
 

 

 

 

 

VÝROČNÁ SPRÁVA 
 

 

 

 

za rok 2016 
 

 

 

 

 

ZÁKLADNÉ ÚDAJE 

 

Obchodné meno: Hockey Event, a.s. 

Sídlo: Trnavská cesta 27/B  

831 04 Bratislava, Slovenská republika 

IČO: 36 820 075 

Vložka číslo: 4215/B 

Dátum vzniku: 18.8.2007 

Právna forma: akciová spoločnosť 

 

 

Hlavné činnosti Spoločnosti podľa výpisu z obchodného registra sú nasledovné: 

 

- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľných živností  

- kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností /veľkoobchod/ v rozsahu voľných 

živností  

- sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti  

- prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom  

- prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti  

- obstarávanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu v rozsahu voľnej živnosti  

- upratovacie a čistiace práce  

- baliace činnosti  

- skladovanie mimo prevádzkovania verejných skladov  

- kancelárske a sekretárske služby /vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb/  

- vedenie účtovníctva  

- činnosť organizačných a ekonomických poradcov  

- agentúrna činnosť - sprostredkovanie služieb v oblasti modelingu a hostessingu  

- organizovanie kurzov, školení a seminárov v rozsahu voľnej živnosti  

- fotografické služby  

- finančný leasing v rozsahu voľnej živnosti  

- podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti  

- reklamná a propagačná činnosť  

- faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti  

- predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, kokteilov, 

piva, vína a destilátov  

- podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom v rozsahu voľnej živnosti  

- technicko-organizačné zabezpečenie kultúrnych, športových a spoločenských podujatí v rozsahu voľnej 

živnosti  

- prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu  

- inžinierska činnosť - obstarávateľská činnosť v stavebníctve  

 

Spoločnosť má zdaňovacie obdobie kalendárny rok.  



K 31.12.2016 je zapísané základné imanie splatené v plnej výške 33 193,9189 Eur. Základné imanie spoločnosti 

je rovnomerne rozvrhnuté na 100 listinných akcií v menovitej hodnote jednej akcie 331,939189 Eur.  

 

K 31.12.2016 bol jediným tj. 100% akcionárom Slovenský zväz ľadového hokeja, Trnavská cesta 27/B 831 04  

Bratislava 

 
Spoločnosť v zdaňovacom období nenadobudla vlastné akcie alebo akcie materskej účtovnej jednotky.  

 

Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí. 

 

 

PREDSTAVENSTVO A DOZORNÁ RADA: 

 

Predstavenstvo počas roka 2016 pracovalo v tomto zložení: 

 

PaedDr. Igor Nemeček – predseda predstavenstva od 24.9.2011 

Ing. Roman Štamberský – člen predstavenstva od 10.9.2016 

JUDr. Miroslav Valíček – člen predstavenstva od 10.9.2016 

 

Ing. Dušan Mráz – člen predstavenstva do 9.9.2016 

Ing. Martin Kohút – člen predstavenstva do 9.9.2016 

 

V mene spoločnosti je oprávnený konať každý člen predstavenstva samostatne.  

 

Dozorná rada bola v zložení: 

 

Ivan Droppa – od 10.9.2016 

Ing. Dušan Mráz – od 10.9.2016 

Ing. Martin Kohút – od 10.9.2016 

 

Mgr. Róbert Pukalovič – do 9.9.2016 

Róbert Švehla – do 9.9.2016 

Ing. Tibor Turan – do 9.9.2016 

 

Počas roka 2016 neboli vykonané zmeny v zakladajúcich dokumentoch spoločnosti. 

 

 

ČINNOSŤ SPOLOČNOSTI POČAS ROKA 2016 

 

Spoločnosť v období od januára do augusta 2016 nevykonávala takmer žiadnu činnosť. 

Od septembra 2016 sa plne začala venovať prípravám na podujatie 2017 IIHF Majstrovstvá sveta v hokeji do 18 

rokov, ktoré sa konajú v Poprade a Spišskej Novej Vsi v období od 13.4.2017 do 23.4.2017. 

Materská spoločnosť Slovenský zväz ľadového hokeja poverila spoločnosť organizovaním tohto podujatia, čo bolo 

odsúhlasené na Výkonom výbore Slovenského zväzu ľadového hokeja. 

 

Počas roka 2016 sa prevažne realizovali prípravné práce ako plánovanie, oslovovanie partnerov a sponzorov, 

obhliadka miest konania MS. Za týmto účelom sa pravidelne stretávali členovia organizačného výboru, ktorý bol 

postupne do konca roka 2016 dopĺňaný o členov teamu za jednotlivé sekcie. Pracovníci boli prijímaní na Dohodu 

o vykonaní práce resp. Dohodu o brigádnickej práci študentov, alebo na Mandátnu zmluvu. Ďalej prebiehali 

obhliadky hál v oboch participujúcich mestách ako aj komunikácia a rokovania so zástupcami miest, zložkami 

štátnej správy a ostatnými spoločnosťami zabezpečujúcimi jednotlivé aspekty tohto podujatia. 

 

 

CIELE SPOLOČNOSTI NA ROK 2017 

 

Hlavným cieľom spoločnosti v prvom polroku 2017 je úspešná organizácia dvoch medzinárodných podujatí a to: 

- 2017 IIHF Majstrovstvá sveta v hokeji do 18 rokov konaných v Poprade a Spišskej Novej Vsi v termíne 

13.4-23.4.2017 

- Majstrovstvá sveta v in-line hokeji 2017 konaných v Bratislave v termíne 25.6.-1.7.2017 



Spoločnosť zabezpečuje tieto podujatia z pozície usporiadateľa resp. organizátora, tzn. že všetky jej činnosti sa 

počas prvého polroka 2017 budú zameriavať na personálne, technické a materiálne zabezpečenie týchto podujatí. 

