
 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Slovenský zväz moderného päťboja 

Výročná správa za rok 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.04.2019 



 

1. Slovenský zväz moderného päťboja – SZMP 

Sídlo:   Junácka 6, 832 80 Bratislava 

IČO:   307 887 14 

DIČ:   202 1879 893 

 

web:   www.pentathlon.sk 

e-mail:   smpa@pentathlon.sk 

Dátum založenia: od roku 1960 ako súčasť Československého zväzu moderného päťboja 

   od 01.01.1993 ako samostatná organizácia – SZMP 

 

 

2.Personálne obsadenie SZMP 

 

A. Sekretariát SZMP: 

Predseda SZMP    Dušan Poláček,ml. 

Športový riaditeľ SZMP   Dušan Poláček, st. 

Generálny sekretár SZMP  Dušan Poláček, st. 

Externí pracovníci: 

Účtovníctvo    Irena Grossová 

Mzdy, pesonalistika   Eva Bukovská 

 

B. Rada SZMP: 

Predseda    Dušan Poláček, ml. 

Člen     Dr. Vladimír Miller 

Člen     Mgr. Miroslava Doleželová 

Člen     Ing. Vladimír Rengevič 

Člen     Mgr. Tomáš Doležel 

Člen     Mgr. Lucia Kršňáková PhD 

Člen     Mgr. Ján Szalay 

 

C. Kontrolór a kontrolná komisia SZMP:  

Kontrolór SZMP    Ing. Juraj Szalay PhD, st. 

Člen KRK    JUDr. Ľuboš Beňo, Mgr. Juraj Szalay ml. 

 

D. Disciplinárna komisia: 

Predseda    Dr. Vladimír Miller 

 

E. Rozhodcovská komisia: 

Predseda    JUDr. Ľuboš Beňo 

 

 

http://www.pentathlon.sk/
mailto:smpa@pentathlon.sk


3. Organizačná štruktúra 

 
Najvyšším orgánom je konferencia SZMP.  Najvyšším výkonným orgánom je Rada SZMP. Vykonáva a 

abezpečuje činnosť SZMP v období medzi konferenciami prostredníctvom sekretariátu SZMP. 

 

4. Štatutári organizácie 

 
- Dušan Poláček ml., predseda SZMP alebo Dušan Poláček st. gen. sekretár SZMP - v plnom 

rozsahu,  

 

- Dr. Vladimír Miller – v rozsahu písomného zmocnenia schváleného Radou SZMP  

 

 

5. Zmeny v zložení orgánov SZMP 
Mimoriadna Konferencia SZMP zo dňa 22.12.2018 potvrdila voľbu pretekármi SZMP zvoleného a to 

nového zástupcu pretekárov v najvyššom výkonnom orgáne SZMP (Rada SZMP) na funkčné obdobie 

2019 - 2020, potvrdené uznesením z mimoriadnej Konferencie zo dňa 22.12.2018, ktorým sa stal od 

tohto dátumu p. Ronald Chabreček. 

Mimoriadna Konferencia SZMP zo dňa 22.12.2018 vyslovila nedôveru kontrolórovi SZMP, Ing. Jurajovi  

Szalayovi PhD, st. a navrhla Konferencii jeho odvolanie.  

 

 

6. Zmeny vykonané v zakladajúcom dokumente a v iných predpisoch 
V roku 2018 neboli vykonané žiadne zmeny v zakladajúcich a ani v iných predpisoch SZMP 

 

 

7. Členská základňa 

 
Počet klubov    8 

Počet členov    316 

 

KLuby – názov - IČO 

1. ŠK Alfa sport Bratislava      30815606   

2. TJ Slávia STU Bratislava – oddiel moderného päťboja   598640 

3. BA MPC Slovakia Bratislava      42256143 

4. ŠK Vega Bernolákovo       31789781 

5. ŠK moderný päťboj Banská Bystrica     37822837 

6. VŠC Dukla Banská Bystrica      0800520 

7. ŠK Raja Banská Bystrica      42307082 

8. ŠK Grafon Liptovský Mikuláš      37804120 

 

 

 



 

 

 

8. Reprezentácia 

 

