Slovenský zväz vzpierania
Výročná správa za rok 2018
v zmysle Zákona č. 440/2015 Z.z. o športe

...............................................................
Ján Štefánik – predseda SZV

25.03.2019

OBSAH
1. PERSONÁLNE OBSADENIE ORGÁNOV SZV A ICH ZMENY................................................................2
2. ČLENSKÁ ZÁKLADŇA SZV........................................................................................................................3
3. CIELE, ÚLOHY A PREHĽAD VYKONÁVANÝCH ČINNOSTÍ A PROJEKTOV SZV............................4
4. REPREZENTÁCIA SR VO VZPIERANÍ PODĽA VEKOVEJ KATEGÓRIE..........................................5/6
5. HODNOTENIE PODUJATÍ ORGANIZOVANÝCH SZV........................................................................6/7
6. PLÁNY NA OBDOBIE ROKOV 2019-2020.................................................................................................8
7. ZOZNAM FYZICKÝCH A PRÁVNICKÝCH OSÔB, KTORÝM SZV POSKYTOL ZO SVOJHO
ROZPOČTU PROSTRIEDKY PREVYŠUJÚCE 5 000 € A ÚČEL, NA KTORÝ BOLI TIETO
PROSTRIEDKY URČENÉ...........................................................................................................................8/9
8. ROČNÁ ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA..................................................................................................................9
I.

ZHODNOTENIE HOSPODÁRENIA SZV.................................................................................9

II.

PREHĽAD VÝNOSOV PODĽA ZDROJOV A ICH PÔVODU...............................................10
i.

DOTÁCIE...................................................................................................................................10

ii. PRIJATÉ PRÍSPEVKY..............................................................................................................10
iii. OSOBITNÉ A OSTATNÉ VÝNOSY........................................................................................10
III.

PREHĽAD NÁKLADOV SZV..................................................................................................11

i.

SPOTREBA MATERIÁLU........................................................................................................11

ii.

SLUŽBY.....................................................................................................................................12

iii. OSOBNÉ NÁKLADY................................................................................................................12
iv.

OSOBITNÉ A OSTATNÉ NÁKLADY................................................................................12/13

9. STAV A POHYB MAJETKU A VLASTNÝCH ZDROJOV...................................................................13/15
10. NÁVRH NA VYSPORIADANIE VÝSLEDKU HOSPODÁRENIA............................................................15
11. ZMENY VYKONANÉ V ZAKLADAJÚCOM DOKUMENTE A INÝCH PREDPISOCH........................15
12. ĎALŠIE ÚDAJE PODĽA PREDPISOV SZV...............................................................................................16
13. SPRÁVA Z AUDITU ÚČTOVNEJ ZAVIERKY..........................................................................................16
14. SPRÁVA K ĎALŠÍM POŽIADAVKÁM ZÁKONOV A INÝCH PRÁVNYCH PREDPISOV..................16
15. ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA SZV.......................................................................................................................17

SLOVENSKÝ ZVÄZ VZPIERANIA
Slovenský zväz vzpierania
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Druh športovej organizácie:
Webstránka:

Junácka 6, 832 80 Bratislava, Slovenská republika
31796079
2021787328
združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub)
Národný športový zväz v uznanom športe, Športový zväz
www.vzpieranie.sk

Dátum založenia:

15.08.1990

Slovenský zväz vzpierania (ďalej len „SZV“) je športovou organizáciou s právnou
subjektivitou podľa § 8 ods. 1 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len “Zákon”), ktorá má právnu formu občianskeho združenia založeného podľa
zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Únia“). SZV
na území Slovenskej republiky plní úlohy národného športového zväzu a bol založený na dobu
neurčitú. SZV zastrešuje všetky oficiálne vzpieračské kluby na Slovenskú a slovenskú
reprezentáciu. Svoju športovú činnosť vykonáva v zmysle zákona o športe za účelom zabezpečenia
a organizácie rozvoja vzpierania v Slovenskej republike. SZV je členskou organizáciou Svetovej
vzpieračskej federácie (IWF – International Weightlifting Federation), Európskej vzpieračskej
federácie (EWF – European Weightlifting Federation) a Vzpieračskej federácie EU/EUWC.
20. septembra 2016 udelilo SZV Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
v Bratislave Osvedčenie o uznaní za národný športový zväz.

1.PERSONÁLNE OBSADENIE ORGÁNOV SZV A ICH ZMENY
V zmysle stanov SZV schválených na zasadnutí Valného zhromaždenia dňa 11.11.2017
orgánmi SZV sú:
a) predseda SZV – Ján Štefánik ( od 11.11.2017 )
Prvý podpredseda – Ing. Tomáš Chovanec
Druhý podpredseda – Mgr. Milan Kováč
Člen – Ing. Richard Tkáč
Člen – Ing. Štefan Gribanin
Člen – Miroslav Škrobian
b) valné zhromaždenie
c) sekretár – Ing. Jozef Sedlár) kontrolný orgán
d) Revízna komisia :
Kontrolór SZV – Ing. Lukáš Binder a predseda komisie
Členovia komisie - Milan KUBÁK a Ing. Václav FIRST
e) Disciplinárna komisia : Mgr. SVRČKOVÁ Zuzana, HUDEC Vladimír a Ondrej KRUŽEL
2

