
IČO 1 7 3 2 5 3 9 1 /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

získavanie detí a mládež pre pravidelné športovanie a formovanie ich trvalého vzťahu k tejto činnosti  Zvyšovanie športového majstrovstva už športujúcich detí a
diferencovaný prístup k talentom, výchova a vzdelávanie k športu a prostredníctvom športu

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

Slovenská asociácia športu na školách

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

Dátum založenia alebo zriadenia účtovnej jednotky:

03.06.1991

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

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

Mgr. Andrea Ristová generálny sekretár

PaedDr. Marian Majzlík, PhD. predseda

Ing. Mariana Ristová ekonóm

Mgr. Jana Valušková odborný referent pre projektové a vzdelávacie aktivity

Alena Hlôšková Organizačno - administratívny pracovník

Dr. Anton Javorka čestný predseda a člen predsedníctva za Trnavu

Mgr. Eva Murková člen predsedníctva za Banskú Bystricu

Mgr. Jarka Argajová člen predsedníctva za Bratislavu

Mgr. Ľudmila Dratvová člen predsedníctva za Košice

Mgr. Marek Mazán člen predsedníctva za Nitru

Mgr. Milan Kundľa člen predsedníctva za Prešov

Mgr. Miriam Olešáková člen predsedníctva za Trenčín

Mgr. Mária Čamborová člen predsedníctva za Žilinu

PaedDr. Jozef Pavlík člen predsedníctva, odborný referent

Mgr. Martin Csazsár člen predsednístva právnik

PhDr. Roman Králik atletika, zástupca technickej komisie v medzinároenej školskej športovej federácii

Mgr. Alexander Harna futbal, zástupca technickej komisie v medzinároenej školskej športovej federácii

PhDr. Peter Toman volejbal, zástupca technickej komisie v medzinároenej školskej športovej federácii

Rastislav Behančin futsal, zástupca technickej komisie v medzinároenej školskej športovej federácii

Mgr. Eva Pavlíková kontrolór

Katarína Bajtalová Organizačno - administratívny pracovník

Ing. Božena Gerhátová referent

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

Názov položky Bežné účtovné obdobie
Bezprostredne

predchádzajúce účtovné
obdobie

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov 6 4

- z toho počet vedúcich zamestnancov 1 1

Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou 6 4

Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia 275

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 obstarávacia cena

Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou

Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom

Dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou obstarávacia cena

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 pohľadávka 311-314

Krátkodobý finančný majetok

Časové rozlíšenie na strane aktív

Záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov menovitá hodnota
krátkodobé rezervy 323, záväzky zo
sociálneho fondu  472

Časové rozlíšenie na strane pasív

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
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Odpisový plán bol ovplyvnený týmito skutočnosťami:

Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku

Druh majetku Doba odpisovania Sadzba odpisov Odpisová metóda

Suzuki Vitara 023 4 roky 25% rovnomerný

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

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

9 639 30 888 40 527

Prírastky

Úbytky 9 639 26 580 36 219

Presuny

Stav na konci bežného
účtovného obdobia

4 308 4 308

Oprávky

Stav na začiatku bežného
účtovného obdobia

Prírastky

Úbytky

Stav na konci bežného
účtovného obdobia

Opravné položky

Stav na začiatku bežného
účtovného obdobia

Prírastky

Úbytky

Stav na konci bežného
účtovného obdobia

Zostatková hodnota

Stav na začiatku bežného
účtovného obdobia

9 639 30 888 40 527

Stav na konci bežného
účtovného obdobia

4 308 4 308

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

dopravné prostriedky 023 havarijné 828

dopravné prostriedky 023 povinné zmluvné poistenie 253
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Čl. III (8) Významné položky pohľadávok

Čl. III (8) Opis významných pohľadávok v nadväznosti na položky súvahy a v členení na pohľadávky za hlavnú nezdaňovanú činnosť, zdaňovanú činnosť a podnikateľskú
činnosť

Opis pohľadávky Riadok súvahy Hlavná nezdaňovaná činnosť
Zdaňovaná činnosť a podnikateľská

činnosť

Dlhodobé pohľadávky 037

Pohľadávky z obchodného styku 038

Ostatné pohľadávky 039

Pohľadávky voči účastníkom združení 040

Iné pohľadávky 041

Krátkodobé pohľadávky 042 8 460

Pohľadávky z obchodného styku 043 8 360

Ostatné pohľadávky 044

Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami 045

Daňové pohľadávky 046

Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a
rozpočtom územnej samosprávy

047

Pohľadávky voči účastníkom združení 048

Spojovací účet pri združení 049

Iné pohľadávky 050 100

Čl. III (9) Prehľad o vývoji opravných položiek k pohľadávkam

Čl. III (9) Prehľad o vývoji opravných položiek k pohľadávkam podľa položiek súvahy

Druh pohľadávok
Riadok
súvahy

Stav na začiatku
bežného

účtovného
obdobia

Tvorba
opravnej
položky

(zvýšenie)

