
IČO 3 6 0 6 7 5 8 0 /SIDPoznámky (Úč NUJ 3-01)

Čl. I Všeobecné údaje

Čl. I (1) (3) (5) Základné údaje

Čl. I (5) Informácia o organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky

Slovenský zväz bobistov (ďalej len SZB) je občianskym združením podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, zdužujúcim FO a PO vo
všetkých športových odvetviach športu boby a skeleton (ďalej len športové odvetvia), ktoré na území SR plní úlohy národného športového zväzu. Poslaním SZB je najmä: A)
vykonávať výlučnú pôsobnosť pre organizovaný bobový šport na území SR ako člen medzinárodnej športovej organizácie IBSF za SR, B) organizovanie celoštátnych súťaží
dospelých a mládeže v bobovom športe, C) zabezpečenie výberu a prípravy športovcov do športovej reprezentácie SR a ich účasti na medzinárodných súťažiach, D)
zabezpečenie starostlivosti o talentovaných športovcov, E) podpora a rozvoj vrcholového športu a amatérskeho športu s osobitným dôrazom na šport detí a mládeže, F)
ochrana práv a oprávnených záujmov členov v súvislosti s ich činnosťou v rámci SZB

Čl. I (1) Meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, ktorá je zakladateľom alebo zriaďovateľom účtovnej jednotky, dátum založenia alebo zriadenia
účtovnej jednotky

Milan Jagnešák - predseda zväzu

Meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, ktorá je zakladateľom alebo zriaďovateľom účtovnej jednotky:

Dátum založenia alebo zriadenia účtovnej jednotky:

06.11.2000

Čl. I (3) Opis činnosti, na účel ktorej bola účtovná jednotka zriadená a opis druhu podnikateľskej činnosti, ak ju účtovná jednotka vykonáva

Orgánmi SZB sú: Konferencia, Výkonný výbor, Predseda, Generálny sekretár, Kontrolór

Čl. I (2) Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov
účtovnej jednotky

Čl. I (2) Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky; uvádzajú sa mená a priezviská členov štatutárnych orgánov,
dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky

Názov orgánu (meno a priezvisko...) Druh orgánu spoločnosti

Milan Jagnešák predseda SZB a člen VV

Pavol Táborský st. podpredseda a člen VV

Pavol Táborský ml. člen VV a zástupca športovcov

Martin Šimkanin člen VV

Martin Tešovič člen VV

Lucia Zvarová člen VV

Andrej Bician člen VV

Zdenka Jagnešáková generálny sekretár

Martin Neštrák kontolór

Marcel Lopuchovský predseda disciplinárnej a arbitrážnej komisie

Ján Tóth člen disciplinárnej a arbitrážnej komisie

Lukáš Kožienka člen disciplinárnej a arbitrážnej komisie

Čl. I (4) Priemerný počet zamestnancov, počet dobrovoľníkov

Čl. I (4) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov, a z toho počet vedúcich zamestnancov účtovnej jednotky za bežné účtovné obdobie a za bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie. Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou a počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas bežného
účtovného obdobia a bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
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Názov položky Bežné účtovné obdobie
Bezprostredne

predchádzajúce účtovné
obdobie

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov 1 1

- z toho počet vedúcich zamestnancov

Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou

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

Čl. II Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

Čl. II (1) Nepretržité pokračovanie účtovnej jednotky

Áno

Nie

Čl. II (1) Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti:

Čl. II (3) Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov

Čl. II (3) Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov

Popis položky Ocenenie majetku a záväzkov Poznámka k oceneniu

Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou

Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou

Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom

Dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou obstarávacia cen

Dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou

Dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom

Dlhodobý finančný majetok

Zásoby obstarané kúpou

Zásoby obstarané vlastnou činnosťou

Zásoby obstarané iným spôsobom

Pohľadávky menovitá hodnota

Krátkodobý finančný majetok menovitá hodnota

Časové rozlíšenie na strane aktív časová a vecná súvislosť s obdobím

Záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov menovitá hodnota

Časové rozlíšenie na strane pasív časová a vecná súvislosť s obdobím

Deriváty

Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi

Čl. II (4) Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého majetku

odpisový plán účtovných odpisov sa zostavil interným predpisom, v ktorom sa vychádzalo z metód používaných pri vyčíslovaní
daňových odpisov. Účtovné a daňové odpisy sa rovnajú.