A. Zloženie reprezentačných družstiev 

Seniorská reprezentácia    3 členovia 

Juniorská reprezentácia do 21 rokov   1 člen 

Juniorská reprezentácia do 19 rokov   7 členov 

 

B. Prehľad vykonávaných činností a dosiahnutých výsledkov reprezentačných družstiev 

Seniori: 

1.Hlavné úlohy: 

 Hlavným cieľom seniorskej reprezentácie bolo úspešné vystúpenie na ME seniorov. Ďalšími 

úlohami bolo stabilizovať a zlepšiť výsledky na pretekoch SP a kvalifikačných podujatiach. Na týchto 

podujatiach splniť limity pre účasť na ME a kvalifikovať sa do súťaže štafiet na ME a minimálne 

jedným pretekárom kvalifikovať sa na MS. 

 

2.Účasť na vrcholných podujatiach a dosiahnuté výsledky:  

 Reprezentačné družstvo seniorov nastupovalo do začiatku sezóny 2017/2018 stabilizované. 

Základ tvorili 3 pretekári,  Ján Szalay (r. 1992), Filip Lichanec (r. 1995) a Alica Lichancová (r. 1998). J. 

Szalay mal zabezpečenú prípravu v Maďarsku, v klube BHSE Honvéd Budapešť na základe uzatvorenej 

zmluvy (ešte z roku 2017) o príprave, so zameraním na úspešné vystúpenie na MS 2018. Žiaľ vo 

februári 2018 ochorel a liečil sa až do mája 2018. Súčasne muselo byť proti nemu v roku 2018 začaté 

aj disciplinárne konanie z dôvodu zanedbania si povinnosti reprezentanta pri návšteve lekára, kedy 

mu boli predpísané k užívaniu lieky s nedovolenými substanciami, o čom predpísanou formou a v 

určenom čase neinformoval. Na základe tohto mu bola pozastavená aktívna  činnosť a zrušená 

zmluva o príprave v Maďarsku. Do konca roku 2018 J. Szalay na pretekoch neštartoval. A. Lichancová 

a F. Lichanec sa pripravovali vo VŠC Dukla Banská Bystrica. F. Lichancovi sa však opätovne v apríli 

2018 obnovilo zranenie achilovej šľachy a do augusta 2018 nesúťažil.  

 

a) kvalifikačné podujatia na MS a ME: 

- na kvalifikačných podujatiach sa podarilo A. Lichancovej splniť limity pre účasť na pretekoch SP a 

ME. Tak isto aj F. Lichanec v úvode sezóny na pretekoch Polského pohára č. 2 splnil limit pre účasť na 

ME. Zároveň sa pre štart na ME 2018 kvalifikovala aj naša zmiešaná štafeta, medzi 12 najlepších 

tímov. 

b) Svetové poháre: 

- Kécskemét, Maďarsko máj/2018 – A. Lichancová pre chorobu odstúpila zo súťaže 

- umiestnenie vo svetovej RANK listine – Alica Lichancová 89.m.. 

c) ME: 

-  Drzónkow, Poľsko 9/2019 – Alica Lichancová 49.m. 

-  Súťaž mix štafiet – Filip Lichanec a Alica Lichancová 12.m.. 

 

 



3.Celkové hodnotenie seniorskej reprezentácie: 

 Hlavný cieľ, ME seniorov bol splnený čiastočne. V súťaži jednotlivcov štartovala iba A. 

Lichancová. F. Lichanec nastúpil iba do súťaže štafiet z dôvodu predchádzajúceho dlhodobého 

zranenia. V súťaži miešaných štafiet sme sa kvalifikovali medzi 12 najlepších štafiet a vo finále naša 

štafeta obsadila 12. miesto. Sezóna sa hodnotí ťažko preto, že sa z roličných dôvodov úplne rozpadla 

mužská časť reprezentačného družstva a vlastne celý rok títo pretekári nesúťažili.  

Pozitíva: 

 Za najväčšie pozitívum v práci s reprezentačným družstvom seniorov možno považovať najmä 

to, že napriek problémom sa podarilo udržať pri aktívnom tréningu základ reprezentačného družstva. 

Spoločné akcie v príprave, či doma, alebo v zahraničí, napomohli reprezentantom  udržať si 

výkonnosť zabezpečujúcu kontakt s medzinárodnou konkurenciou a zabezpečiť účasť aspoň na 

jednom vrcholnom podujatí a to na ME 2018. 