2. ČLENSKÁ ZÁKLADŇA SZV

Počet riadnych členov (kluby / oddiely)
Počet individuálnych členov (športovci, športoví odborníci)

P.č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

25
502

Oddiel / Klub

Skratka

Počet členov

Vzpieračský klub Tatran Krásno nad Kysucou
Mestský Klub Vzpierania a Silových Športov
Košice
Vzpieračský klub KOFI Trenčín
Golem Nové Mesto nad Váhom
Mestský Klub Vzpierania a Silových Športov
Veľký Meder
Športový klub vzpierania Považan
Nové Mesto nad Váhom
Športový klub Dukla Banská Bystrica
Slávia Ružomberok
WLC Elkop Dolný Kubín
Olympia Bobrov
Strojár Hurbanovo
ŠKV Dunajplavba Bratislava
Sokol Moravské Lieskové
Mestská Športová Organizácia Štúrovo
TJ Družstevná pri Hornáde
Telocvičná jednota SOKOL Hlohovec
Športový klub Fit and Fan Prešov
Obecný Športový Klub Likavka
TJ Luke Trenčín
ŠK Barbel Senica
Crossfit Košice
Škola vzpierania Kysucké Nové Mesto
Klub vzpierania a silového trojboja Hurbanovo
Športový klub The Gym Košice
Športový klub vzpierania a silového trojboja –
KAHAN Nové Mesto nad Váhom