Dôvod tvorby OP
Zníženie
opravnej
položky

Zúčtovanie
opravnej
položky

Dôvod zníženia/zúčtovania
OP

Stav na konci
bežného

účtovného
obdobia

Pohľadávky z obchodného styku 038,043 9 282 922 pohľadávka z roku 2013 8 360

Ostatné pohľadávky 039,044

Pohľadávky voči účastníkom
združení

040,048

Iné pohľadávky 041,050 100 100

Pohľadávky spolu x 9 382 x 922 x 8 460

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 8 460 6 960

Pohľadávky po lehote splatnosti

Pohľadávky spolu 8 460 6 960

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
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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 92 007 24 91 983

- 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

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 073 -24 30 425 30 401

Spolu 91 983 30 425 24 122 384

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

Čl. III (13) Rozdelenie účtovného zisku z minulého účtovného obdobia

Čl. III (13) Rozdelenie účtovného zisku z minulého účtovného obdobia

Názov položky Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovný zisk

Rozdelenie účtovného zisku

Prídel do základného imania

Prídel do fondu tvoreného podľa osobitného predpisu

Prídel do fondu reprodukcie

Prídel do rezervného fondu

Prídel do fondu tvoreného zo zisku

Prídel do ostatných fondov

Úhrada straty minulých období

Prevod do sociálneho fondu 142

Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov

Iné

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

Čl. III (13) Vysporiadanie účtovnej straty z minulého účtovného obdobia
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Názov položky Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná strata

Vysporiadanie účtovnej straty

Zo základného imania 24

Z rezervného fondu

Z fondu tvoreného zo zisku

Z ostatných fondov

Z nerozdeleného zisku minulých rokov

Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov

Iné

Čl. III (14) Cudzie zdroje

Čl. III (14) a) Tvorba a použitie rezerv

Čl. III (14) a) Tvorba a použitie rezerv

Druh rezervy
Predpokladaný rok

použitia rezervy

Stav na začiatku
bežného účtovného

obdobia
Tvorba rezerv Použitie rezerv

Zrušenie alebo
zníženie rezerv

Stav na konci bežného
účtovného obdobia

Jednotlivé druhy krátkodobých zákonných rezerv 2020 1 600 7 484 1 600 7 484

Jednotlivé druhy dlhodobých zákonných rezerv

Zákonné rezervy spolu 1 600 7 484 1 600 7 484

Jednotlivé druhy krátkodobých ostatných rezerv

Jednotlivé druhy dlhodobých ostatných rezerv

Ostatné rezervy spolu

Rezervy spolu x 1 600 7 484 1 600 7 484

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 142 62

Tvorba na ťarchu nákladov

Tvorba zo zisku 574 561

Čerpanie 447 481

Stav k poslednému dňu účtovného obdobia 269 142

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

Čl. IV (1) Tržby za vlastné výkony a tovar

Čl. IV (1) Tržby za vlastné výkony a tovar - opis, hodnota hlavných druhov výrobkov, služieb hlavnej činnosti, podnikateľskej činnosti

Opis tržby Druh výrobku, služby, podnikateľskej činnosti Hodnota BO Hodnota PO

Tržba za predaný tovar 604 62

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

Čl. IV (2) Prijaté dary, osobitné výnosy, zákonné poplatky a iné výnosy
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Položka výnosov Hodnota BO Hodnota PO

Prijaté dary 646 650

Osobitné výnosy 647 55 389 38 503

Iné ostatné výnosy 649 300

Prijaté príspevky od iných organizácií 662 24 420

Prijaté členské príspevky 664 275 473

Príspevky z podielu zaplatenej dane 665 257 193

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 zo státneho rozpočtu prostredníctvom ropočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre oblasť
školského športu

485 000

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

Spotreba materiálu 501 42 019 41 000

Spotreba energie 502 153

Opravy a udržiavanie 511 422 2 501

Cestovné 512 15 650 13 066

Ostatné služby 518 369 187 283 712

Mzdové náklady 521 76 083 67 960

Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie 524 25 593 22 640

Ostatné sociálne poistenie 525 879 914

Zákonne sociálne náklady 527 2 368 2 618

Dary 546 650

Osobité náklady 547 172 688

Iné ostatné náklady 549 5 730 2 893

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 551 4 700 4 700

Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám 562 500

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

zabezpečenie aktivítv oblasti školského športu 193 257

Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia

Čl. IV (8) Náklady vynaložené na overenie účtovnej závierky audítorom

Čl. IV (8) Náklady vynaložené na overenie účtovnej závierky audítorom
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Jednotlivé druhy nákladov za Hodnota

overenie účtovnej závierky 500

uisťovacie audítorské služby okrem overenia účtovnej závierky

daňové poradenstvo

ostatné neaudítorské služby

Spolu 500

Miesto pre ďalšie záznamy

Miesto pre ďalšie záznamy
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