
 

VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2017 

SZĽH Infra, s. r. o. 

Trnavská cesta 27/B 

831 04 Bratislava 

 

1. Identifikačné údaje spoločnosti 
 

Obchodné meno:  SZĽH Infra, s.r.o. 

IČO:    51 054 825 

DIČ:    2120584246 

IČ DPH:   SK2120584246 

Adresa sídla:   Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava 

Obchodný register: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro., Vložka 

číslo: 122123/B 

Konateľ spoločnosti:  Mgr. Diana Kosová (od 26.08.2017) 

    Ing. Dušan Mráz (od 26.08.2017) 

Spoločníci:   Slovenský zväz ľadového hokeja, o.z. 

 

Štatutárnym orgánom spoločnosti SZĽH Infra, s.r.o. sú konatelia spoločnosti. V mene spoločnosti 

konajú konatelia samostatne. Pre platnosť písomného právneho úkonu za spoločnosti sa vyžaduje 

podpis konateľa pripojený k obchodnému menu alebo k pečiatke spoločnosti pripojí svoj podpis. 

Dozornú radu spoločnosti tvoria Ing. Martin Kohút (od 26.08.2017), JUDr. Miroslav Valíček (od 

26.08.2017) a Jozef Stümpel (od 26.08.2017). 

 

Štruktúra spoločníkov: 

Spoločnosť SZĽH Infra, s. r. o. bola založená dňa 27.7.2017 zakladateľskou listinou, pričom jediným 

spoločníkom je občianske združenie Slovenský zväz ľadového hokeja. Výška podielu na základnom 



imaní Slovenského zväzu ľadového hokeja je 100 %. Výška splateného základného imania 

k 31.12.2017 je 20 000,- eur. 

 

Opis hospodárskej činnosti spoločnosti: 

  

 prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a 

rekondíciu  

 organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí  

 uskutočňovanie stavieb a ich zmien  

 prípravné práce k realizácii stavby  

 dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov  

 prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb 

spojených s prenájmom 

 sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby  

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

iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod 

 počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov  

 vedenie účtovníctva  

 činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov  

 administratívne služby  

 reklamné a marketingové služby  

 prieskum trhu a verejnej mienky  

 vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti 

 

Doplňujúce informácie: 

Účtovným obdobím spoločnosti je kalendárny rok (t. j. prvé účtovné obdobie trvalo od vzniku 

spoločnosti 26.8.2017 do 31.12.2017). Spoločnosť nemá odštepný závod ani organizačnú zložku, 

nevlastní obchodný podiel v žiadnej inej spoločnosti. Spoločnosť SZĽH Infra, s. r. o. bola v roku 

2017 podľa veľkostných kritérií zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších 

predpisov zatriedená ako mikro účtovná jednotka a zostavovala k 31.12.2017 účtovná závierku 

mikro účtovnej jednotky. Spoločnosť nemá povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom. 

 

 

 



2. Povinné informácie 
 

A. Informácie o vývoji účtovnej jednotky 

Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dna 27.07.2017 v zmysle §105 – 153 Zák. č. 

513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a do Obchodného registra SR bola zapísaná dňa 

26.08.2017. Spoločnosť pôsobila v roku 2017 len na tuzemskom trhu.  

Spoločnosť neidentifikovala žiadne špecifické a ani významné riziká a neistoty, okrem všeobecne 

známych rizík podnikania alebo prípadných udalostí vyššej moci. Prognóza pre ďalšie obdobie je 

stabilná a očakáva sa rast spoločnosti. Spoločnosť v nasledovnom účtovnom období rozbehne 

niekoľko projektov napr. spustenie stavby malej haly vo vybranom meste resp. obci. 

V roku 2017 spoločnosť zamestnávala 1 zamestnanca na dohodu o práci vykonávanej mimo 

pracovného pomeru. Spoločnosť nezamestnáva občanov so zdravotným postihnutím. 

Spoločnosť má uzavretú zmluvu o spolupráci so Slovenským zväzom ľadového hokeja v oblasti 

kapitálových výdavkov na realizáciu obnovy hokejovej infraštruktúry. 