 

V druhom polroku 2017 sa spoločnosť začína pripravovať na organizáciu Majstrovstiev sveta v hokeji konaných 

v roku 2019 v Bratislave a Košiciach. Jej hlavné plány na rok 2017 v rámci tohto projektu resp. podujatia budú v 

činnostiach smerujúcich k vytvoreniu teamu, ktorý bude zabezpečovať organizáciu podujatia, prvotné rokovania 

s partnermi, sponzormi a dodávateľmi tohto podujatia. 

 

 

FINANČNÁ SPRÁVA 

 

Spoločnosť v roku 2016 dosiahla celkové výnosy 9 755 Eur. Počas roka nemala výnosy z vlastnej činnosti, výnosy 

dosiahla len odpisom záväzkov z rokov 2010 a 2011 a to v sume 9 747 Eur a výnosové úroky v sume 8 Eur. 

Výnosy k projektu 2017 IIHF MS U18 budú realizované až počas roka 2017. 

 

Celkové náklady dosiahli sumu 82 335 Eur 

 

Základné nákladové položky boli nasledovné: 

 

Spotreba materiálu      477 Eur 

Služby   25 138 Eur 

Osobné náklady  16 269 Eur 

Dane a poplatky       103 Eur 

Ostatné náklady  40 182 Eur 

Náklady na fin. činnosť      166 Eur 

 

Najväčšiu položku nákladov (ostatné náklady) tvorilo poistenie podujatia 2019 IIHF Majstrovstvá sveta, ktoré sa 

bude konať v roku 2019 na Slovensku, a to na riziko zrušenia tohto podujatia, ktoré je platné od roku 2016 do 

ukončenia Majstrovstiev sveta v roku 2019. 

Ďalšou významnou položkou sú služby, kde sú zahrnuté odmeny členov OV pracujúcich na Mandátne zmluvy, 

ekonomické a právne služby, cestovné, preklady a náklady na reprezentáciu. 

 

Z vyššie uvedeného vyplýva, že spoločnosť dosiahla stratu vo výške 73 542 Eur. Platila daňovú licenciu vo výške 

960 Eur. 

 

Predstavenstvo navrhuje vysporiadať vyššie uvedenú stratu nasledovne: 

- suma: 26 067,47 Eur sa použije na vyrovnanie straty s nerozdeleným ziskom minulých rokov 

- suma: 47 474,40 Eur sa prevedie na neuhradenú stratu minulých rokov 

 

Počas roka 2016 spoločnosť vyradila už odpísaný majetok a to: 

- Software v sume 6 023,19 Eur, jednalo sa o software na spracovanie údajov a databázu dobrovoľníkov 

využívaný v roku 2011 počas Majstrovstiev sveta. Tento software nebol aktualizovaný a ani nie je 

využívaný 

- Hnuteľný majetok v sume 65 260,76 Eur, jednalo sa o 6 ks kostýmov maskotov Goooly pre 

Majstrovstvá sveta v roku 2011, ktorí sú už opotrebovaní a nebudú sa používať pre účely ďalších 

majstrovstiev. 

 

Stav záväzkov k 31.12.2016 bol v sume 119 131 Eur a skladal sa z: 

 

Záväzky z obchodného styku tj. voči dodávateľom     5 400 Eur 

Záväzky voči zamestnancom a fondom      3 030 Eur 

Ostatné záväzky (poistenie MS 2019)  108 566 Eur 

Daňové záväzky            616 Eur 

Rezervy          1 519 Eur 

 

Osoby, ktorým spoločnosť poskytla resp. poukázala prostriedky nad 5 000 Eur: 

1) Erwin Himmelseher Assekuranz-Vermittlung GmbH & Co. KG, Theodor-Heuss-Ring 23, D-50668 Koln 

– poistenie 

2) Event-Agent, s.r.o., Čsl. parašutistov 7, 831 03 Bratislava, IČO: 44 567 570 – poradenské služby 

3) Slovenský zväz ľadového hokeja, Trnavská cesta 27/B, 831 04  Bratislava, IČO: 30 845 386 - dividenda 



ZAMESTNANOSŤ 

Počas roka 2016 zamestnávala spoločnosť 1 zamestnanca na trvalý pracovný pomer a  6 zamestnancov na Dohodu 

o vykonaní práce. 

 

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 

Spoločnosť za rok 2016 bola ekologicky neutrálna 

 

 

NÁKLADY NA ČINNOSŤ V OBLASTI VÝSKUMU A VÝVOJA 

Spoločnosť v roku 2016 nemala náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja. 

 

 

 

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA A SPRÁVA AUDÍTORA 

 



 

 























 
 

 

 

 

Poznámky k účtovnej závierke 



 

A. Informácie o účtovnej jednotke 

 

a) Založenie akciovej spoločnosti 
 

Akciová spoločnosť Hockey Event, a.s. bola založená dňa 11.7.2007 a do Obchodného registra 

Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 4215/B, bola zapísaná dňa 18.8.2007. 

