm. k) o významných položkách derivátov za bežné účtovné 
obdobie  
Tabuľka č. 1 

Názov položky 
Účtovná hodnota Dohodnutá cena  

podkladového nástroja pohľadávky záväzku 

a b c d 

Deriváty určené na obchodovanie, z toho:     

    

    

    

Zabezpečovacie deriváty, z toho:    

    

    

    

 

Tabuľka č. 2 

Názov položky 

Bežné účtovné obdobie 
Bezprostredne predchádzajúce 

účtovné obdobie 

Zmena reálnej hodnoty  
(+/-) s vplyvom na 

Zmena reálnej hodnoty (+/-) 
s vplyvom na 

výsledok 
hospodárenia 

vlastné 
imanie 

výsledok 
hospodárenia 

vlastné imanie 

a b c d e 

Deriváty určené na obchodovanie, z toho:     

     

     

     

Zabezpečovacie deriváty, z toho:      

     

     

     

 

30. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. l) o položkách zabezpečených derivátmi 

Zabezpečovaná položka 

Reálna hodnota 

Bežné účtovné 
obdobie 

Bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie 

a b c 

Majetok vykázaný v súvahe     

Záväzok vykázaný v súvahe     

Zmluvy, ktoré sa neúčtujú na súvahových účtoch     

Očakávané budúce obchody dosiaľ zmluvne nezabezpečené     

Spolu     
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31. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. m) o majetku prenajatom formou finančného prenájmu 

Názov 
položky 

Bežné účtovné obdobie 
Bezprostredne predchádzajúce účtovné 

obdobie 

Splatnosť Splatnosť 

do jedného 
roka 

vrátane 

od jedného 
roka do 

piatich rokov 
vrátane 

viac ako 
päť rokov 

do jedného 
roka 

vrátane 

od jedného 
roka do piatich 
rokov vrátane 

viac ako 
päť rokov 

a b c d e f g 

Istina             

Finančný náklad             

Spolu             

 

32. Informácie k prílohe č. 3 časti H. písm. b) o zmene stavu vnútroorganizačných zásob 

Názov položky 

Bežné 
účtovné 
obdobie 

Bezprostredne 
predchádzajúce účtovné 

obdobie 

Zmena stavu vnútroorganizačných 
zásob  

Konečný 
zostatok 

Konečný 
zostatok 

Začiatočný 
stav 

Bežné 
účtovné 
obdobie 

Bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie 

a B c d e f 

Nedokončená výroba  

a polotovary vlastnej výroby 
          

Výrobky 0 5049 5276     

Zvieratá        

Spolu 0 5049 5276     

Manká a škody X x x     

Reprezentačné X x x     

Dary X x x     

Iné X x x     

Zmena stavu vnútroorga-

nizačných zásob vo výkaze 

ziskov a strát 

X x x     

 
33. Informácie k prílohe č. 3 časti H. písm. g)  o čistom obrate 

Názov položky 
Bežné účtovné 

obdobie 

Bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie 

Tržby za vlastné výrobky 0 221 

Tržby z predaja služieb 1215073 817222 

Tržby za tovar 14533 12582 

Výnosy zo zákazky   

Výnosy z nehnuteľnosti na predaj   

Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou     

Čistý obrat celkom 1229606 830025 
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34. Informácie k prílohe č. 3 časti I. o nákladoch voči audítorovi, audítorskej spoločnosti 

Názov položky 
Bežné účtovné 

obdobie 

Bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie 

Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:   

náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky 4520 2520 

iné uisťovacie audítorské služby   

súvisiace audítorské služby   

daňové poradenstvo 180 80 

ostatné neaudítorské služby   

 
 

 

35. Informácie k prílohe č. 3 časti J. písm. a) až e) o daniach z príjmov 

Názov položky 
Bežné účtovné 

obdobie 

Bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie 

Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo 

výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov 
    

Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo 

výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov 
    

Suma odloženej daňovej pohľadávky týkajúca sa umorenia daňovej 

straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj 

dočasných rozdielov predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým 

sa v predchádzajúcich účtovných obdobiach odložená daňová 

pohľadávka neúčtovala 

    

Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu 

neúčtovania tej časti odloženej daňovej  pohľadávky v bežnom 

účtovnom období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných 

obdobiach 

    

Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových 

odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku 

ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka 

    

Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky 

účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty 

nákladov a výnosov 
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36. Informácie k prílohe č. 3 časti J.  písm. f) a g) o daniach z príjmov 

Názov položky 

Bežné účtovné obdobie 
Bezprostredne predchádzajúce 

účtovné obdobie 

Základ dane Daň 
Daň 
v % 

Základ dane Daň 
Daň 
v % 

a b c d e f g 

Výsledok hospodárenia pred  

zdanením, z toho: 
-9761 x x -19043 x x 

teoretická daň  X   X   

Daňovo neuznané náklady 48105  22 8844  22 

Výnosy nepodliehajúce dani 3014  22 135  22 

Vplyv nevykázanej odloženej 

daňovej pohľadávky 
      

Umorenie daňovej straty 8805   0   

Zmena sadzby dane       

Iné       

Spolu 26525 5836 22 -10334 0 22 

Splatná daň z príjmov x  2880   x 2880   

Odložená daň z príjmov x     x     

Celková daň z príjmov  x  2880   x 2880   

 

Vysvetlivky k poznámkam: 

1. Daňové identifikačné číslo (DIČ) sa vyplňuje, ak ho má účtovná jednotka pridelené. 

2. Identifikačné číslo organizácie (IČO) sa vyplňuje podľa Registra organizácií vedeného Štatistickým úradom 

Slovenskej republiky. 

