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                    Príloha k opatreniu č. MF/24033/2011-74 

                                 

                Príloha č. 4 k opatreniu č.MF/25682/2007-74 

                               

                           

                                Poznámky Úč  NUJ 1 - 01     

           
Poznámky 

               

                          

          k  . . . 31.12 2017. . . . . .                

         (v eurách)              

                                 

  Za bežné účtovné 
obdobie  

    mesiac rok       mesiac rok    

   od 0  1   2 0 1 7       do  1 2  2 0 1 7     

                                 

  Za bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie  

    mesiac rok       mesiac rok    

   od  0 1   2 0 1 6       do  1 2  2 0 1 6     

                           

                 Účtovná závierka:         

                                 

                   x  riadna         

                      mimoriadna        

                                 

                  vyznačuje sa X          

                                 

                           

 IČO       Daňové identifikačné číslo       

 3 0 8 0 6 8 3 6  2 0 2 0 8 8 0 8 8 4                   

                                 

 Názov účtovnej jednotky                

  S L O V E N S K Ý  S T O L N O T E N I S O V Ý   Z V Ä Z     

                                                               

                                 

 Sídlo účtovnej jednotky                        

 Ulica a číslo                          

 Č E R N O C K É H O  6                                      

                                                               

                                 

 PSČ    Názov obce                

 8  3 4 1 7   B R A T I S L A V A                             

                                 

 Číslo telefónu        Číslo faxu        

  0 9 0 5 / 6 1 9 6 0 1               /                     

                                 

 e-mailová adresa                           

                                                               

                                 

 Zostavené dňa:   
12.03.2018 

Podpisový záznam 
osoby zodpovednej 
za vedenie 
účtovníctva: 

Podpisový záznam 
osoby zodpovednej za 
zostavenie účtovnej 
závierky: 

Podpisový záznam 
štatutárneho orgánu alebo 
člena štatutárneho orgánu 
účtovnej jednotky: 
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Poznámky (Úč  NUJ 3 – 01) IČO  3 0 8 0 6 8 3 6 /SID     

 

Čl. I 

Všeobecné údaje 

(1) Názov:  Slovenský stolnotenisový zväz 

     Sídlo:  Černockého 6,  831 53  Bratislava 

     Vznik:  SSTZ vznikol schválením stanov a ich registráciou MV SR dňom 15.8.1990, číslo spisu VVS/1-900/90-2534  

(2) SSTZ je samostatnou športovou organizáciou s právnou subjektivitou, do ktorej sa dobrovoľne združujú jednotlivci,           
stolnotenisové oddiely, kluby, telovýchovné jednoty a iné organizácie, majúce záujem rozvíjať stolný tenis v SR , ktorých 
členovia sa stávajú členmi SSTZ.  

SSTZ je členom Konfederácie športových zväzov 

         -je členom Slovenského združenia telesnej kultúry 

        -je členom Slovenského olympijského výboru 

        -je členom Medzinárodnej stolnotenisovej federácie   

(3) SSTZ  zabezpečuje všestranný rozvoj stolného tenisu v SR. Za týmto účelom spolupracuje so všetkými, ktorých program 
zahŕňa starostlivosť alebo záujem o stolný tenis, osobitne s klubmi a oddielmi stolného tenisu.  

-schvaľuje a vydáva stanovy a ďalšie predpisy pre činnosť zväzu 

-organizuje a riadi celoslovenské súťaže a podujatia 

-zostavuje športový kalendár 

-stará sa o školenie odborníkov, udeľuje trénerské a rozhodcovské licencie 

-zabezpečuje medzinárodné športové styky reprezentácie SR 

-zabezpečuje komerčnú a sponzorskú činnosť 

-hospodári s vlastným a zvereným majetkom  

 

 

 

Čl. II 

Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach 

Účtovná závierka je zostavená za splnenia predpokladu, že účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti.  

Nenastali zmeny účtovných zásad a zmeny účtovných metód  

 

Spôsob oceňovania: 

-pohľadávky a záväzky menovitou hodnotou 

-peniaze menovitou hodnotou 

-časové rozlíšenie menovitou hodnotou 
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Čl. III 

Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe 

 

Účtovná jednotka vlastní majetok – viď tabuľka k čl.III  

-nevlastní cenné papiere a nemá podiely v iných účtovných jednotkách 

 

 

 

Čl. IV 

Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje vo výkaze ziskov a strát 

  

Účtovná jednotka má príjmy z prenájmu, ktoré vykazuje vo výkaze ziskov a strát na účte –Tržby z predaja služieb. 