 

b) Predmet činnosti 
 

kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v 

rozsahu voľných živností  

  (od: 18.08.2007) 

kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností /veľkoobchod/ v 

rozsahu voľných živností  

  (od: 18.08.2007) 

sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti    (od: 18.08.2007) 

prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb 

spojených s prenájmom  

  (od: 18.08.2007) 

prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti    (od: 18.08.2007) 

obstarávanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu v rozsahu 

voľnej živnosti  

  (od: 18.08.2007) 

upratovacie a čistiace práce    (od: 18.08.2007) 

baliace činnosti    (od: 18.08.2007) 

skladovanie mimo prevádzkovania verejných skladov    (od: 18.08.2007) 

kancelárske a sekretárske služby /vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb/    (od: 18.08.2007) 

vedenie účtovníctva    (od: 18.08.2007) 

činnosť organizačných a ekonomických poradcov    (od: 18.08.2007) 

agentúrna činnosť - sprostredkovanie služieb v oblasti modelingu a hostessingu    (od: 18.08.2007) 

organizovanie kurzov, školení a seminárov v rozsahu voľnej živnosti    (od: 18.08.2007) 

fotografické služby    (od: 18.08.2007) 

finančný leasing v rozsahu voľnej živnosti    (od: 18.08.2007) 



podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti    (od: 18.08.2007) 

reklamná a propagačná činnosť    (od: 18.08.2007) 

faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti    (od: 18.08.2007) 

predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych 

nápojov, kokteilov, piva, vína a destilátov  

  (od: 18.08.2007) 

podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom v rozsahu voľnej 

živnosti  

  (od: 18.08.2007) 

technicko-organizačné zabezpečenie kultúrnych, športových a spoločenských 

podujatí v rozsahu voľnej živnosti  

  (od: 18.08.2007) 

prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu    (od: 18.08.2007) 

inžinierska činnosť - obstarávateľská činnosť v stavebníctve    (od: 18.08.2007) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia 

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

Názov položky Bežné účtovné obdobie 
Bezprostredne predchádzajúce 

účtovné obdobie 

Priemerný prepočítaný počet 

zamestnancov 

0 0 

Stav zamestnancov ku dňu, ku 

ktorému sa zostavuje účtovná 

závierka, z toho: 

1 0 

počet vedúcich zamestnancov 1 0 



 
d) Informácie o štruktúre spoločníkov, akcionárov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka 
a o štruktúre spoločníkov, akcionárov do dňa jej zmeny  vzniknutej v priebehu účtovného obdobia 
Tabuľka č. 1 

Spoločník, akcionár 

Výška podielu na základnom 

imaní Podiel na 

hlasovacích 

právach v % 

Iný podiel na 

ostatných 

položkách VI 

ako na ZI 

v % 
absolútne v % 

a b C d e 

Slovenský zväz ľadového 

hokeja 

33 193,9189 

Eur 100 

100  

     

     

      

Spolu 33 193,9189 

Eur 100 

100  

 

Tabuľka č. 2 

Spoločník, akcionár do dňa zmeny  

v štruktúre spoločníkov, akcionárov 

Výška podielu na 

základnom imaní Podiel na 

hlasovacíc

h právach 

v % 

Iný podiel na 

ostatných 

položkách VI 

ako na ZI 

v % 
Spoločník, akcionár 

Dátum 

zmeny 
absolútne V % 

a b c d e f 

      

      

       

Spolu x      

 

 

Počas roka 2016 sa udiali zmeny v členoch štatutárnych orgánoch. Členovia štatutárnych orgánov 

k 31.12.2016: 

Predstavenstvo: 

- Predseda: PaedDr. Igor Nemeček 



- Člen:  Ing. Roman Štamberský od 10.9.2016 
- Člen:  JUDr. Miroslav Valíček od 10.9.2016 
- Člen:  Ing. Dušan Mráz do 9.9.2016 
- Člen:  Ing. Martin Kohút do 9.9.2016 

 

Dozorná rada: 

- Ivan Droppa od 10.9.2016 
- Ing. Dušan Mráz od 10.9.2016 
- Ing. Martin Kohút od 10.9.2016 
- Ing. Tibor Turan do 9.9.2016 
- Mgr. Róbert Pukalovič do 9.9.2016 
- Róbert Švehla do 9.9.2016 

 

e) Neobmedzené ručenie v inej účtovnej jednotke 

 

Účtovná jednotka nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách. 

 

f) Právne dôvody na zostavenie účtovnej závierky 

 

Účtovná závierka spoločnosti k 31.12.2016 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 zákona 

č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. 

 

g) Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie 

 

Účtovná závierka zostavená k 31.12.2015 bola schválená dňa 30.5.2016.  

 

C. Informácie o konsolidujúcom celku 

 

a) Obchodné meno a sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú 

závierku za všetky skupiny účtovných jednotiek konsolidovaného celku, pre ktorú je účtovná jednotka 

konsolidovanou účtovnou jednotkou:  

 

Spoločnosť sa nezahŕňa do konsolidovanej účtovnej závierky. 

 

b) Obchodné meno a sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú 

závierku za tú skupinu účtovných jednotiek konsolidovaného celku, ktorého súčasťou je aj účtovná 



jednotka; uvádza sa aj obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky, ktorá je bezprostredne 

konsolidujúcou účtovnou jednotkou: 

 

Spoločnosť nie je konsolidovaná. 

 

D. Informácie o zostavenej účtovnej závierke sú uvedené v nasledujúcich častiach: 

 

E. Informácie o použitých účtovných zásadách a metódach 

 

a) Účtovná jednotka zostavila riadnu účtovnú závierku k 31.12.2016 za predpokladu nepretržitého 

trvania spoločnosti. 

b) Základné účtovné metódy použité pri zostavovaní tejto individuálnej účtovnej závierky sú opísané 

v nasledujúcich bodoch. Tieto metódy sa uplatňujú konzistentne počas účtovných období, ak nie je 

uvedené inak. 

c) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov bol nasledovný: 

 

1. účtovná jednotka netvorila vlastnou činnosťou dlhodobý nehmotný majetok 

2. účtovná jednotka netvorila vlastnou činnosťou dlhodobý hmotný majetok 

3. účtovná jednotka nevlastnila cenné papiere, podiely na základnom imaní spoločností, cenné papiere 

a deriváty oceňovali obstarávacou cenou pri nákupe a predaji 

4. účtovná jednotka nenakupovala zásoby.  