KNK

28

MKE

34

KTN
GNM

62
20

VME

29

PNM

29

ŠKD
SRB
WDK
BOB
HUR
DUN
MOL
ŠTU
DRU
HLO
PRE
LIK
LTN
SEN
CKE
KNM
THU
GKE

10
18
25
22
12
10
11
15
18
22
7
9
16
6
16
29
21
16

NMK

17

Spolu

502
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3. CIELE, ÚLOHY A PREHĽAD VYKONÁVANÝCH ČINNOSTÍ
A PROJEKTOV SZV
Odseky 2.1.-2.4. článku 2 stanov SZV schválených dňa 11. novembra 2017 určujú účel
vzniku, poslanie, ciele a hlavné činnosti STÚ.
SZV ako nezávislá právnická osoba vznikla za účelom starostlivosti o rozvoj vzpierania
a uspokojenia záujmov členskej základne v tomto športovom odvetví. SZV napĺňa svoje poslanie
dosahovaním predovšetkým nasledujúcich cieľov:
• telesný a duševný rozvoj detí, mládeže a dospelých prostriedkami a formami vzpierania,
• zastupovanie Slovenskej republiky na pôde IWF a EWF, EUWC,
• organizovanie a riadenie súťaží na území SR,
• zabezpečenie reprezentácie Slovenska na medzinárodných akciách,
• viesť zoznam športových reprezentantov Slovenska,
• navrhovať športových reprezentantov na zaradenie do rezortných športových stredísk,
• zabezpečovať starostlivosť o športových reprezentantov a metodicky riadiť a usmerňovať ich
prípravu,
• zabezpečovať prípravu a účasť športovej reprezentácie na významných súťažiach vzpierania,
• zabezpečovať starostlivosť o talentovaných športovcov a metodicky riadiť a usmerňovať ich
prípravu,
• zaraďovať športovcov do verejného zoznamu talentovaných športovcov podľa výkonnostných
kritérií určených predpisom VV SZV,
• organizačno – technická a materiálna pomoc pri zabezpečení činnosti jednotlivých oddielov,
telovýchovných jednôt a klubov vzpierania a iných organizácií, ktoré sa zaoberajú vzpieračským
športom,
• organizačná a finančná pomoc pri rozvíjaní vzájomných stykov v rámci slovenského a
celosvetového športu,
• pomoc pri budovaní a rozširovaní materiálno – technickej základne,
• podporovať výstavbu športovej infraštruktúry,
• metodické riadenie tréningového a výchovno – vzdelávacieho procesu,
• organizovanie školení rozhodcov a trénerov,
• vydávanie metodických pomôcok pre trénerov,
• určovať druhy športových odborníkov pôsobiacich v organizovaných vo vzpieraní vrátane
odbornej spôsobilosti vyžadovanej na vykonávanie odbornej činnosti v športe, zabezpečovať ich
odbornú prípravu a overovať ich odbornú spôsobilosť,
• uznávať odbornú kvalifikáciu športových odborníkov, ak sa na uznanie príslušnej odbornej
kvalifikácie nevzťahuje osobitný predpis,
• organizovať a riadiť prípravu, činnosť a vzdelávanie športových odborníkov vrátane edičnej a
publikačnej činnosti, najmä trénerov, lekárov, masérov, fyzioterapeutov, rozhodcov, delegátov,
usporiadateľov, športových manažérov, športových právnikov a iných funkcionárov, vrátane
prípadného vzdelávania podľa predpisov medzinárodných športových organizácií alebo iných
medzinárodných organizácií,
• realizovať a podporovať projekty a iné aktivity, ktorých cieľom je boj proti násiliu a neviazanosti
divákov na športových podujatiach a boj proti rasizmu, xenofóbii a súvisiacej intolerancii vo
vzpieraní,
• vytvárať, priebežne aktualizovať systém predpisov SVZ a zabezpečovať jeho jednotné
uplatňovanie v rámci organizovaných vzpieračských súťaží.
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4. REPREZENTÁCIA SR VO VZPIERANÍ PODĽA VEKOVEJ KATEGÓRIE
V roku 2018 náš zväz reprezentovali nasledujúci vzpierači a vzpieračky:
Majstrovstvá Európy juniorov do 15 rokov - Miláno / Taliansko
- Sebastián Cabala v kategórii do 69 kg obsadil 11. miesto v trhu, 9. miesto v nadhode a 10. miesto
v dvojboji
Olympijské hry mládeže – Buenos Aires / Argentína
- Sebastian Cabala v kategórii do 69 kg obsadil 6. miesto v dvojboji
Turnaj V- 4 do 18 rokov – Tata / Maďarsko
- Družstvo chlapcov sa umiestnilo na 4. mieste
- Družstvo dievčat sa umiestnilo na 4. mieste
Majstrovstvá Európy junioriek do 20 rokov - Zamošč/ Poľsko
- Nikola Seničová v kategórii do 75 kg v trhu 4. m. v nadhode 4. m. v dvojboji 4. miesto
- Eliška Fernezová v kategórii do 69 kg v trhu 7. m. v nadhode 6. m. v dvojboji 6. miesto
Majstrovstvá Európy juniorov do 20 rokov - Zamošč / Poľsko
- Vladimír Škapec v kategórii do 77 kg v trhu 13. m. v nadhode 14. m. v dvojboji 14. miesto
- Matej Poštek v kategórii do 85 kg v trhu 15. m. v nadhode 15. m. v dvojboji 15. miesto
- Tomáš Romaňák v kategórii do 94 kg v trhu 9. m. v nadhode 8. m. v dvojboji 8. miesto
- Ján Marek Trebichavský v kategórii do 94 kg v trhu 11. m. v nadhode 12. m. v dvojboj 12. miesto
- Samuel Paulus v kategórii do 105 kg v trhu 10. m. v nadhode 10. m. v dvojboji 10. miesto
Majstrovstvá Európy junioriek do 23 rokov - Zamošč / Poľsko
- Nina Rondziková v kategórii do 63 kg v trhu 5. m. v nadhode 4. m. v dvojboji 4. miesto
Majstrovstvá Európy juniorov do 23 rokov - Zamošč / Poľsko
- Viktor Ostrovský v kategórii do 94 kg v trhu 12. m. v nadhode 11. m. v dvojboji 12. miesto
Majstrovstvá Európy mužov - Bukurešť / Rumunsko
- Peter Poláček v kategórii do 77 kg v trhu 10. m. v nadhode nezvládol základný pokus
- Karol Samko v kategórii do 85 kg v trhu 9. m. v nadhode 4. m. v dvojboji 4. miesto
- Richard Tkáč v kategórii do 85 kg v trhu 8. m. v nadhode 8. m. v dvojboji 8. miesto
- Matej Kováč v kategórii do 105 kg v nadhode 3. miesto, v trhu nezvládol základ
- Radoslav Tatarčík v kategórii +105 kg v trhu 6. m. v nadhod 12. m. v dvojboji 8. miesto
Majstrovstvá Európy žien - Bukurešť / Rumunsko
- Veronika Vršková v kategórii do 58 kg v trhu 12. m. v nadhode 11. m. v dvojboji 10. miesto
- Ivana Horná v kategórii do 63 kg v trhu 14. m. v nadhode 10. m. v dvojboji 14. miesto
- Lucia Kršková v kategórii do 63 kg v trhu 15. m. v nadhode 13. m. v dvojboji 15. miesto
- Nikola Seničová v kategórii do 90 kg v trhu 8. m. v nadhode 5. m. v dvojboji 6. miesto
Turnaj Vyšehrad four cup – Praha / Česká republika
Družstvo SR obsadilo na turnaji v zložení : Eliška Fernezová, Lenka Adamíková, Nina Rondziková,
Tomáš Romaňák, Karol Samko a Ondrej Kružel 1. miesto
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Majstrovstvá Sveta juniorov a junioriek - Taškent / Uzbekistan
-

-

Eliška Fernezová v kategórií žien do 63 kg obsadila 12. miesto v dvojboji, v trhu aj v
nadhode výkonom 172 kg, 75 kg, a 97 kg a počas súťaže vytvorila 2 slovenské rekordy
v kategórií Juniorky U20.
Vladimír Škapec v kategórií mužov do 77 kg obsadil 13. miesto v dvojboji výkonom 267 kg,
14. miesto v trhu výkonom 122 kg a v nadhode 13. miesto výkonom 145 kg.
Ján Marek Trebichavský v kategórií mužov do 94 kg obsadil 17. miesto v dvojboji
výkonom 281 kg, 19. miesto v trhu výkonom 131 kg a v nadhode 17. miesto výkon 150 kg.
Tomáš Romaňák v kategórií mužov do 94 kg nebol v dvojboji ani v nadhode klasifikovaný,
v trhu obsadil 14. miesto výkonom 140 kg.
Nikola Seničová v kategórií žien do 75 kg obsadila 10. miesto v dvojboji výkonom 195 kg,
11. miesto v trhu výkonom 85 kg a v nadhode 8. miesto výkonom 110 kg.