Prijíma dotácie od štátu, ktoré zvlášť eviduje na osobitnom bankovom účte.   

 

 

Čl. V 

Opis údajov na podsúvahových účtoch 

Účtovná jednotka neúčtuje na podsúvahových účtoch. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzorová tabuľka k čl. I ods.  4 o počte zamestnancov a dobrovoľníkov 

 
Bežné  účtovné obdobie 

Bezprostredne 
predchádzajúce účtovné 

obdobie 

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov 8 8 

z toho  počet vedúcich zamestnancov   

Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou    

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

  



Vzorová tabuľka  k čl. III ods. 1 o stave a pohybe dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 

Tabuľka č. 1 

 

Nehmotné 
výsledky 

z vývojovej 
a obdobnej 

činnosti 

Softvér Oceniteľné práva 
Ostatný dlhodobý 
nehmotný majetok 

Obstaranie 
dlhodobého 
nehmotného 

majetku 

Poskytnuté 
preddavky na 

dlhodobý 
nehmotný majetok 

Spolu 

Prvotné ocenenie - stav 
na začiatku bežného 
účtovného obdobia 

 
 

     

prírastky          

úbytky         

presuny        

Stav na konci bežného 
účtovného obdobia 

       

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 

       

Stav na konci bežného 
účtovného obdobia 
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Tabuľka č. 2 

 Pozemky 
Umelecké 

diela 
a zbierky 

Stavby 

Samostatné 
hnuteľné 

veci 
a súbory 

hnuteľných 
vecí 

Dopravné 
prostriedky 

Pestovateľské 
celky trvalých 

porastov 

Základné 
stádo 

a ťažné 
zvieratá 

Drobný 
a ostatný 
dlhodobý 
hmotný 
majetok 

Obstaranie 
dlhodobého 
hmotného 
majetku 

Poskytnuté 
preddavky 

na 
dlhodobý 
hmotný 
majetok 

Spolu 

Prvotné ocenenie - 
stav na začiatku 
bežného účtovného 
obdobia 

 

 

 
842448 

 
86063 

 
34650 

   
36783 

 
 

  
999944 

prírastky      34158       34158 

úbytky    9159        9159 

presuny            

Stav na konci 
bežného účtovného 
obdobia 

   
833289 

 
120221 

 
34650 

   
36783 

   
1024943 

Oprávky – stav na 
začiatku bežného 
účtovného obdobia 

   
85613 

 
45568 

 
34650 

   
36783 

   
202614 

prírastky     8384 16742       25126 

úbytky             

Stav na konci 
bežného účtovného 
obdobia 

   
93997 

 
62310 

 
34650 

   
36783 

   
227740 

Opravné položky – 
stav na začiatku 
bežného účtovného 
obdobia 

           

prírastky              
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úbytky             

Stav na konci 
bežného účtovného 
obdobia 

           

Zostatková hodnota 

Stav na začiatku 
bežného účtovného 
obdobia 

   
756835 

 
40495 

 
0 

   
0 

 
 

  
797330 

Stav na konci 
bežného účtovného 
obdobia 

   
739292 

 
57911 

 
0 

   
0 

   
797203 

 

Vzorová tabuľka k čl. III ods. 4 a 5  o štruktúre a o zmenách jednotlivých položiek dlhodobého finančného majetku 

 

Podielové cenné 
papiere a podiely 

v ovládanej obchodnej 
spoločnosti 

Podielové cenné 
papiere a podiely 

v obchodnej 
spoločnosti 

s podstatným 
vplyvom 

Dlhové cenné 
papiere držané do 

splatnosti 

Pôžičky 
podnikom 

v skupine a 
ostatné pôžičky 

Ostatný 
dlhodobý 
finančný 
majetok 

Obstaranie 
dlhodobého 
finančného 

majetku 

Poskytnuté 
preddavky na 

dlhodobý 
finančný  
majetok 

Spolu 

Prvotné ocenenie 

Stav  na začiatku bežného 
účtovného obdobia 

  
 

     

Prírastky         

Úbytky         

Presuny         

Stav na konci bežného účtovného 
obdobia 

  
 

     

Opravné položky 

Stav na začiatku bežného 
účtovného obdobia 

  
 

     