5. účtovná jednotka oceňovala peňažné prostriedky, ceniny, pohľadávky, záväzky pri ich vzniku 

menovitou hodnotou  

6. účtovná jednotka neprijala darovaný majetok 

7. spôsob zostavenia účtovného odpisového plánu pre dlhodobý majetok a použité účtovné odpisové 

metódy pri stanovení účtovných odpisov: druh majetku, doba odpisovania, sadzba odpisov, odpisová 

metóda 

8. Odpisový plán účtovných odpisov hmotného majetku účtovná jednotka zostavila interným 

predpisom tak, že za základ vzala metódy používané pri vyčísľovaní daňových odpisov. Odpisové sadzby 

pre účtovné a daňové odpisy podnikateľa sa rovnajú.  

 

Dlhodobý nehmotný majetok 

Do dlhodobého nehmotného majetku účtovná jednotka zaraďuje nehmotný majetok, ktorého 

obstarávacia cena je vyššia ako 2 400 EUR s dobou použiteľnosti dlhšou ako jeden rok. Nehmotný 

majetok, ktorého obstarávacia cena je 2 400 EUR a nižšia s dobou použiteľnosti dlhšou ako jeden rok, 

sa účtuje na účet 518 – Ostatné služby. 



 

Dlhodobý hmotný majetok 

Do dlhodobého hmotného majetku patrí majetok, ku ktorému má účtovná jednotka vlastnícke právo, 

obstarávacia cena je vyššia ako 1 700 EUR a doba použiteľnosti dlhšia ako jeden rok. Na základe 

individuálneho posúdenia do kategórie dlhodobého odpisovaného hmotného majetku účtovná 

jednotka zaraďuje aj  majetok v nižšej obstarávacej cene ako 1 700 EUR s dobou použiteľnosti dlhšou 

ako jeden rok. Nehnuteľný majetok – budova, pozemky tvoria dlhodobý hmotný majetok bez ohľadu 

na výšku obstarávacej ceny.  Za technické zhodnotenie dlhodobého hmotného majetku sa považuje 

technické zhodnotenie, ktoré v úhrne prevyšuje za účtovné obdobie sumu 1 700 EUR.  

 

Názov položky Predpokladaná doba 

používania 

Metóda odpisovania 

Budovy 20 rovnomerná 

Stroje 4 rovnomerná 

motor. vozidlá 4 rovnomerná 

inventár 6 rovnomerná 

 

d) účtovná jednotka neúčtovala v bežnom období o oprave chýb minulých účtovných období 

s vplyvom na nerozdelený zisk alebo neuhradenú stratu minulých rokov. 

 

F. Informácie o údajoch na strane aktív súvahy 

 

Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok 

 
1. Informácie k 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 

Softvé

r 

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 
 6 023      6 023 



Prírastky         

Úbytky  6 023      6 023 

Presuny         

Stav na konci 

účtovného obdobia 
 0      0 

Oprávky 

Stav na začiatku 

účtovného obdobia 
 6 023      6 023 

Prírastky         

Úbytky  6 023      6 023 

Stav na konci 

účtovného obdobia 
 0      0 

Opravné položky 

Stav na začiatku 

účtovného obdobia 
       

 

Prírastky         

Úbytky         

Stav na konci 

účtovného obdobia 
       

 

Zostatková hodnota  

Stav na začiatku 

účtovného obdobia 
 0      0 

Stav na konci 

účtovného obdobia 
 0      0 

 
Tabuľka č. 2 

Dlhodobý 

nehmotný majetok 

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 

Aktivova

-né 

náklady 

na vývoj 

Softvé

r 

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 
 6 023      6 023 

Prírastky         

Úbytky         

Presuny         

Stav na konci 

účtovného obdobia 
 6 023      6 023 

Oprávky 

Stav na začiatku 

účtovného obdobia 
 6 023      6 023 

Prírastky         

Úbytky         

Stav na konci 

účtovného obdobia 
 6 023      6 023 

Opravné položky 

Stav na začiatku 

účtovného obdobia 
       

 

Prírastky         

Úbytky         

Stav na konci 

účtovného obdobia 
       

 

Zostatková hodnota  

Stav na začiatku 

účtovného obdobia 
 0      0 

Stav na konci 

účtovného obdobia 
 0      0 

 
 

2.     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  

 

Účtovná jednotka nezriadila na dlhodobý nehmotný majetok záložné právo a ani nemá obmedzené 

právo s ním nakladať. 



 

 

 

 

 

 

3.     Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. a) o dlhodobom hmotnom majetku  
Tabuľka č. 1 



Dlhodobý 

hmotný 

majetok 

Bežné účtovné obdobie                                                                                                                                     

Pozemk

y 

Stavb

y 

Samostatn

é hnuteľné 

veci 

a súbory 

hnuteľných 

vecí 

Pesto-

vateľsk

é celky 

 

trvalých 

porasto

v 

Základn

é stádo 

a ťažné 

zvieratá 

Ostatný 

DHM 

Obsta

-

rávan

ý 

DHM 

Poskytnut

é 

preddavky 

na DHM 

Spolu 

a b c d e F g h i j 

Prvotné ocenenie 

Stav na začiatku 

účtovného 

obdobia 

 

 

65 261      65 261 

Prírastky          

Úbytky   65 261       

Presuny          

Stav na konci 

účtovného 

obdobia 

 

 

0      65 261 

Oprávky 

Stav na začiatku 

účtovného 

obdobia 

 

 

65 261      65 261 

Prírastky          

Úbytky   65 261      65 261 

Stav na konci 

účtovného 

obdobia 

 

 

0      0 

Opravné položky 

Stav na začiatk

u účtovného 

obdobia 

 

 

      

 

Prírastky          

Úbytky          



Stav na konci 

účtovného 

obdobia 

 

 

      

 

Zostatková hodnota  

Stav na začiatku 

účtovného 

obdobia 

 

 

0      0 

Stav na konci 

účtovného 

obdobia 

 

 