Postupne sa naďalej darí vybavovať reprezentačné družstvá potrebným materiálnym vybavením, čo 

skvalitňuje prípravu. 

Negatíva: 

 Najväčším sklamaním bol prístup pretekára Jána Szalaya k riešeniu problémov, ktoré mal od 

začiatku roku 2018. Namiesto aktívnej spolupráce so zväzom pri riešení vzniknutých situácií 

uprednostnil v komunikácii obviňovanie zväzu, funkcionárov a trénerov z nedostatočnej pomoci z ich 

strany. Neplnil a nerealizoval odporúčané a  potrebné kroky k vyriešeniu vzniknutého stavu, hoci mu 

to ukladá zákon a štatút reprezentanta. Dospelo to až k disciplinárnemu konaniu voči nemu a 

pozastaveniu aktívnej činnosti. 

 Pretrváva dlhoročný problém s prechodom pretekárov z nižších vekových kategórií do 

seniorskej reprezentácie tak, aby sem prichádzali s výkonnosťou, ktorá by im umožňovala primerané 

výkony aj v seniorskej kategórii. Bude preto potrebné dôraznejšie zameranie sa na kategóriu juniorov 

a mladších juniorov a ich častejšie zaraďovanie do spoločnej prípravy v RD seniorov a to doma, ako aj 

v príprave na sústredeniach v zahraničí. 

  

Juniori do 21 rokov: 

1. Hlavné úlohy: 

 Hlavné výkonnostné ciele, úspešné vystúpenie na MEJ.  

 Zloženie RD juniorov - Alica Lichancová (r. 1998).  

Po ukončení aktívnej činnosti viacerých pretekárov, najmä v kategórii chlapcov, nedosiahli v tomto 

roku nastupujúci mladí pretekári ešte výkonnosť, ktorá by umožňovala ich úspešné vystúpenie na 

vrcholných podujatiach tejto vekovej kategórie. Preto sa na vrcholných podujatiach zúčastňovala iba 

A. Lichancová. 

2.Účasť na vrcholných podujatiach a dosiahnuté výsledky: 

a) kvalifikačné podujatia na MSJ a MEJ: 

- “Mem. M. Kadleca”, Praha, ČR máj 201á  - A. Lichancová 21.m., 

b) ME juniorov: 

- Barcelona, Španielsko, jún/2018 – Alica Lichancová 28. miesto 

c) MS juniorov:  

- Székesfehérvár, Maďarsko, august 2018 - Alica Lichancová 51. miesto 

d) Svetový rebríček juniorov: 

- Alica Lichancová 79. miesto 

 



3.Celkové hodnotenie juniorskej reprezentácie do 21 rokov: 

 V tejto kategórii bolo plnenie cieľov ovplyvnené najmä tým, že ostatní pretekári boli vo veku, 

dorastencov ( 15. – 16. Rokov) a tak ešte neboli dostatočne pripravení a “vysúťažení” v tejto vekovej 

kategórii.  Súčasne preto nebola tak aj možnosť kvalifikovať sa do tímových súťaží na vrcholných 

podujatiach. 

Pozitíva: 

 Najmä to, že sa zostávajúca pretekára (A. Lichancová) dobre zhostila svojej úlohy a po 

problémoch v tejto vekovej kategórii pomohla aspoň v jednotlivcoch zabezpečiť účasť a primerané 

výsledky na medzinárodných a vrcholových podujatiach juniorov. 

Negatíva: 

 Stále pretrváva nedostatočná práca v kluboch v tejto vekovej kategórii, hlavne v technických 

disciplínach (šerm / hoci tu sa už trochu zlepšila/ a jazda). Kluby nezvládajú vysokú finančnú 

náročnosť spojenú s nákladmi na prenájom tréningových priestorov, najmä v jazde na koni. Preto 

bude potrebné spoločnou prípravou (pod zabezpečením SZMP) u  vybraných pretekárov tejto a nižšej 

vekovej kategórie zabezpečiť dostatočné a primerané podmienky pre prípravu a kvalitný tréning, 

najmä technických disciplin. 