 

EKONOMICKÉ UKAZOVATELE A FINANČNÁ SITUÁCIA: 

Súvaha – vybrané ukazovatele (rok 2017, v EUR) 

 Strana aktív 

 Majetok spolu 14 727,00 

A. Neobežný majetok 5 833,00 

B. Obežný majetok 8 894,00 

 Strana pasív 

 Vlastné imanie a záväzky spolu  14 727,00 

A. Vlastné imanie 9 661,00 

B. Záväzky 5 066,00 
 

Dlhodobý hmotný majetok  

Prehľad o štruktúre a pohyboch DHM v roku 2017 spoločnosti SZĽH Infra, s. r. o. (v EUR) 

Dlhodobý hmotný majetok 
 
  
 

Pozemky  
 
 
 

Stavby 
 
 
 

Samostatné 
hnuteľné veci 
a súbory 
hnuteľných 
vecí  
 
 
 

Pestovateľské 
celky trvalých 
porastov 
 
  
 

Základné 
stádo a 
ťažné 
zvieratá 
  
 
 

Ostatný 
DHM  
 
 
 

Obstarávaný 
DHM  
 
 
 

Poskytnuté 
preddavky na 
DHM 
  
 
 

Spolu 

Prvotné ocenenie          

Stav na začiatku účtovného obdobia          

Prírastky       5 963  5 963 

Úbytky       130  130 

Zostatok účtu 

5 33,33  
7 27,10  
13 60,43 

Zostatok účtu 

-4 32,00  
-200,00  
-66,00  
-418,00  
1 66,67  
-50,00  
-5 00,00  
-15 00,00  
-23 99,33 

-10 38,90 



Presuny (+/-)          

Stav na konci účtovného obdobia       5 833  5 833 

Oprávky          

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          

Zostatková hodnota (NETTO)          

Stav na začiatku účtovného obdobia          

Stav na konci účtovného obdobia       5 833  5 833 

 

Finančný majetok (v EUR)  

Názov položky Bežné účtovné obdobie 
Bezprostredne predchádzajúce 
obdobie 

Pokladnica, ceniny   

Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky 7 227 - 

Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované   

Peniaze na ceste   

Spolu 7 227 - 

 

V roku 2017 spoločnosť nemala žiadnych odberateľov. Pohľadávka k 31.12.2017 vo výške 1667 

eur je voči daňovému úradu. 

 

Prehľad o pohybe vlastného imania (v EUR)  

Položka vlastného imania 
Účet účtovej 
osnovy 

Stav na začiatku 
účtovného obdobia 

Prírastky Úbytky Presuny (+/-) 
Stav na konci účtovného 
obdobia 

Základné imanie (411)  5 000   5 000 

Zmena základného imania +/-419  15 000   15 000 

Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)  -20 000 -20 000   

Emisné ážio (412)      

Ostatné kapitálové fondy (413)      

Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 
(421A, 422, 
417A, 418) 

     

Oceňovacie rozdiely z precenenia 
majetku a záväzkov 

(+/-414)      



Oceňovacie rozdiely z kapitálových 
účastín 

(+/-415)      

Oceňovacie rozdiely z precenenia pri 
zlúčení, splynutí a rozdelení 

(+/-416)      

Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné 
podiely 

(417A, 421A)      

Štatutárne fondy (423, 42X)      

Ostatné fondy (427, 42X)      

Nerozdelený zisk minulých rokov (428)      

Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)      

Výsledok hospodárenia bežného 
účtovného obdobia 

r.100   10 339  -10 339 

Vyplatené dividendy       

Ostatné položky vlastného imania       

Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - 
podnikateľa 

(+/-491)      

 

Výška záväzkov do lehoty a po lehote splatnosti 

Text Hodnota BO Hodnota PO 

Záväzky do lehoty splatnosti 4 334  

Záväzky po lehote splatnosti 532  

 

Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti 

Súvahová položka záväzku Spolu v tom 
Zostatková doba 
splatnosti do 1 roka 
vrátane 

Zostatková doba 
splatnosti od 1 do 5 
rokov vrátane 

Zostatková doba 
splatnosti viac ako 5 
rokov BO 

Zostatková doba 
splatnosti viac ako 5 
rokov PO 

Ostatné záväzky z obchodného styku 4 816 4 816    

Záväzky voči spoločníkom a združeniu 50 50    

Spolu: 4 866 4 866    

 

Tvorba a čerpanie rezerv 

Názov položky 
Stav na začiatku 
účtovného obdobia 

Tvorba Použitie Zrušenie 
Stav na konci účtovného 
obdobia 

Dlhodobé rezervy, z toho:      

Krátkodobé rezervy, z toho:  200   200 

na zostavenie účtovnej závierky a 
daňového priznania 

 200   200 

 

Komentár k súvahe: 

1. Spoločnosť nevlastní dlhodobý majetok. V rámci obstarávaného dlhodobého hmotného 

majetku ide o náklady súvisiace s obstaraním prvej haly, ktorej výstavba sa plánuje začať 

v roku 2018. 

2. Spoločnosť nevlastní akcie ani obchodný podiel v inej spoločnosti. 



3. Spoločnosť neeviduje zásoby, pohľadávky voči odberateľom, ani časové rozlíšenie aktív ani 

pasív. 