0      0 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabuľka č. 2 



Dlhodobý 

hmotný 

majetok 

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie                                                                                                                                     

Pozemk

y 
Stavby 

Samostatn

é hnuteľné 

veci 

a súbory 

hnuteľných 

vecí 

Pesto-

vateľské 

celky 

 trvalých 

porasto

v 

Základné 

stádo 

a ťažné 

zvieratá 

Ostatn

ý DHM 

Obsta

-

rávan

ý 

DHM 

Poskytnut

é 

preddavky 

na DHM 

Spolu 

a b c d e F g h i j 

Prvotné ocenenie 

Stav na začiatk

u účtovného 

obdobia 

 

 

65 261      65 261 

Prírastky          

Úbytky          

Presuny          

Stav na konci 

účtovného 

obdobia 

 

 

65 261      65 261 

Oprávky 

Stav na začiatk

u účtovného 

obdobia 

 

 

65 261      65 261 

Prírastky          

Úbytky          

Stav na konci 

účtovného 

obdobia 

 

 

65 261      65 261 

Opravné položky 

Stav na začiatk

u účtovného 

obdobia 

 

 

      

 

Prírastky          

Úbytky          

Stav na konci 

účtovného 

obdobia 

 

 

      

 



Zostatková hodnota  

Stav na začiatk

u účtovného 

obdobia 

 

 

       

Stav na konci 

účtovného 

obdobia 

 

 

       

 

4.     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  

 
Účtovná jednotka nemá zriadené záložné právo na dlhodobý hmotný majetok, tiež nemá obmedzené 

práva s ním nakladať. 

 

Dlhodobý finančný majetok 

 

Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň pre informácie  k bodom 5 a 9. 

 
5.     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 začia

tku 

účtovného 

obdobia 

        

 

Prírastky          

Úbytky          

Presuny          



Stav na konci 

účtovného 

obdobia 

        

 

Opravné položky 

Stav 

na začiatku 

účtovného 

obdobia 

        

 

Prírastky          

Úbytky          

Stav na konci 

účtovného 

obdobia 

        

 

Účtovná hodnota  

Stav  

na začiatku 

účtovného 

obdobia 

        

 

Stav na konci 

účtovného 

obdobia 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabuľka č. 2 

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie                                                                                                                                                                     



Dlhodobý 
finančný 
majetok 

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 začia

tku 

účtovného 

obdobia 

        

 

Prírastky          

Úbytky          

Presuny          

Stav na konci 

účtovného 

obdobia 

        

 

Opravné položky 

Stav 

 na začiatku 

účtovného 

obdobia 

        

 

Prírastky          

Úbytky          

Stav na konci 

účtovného 

obdobia 

        

 

Účtovná hodnota  

Stav  

na začiatku 

účtovného 

obdobia 

        

 

Stav na konci 

účtovného 

obdobia 

        

 

 

 



6.      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  

 

 

 

 

 

 

 

 

7.     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 
ÚJ, 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  

 

 

8.       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  od troch 

rokov do piatich rokov 

vrátane 

      

Do splatnosti od jedného 

roka do troch rokov 

vrátane 

      

Do splatnosti do jedného 

roka vrátane 
      

Dlhové CP držané do 

splatnosti spolu 
x      

 

 

 

 

 

 

9.       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 od troch rokov 

do piatich rokov vrátane 
     

Do splatnosti  od jedného 

roka do troch rokov vrátane 
     

Do splatnosti do jedného 

roka vrátane 
     



Dlhodobé pôžičky spolu      

 
Zásoby 

 

Účtovná jednotka nemá zásoby, pre ktoré by mala povinnosť tvorby opravných položiek. 

 

10.     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 
 

 



11.  Informácie k prílohe č. 3  časti F. písm. p) o zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo a o zásobách, 
pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať  

Zásoby 
Hodnota za bežné účtovné 

obdobie 

Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo  

Zákazková výroba 
 
Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň pre informácie k bodu 12, tabuľkám č. 1-4. 

 

12.   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    

 
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   

 

Pohľadávky 
 

Opravné položky boli vytvorené na pohľadávky, u ktorých sa predpokladá, že nebudú čiastočne alebo 

úplne zaplatené.  



 

13.    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  

20 200  20 200  0 

Pohľadávky voči 

dcérskej účtovnej 

jednotke 

a materskej 

účtovnej jednotke 

     

Ostatné 

pohľadávky v rámci 

kons. celku 

     

Pohľadávky voči 

spoločníkom, 

členom a združeniu 

     

Iné pohľadávky      

Pohľadávky spolu 20 200  20 200  0 

 
14.      Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. s) o vekovej štruktúre pohľadávok  

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 materskej 

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    



Pohľadávky voči dcérskej 

účtovnej jednotke a materskej 

účtovnej jednotke 

151 426  151 426 

Ostatné pohľadávky v rámci 

konsolidovaného celku 
   

Pohľadávky voči spoločníkom, 

členom a združeniu 
   

Sociálne poistenie 3  3 

Daňové pohľadávky a dotácie  3 758  3 758 

Iné pohľadávky    

Krátkodobé pohľadávky spolu 155 187  155 187 

 

15.    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 Hodnota pohľadávky 

Pohľadávky kryté záložným právom alebo 

inou formou zabezpečenia 
  

Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo 

záložné právo 
x  

Hodnota pohľadávok, pri ktorých je 

obmedzené právo s nimi nakladať 
x  

 

Krátkodobý finančný majetok 

Položky krátkodobého finančného majetku tvoria finančné účty peniaze v pokladnici, ceniny a účty 

v bankách. Účtami v bankách môže spoločnosť voľne disponovať. 

 

16.      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 89 15 

Bežné bankové účty 119 860 112 581 

Bankové účty termínované   

Peniaze na ceste   

Spolu 119 949 112 596 

 
Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň pre tabuľku č. 2 a informácie k bodom č. 17 až 20.  