Prírastky         

Úbytky         
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Stav na konci bežného účtovného 
obdobia 

  
 

     

Zostatková hodnota  

Stav na začiatku bežného 
účtovného obdobia 

  
 

     

Stav na konci bežného účtovného 
obdobia 

  
 

     

 

 

 

Vzorová tabuľka k čl. III ods. 4 o štruktúre dlhodobého finančného majetku  

Názov 
spoločnosti 

Podiel na základnom 
imaní (v %) 

Podiel účtovnej jednotky 
na hlasovacích právach 

(v %) 

Hodnota vlastného imania ku koncu Účtovná hodnota ku koncu 

bežného 
účtovného 

obdobia 

bezprostredne 
predchádzajúceho 
účtovného obdobia 

bežného účtovného 
obdobia 

bezprostredne 
predchádzajúceho 
účtovného obdobia 

       

 

 

 

 

Vzorová tabuľka k čl. III ods. 6 o položkách krátkodobého finančného majetku 

Tabuľka č. 1  

Krátkodobý finančný majetok 
Stav na začiatku bežného účtovného 

obdobia 
Prírastky Úbytky 

Stav na konci bežného účtovného 
obdobia 

Majetkové cenné papiere na 
obchodovanie 

    

Dlhové cenné papiere na 
obchodovanie  
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Dlhové cenné papiere so 
splatnosťou do jedného roka 
držané do splatnosti  

    

Ostatné realizovateľné cenné 
papiere 

    

Obstarávanie krátkodobého 
finančného majetku 

    

Krátkodobý finančný majetok 
spolu 

    

 

Tabuľka č. 2 

Krátkodobý finančný  majetok 
Zvýšenie/ zníženie hodnoty 

(+/-) 

Vplyv ocenenia na výsledok hospodárenia bežného 
účtovného obdobia 

Vplyv ocenenia na vlastné imanie 

Majetkové cenné papiere na obchodovanie    

Dlhové cenné papiere na obchodovanie    

Ostatné realizovateľné cenné papiere    

Krátkodobý finančný  majetok spolu    

 

 

Vzorová tabuľka k čl. III ods. 7 o vývoji opravných položiek k zásobám  

Druh zásob 
Stav na začiatku bežného 

účtovného obdobia 
Tvorba opravnej položky 

(zvýšenie) 
Zníženie opravnej 

položky 
Zúčtovanie  opravnej 

položky 
Stav na konci bežného 

účtovného obdobia 

Materiál 
     

Nedokončená výroba  
a polotovary vlastnej 
výroby 

     

Výrobky  
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Zvieratá 
     

Tovar 
     

Poskytnutý preddavok 
na zásoby 

     

Zásoby spolu 
     

 

Vzorová tabuľka k čl. III ods. 9  o vývoji opravných položiek k pohľadávkam 

Druh pohľadávok 
Stav na začiatku bežného 

účtovného obdobia 
Tvorba opravnej položky 

(zvýšenie) 
Zníženie opravnej 

položky 
Zúčtovanie  opravnej 

položky 
Stav na konci bežného 

účtovného obdobia 
Pohľadávky 
z obchodného styku 

     

Ostatné pohľadávky 
     

Pohľadávky voči 
účastníkom združení 

     

Iné pohľadávky 
     

Pohľadávky spolu 
     

 

 

Vzorová tabuľka k čl. III ods. 10  o pohľadávkach do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti  

 Stav na konci 

bežného účtovného obdobia 
bezprostredne predchádzajúceho účtovného 

obdobia 

Pohľadávky do lehoty splatnosti 15854 7683 

Pohľadávky po lehote splatnosti   

Pohľadávky spolu 15854 7683 
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Vzorová tabuľka k čl. III ods. 12 o zmenách vlastných zdrojov krytia neobežného majetku a obežného majetku     

 
Stav na začiatku bežného 

účtovného obdobia 
Prírastky 

(+) 
Úbytky 

(-) 
Presuny 

(+, -) 
Stav na konci bežného 

účtovného obdobia 

Imanie a fondy 

Základné imanie      

z toho:  
nadačné imanie v nadácii 

     

vklady zakladateľov      

prioritný majetok      

Fondy tvorené podľa 
osobitného predpisu 

     

Fond reprodukcie      

Oceňovacie rozdiely 
z precenenia majetku a 
záväzkov 

     

Oceňovacie rozdiely 
z precenenia kapitálových 
účastín 

     