 

Juniori do 19 rokov: 

1. Hlavné úlohy: 

 Reprezentačné družstvá tejto vekovej kategórie boli vytvorené pre sezónu 2017/2018 z 

pretekárov, ktorí už mali za sebou štart na medzinárodnom podujatí. S ich účasťou na vrcholných 

podujatiach v tejto sezóne sa preto počítalo. RD mladších juniorov bolo zložené z: –Samuel Rychlý 

(r.2003), Tomáš Krompaský (r. 2004), Monika Tóbiszová (r. 2002), Timea Bátoryová (r.2004), Emília 

Čurilová (r.2003), Barbora Krnáčová (r.2003) a Zuzana Lutovská (r.2004). 

 

2.Účasť na podujatiach a dosiahnuté výsledky: 

a) kvalifikačné podujatia na MSJ a MEJ: 

-  “Preteky OH nádejí”, Spala, Poľsko, september 2018 -  - S. Rychlý 36.m., T. Krompaský 38.m., B. 

Krnáčová 21.m., Z. Lutovská 25.m., mix štafeta (S. Rychly a B. Krnáčová) 8.m.. 

b) ME mladších juniorov: 

- Praha, ČR, jún/2018 –  

- B. Krnáčová 44.m., Z. Lutovská 45.m., S. Rychlý 52.m. 

- mix štafeta ( S. Rychly a B. Krnáčová) 13.m. 

c) Svetový rebríček mladších juniorov: 

- Monika Tóbiszová 162. miesto 

 

3.Celkové hodnotenie juniorskej reprezentácie do 19 rokov: 

 Podarila sa úloha vytvoriť nové RD v tejto kategórii a dokonca pripraviť týchto nových 

pretekárov aj na štart na vrcholnom podujatí. Pretekári dávajú predpoklad pre zostavenie nového 

juniorského družstva už pre rok  2018/2019. 

Pozitíva:  

 Najmä prístup pretekárov a trénerov k tomu, aby zvládli takúto náročnú úlohu, vybudovať 

nanovo reprezentačné družstvo a najmä pripraviť ho pre štart na vrcholných podujatiach. 

 

 



 

Negatíva: 

 Nedajú sa hodnotiť, nakoľko sa v priebehu RTC nevyskytli. 

 

 

 

 

9. Domáce súťaže a práca s mládežou 
 Hlavnými domácimi súťažami sú majstrovstvá SR pre všetky vekové kategórie, ktoré sa 

organizujú ako dvojdňové preteky pre seniorov a juniorov a pre ostatné vekové kategórie ako 

jednodňové preteky raz ročne. Organizuje a zabezpečuje ich SZMP.  

 Ďalšou významnou a pravideľnou súťažou sú preteky Slovenského pohára pre všetky vekové 

kategórie, ktoré sa konajú každoročne a pozostávajú zo štyroch kôl a záverečného finale (spou 5 

domácich súťaží). Organizuje ich SZMP v spolupráci s jednotlivými klubmi. Obe tieto súťaže sú 

prístupné len pre registrovaných členov v SZMP. 

 Treťou pravideľnou súťažou sú preteky v Open biathle, ktoré organizujú na podnet našej 

medzinárodnej únie moderného päťboja, UIPM, naše kluby a centrálne ju zabezpečuje SZMP a zasiela 

zosumarizované výsledky UIPM. Súťaž má tri kolá a je otvorená pre všetkých záujemcov o moderný 

päťboj, registrovaných, aj pre neregistrovaných. Táto súťaž slúži aj ako náborové a propagačné 

podujatie. 

 V tomto roku sa vyššie uvedených súťaží aktívne (aspoň tri štarty v priebehu roka) zúčastnilo 

celkom 282 našich členov a neregistrovaných  účastníkov 22.  

Všetky tieto podujatia boli uvedené v kalendári podujatí SZMP na rok 2018 zverejnenom na 

webovom sidle SZMP. Termíny pretekov sa dodržali. Jedinou zmenou termínu boli preteky v 

septembri 2018, kedy sme sa museli prispôsobiť zmene v medzinárodnom kalendári UIPM a to 

pretekom OH nádejí v Poľskej Spale, ktoré dal organizátor do termínu 4. kola Slovenského pohára 

2018. 