 
Tabuľka č. 2 

Krátkodobý  finančný majetok 

Bežné účtovné obdobie 

Stav na začiatku 
účtovného 

obdobia 

Prírastky 
 

Úbytky 
 

Stav na konci 
účtovného 

obdobia 
a b c d E 

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 
    

 

17.    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 
     

 
18.     Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. y) o krátkodobom finančnom majetku, na ktorý bolo zriadené 
záložné právo a o krátkodobom finančnom majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo 
s ním nakladať  

Názov položky 
Hodnota za bežné účtovné 

obdobie 

Krátkodobý  finančný majetok, na ktorý bolo zriadené záložné právo  



Krátkodobý  finančný majetok, pri ktorom je obmedzené právo s ním 

nakladať 
 

 

19.      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 
   

 

20.     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             

 

 

 

Časové rozlíšenie na strane aktív 

 

Opis položky časového rozlíšenia Bežné účtovné obdobie 
Bezprostredne 

predchádzajúce účtovné 
obdobie 



Náklady budúcich období dlhodobé,  

z toho:  
55 333  

Poistenie 55 333  

   

Náklady budúcich období krátkodobé, 

z toho: 
44 273  

Záloha za služby  4 200  

Poistenie 40 073  

Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:   

   

   

Príjmy budúcich období krátkodobé, 

z toho: 
 150 000 

Partnerská zmluva  150 000 

   

 
G. Informácie o údajoch vykázaných na strane pasív 

 

Vlastné imanie za bežné účtovné obdobie: 

 

- Základné imanie sa v priebehu roka nemenilo, pozostáva zo 100 kusov zaknihovaných akcií na 
meno v menovitej hodnote jednej akcie 331,939189 EUR. Základné imanie je v plnom rozsahu 
splatené a zapísané v obchodnom registri vo výške 33 193,9189 EUR. 

 

- Účtovný hospodársky výsledok za rok 2015 – zisk vo výške 35 192  EUR  bol na základe 
schválenia zo dňa 30.5.2016 rozdelený na vyplatenie dividendy vo výške 15 000 Eur 
a zostatok 20 192 zaúčtovaný na nerozdelený zisk minulých období. 
 

 

21.   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  35 192 

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 20 192 

Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom – vyplatenie dividendy 15 000 

Iné   

Spolu 35 192 

 

Tabuľka č. 2 

Názov položky 

Bezprostredne 

predchádzajúce 

účtovné obdobie 

Účtovná strata  

Vysporiadanie účtovnej straty 
Bežné účtovné 

obdobie 

Zo zákonného rezervného fondu  

Zo štatutárnych a ostatných fondov  

Z nerozdeleného zisku minulých rokov  

Úhrada straty spoločníkmi  

Prevod do neuhradenej straty minulých rokov  

Iné   

Spolu   



 
Rezervy 
 
Rezervy boli vytvorené na predpokladané náklady súvisiace s účtovnou závierkou bežného účtovného 

obdobia vyplývajúce zo zákonných predpisov vo výške očakávaného záväzku podľa známych údajov 

rovnakých služieb  poskytnutých v predchádzajúcom období. 

 

Prehľad o tvorbe a použití rezerv je uvedený v nasledujúcej tabuľke. 

 
22.    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 služby (audit) 1 000 1 000 1 000  1 000 

Rezerva na nevyčerpané 

dovolenky 
  519   519 

           

 

 

 

 

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 služby (audit) 1 200 1 000 1 000 200 1 000 

      

      

 

Záväzky 

Prehľad o vekovej štruktúre záväzkov je uvedený v nasledujúcej tabuľke. 

 

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

Názov položky Bežné účtovné obdobie 
Bezprostredne 

predchádzajúce účtovné 
obdobie 

Záväzky po lehote splatnosti  9 748 

Záväzky so zostatkovou dobou 

splatnosti do jedného roka vrátane 
117 541 25 831 

Krátkodobé záväzky spolu 117 541 35 579 

Záväzky so zostatkovou dobou 

splatnosti jeden rok až päť rokov 
71  

Záväzky so zostatkovou dobou 

splatnosti nad päť rokov 
  

Dlhodobé záväzky spolu 71  

 

24.      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 %)   

Odložená daňová pohľadávka   

Uplatnená daňová pohľadávka   

Zaúčtovaná  ako zníženie nákladov   

Zaúčtovaná do vlastného imania   

Odložený daňový záväzok   

Zmena odloženého daňového záväzku   

Zaúčtovaná ako náklad   

Zaúčtovaná do vlastného imania    

 
Sociálny fond 

 

25.    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 0   

Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov 71   

Tvorba sociálneho fondu zo zisku    

Ostatná tvorba sociálneho fondu    

Tvorba sociálneho fondu spolu 71   

Čerpanie sociálneho fondu     

Konečný zostatok sociálneho fondu 71   

 

 

Dlhopisy 

 



Účtovná jednotka  neemitovala dlhopisy. 

 
26.      Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. h) o vydaných dlhopisoch 

Názov vydaného 
dlhopisu 

Menovitá 
hodnota 

Počet Emisný kurz Úrok Splatnosť 

            

            

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.   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 príslušnej mene 
za bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie 

a b c d e f 

Dlhodobé bankové úvery 

            

            

            

Krátkodobé bankové úvery 

            

            

      

 

Tabuľka č. 2 



Názov položky Mena 
Úrok  
p. a.  
v % 

Dátum 
splatnost

i 

Suma istiny 
v príslušnej 

mene za bežné 
účtovné 
obdobie 

Suma istiny 
v príslušnej mene 
za bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie 

a b c d e f 

Dlhodobé pôžičky  

            

            

            

Krátkodobé pôžičky  

            

            

            

Krátkodobé finančné výpomoci  

      

           

 
 

Deriváty 

 

Účtovná jednotka nepoužívala vo svojej činnosti deriváty. 