odpisový plán účtovných odpisov sa zostavil interným predpisom, v ktorom sa vychádzalo z predpokladaného opotrebenia
zaraďovaného majetku zodpovedajúceho bežným podmienkam jeho používania. Účtovné a daňové odpisy sa nerovnajú.

odpisový plán účtovných odpisov vychádzal z požiadavky zákona č. 431/2002 o účtovníctve. Majetok sa odpisoval počas
predpokladanej doby používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku. Odpisové sadzby pre
účtovné a daňové odpisy dlhodobého nehmotného majetku sa rovnajú.

Dlhodobý hmotný majetok:

Dlhodobý hmotný majetok:

Dlhodobý nehmotný majetok:

Čl. II (4) Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého majetku

Odpisový plán bol ovplyvnený týmito skutočnosťami:

Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku
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Druh majetku Doba odpisovania Sadzba odpisov Odpisová metóda

Os. Automobil Toyota RAV4 4 25% ÚO=DO

Sada nožov na 2-boby 6 16,7% ÚO=DO

2-boby zn. Eurotech (ročník 2011) 6 16,7% ÚO=DO

Sada nožov SIA na 2-boby 6 16,7% ÚO=DO

Monobob zn. iXent s príslušenstvom 6 16,7% ÚO=DO

Sada nožov SIA na monoboby/2-boby 6 16,7% ÚO=DO

Čl. III Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe

Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahrňuje cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (preprava, montáž, positné a pod.).
Pohľadávky, záväzky a finančný majetok sa oceňujú ich menovitou hodnotou. Účty časového rozlíšenia aktív a pasív sa vykazujú v takej výške, aby bola dodržaná zásada, podľa
ktorej účtovné jednotky účtujú o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva do obdobia, s ktorým tieto skutočnosti časovo a vecne súvisia.

Čl. III (1) Prehľad o dlhodobom majetku

Čl. III (1) a) až c) Prehľad o dlhodobom hmotnom majetku

a) až c) Pohyb obstarávacích cien, oprávok, opravných položiek a prehľad zostatkových cien dlhodobého hmotného majetku - bežné obdobie

Čl. III (1) Prehľad o dlhodobom hmotnom majetku

Dlhodobý hmotný majetok

 Riadok súvahy:

Pozemky

 010

Umelecké
diela a
zbierky

 011

Stavby

 012

Samostatné
hnuteľné

veci a súbory
hnuteľných

vecí

 013

Dopravné
prostriedky

 014

Pestovateľsk
é celky
trvalých
porastov

 015

Základné
stádo a ťažné

zvieratá

 016

Drobný a
ostatný

dlhodobý
hmotný
majetok

 017,018

Obstaranie
dlhodobého
hmotného
majetku

 019

Poskytnuté
preddavky na

dlhodobý
hmotný
majetok

 020

Spolu

Prvotné ocenenie

Stav na začiatku bežného
účtovného obdobia

332 924 78 172 6 000 417 096

Prírastky 6 000 -2 292 6 000 9 708

Úbytky 269 937 43 080 313 017

Presuny

Stav na konci bežného
účtovného obdobia

68 987 32 800 12 000 113 787

Oprávky

Stav na začiatku bežného
účtovného obdobia

282 754 70 388 353 142

Prírastky 10 697 5 491 16 188

Úbytky 269 937 43 080 313 017

Stav na konci bežného
účtovného obdobia

23 514 32 799 56 313

Opravné položky

Stav na začiatku bežného
účtovného obdobia

Prírastky

Úbytky

Stav na konci bežného
účtovného obdobia

Zostatková hodnota

Stav na začiatku bežného
účtovného obdobia

50 170 7 783 57 953

Stav na konci bežného
účtovného obdobia

45 472 45 472

Čl. III (2) Prehľad o dlhodobom nehmotnom a hmotnom majetku, na ktorý je zriadené záložné
právo alebo pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať
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Toyota RAV4

Čl. III (2) Prehľad o dlhodobom nehmotnom a hmotnom majetku, na ktorý je zriadené záložné právo alebo pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

Dlhodobý majetok Hodnota BO Hodnota PO

Dlhodobý nehmotný majetok

Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo

Dlhodobý nehmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené
právo s ním nakladať