 Ďalšie súťaže sú organizované a plne v kompetencii klubov. Tieto súťaže SZMP oficiálne 

neeviduje. 

 Prácu s mládežou realizujeme v dvoch základných podobách. Máme určené dva nosné kluby 

– ŠK Raja Banská Bystrica a ŠK Grafon Liptovský Mikuláš – kde sa prednostne podporuje práca s 

mládežou do 23 rokov. Pre prípravu talentovanej mládeže máme určený klub ŠK moderný päťboj 

Banská Bystrica, kde sa pripravujú prednostne pretekári do 23 rokov zaradení medzi talentovanú 

mládež na základe splnenia výkonnostných kritérií stanovených SZMP pre zaradenie medzi 

talentovanú mládež v SZMP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Kalendár podujatí v roku 2018: 

 

Mesiac Dátum Názov podujatia   Miesto Krajina Veková kategória 

Január 25. - 28. Hungarian Indoor Competition Budapešť HUN seniori M,Ž 

Február 17. - 18. Český pohár mládeže   Praha CZE dorast 19   

  24. Testy RD     B.Bystrica SVK všetky kateg. 

Marec 17. testy RD - mládež   B. Bystrica SVK mládež   

  27. - 30. Poľský pohár   Drzónkow POL seniori M, Ž 

Apríl 13. Konferencia SZMP   B. Bystrica SVK     

  14. Slovenský pohár č.1.   B. Bystrica SVK všetky kateg.   

  28. - 30. Mem. M. Kadleca   Praha CZE juniori   

Máj 3.-8. Svetový pohár   Kecskem. HUN seniori M, Ž   

  19. Český pohár mládeže+ EP Praha CZE dorast 17, 19   

  26. 
Slov. pohár č. 2 a M - SR 
mládeže B. Bystrica SVK open + mládež   

  23. - 27. Svetový pohár   Sofia BUL seniori M, Ž   

Jún 11. - 17. ME dorastu   Drzonków POL dorast 17, 19 

  19. -23. MEJ     Barcelona ESP juniori   

  9. - 10. Medz. majstrovstvá Budapešti Budapešť HUN seniori M,Ž   

  21. - 24. Finále svetového pohára Astana KAZ seniori M,Ž   

  23. Slovenský pohár č. 3   L. Mikuláš SVK všetky kat. 

  30. Český pohár mládeže   Praha CZE mládež 11 - 19 

Júl 4. - 7. Akademické MS   Budapešť HUN seniori M, Ž   

  17. - 23. ME     Székesfeh. HUN seniori M, Ž   

August 1. - 6. MSJ     Kladno CZE juniori   

September 6. - 15. MS     Mexico MEX seniori M, Ž 

  17. - 23. MS do 24 rokov   Drzónkow POL seniori M, Ž 

  22. Slovenský pohár č. 4   Bystřice CZE mládež 9 - 19 

  29. 
Slov. pohár č. 5 + M - SR sen., 
jun. B. Bystrica SVK všetky kat.   

Október 20. Český pohár mládeže   Praha CZE dorast 11 - 19   

  26. - 30. OH nádeje   Spala POL dorast 17,19   

November 9. - 11. Kongres UIPM   Lomassol CYP     

 

11. Finále Slov. pohára   B. Bystrica SVK všetky kateg. 
 December 2. - 9. Sústr. RD a Vianočný turnaj Praha CZE seniori + juniori 

 

  

Záverom by sme sa chceli v mene SZMP poďakovať pretekárom, trénerom a všetkým tým, 

ktorí sa podielali hlavne na zvládnutí vyššie uvedených ťažkostí a pomohli k zvládnutiu náročných úloh 

štátnej reprezentácie, organizácii podujatí a prípravy pretekárov v kluboch a oddieloch moderného 

päťboja. 

 



 

 

10. Ročná účtovná závierka – SZMP/ 2018 

A. Zhodnotenie základných údajov 

  

 Slovenský zväz moderného päťboja dosiahol v roku 2018 záporný výsledok hospodárenia       

– 96,10 EUR. Záporný výsledok hospodárenia bol dosiahnutý prekročením rozpočtu o 46,62 EUR a 

povinnou tvorbou sociálneho fondu vo výške 49,48 EUR. 