 

 

 

 

 

28.    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 
hospodáreni

a 

vlastné 
imanie 

výsledok 
hospodáreni

a 

vlastné 
imanie 

a b c d e 

Deriváty určené na obchodovanie, 

z toho: 
    

     

     

     

Zabezpečovacie deriváty, z toho:      

     

     

     

 
29.     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     

 
 
 
30.    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             

 

31.    Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. j) o významných položkách časového rozlíšenia pasív 

Názov položky Bežné účtovné obdobie 
Bezprostredne 

predchádzajúce 
účtovné obdobie 

Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:     

   

   

Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:     

   

   

Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:     

   

   



Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho: 266 572   

Príspevok na podujatie 266 572  

   

 

H. Informácie o výnosoch 
 

32. Informácie k prílohe č. 3 časti H. písm. a)  o tržbách 

Oblasť 
odbytu 

Typ výrobkov, tovarov, 
služieb  (napríklad A) 

Typ výrobkov, tovarov, 
služieb  (napríklad B) 

Typ výrobkov, tovarov, 
služieb  (napríklad C) 

Bežné 
účtovné 
obdobie 

Bezprostredne 
predchádzajúce 

účtovné 
obdobie 

Bežné 
účtovné 
obdobie 

Bezprostredne 
predchádzajúce 

účtovné 
obdobie 

Bežné 
účtovné 
obdobie 

Bezprostredne 
predchádzajúce 

účtovné 
obdobie 

a b c d e f g 

služby  150 000         

            

            

            

Spolu  150 000         

 

33.     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           

Zvieratá           

Spolu           

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     

 

34.  Informácie k prílohe č. 3 časti H. písm. c) až f) o výnosoch pri aktivácii nákladov a o výnosoch 
z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti 

Názov položky 
Bežné 

účtovné 
obdobie 

Bezprostredne 
predchádzajúce 

účtovné 
obdobie 

Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:  9 755 514 

Tržby za vlastné služby   

   

Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:   

ostatné 9 747 200 

   

   

Finančné výnosy, z toho:   

Kurzové zisky, z toho:   

kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka   

Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:   

úroky 8 314 

   

     

Mimoriadne výnosy, z toho:   

   

   

35.     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   

Tržby z predaja služieb  150 000 



Tržby za tovar   

Výnosy zo zákazky   

Výnosy z nehnuteľnosti na predaj   

Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou   

Čistý obrat celkom  150 000 

 

I. Informácie o nákladoch 

 

36. Informácie k prílohe č. 3 časti I.  o nákladoch 

Názov položky 
Bežné účtovné 

obdobie 

Bezprostredne 
predchádzajúce 

účtovné 
obdobie 

Náklady za poskytnuté služby, z toho: 41 987 97 356 

Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho: 1 100 1 000 

náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky 1 100 1 000 

iné uisťovacie audítorské služby   

súvisiace audítorské služby   

daňové poradenstvo   

ostatné neaudítorské služby   

Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, 

z toho: 
40 887 96 356 

Preklady a tlmočenie 521 314 

Marketingové služby 8 200 43 028 

Ekonomické a právne služby 2 586 7 976 

Ostatné  9 296 34 840 

Cestovné a ubytovanie 1 382 5 028 

Náklady na reprezentáciu 2 530 5 170 

Osobné náklady 16 269  

Dane a poplatky 103  

Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej 

činnosti, z toho: 
40 182 5 000 

dary 0 5 000 



poistenie 40 182  

Finančné náklady, z toho: 166 227 

Kurzové straty, z toho:   

kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná 

závierka 
  

Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:   

Bankové poplatky 166 227 

úroky   

Mimoriadne náklady, z toho:   

   

 

J.      Informácie o daniach z príjmov 
 

37.    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 

    



 

38.     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: 
- 72 580 x x 47 866 x x 

teoretická daň  x -15 967 22 x 10 530 22 

Daňovo neuznané 

náklady 
8 082  22 15 364  22 

Výnosy nepodliehajúce 

dani 
9 756    -47    

Umorenie daňovej straty    -5 612   

Spolu -74 254  22 57 571 12 666 22 

Splatná daň z príjmov  960   12 666  

Odložená daň z príjmov x    x    

Celková daň z príjmov  x    x    

 

 

 

 

 

 

K. Údaje na podsúvahových účtoch 

 

39. Informácie k prílohe 3 časť K. o podsúvahových položkách 

Názov položky 
Bežné účtovné 

obdobie 

Bezprostredne 

predchádzajúce 

účtovné obdobie 

Prenajatý majetok     

Majetok v nájme (operatívny prenájom)     

Majetok prijatý do úschovy     



Pohľadávky z derivátov     

Záväzky z opcií derivátov     

Odpísané pohľadávky     

Pohľadávky z leasingu     

Záväzky z leasingu     

Iné položky     

 

L. Iné aktíva iné pasíva 

 
40. Informácie k prílohe č. 3 časti L. písm. a), b)o podmienených záväzkoch 
Tabuľka č. 1 

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     

 
Tabuľka č. 2 

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     

 

 



41. Informácie k prílohe č. 3 časti L. písm. c)  o podmienenom majetku 

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     

 

M. Príjmy a výhody členov štatutárneho orgánu, dozorného orgánu a iného orgánu účtovnej 

jednotky 

Účtovná jednotka nemá náplň pre tento oddiel.  