Fondy zo zisku 

Rezervný fond      

Fondy tvorené zo zisku      

Ostatné fondy 489383    489383 

Nevysporiadaný výsledok 
hospodárenia minulých rokov 

161387 44304   205689 

Výsledok hospodárenia za 
účtovné obdobie 

44304   44304 -14620 

Spolu 695074    680452 
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Vzorová tabuľka k čl. III ods. 13 o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty 

Názov položky Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 

Účtovný zisk 44304 

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   

Prevod  do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov 44304 

Iné   

Účtovná strata  

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  

Iné   

 

Vzorová tabuľka k čl. III ods. 14 písm. a) o  tvorbe a použití rezerv 
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Druh 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 

     

Jednotlivé druhy dlhodobých 
zákonných rezerv 

     

Zákonné rezervy spolu      
Jednotlivé druhy krátkodobých 
ostatných rezerv 

     

Jednotlivé druhy dlhodobých 
ostatných rezerv 

     

Ostatné rezervy spolu      

Rezervy spolu      

 

Vzorová tabuľka k čl. III ods. 14 písm. c) a d) o záväzkoch 

Druh záväzkov 
Stav na konci 

bežného účtovného obdobia 
bezprostredne predchádzajúceho 

účtovného obdobia 

Záväzky po lehote splatnosti   

Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou 
splatnosti do jedného  roka 

49513 57521 

Krátkodobé záväzky spolu 49513 57521 

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od  jedného  do 
piatich  rokov  vrátane  

  

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť 
rokov  

1160 1064 

Dlhodobé záväzky spolu 1160 1064 

Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu 50673 58585 

 

Vzorová tabuľka k čl. III ods. 14 písm. e) o vývoji sociálneho fondu 
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Sociálny fond Bežné  účtovné obdobie 
Bezprostredne predchádzajúce 

účtovné  obdobie 

Stav k prvému dňu účtovného obdobia 1064 1110 

Tvorba na ťarchu nákladov 359 309 

Tvorba zo zisku   

Čerpanie 263 355 

Stav k poslednému dňu účtovného obdobia 1160 1064 

 
Vzorová tabuľka k čl. III ods. 14 písm. f) o bankových úveroch, pôžičkách a návratných finančných výpomociach 

Druh cudzieho 
zdroja 

Mena Výška úroku v % Splatnosť Forma zabezpečenia 
Suma istiny na konci 

bežného účtovného obdobia 

Suma istiny na konci 
bezprostredne predchádzajúceho 

účtovného obdobia 
Krátkodobý 
bankový úver 

      

Pôžička       

Návratná finančná 
výpomoc 

      

Dlhodobý bankový 
úver 

      

Spolu       

Vzorová tabuľka k čl. III ods. 15 o významných položkách 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 

    

dlhodobého majetku  obstaraného     
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z finančného daru  

dotácie zo štátneho rozpočtu alebo 
 z prostriedkov Európskej únie 

0 640455 640455 0 

dotácie z rozpočtu obce alebo z 
rozpočtu vyššieho územného celku 

    

grantu     

podielu zaplatenej dane 0 0 0 0 

dlhodobého  majetku  obstaraného 
z podielu zaplatenej dane 

    

 

Vzorová tabuľka k čl. III ods. 16 o majetku prenajatom formou finančného prenájmu 

Záväzok 
Stav na konci bezprostredne 
predchádzajúceho účtovného 

obdobia 
Istina Finančný náklad 

Stav na konci bežného účtovného 
obdobia 

Celková suma dohodnutých platieb     

do jedného roka vrátane     

od jedného roka do piatich  rokov 
vrátane 

    

viac ako päť rokov     

 

Vzorová tabuľka k čl. IV  ods. 6 o účele a výške použitia podielu zaplatenej dane     

Účel použitia podielu zaplatenej dane 
Použitá suma z bezprostredne 

predchádzajúceho účtovného obdobia 
Použitá suma bežného účtovného 

obdobia 

Podpora mládežníckych reprezentácií  0 0 
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Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia  

 

Vzorová tabuľka k čl. IV  ods. 8 o nákladoch vynaložených v súvislosti s auditom účtovnej závierky 

Jednotlivé druhy nákladov za Suma 

overenie účtovnej závierky  

uisťovacie audítorské služby okrem overenia účtovnej závierky  

súvisiace audítorské služby  

daňové poradenstvo  

ostatné neaudítorské služby  

Spolu  

 