Majstrovstvá Sveta mužov a žien - Ashgabat / Turkmenistan
-

Radoslav Tatarčík v kategórií mužov do 109 kg obsadil 23. miesto v dvojboji výkonom 351
kg, 17. miesto v trhu výkonom 171 kg a v nadhode 30. miesto výkonom 180 kg.
Ondrej Kružel v kategórií mužov do 109 kg obsadil 30. miesto v dvojboji výkonom 320 kg,
30. miesto v trhu výkonom 145 kg a v nadhode 32. miesto výkonom 175 kg.
Matej Kováč v kategórií mužov do 102 kg obsadil 8. miesto v dvojboji výkonom 361 kg, 10.
miesto v trhu výkonom 163 kg a v nadhode 8. miesto výkonom 198 kg.
Nikola Seničová v kategórií žien do 76 kg obsadila 17. miesto v dvojboji výkonom 200 kg,
17. miesto v trhu výkonom 85 kg a 15. miesto v nadhode výkonom 115 kg.
Richard Tkáč v kategórií mužov do 81 kg obsadil 28. miesto v dvojboji výkonom 320 kg,
29. miesto v trhu výkonom 145 kg a v nadhode 30. miesto výkonom 175 kg.
Karol Samko v kategórií mužov do 81 kg obsadil 30. miesto v dvojboji výkonom 319 kg, 40.
miesto v trhu výkonom 137 kg a v nadhode 19. miesto výkonom 182 kg.
Ivana Horná v kategórií žien do 64 kg tri krát 45. miesto za dvojboj 176 kg, trh 78 kg
a nadhod 98 kg.
Eliška Fernezová v kategórií žien do 64 kg tri krát 46. miesto za dvojboj 169 kg, trh 74 kg
a nadhod 95 kg.

5. HODNOTENIE PODUJATÍ ORGANIZOVANÝCH SZV
1/

SZV v roku 2018 usporiadal majstrovské súťaže jednotlivcov vo všetkých vekových

kategóriách :
a) Muži ( M – SR, 13.10.2018 v Bobrove)
b) Ženy (M – SR, 14.10.2018 v Bobrove)
c) Juniori (M – SR, 26.5.2018 v Štúrove)
d) Dorast ( M – SR, 26.5.2018 v Štúrove)
e) Starší žiaci ( M – SR, 2.6.2018 v Družstevnej pri Hornáde)
f) Mladší žiaci ( M – SR, 19.5.2018 v Krásne nad Kysucou)
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2/ SZV v roku 2018 usporiadal majstrovské súťaže družstiev:
a) Extraliga 1. kolo v Bratislave 28.4.2018
2. kolo v Košiciach 29.9.2018
3. kolo v Bobrove 13.10.2018

V extralige súťažilo 5 družstiev
b) 1. Liga 1. kolo v Trenčíne 24.2.2018
2. kolo v Hlohovci 9.6.2018
3. kolo v Bratislave 10.11.2018

V 1. lige súťažilo 5 družstiev
c) 2. Liga sk. západ - 1. kolo v Štúrove 17.3.2018 – sk. východ v Košiciach
sk. západ - 2. kolo v Hurbanove 23.6.2018 – sk. východ v Dolnom Kubíne
finále 3. kolo v Bobrove 3.11.2018

V 2. lige v skupine západ súťažili 4 družstvá, v skupine východ 7 družstiev
d) Dorastenecká liga – 1. kolo skupina západ v Hlohovci 24.3.2018
1. kolo skupina východ v Košiciach 24.3.2018
2. kolo skupina západ v Hurbanove 21.4.2018
2. kolo skupina východ v Likavke 21.4.2018
3. kolo finále v Družstevnej pri Hornáde 1.12.2018

V dorasteneckej lige súťažilo 10 družstiev.
e) Žiacka liga – 1. kolo skupina západ v Novom Meste nad Váhom 10.3.2018
1. kolo skupina východ v Krásne nad Kysucou 10.3.2018
2. kolo skupina západ v Hlohovci 14.4.2018
2. kolo skupina východ v Dolnom Kubíne 14.4.2018
3. kolo finále v Likavke 6.10.2017

V žiackej lige súťažilo 14 družstiev.

f) Liga mladších žiakov - 1. kolo skupina západ aj východ v Dolnom Kubíne 10.2.2018
2. kolo skupina západ v Novom Meste nad Váhom 7.4.2018
2. kolo skupina východ v Krásne nad Kysucou 7.4.2018
3. kolo skupina západ v Novom Meste nad Váhom 22.9.2018
3. kolo skupina východ v Kysuckom Novom Meste 22.9.2018
4. kolo finále v Krásne nad Kysucou 24.11.2018

V lige mladších žiakov súťažilo 10 družstiev.
Poučenie: V budúcnosti pri takomto počte družstiev zachovať rozdelenie skupiny západ a východ.