 

N. Ekonomické vzťahy účtovnej jednotky a spriaznených osôb 

 

42. Informácie k časti N. prílohy č. 3 o ekonomických vzťahoch medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými 
osobami 
Tabuľka č. 1 

Spriaznená osoba  
Kód 

druhu 
obchodu 

Hodnotové vyjadrenie obchodu 

Bežné účtovné 
obdobie 

Bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie                                              

a b c d 

Marketing – SZĽH spol. s r.o. 08  50 000 

Marketing – SZĽH spol. s r.o. 03 4 500   

    

      

 
Tabuľka č. 2  

Hodnotové vyjadrenie obchodu 



Dcérska účtovná jednotka/Materská 
účtovná jednotka 

Kód 
druhu 

obchodu 

Bežné účtovné 
obdobie 

Bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie                                              

a b c d 

     

        

    

    

        

 

 

 

O. Skutočnosti, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka 

 

V priebehu obdobia po dni 31.12.2015, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dnešného dňa 

nenastali žiadne skutočnosti, ktoré by ovplyvnili hospodársky výsledok za rok 2015. 

 

P. Prehľad zmien vlastného imania 

 

43.    Informácie k prílohe č. 3 časti P. o zmenách vlastného imania 
Tabuľka č. 1 

Položka vlastného 
imania 

Bežné účtovné obdobie 

Stav na 
začiatku 

účtovného 
obdobia   

Prírastky  Úbytky  Presuny 
Stav na konci 

účtovného 
obdobia 

a b c d e f 

Základné imanie 33 194    33 194 

Vlastné akcie 

a vlastné obchodné 

podiely 

     

Zmena základného 

imania 
     

Pohľadávky 

za upísané vlastné 

imanie 

     



Emisné ážio      

Ostatné kapitálové 

fondy 
     

Zákonný rezervný 

fond (nedeliteľný 

fond) z kapitálových 

vkladov 

     

Oceňovacie rozdiely 

z precenenia majetk

u a záväzkov 

     

Oceňovacie rozdiely 

z kapitálových 

účastín 

     

Oceňovacie rozdiely 

z precenenia pri 

zlúčení, splynutí 

a rozdelení 

     

Zákonný rezervný 

fond 
3 319    3 319 

Nedeliteľný fond      

Štatutárne fondy 

a ostatné fondy 
     

Nerozdelený zisk 

minulých rokov 
5 876 20 192   26 068 

Neuhradená 

strata minulých 

rokov 

     

Výsledok 

hospodárenia bežné

ho účtovného 

obdobia 

35 192 -73 542 35 192  35 192 

Vyplatené dividendy      

Ostatné položky 

vlastného imania 
     

Účet 491 - Vlastné 

imanie fyzickej 

osoby - podnikateľa 

     

Tabuľka č. 2 



Položka vlastného 
imania 

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 

Stav na 
začiatku 

účtovného 
obdobia   

Prírastky Úbytky  Presuny 
Stav na konci 

účtovného 
obdobia 

a b c d e f 

Základné imanie 33 194    33 194 

Vlastné akcie 

a vlastné obchodné 

podiely 

     

Zmena základného 

imania 
     

Pohľadávky 

za upísané vlastné 

imanie 

     

Emisné ážio      

Ostatné kapitálové 

fondy 
     

Zákonný rezervný 

fond (nedeliteľný 

fond) z kapitálových 

vkladov 

     

Oceňovacie rozdiely 

z precenenia majetk

u a záväzkov 

     

Oceňovacie rozdiely 

z kapitálových 

účastín 

     

Oceňovacie rozdiely 

z precenenia pri 

zlúčení, splynutí 

a rozdelení 

     

Zákonný rezervný 

fond 
3 319    3 319 

Nedeliteľný fond      

Štatutárne fondy 

a ostatné fondy 
     

Nerozdelený zisk 

minulých rokov 
70 087 25 789 90 000  5 876 



Neuhradená 

strata minulých 

rokov 

     

Výsledok 

hospodárenia bežné

ho účtovného 

obdobia 

25 789 35 192 25 789  35 192 

Vyplatené dividendy      

Ostatné položky 

vlastného imania 
     

Účet 491 - Vlastné 

imanie fyzickej 

osoby - podnikateľa 

     

 

U. V poznámkach účtovných jednotiek podľa § 23d os.6 zákona, ktorých činnosť je zaradená do 

kategórie priemyselnej výroby podľa osobitného predpisu a ktorých čistý obrat za bezprostredne 

predchádzajúce účtovné obdobie bol väčší ako 250 000 000 eur sa uvedú aj informácie o: 

 

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.      

 

V. V poznámkach účtovných jednotiek podľa § 23d ods. 6 zákona sa uvedú aj informácie o finančných 

vzťahoch 

medzi orgánom verejnej moci a účtovnou jednotkou a to o: 

 

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.     

 

W. V poznámkach účtovných jednotiek, ktorým bolo udelené výlučné právo alebo osobitné právo 
a účtovných jednotiek, ktorým bolo udelené právo poskytovať služby vo verejnom záujme, pričom prijímajú 
náhradu za túto činnosť v akejkoľvek forme a zároveň vykonávajú aj iné činnosti sa uvedú aj informácie o: 

 

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.    

 

Vysvetlivky: 

 

(1) Identifikačné číslo organizácie (IČO) sa vyplňuje podľa Registra organizácií vedeného Štatistickým 

úradom Slovenskej republiky. 

 

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



 

(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)  V bodoch č. 3, 5 a 7 sa prvotným ocenením majetku rozumie jeho ocenenie podľa § 25 zákona. 

 

(5) V bode č. 42 sa  kód druhu obchodu vyplňuje takto: 

Kód druhu obchodu 

 

Druh obchodu: 

01 Kúpa 

02 Predaj 

03 poskytnutie služby 

04 obchodné zastúpenie 

05 Licencia 

06 Transfer 

07 know -how 

08 úver, pôžička 

09 Výpomoc 

10 Záruka 

11 iný obchod. 

 

Použité  skratky: 

kons. - konsolidovaný 

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 

OP – opravná položka 

PSČ – poštové smerovacie číslo 



ÚJ – účtovná jednotka 

VI – vlastné imanie 

ZI – základné imanie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 



 

 

 

 