Výsledok hospodárenia bude zúčtovaný na účet 428, ako nevysporiadaný výsledok hospodárenia. 
 

Výsledok hospodárenia:          čiastka: 

  Výnosy         133 883,00 

  Náklady                      133 979,10 

  Výsledok hospodárenia               - 96,10 

 

 

V roku 2018 SZMP prijal dotáciu zo štátneho rozpočtu v celkovej výške 133 540,00 EUR v 

nasledovnom členení: 

Predmet dotácie Účel Podprogram Dotácia Spolu-
financovanie 

Príspevok uznanému 
športu  

Bežné transfery z podprogramu 026 02 133 540,00 0% 

 
 

    

  

Z toho v členení na: 

Účel Podprogram Suma Spolu-
financovanie 

Rozvoj talentovaných 
športovcov 

z podprogramu 026 02 
(bežné transfery) 

min. 26 708,00 0% 

Šport mládeže do 23 rokov 
s príslušnosťou k NŠZ v 

kluboch 

z podprogramu 026 02 
(bežné transfery) 

min. 20 031,00 0% 

Športová reprezentácia z podprogramu 026 02 
(bežné transfery) 

min. 33 385,00 0% 

Výdavky na správu a 
prevádzku 

z podprogramu 026 02 
(bežné transfery) 

max. 20 031,00 0% 

 

 

 

B. Prehľad výnosov podľa zdrojov a ich prehľad 

 

 Výnosy celkom za účtovné obdobie 2018 -   133 883,00 EUR v členení nasledovne: 

Text:      Zdroj financovania:   Čiastka: 

Prijaté príspevky    Vlastný                         343,00 

Dotácie      Verejný     133 540,00 

Spolu           133 883,00 

 



 

 

C. Prijaté príspevky 

 

 Prijaté príspevky SZMP tvoria vlastný zdroj financovania činnosti. V roku 2018 predstavovali 

výnosy vo výške  343,00 EUR nasledovne: 

Prijaté príspevky:     Čiastka: 

Členské príspevky     343,00 

Spolu       343,00 

 

D. Dotácie 

 

 Z verejných prostriedkov dosiahol SZMP výnosy z dotácií 133 540,00 EUR v nasledovných 

kategóriách: 

Dotácie:        Čiastka: 

Príspevok uznanému športu      133 540,00 

Spolu         133 540,00 

 

E. Osobitné výnosy 

 

 V účtovnom období 2018  SZMP nemal žiadne osobitné výnosy. 

Osobitné výnosy:      Čiastka: 

0        0 

Spolu:        0 

 

F. Náklady podľa jednotlivých kategórií 

 

 V účtovnom období 2018 mal SZMP náklady podľa jednotlivých druhov nasledovne: 

Náklady:       Čiastka: 

Spotreba materiál, nákupy     4358,35 

Cestovné       3080,16 

Služby        2212,51 

Mzdové náklady                  18791,58 

Osobitné náklady                104697,99 

Iné ostatné náklady         289,51 

Odpisy dlodobého majetku        549,00 

Spolu                  133979,10 
 

G. Hlavné položky jednotlivých druhov nákladov 

Spotreba materiál, nákupy 

Športový materiál pre štátnu reprezentáciu   4025,25 

Administratívny materiál, réžia, sekretariát     333,10 

Spolu        4 358,35 

 



 

 

 

Cestovné 

Cestovné – sekretariát, zasadnutia orgánov SZMP    1456,27 

Cestovné – kontrolór SZMP       1623,89 

Spolu         3080,16 

 

Služby 

Nájmy              48,00 

Telekomunikačné poplatky, internet        374,11 

Poštovné               0,00 

Poistenie           217,00 

Doprava               3,50 

Ostatné služby – personalistika, mzdy, školenia     1569,90 

Spolu          2212,51 

 

Mzdové náklady 

Hrubá mzda – pracovné pomery       8640,59 

Hrubá mzdy - dohody         5400,00 

Zdravotné poistenie         1248,01 

Sociálne poistenie         3453,50 

Zákonné sociálne náklady            49,48 

Spolu        18791,58 

 