g) Liga žien - 1. kolo v Dolnom Kubíne 17.2.2018
2. kolo v Košiciach 5.5.2018
3. kolo v Bobrove 14.10.2018

V lige žien súťažilo 8 družstiev
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6. PLÁNY NA OBDOBIE ROKOV 2019-2020
A/ V oblasti reprezentácie :
1/ vytvorenie a etablovanie vedenia reprezentácie
2/ vytvorenie ženskej reprezentácie
3/ upevnenie reprezentačného tímu
4/ vytvorenie kritérií pre zaradenie do reprezentácie
5/ príprava, sledovanie a hodnotenie reprezentantov na základe individuálnych
reprezentačných plánov
6/ zriadenie reprezentačnej komisie
B/ V oblasti Marketingu :
1/ podstatné zlepšenie prezentácie vzpierania
2/ vytvorenie novej stránky SZV
3/ marketingová kampaň na sociálnych sieťach
4/ zlepšenie kontaktu s odbornou a laickou verejnosťou
C/ V oblasti organizácie súťaží :
1/ zmena súťažných predpisov
2/ postupná zmena organizácie súťaží
3/ zvýšenie atraktivity súťaží
D/ V oblasti výchovy mládeže :
1/ organizácia letnej školy vzpierania
2/ vytvorenie projektov na podporu mládežníckeho vzpierania
3/ vytvorenie systému finančnej motivácie klubov

7. ZOZNAM FYZICKÝCH A PRÁVNICKÝCH OSÔB, KTORÝM SZV
POSKYTOL ZO SVOJHO ROZPOČTU PROSTRIEDKY PREVYŠUJÚCE
5 000 € A ÚČEL, NA KTORÝ BOLI TIETO PROSTRIEDKY URČENÉ

1) Fyzické osoby:
a/ Nikola Seničová, Lúčky 60, Zálužice 072 34 – suma poskytnutých prostriedkov: 7 195 €
b/ Karol Samko, Vodná 88, Moldava nad Bodvou 045 01-suma poskytnutých prostriedkov: 7195€
SZV poskytol prostriedky zo svojho rozpočtu uvedeným fyzickým osobám za účelom
podpory ich športovej reprezentácie, pokrytia výdavkov súvisiacich s účasťou na športových
sústredeniach, súťažiach, úhrady za športový materiál a pod.
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2) Právnické osoby:
a/ Pelicantravel.com s.r.o., Námestie SNP 6, 811 06 Bratislava 1, IČO: 35897821, DIČ: 2021871255
– suma poskytnutých prostriedkov: 16 896,71 € ( letenky )
b/ Adrisa s.r.o., Trieda SNP 1673/61, 974 01 Banská Bystrica 1, IČO: 50078216, DIČ: 2120181393 suma poskytnutých prostriedkov: 6 176,50 € ( strava na sústredení )
c/ Polish Weightlifting Federation, Marymoncka 34, 018 13 Waršava – suma poskytnutých prostriedkov 8 500 € ( Majstrovstvá Európy juniorov do 20 a 23 rokov, ubytovanie, stravné, štartovné
poplatky a dopigové poplatky )
d/ Romania Weightlifting Federation, Vasile Conta 16, 020 95 Bukurešť Waršava – suma poskytnutých prostriedkov 9 640 € ( Majstrovstvá Európy seniorov, ubytovanie, stravné, štartovné
poplatky a dopigové poplatky )
e/ ŠK Olympia Bobrov, Pri kostole 144, 029 42 Bobrov, IČO: 37976907, DIČ: 2021965517
suma poskytnutých prostriedkov: 5812,20 € ( sústredenia, ubytovanie, stravovanie a prenájom )
f/ TJ Tatran Krásno nad Kysucou, 1. mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou IČO: 50805177
suma poskytnutých prostriedkov 7 359,78 € ( sústredenia, technické zabezpečenie súťaží a doplky výživy )
g/ Turkmenistan Weightlifting Federation, Magtymguli 166, Asahgabat – suma poskytnutých
prostriedkov 10658,44 € ( Majstrovstvá sveta seniorov, ubytovanie, stravné, štartovné poplatky,
dopingové poplatky, transport )

8. ROČNÁ ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA
I.

ZHODNOTENIE HOSPODÁRENIA SZV

V účtovnom období 2018 dosiahol SZV kladný výsledok hospodárenia po zdanení, a to vo
výške 4.918,01 €. Medziročne sa tak výsledok hospodárenia zvýšil o 3.583,16€. SZV dosiahol zo
zdaňovanej činnosti výnosy vo výške 0,00 €. Najväčšou výnosovou položkou ovplyvňujúcou
výsledok hospodárenia boli v roku 2018 dotácie, ktoré SZV získal v sume 224.135,04 €. Najväčší
podiel na výsledku hospodárenia na strane nákladov mali osobitné a ostatné náklady, ktoré
dosiahli v roku 2018 sumu 194.351,59 €. V nákladoch roku 2018 sú zahrnuté aj náklady z iných
rokov a to z roku 2017 vo výške 530 €.