Dlhodobý hmotný majetok

Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo

Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo
s ním nakladať

439 6 429

Čl. III (3) Informácie o spôsobe a výške poistenia dlhodobého majetku

Čl. III (3) Informácie o spôsobe a výške poistenia dlhodobého nehmotného a hmotného majetku

Dlhodobý majetok Spôsob poistenia Hodnota BO Hodnota PO

Nákladné vozidlo Mercedes Sprinter Povinné zmluvné poistenie r. 2021 206 259

Osobné vozidlo Toyota RAV4 Povinné zmluvné poist. + Havarijné poist. 2021 817 817

Čl. III (10) Pohľadávky do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti

Čl. III (10) Pohľadávky do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti

Druh pohľadávky Stav na konci bežného účtovného obdobia
Stav na konci bezprostredne

predchádzajúceho účtovného obdobia

Pohľadávky do lehoty splatnosti 2 442 3 300

Pohľadávky po lehote splatnosti

Pohľadávky spolu 2 442 3 300

Čl. III (12) Vlastné zdroje krytia neobežného a obežného majetku

Čl. III (12) a), b) Vlastné zdroje krytia neobežného a obežného majetku podľa položiek súvahy

Opis položky
Riadok
súvahy

Stav na začiatku
bežného účtovného

obdobia

Prírastky
 (+)

Úbytky
 (-)

Presuny
 (+,-)

Stav na konci bežného
účtovného obdobia

Imanie a fondy

Základné imanie, z toho: 063 332 332

- nadačné imanie v nadácii

- vklady zakladateľov

- prioritný majetok

Fondy tvorené podľa osobitného predpisu 064

Fond reprodukcie 065

Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov 066

Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín 067

Fondy zo zisku

Rezervný fond 069

Fondy tvorené zo zisku 070

Ostatné fondy 071

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov 072 -8 752 -9 175 -17 927

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 073 -9 175 13 375 9 175 13 375

Spolu -17 595 4 200 9 175 -4 220

Čl. III (13) Rozdelenie účtovného zisku alebo vysporiadanie účtovnej straty z minulých
účtovných období
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Čl. III (13) Vysporiadanie účtovnej straty z minulého účtovného obdobia

Čl. III (13) Vysporiadanie účtovnej straty z minulého účtovného obdobia

Názov položky Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná strata 9 175

Vysporiadanie účtovnej straty

Zo základného imania

Z rezervného fondu

Z fondu tvoreného zo zisku

Z ostatných fondov

Z nerozdeleného zisku minulých rokov

Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov 9 175

Iné

Stav na začiatku bežného účtovného obdobia bol 32 169 EUR, stav na konci bežného účt. obdobia bol 19 064 EUR.

Čl. III (14) Cudzie zdroje

Čl. III (14) c), d) Záväzky do lehoty a po lehote splatnosti a v členení podľa položiek súvahy

Čl. III (14) c), d) Záväzky do lehoty a po lehote splatnosti a v členení podľa položiek súvahy

Druh záväzkov
Stav na konci bežného

účtovného obdobia

Stav na konci bezprostredne
predchádzajúceho účtovného

obdobia

Záväzky po lehote splatnosti

Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka 1 213 9 105

Krátkodobé záväzky spolu 1 213 9 105

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane 581 564

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov

Dlhodobé záväzky spolu 581 564

Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu 1 794 9 669

Čl. III (14) e) Záväzky zo sociálneho fondu

Čl. III (14) e) Záväzky zo sociálneho fondu

Sociálny fond Hodnota BO Hodnota PO

Stav k prvému dňu účtovného obdobia 125 109

Tvorba na ťarchu nákladov 17 16

Tvorba zo zisku

Čerpanie

Stav k poslednému dňu účtovného obdobia 142 125

Čl. III (14) f) Bankové úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci

Čl. III (14) f) Bankové úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci
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Druh cudzieho zdroja Mena
Výška