Osobité náklady 

Členské príspevky UIPM, KŠZ SR         911,82 

Zasadnutia realizačných tímov RD         180,84 

Príprava, sústredenia, výjazdy RD     10746,92 

Účasť na MS, ME       12143,29 

Účasť na kvalifikačných podujatiach v zahraničí      2124,87 

Preteky OH nádejí         2512,57 

Kontrolné zrazy, príprava RD a domáce súťaže                    3805,84 

Pohárové súťaže                      2024,63 

M – SR dospelí a mládež                       581,07 

Zdravotné zabezpečenie                       320,00 

Medzinárodné akcie                        710,00 

Refakturácia nákladov na prípravu mládeže v ÚTM                31958,12 

Činnosť mládeže do 23 r. v kluboch                  36678,02 

Spolu                    104697,99 

 

 

Iné ostatné náklady 

Bankové poplatky, vedenie účtu         289,51 

Spolu             289,51 



 

 

H. Zoznam fyzických a právnických osôb, ktorým SZMP v r.2018 poskytol prostriedky z 

rozpočtu prevyšujúce čistku 5 000 EUR a účel ich použitia 

 

 

Názov Sídlo IČO Účel 

Dušan Poláček Horný dvor 31, 
Bernolákovo 

 Mzda – pracovný pomer 

Športový klub Raja 
Banská Bystrica 

Poľná 139, Banská Bystrica 42307082 Refakturácia nákladov za  
prípravu mládeže 23r. v 
klube 

Športový klub 
moderný päťboj 
Banská Bystrica 

Podháj 28, Banská Bystrica 37822837 Refakturácia nákladov za  
prípravu talentovanej 
mládeže v klube 

Maďarská asociácia 
Moderného päťboja 

Istvánmezei út. 1 – 3 
H-1146 Budapešť 
Maďarsko 

 Účasť na kvalifikačných 
podujatiach, SP, prípravné 
stretnutia a sústredenia RD 

Športový klub Grafon 
Liptovský Mikuláš 

Tranovského 19, Liptovský 
Mikuláš 

37804120 Refakturácia nákladov za  
prípravu mládeže 23r. v 
klube 

 

 

CH. Stav a pohyb majetku a záväzkov 

Stav majetku ku dňu účtovnej závierky a zmena stavu oproti bezprostredne 

predchádzajúcemu účtovnému obdobiu, tabuľka: 

 

Strana aktív č.r. Bežné účtovné 
obdobie 

Bezprostredne 
predchádzajúce 

účtovné obdobie 

Rozdiel oproti 
predchádzajúcemu 

ÚO 

 A.NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU 001 13 172,14 12 623,14 549 
1. Dlhodobý nehmotný majetok 002    
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok 008    
2. Dlhodobý hmotný majetok 009 13 172,14 12 623,14 549 
Samostatne hnuteľné veci a súbory 013    
Drobný dlhodobý hmotný majetok 017 13 172,14 12 623,14         549 

B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU 029 208,56 255,18 - 46,62 
4. Finančné účty 051 208,56 255,18 - 46,62 
Bankové účty 053 208,56 255,18 - 46,62 

MAJETOK SPOLU 060 13 380,56 12 878,18 502,38 

  

Hodnoty majetku sú uvedené v brutto. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Stav vlastných zdrojov krytia a cudzích zdrojov ku dňu účtovnej závierky a zmena stavu oproti 

bezprostredne predchádzajúcemu účtovnému obdobiu, tabuľka: 

 

 

Strana pasív č.r. Bežné účtovné 
obdobie 

Bezprostredne 
predchádzajúce 

účtovné obdobie 

A.VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA 
MAJETKU SPOLU 

061 - 407 - 311 

1. Imanie a peňažné fondy 062  0 
Základné imanie 063  0 

3. Nevysporiadaný výsledok 
hospodárenia minulých rokov 

072 - 311 - 276 

4. Výsledok hospodárenia za účtovné 
obdobie 

073 - 96 - 35 

    

B. CUDZIE ZDROJE SPOLU 074 616 566 
2. Dlohodobé záväzky 079 616 566 
Záväzky sociálneho fondu 080 616 566 

VLASTNÉ A CUDZIE ZDROJE 
SPOLU 

104 209 255 

 

 

 

 

 

11. Ďalšie údaje podľa predpisov športovej organizácie 
 

Ďalšie údaje sa nezverejňujú. 

 