Výsledok hospodárenia
Výnosy
Náklady
Výsledok hospodárenia za rok 2018 pred zdanením
Daň z príjmov za rok 2018
Výsledok hospodárenia za rok 2018 po zdanení v eur

Suma v €
235 774,54
230 856,39
+4 918,15
0,00
+4 918,15
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II.

PREHĽAD VÝNOSOV PODĽA ZDROJOV A ICH PÔVODU

Výnosy SZV v roku 2018 boli na úrovni 235 774,54 €, ktoré delíme na výnosy z hlavnej
nezdaňovanej činnosti a výnosy zo zdaňovanej činnosti, ktoré boli nulové.

Výnosy SZV podľa činnosti
Hlavná nezdaňovaná činnosť
Zdaňovaná činnosť
VÝNOSY SPOLU

Výnosy SZV
Dotácie
Prijaté príspevky
Osobitné a ostatné výnosy
VÝNOSY SPOLU

i.

Suma v €
235 774,54
0,00
235 774,54

Suma v €
224 135,04 (95%)
7 329,00 (3,10%)
4 310,50 (1,90%)
235 774,54 (100,00%)

DOTÁCIE
SZV získal z verejných prostriedkov v roku 2018 dotácie podľa nasledujúcej tabuľky:

Dotácie SZV
Dotácie SOV-OHM Buenos Aires CABALA
Dotácie na investície – nákup činiek
Dotácie MŠ SR – športovci top tímu
Dotácie MŠ SR – ŠR bežné transféry
Dotácie SPOLU

Suma v €
695,19 (0,30%)
2 350,85 (1,0%)
16 430,00 (7,7%)
204 659,00 (91%)
224 135,04 (100,00%)

Najväčšia časť dotácií v sume 204 659 € bola poskytnutá zo štátneho rozpočtu na podporu
štátnej reprezentácie a na bežné výdavky zväzu.

ii.

PRIJATÉ PRÍSPEVKY

Druhým najväčším príjmom SZV v roku 2018 boli príspevky prijaté od nasledujúcich
subjektov:
Prijaté príspevky
Prijaté príspevky na EWF na Medzinár. seminár

Suma v €
2 400,00 (33%)
10

rozhodcov
Prijaté členské príspevky
Prijaté príspevky SPOLU

iii.

4 919,00
(67%)
7 319,00 (100,00%)

OSOBITNÉ A OSTATNÉ VÝNOSY

Posledným zdrojom príjmov SZV v roku 2018 boli príjmy, ktoré majú osobitný charakter.
Ide predovšetkým o úroky, licencie, prestupné a štartovné reprezentačných športovcov. Ostatné
výnosy SZV v roku 2018 boli nulové a osobitné vo výške 4 310,50 €.
Osobitné a ostatné výnosy
Úroky
Osobitné výnosy – štartovné, licencie
Ostatné výnosy
Osobitné a ostatné výnosy SPOLU

III.

Suma v €
0,00 (0,00%)
4 310,50 (100,00%)
0,00 (0,00%)
4 310,50 (100,00%)

PREHĽAD NÁKLADOV SZV
Náklady SZV boli v roku 2018 na úrovni 230.856,39 €.

Náklady SZV
Spotreba materiálu

Suma v €
4 094,54 (1,80%)

Služby

8 729,63 (3,80%)

Osobné náklady

20 245,61 (8,80%)

Ostatné dane a poplatky

115,17 (0,00%)

Odpisy

3 319,85 (1,40%)

Ostatné a osobitné náklady

194 351,59 (84,20%)

NÁKLADY SPOLU:

230 856,39

i.

SPOTREBA MATERIÁLU

SZV vynaložil náklady na spotrebu materiálu vo výške 4.094,54 € spôsobom, ako to
ukazuje nasledujúca tabuľka:
Spotreba materiálu
Spotreba športového materiálu
Spotreba režijného materiálu
Spotreba materiálu SPOLU

Suma v €
3 659,54 (89%)
435,00 (11%)
4 094,54
11

ii.

SLUŽBY

SZV spotreboval v roku 2018 služby vo výške 8.729,63 €. Najväčšími položkami služieb sú
ostatné služby, nájomné a cestovné športových reprezentantov.
Služby
Cestovné
Náklady na školenia, kongresy
Nájomné
Telekomunikačné a internetové služby
Poštové služby
Ubytovanie, strava, občerstvenie + poistenie osôb
Ostatné služby (rôzne)
Služby SPOLU

iii.

Suma v €
4 000,84 (46%)
611,84 (7%)
1 332,84 (15%)
188,19 (2%)
18,93 (0%)
475,54 (5%)
2 101,45 (25%)
8 729,63

OSOBNÉ NÁKLADY

Osobné náklady SZV dosiahli v roku 2018 úroveň 20.245,61 € podľa nasledujúceho
rozpisu:
Osobné náklady
Mzdové náklady
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné
zabezpečenie
Zákonné sociálne náklady
Osobné náklady SPOLU

iv.