úroku v %
Splatnosť Forma zabezpečenia

Suma istiny na
konci bežného

účtovného obdobia
v EUR

Suma istiny na
konci

bezprostredne
predchádzajúceho
účtovného obdobia

v EUR

Suma istiny na
konci BO v cudzej

mene

Suma istiny na
konci PO v cudzej

mene

Krátkodobý bankový úver

Pôžička od IBSF na kúpu monobobu do 36 mesiacov nie je zabezpečená 15 000 22 500

Návratná finančná výpomoc do 12 mesiacov nie je zabezpečená 2 270

Dlhodobý bankový úver

Spolu x x x x 17 270 22 500 x x

Čl. III (15) Časové rozlíšenie výnosov budúcich období

Čl. III (15) Významné položky časového rozlíšenia výnosov budúcich období

Položky výnosov budúcich období z dôvodu

Stav na konci
bezprostredne

predchádzajúceho
účtovného obdobia

Prírastky Úbytky
Stav na konci bežného

účtovného obdobia

bezodplatne nadobudnutého dlhodobého majetku

dlhodobého majetku obstaraného z dotácie 57 724 11 235 18 791 50 168

dlhodobého majetku obstaraného z finančného daru

zostatku dotácie zo štátneho rozpočtu alebo z prostriedkov
Európskej únie

zostatku dotácie z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho
územného celku

zostatku grantu

zostatku podielu zaplatenej dane

dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane

nepoužitého sponzorského

dlhodobého majetku obstaraného zo sponzorského

Čl. IV Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje vo výkaze ziskov a strát

Čl. IV (2) Prijaté dary, osobitné výnosy, zákonné poplatky a iné výnosy

Čl. IV (2) Prijaté dary, osobitné výnosy, zákonné poplatky a iné výnosy

Položka výnosov Hodnota BO Hodnota PO

Iné ostatné výnosy riadok 058 - vratka nespotr. PZP Sprinter 85

Čl. IV (3) Dotácie a granty

Čl. IV (3) Prehľad dotácií a grantov, ktoré boli prijaté v priebehu účtovného roka

Opis dotácie alebo grantu Výška dotácie alebo grantu

Dotácia z MŠSR na bežné výdavky - štátna športová repre (účet 691010) 116 550

Dotácia z MŠSR na bežné výdavky - štátna športová repre (účet 384020 - bude použitá až v1Q2022) 5 235

Dotácia z MŠSR na kapitálové výdavky - sada nožov na mono/2-boby (účet 384 až následne 691 oproti odpisom) 6 000

Dotácia z MŠSR na kapitálové výdaky - rozpúšťanie min. dotácií vo výške roč. odpisov (691020/384010) 18 791

Celkom účet 691 dotácie bez 384 135 341

Čl. IV (4) Finančné výnosy a kurzové rozdiely

Čl. IV (4) Finančné výnosy a kurzové rozdiely
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Opis položky Hodnota BO Hodnota PO

Finančné výnosy, z toho:

- Kurzové zisky, z toho: 28 8

Kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka 28 8

- Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho: 20 131 11 064

Prijaté príspevky od iných organizácií (IBSF, ŠCP) 19 732 10 884

Prijaté členské príspevky (664) 181 180

Príspevky z podielu zaplatenej dane (2%) 218

Čl. IV (5) Významné položky nákladov - náklady na ostatné služby, osobitné a iné ostatné
náklady

Čl. IV (5) Významné položky nákladov -  náklady na ostatné služby, osobitné a iné ostatné náklady

Významná položka nákladov Hodnota BO Hodnota PO

Ostatné služby (518) 13 374 19 611

Osobitné náklady (547) 13 550 6 554

Iné ostatné náklady (549) 2 539 2 066

Čl. IV (6) Účel a výška použitia podielu zaplatenej dane

Čl. IV (6) Účel a výška použitia podielu zaplatenej dane

Účel použitia podielu zaplatenej dane
Použitá suma z bezprostredne
predchádzajúceho účtovného

obdobia

Použitá suma bežného účtovného
obdobia

Štátna športová reprezentácia 218

Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia

Čl. IV (7) Finančné náklady a kurzové rozdiely

Čl. IV (7) Finančné náklady a kurzové rozdiely

Opis položky Hodnota BO Hodnota PO

Finančné náklady, z toho:

- Kurzové straty, z toho: 409 44

Kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka 409 44

- Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:

Ostatné pokuty a penále (542) 117 9 868

Úroky (544) 115 296

Poskytnuté príspevky členom (PO-kluby) 16 591 16 709
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