3. Kód SK NACE sa vypĺňa podľa vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 306/2007 Z. z., ktorou 

sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností. 

4. Údaje, ktorými sú číslo telefónu, číslo faxu, e-mailová adresa, podpisový záznam osoby zodpovednej za 

vedenie účtovníctva a podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky, sú 

dobrovoľne vypĺňanými údajmi. 

5. V bodoch č. 2, 4 a 6 sa prvotným ocenením majetku rozumie jeho ocenenie podľa § 25 zákona. 

6. V bodoch č. 8, 23, 27, 28 a 29 sa obsahová náplň tabuliek a počet riadkov v nich  uvádzajú podľa potrieb 

účtovnej jednotky.  

 

Použité  skratky: 

CP – cenný papier 

DFM – dlhodobý finančný majetok 

DHM – dlhodobý hmotný majetok 

DIČ – daňové identifikačné číslo 

DNM – dlhodobý nehmotný majetok 

DÚJ – dcérska účtovná jednotka 

IČO – identifikačné číslo organizácie 

kons. – konsolidovaný 

MÚJ – materská účtovná jednotka 

OP – opravná položka 

p. a. – per annum 

PSČ – poštové smerovacie číslo 

ÚJ – účtovná jednotka 

VI – vlastné imanie 

ZI – základné imanie 
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Príloha č. 3 Prehľad nákladov vynaložených na prevádzku 

 

Spotreba materiálu 12 176,00 

Predaný tovar 14 154,00 

Náklady na reprezentáciu - neuznateľné 9 861,00 

Ostatné služby 1 434 956,00 

Mzdové náklady 26 388,00 

Zákonné sociálne poistenie 8 567,00 

Zákonné sociálne náklady 610,00 

Ostatné dane a poplatky 138,00 

Ostatné pokuty a penále 1,00 

Tvorba a zúčtovanie opravných položiek 750,00 

Odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného 

majetku 
362,00 

Finančné náklady - úroky 882,00 

Ostatné finančné náklady 964,00 

Splatná daň z príjmov z bežnej činnosti 2 881,00 

Náklady spolu 1 512 690,00 

 

 

 

Príloha č. 4 Prehľad výnosov podľa zdrojov a ich pôvodu 

 

Tržby z predaja služieb 1 215 073,00 

Tržby za tovar 14 533,00 

Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 270 439,00 

Finančné výnosy - úroky 4,00 

Výnosy spolu 1 500 049,00 
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Príloha č. 5 Zoznam právnických a fyzických osôb, ktorým boli vyplatené prostriedky  

    prevyšujúce v súčte sumu 5.000,00€ a účel, na ktorý boli tieto prostriedky určené 

 

Názov, meno a priezvisko Sídlo IČO Účel 

Ernest Bokroš, s.r.o. Pod Brezinou 6352/98, 911 01  Trenčín 45544395 Marketingové služby 

Event-Agent, s.r.o. Čsl. parašutistov 7, 831 03  Bratislava 44567570 Provízia získanie reklamných partnerov 

Eyes, s.r.o. Halašova 36, 831 03  Bratislava 47630329 Marketingové služby 

Globamerica, s.r.o. Žellova 2, 821 08  Bratislava 31398081 Zabezpečenie leteniek 

HK VSR SR 20, s.r.o. Trnavská cesta 27/B, 831 04  Bratislava 36771040 Prevod marketingových práv 

Hugo Bach, s.r.o. Rajská 7, 811 08  Bratislava 47173343 
Marketingové služby + provízia získanie 

reklamných partnerov 

Ing. Edita Čechová Nad lúčkami 55, 841 05  Bratislava 33620253 Auditorské služby 

Ing. Vladimír Baluška Planét 12, 821 02  Bratislava 50370049 Ekonomické služby 

Jozef Tvrdoň Blagoevova 16, 851 04  Bratislava   Personálne náklady 

Košická aréna Nerudova 12, 040 01  Košice 35556501 Prenájom zimného štadióna 

Media RTVS, s.r.o. Mýtna 1, 817 55  Bratislava 35967871 Vysielanie reklamy v RTVS 

Netagency, s.r.o. Ružová dolina 6, 821 08  Bratislava 46629467 Produkcia ľadu a mantinelov 

Slovenský zväz ľadového hokeja Trnavská cesta 27/B, 831 04  Bratislava 30845386 Prevod marketingových práv 

Správa telovýchovných a rekreačných 

zariadení hlavného mesta SR Bratislavy 
Junácka 4, 831 04  Bratislava 00179663 Prenájom zimného štadióna 

Šport press, s.r.o. Francisciho 4, 811 08  Bratislava 31330789 Inzercia v denníku Šport 

Tehelné pole, a.s. Trnavská cesta 27/A, 831 04  Bratislava 36361666 Prenájom kancelárskych priestorov 

VA, s.r.o. Planét 12, 821 02  Bratislava 35899719 Ekonomické služby 

Wett, s.r.o. Svätoplukova 28, 821 08  Bratislava 35960477 Marketingové služby 

Wupag, s.r.o. Páričkova 18, 821 08  Bratislava 45929602 Služby Sieň slávy 

Združenie oddielov a klubov 1. 

hokejovej ligy SR 
Trnavská cesta 27/B, 831 04  Bratislava 31932673 Prevod marketingových práv 

 