Sumy v €
15 430,69 (76%)
4 313,08 (21%)
501,84 (3%)
20 245,61

OSOBITNÉ A OSTATNÉ NÁKLADY

Najväčšou položkou nákladov SZV boli v roku 2018 osobitné náklady vo výške
193.924,44€ a ostatné náklady v sume 427,15€. Tieto náklady boli celkom v roku 2018 vo výške
194.351,59 €. Do tejto kategórie patria predovšetkým:

Osobitné a ostatné náklady
Členské poplatky, štartovné, licencie, prestupy,
hosťovanie
Sústredenie, výjazdy ŠR, kontrolné zrazy
Náklady na MS, ME, OH
Náklady na vybraných športovcov

Suma v €
5 293,80 (3%)
30 054,72 (16%)
59 898,62 (31%)
16 096,77(8%)
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Športová diplomacia + medzin.akcie
CTM Kluby

1 777,80 (1%)
16 511,96 (9%)

Ocenenie športovcov, trénerov, rozhodcov,
telovýchovných pracovníkov

2 040,00 (1%)

Dobrovoľnícka činnosť
Športovo talentovaná mládež - príprava, súťaže
Iné náklady – bankové
Osobitné a ostatné náklady SPOLU

9 654,00 (5%)
52 596,77 (26%)
427,15 (0%)
194 351,59

9. STAV A POHYB MAJETKU A VLASTNÝCH ZDROJOV
Stav majetku ku dňu účtovnej závierky a absolútna a relatívna zmena stavu oproti
bezprostredne prechádzajúcemu účtovnému obdobu je uvedený v nasledovnom prehľade:

Strana aktív

A

č. r.

b

A. NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU
r.002+r.009+r.021

1

1.

Dlhodobý nehmotný majetok
r.003 až r.008
Dlhodobý hmotný majetok
r.010 až r.020

2

Samostatné hnuteľné veci a
súbory hnuteľných vecí
022-(082+092 AÚ)
3. Dlhodobý finančný majetok
r.022 až r.028
B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU
r.030+r.037+r.042+r.051

13

1.

30

2.

9

21
29

Bežné účtovné
obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Netto

Netto

3

4

0,00

Absolútny
rozdiel oproti
BPÚO v €

Relatívny
rozdiel oproti
BPÚO v %

2 350,85

-2 350,85

-100,00%

0,00

0,00

0,00

0 ,00

0,00

2 350,85

-2 350,85

-100,00%

0,00

2 350,85

-2 350,85

-100,00%

0,00

0,00

0,00

0,00

9 302,92

4 531,24

+4 771,68

+105,30%

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00

0.00%

0,00

0,00

0,00

0.00%

0,00

0,00

0,00

0,00%

9 302,92

4 531,24

+4 771,68

+105,30%

Zásoby
r.031 až r.036
Dlhodobé pohľadávky
r.038 až r.041
Iné pohľadávky (335 AÚ+373
AÚ+375 AÚ+378 AÚ)-391 AÚ
Krátkodobé pohľadávky
r.043 až r.050
Finančné účty r.052 až r.056

41

Pokladnica (211+213)

52

0,00

437,40

-437,40

-100,00%

Bankové účty (221 AÚ+261)

53

9 302,92

4 093,84

+5 209,08

+127,27%

C. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU
r.058 a r.059
MAJETOK SPOLU r.001+r.029+r.057

57

0,00

0,00

0,00

0,00

9 302,92

6 882,09

+2 420,83

+35,18%

2.

3.
4.

37

42
51

60
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Zmena stavu majetku SZV oproti roku 2017:
-2.350Eur
-2.350Eur
-2.350Eur
+4.800Eur
0Eur
0Eur
+4.800Eur
-500Eur
+5.200Eur
-2.400Eur

Neobežný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Samostatne hnuteľné veci a súbory...
Obežný majetok spolu
Dlhodobé pohľadávky
Iné pohľadávky
Finančné účty
Pokladnica
Bankové účty
Majetok spolu

Stav vlastných zdrojov krytia a cudzích zdrojov ku dňu účtovnej závierky a zmena stavu
oproti bezprostredne prechádzajúcemu účtovnému obdobu je uvedený v nasledovnom prehľade:
Strana pasív

č. r.

A

B

A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA
MAJETKU SPOLU
r.062+r.068+r.072+r.073
1. Imanie a peňažné fondy
r.063 až r.067
Základné imanie

(411)

62
63

Fondy tvorené zo zisku
r.069 až r.071

68

3.

Nevysporiadaný výsledok
hospodárenia
(+;-428)

72

Výsledok hospodárenia za
účtovné obd.
r.060(r.062+r.068+r.072+r.074+r.101)
B. CUDZIE ZDROJE SPOLU
r.075+r.079+r.087+r.097
1. Rezervy r.076 až r.078
2. Dlhodobé záväzky
r.080 až r.086

3.

4.

Absolútny
rozdiel oproti
BPÚO v €

Relatívny
rozdiel oproti
BPÚO v %

9 167,61

4249,46

+4918,15

+115,75%

0,00

687,98

-687,98

-100,00%

0,00

687,98

-687,98

-100,00%

0,00

0,00

0,00

0,00%

4 249,46

2 226,63

+2 022,83

+90,87%

4 918,15

1 334,85

+3 583,30

+268,40%

135,31

125,78

+9,53

+0,76%

123,32

125,78

-2,46

-0,20%

123,32

125,78

-2,46

-0,20%

11,99

0,00

+11,99

+100,00%

11,99

0,00

+11,99

+100,00%

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

2 506,85

-2 506,85

-100,00%

73

74
75
79

Záväzky zo sociálneho fondu
(472)

80

Krátkodobé záväzky
r.088 až r.096

87

Záväzky z obchodného styku
(321 až 326) okrem 323

88

Daňové záväzky
(341 až 345)

91

Bankové výpomoci a pôžičky
r.098 až r.100

97

C. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

61

2.