4. K 31.12.2017 bolo splatené základné imanie 5000,- eur, ako aj jeho navýšenie o 15 000,- 

eur. K zápisu zvýšenia základného imania do Obchodného registra došlo 4.1.2018. 

5. Spoločnosť nemá žiadne bankové úvery. 

 

Prehľad FO a PO, ktorým SZĽH Infra poskytol finančné prostriedky zo svojho rozpočtu, 

prevyšujúce v súčte sumu 5 000 EUR a účel, na ktorý boli tieto prostriedky poskytnuté 

Partner IČO (sídlo) Adresa Mes
to 

Štát Účel platby 

Ing. Arch Maroš Varga 43715338 Mateja Bela 
4752/50 

Piešť
any 

SK Architektonické činnosti 

Ondrejka & Partner, 
s.r.o. 

47235985 J. Kozáčeka 5 Zvole
n 

SK Právne služby 

 

Výkaz ziskov a strát – vybrané ukazovatele 

P.č. Položka Rok 2017 (v EUR) 

1. Výnosy z hospodárskej činnosti spolu 0,00 

2. Náklady na hospodársku činnosť spolu 10 331,00 

3. Výsledok hospodárenia z hospodárskej 
činnosti 

-10 331,00 

4. Výnosy z finančnej činnosti spolu  0,00 

5. Náklady na finančnú činnosť spolu 8,00 

6. Výsledok hospodárenia z finančnej 
činnosti 

-8,00 

7. Výsledok hospodárenia za účtovné 
obdobie pred zdanením 

-10 339,00 

8. Výsledok hospodárenia za účtovné 
obdobie po zdanení 

-10 339,00 

 

Komentár k výkazu ziskov a strát: 

Prehľad nákladov vynaložených na prevádzku (v EUR) 

Ostatné služby (právne služby, poradenské služby, vedenie účtovníctva) 10 265,00 

Ostatné dane a poplatky 66,00 

Ostatné finančné náklady 8,00 

 



V roku 2017 spoločnosť nedosiahla žiadne výnosy. 

Celkový výsledok hospodárenia po zdanení za rok 2017 predstavuje stratu vo výške  10 338,90 

eur. Spoločnosť vznikla v roku 2017 a na základe platných daňových predpisov nemusela v danom 

roku platiť daňovú licenciu. 

 

B. Informácie o udalostiach osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného 

obdobia 

Spoločnosť neidentifikovala žiadne významné následné udalosti do dňa zostavenia účtovnej 

závierky, resp. výročnej správy. 

C. Informácie o predpokladanom budúcom vývoji činnosti účtovnej jednotky 

Spoločnosť v roku 2018 spustí niekoľko dlhodobých projektov, ktoré bude financovať z viacerých 
zdrojov (úver, leasing a vlastné zdroje). Medzi prioritné projekty patrí výstavba malej haly vo 
vybranom meste resp. obci. Prvá časť roku 2018, by mala byť zameraná na výber mesta resp. 
obce, vybavovanie potrebných potvrdení pre spustenie stavby, ktoré by mala byť v druhej časti 
roku 2018, ak sa nebude naťahovať administratívne konanie. 
Na konci roku 2017 spoločnosť vyhlásila na www.hockeyslovakia.sk výzvu „Žiadosť o finančný 
príspevok na obnovu hokejovej infraštruktúry“, na základe výsledkov žiadostí v roku 2018 bude 
spoločnosť hľadať najoptimálnejšie riešenia žiadostí pre žiadateľov. 
 

D. Informácie o nákladoch na činnosť v oblasti výskumu a vývoja – bez náplne 
 
Spoločnosť neúčtovala o nákladoch na výskum a vývoj. 
 

E. Informácie o nadobúdaní vlastných akcií, dočasných listov, obchodných podielov a akcií, 

dočasných listov a obchodných podielov materskej účtovnej jednotky – bez náplne 

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

akcií, dočasných listov ani o obchodných podieloch ovládajúcej osoby. 

F. Informácie o návrhu na rozdelenie zisku alebo vyrovnanie straty 
 

Jediný spoločník spoločnosti dňa 12.4.2018 schválil účtovnú závierku a rozhodol o úhrade straty 

vo výške 10 338,90 € preúčtovaním na neuhradenú stratu minulých rokov. 

G. Informácie o údajoch požadovaných podľa osobitných predpisov – bez náplne 

 

H. Informácia o tom, či účtovná jednotka má organizačnú zložku v zahraničí – bez náplne 

 

Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí. 

 

http://www.hockeyslovakia.sk/


3. Prílohy k výročnej správe 
 

Prílohou výročnej správy je účtovná závierka mikro účtovnej jednotky za rok 2017 (súvaha, výkaz ziskov 

a strát, poznámky)  

 

 

 



 



 



 



 

 



 