4.

Bežné účtovné
obdobie

101

14

r.102 a r.103
Výnosy budúcich období
(384)
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE
ZDROJE
r.061+r.074+r.101

103

0,00

2 506,85

-2 506,85

-100,00%

9 302,92

6 882,09

+2 420,83

+35,18%

104

Zmena stavu vlastných zdrojov a cudzích zdrojov SZV oproti
roku 2017:
Vlastné zdroje krytia
Imanie a peňažné fondy
Základné imanie
Nevysporiadaný VH
VH za účtovné obdobie
Cudzie zdroje spolu
Dlhodobé záväzky
Záväzky zo SF
Krátkodobé záväzky
Záväzky z obchodného styku
Daňové záväzky
Časové rozlíšenie spolu
Výnosy budúcich období
Vlastné zdroje a cudzie zdroje

+4.900Eur
-700Eur
-700Eur
+2.000Eur
+3.600Eur
+10Eur
-2Eur
-2Eur
+12Eur
+12Eur
0Eur
-2.500Eur
-2.500Eur
+2.400Eur

10. NÁVRH NA VYSPORIADANIE VÝSLEDKU HOSPODÁRENIA
Hospodársky výsledok dosiahnutý za účtovné obdobie 2018 vo výške 4 918,15 € bude
schválený v apríli 2019. Rozhodnutím bude výsledok hospodárenia preúčtovaný do položky
nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.
Výsledok hospodárenia
Výnosy
Náklady
Výsledok hospodárenia za rok 2018 pred zdanením
Daň z príjmov za rok 2018
Výsledok hospodárenia za rok 2018 po zdanení v eur

Suma v €
235 774,54
230 856,39
4 918,15
0,00
4 918,15
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11. ZMENY VYKONANÉ V ZAKLADAJÚCOM DOKUMENTE A INÝCH
PREDPISOCH
V zakladajúcom dokumente došlo v roku 2016 len k legislatívno-technickým úpravám,
ktorých cieľom bolo zosúladenie existujúcej dokumentácie s požadovaným právnym stavom
a dosiahnutie súladu so zákonom č. 440/2015 o športe, ktorý je v platnosti od 01.01.2016.
Na základe požiadaviek MŠ SR boli od 11.11.2017 doplnené stanovy SZV v rámci zosúladenia
s uvedeným zákonom o športe.

12. ĎALŠIE ÚDAJE PODĽA PREDPISOV SZV
Predpisy SZV neustanovujú žiadne ďalšie údaje potrebné na zverejnenie vo výročnej
správe za rok 2018.

13. SPRÁVA Z AUDITU ÚČTOVNEJ ZAVIERKY
Správa z auditu účtovnej závierky
Názor
Uskutočnili sme audit účtovnej závierky spoločnosti Slovenský zväz vzpierania, Bratislava
(ďalej len „Spoločnosť“), ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2018, výkaz ziskov a strát za
rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných
účtovných zásad a účtovných metód.
Podľa nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej
situácie Spoločnosti k 31. decembru 2018 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k
uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“).

14. SPRÁVA K ĎALŠÍM POŽIADAVKÁM ZÁKONOV A INÝCH
PRÁVNYCH PREDPISOV
Správa k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov
Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe
Štatutárny orgán je zodpovedný za informácie uvedené vo výročnej správe, zostavenej podľa
požiadaviek zákona o účtovníctve. Náš vyššie uvedený názor na účtovnú závierku sa
nevzťahuje na iné informácie vo výročnej správe.
V súvislosti s auditom účtovnej závierky je našou zodpovednosťou oboznámenie sa s
informáciami uvedenými vo výročnej správe a posúdenie, či tieto informácie nie sú vo
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významnom nesúlade s auditovanou účtovnou závierkou alebo našimi poznatkami, ktoré sme
získali počas auditu účtovnej závierky, alebo sa inak zdajú byť významne nesprávne.
Posúdili sme, či výročná správa Spoločnosti obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje
zákon o účtovníctve a zákon č.440/2015 Z.z. o športe v znení neskorších predpisov.
Na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky, podľa nášho názoru:
- informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2018 sú v súlade s účtovnou
závierkou za daný rok,
- výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve a podľa zákona č.440/2015
Z.z. o športe v znení neskorších predpisov.

Okrem toho, na základe našich poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej, ktoré sme získali počas
auditu účtovnej závierky, sme povinní uviesť, či sme zistili významné nesprávnosti vo výročnej
správe, ktorú sme obdržali pred dátumom vydania tejto správy audítora. V tejto súvislosti neexistujú
zistenia, ktoré by sme mali uviesť.

15. ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA SZV
Priložená ako príloha.
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