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1. Slovenský zväz moderného päťboja – SZMP
Sídlo:
IČO:
DIČ:

Junácka 6, 832 80 Bratislava
307 887 14
202 1879 893

Kancelária:
web:
e-mail:
Dátum založenia:

Májová 21, 850 45 Bratislava
www.pentathlon.sk
smpa@pentathlon.sk
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
Športový riaditeľ SZMP
Generálny sekretár SZMP
Externí pracovníci:
Účtovníctvo
Mzdy, pesonalistika

Dušan Poláček,ml.
Dušan Poláček, st.
Dušan Poláček, st.
Irena Grossová
Eva Bukovská

B. Rada SZMP:
Predseda
Člen
Člen
Člen
Člen
Člen
Člen
Člen

Dušan Poláček, ml.
Dr. Vladimír Miller
Dr. Ľuboš Beňo
Ing. Vladimír Rengevič
Mgr. Vladimír Paulik
Mgr. Tomáš Doležel
Mgr. Lucia Kršňáková PhD
Mgr. Juraj Szalay, ml.

C. Kontrolór a kontrolná komisia SZMP:
Kontrolór SZMP
Člen KRK

Ing. Juraj Szalay PhD, st.
Peter Husár

D. Disciplinárna komisia:
Predseda

Dr. Vladimír Miller

E. Rozhodcovská komisia:
Predseda

Dr. Ľuboš Beňo
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3. Organizačná štruktúra
Najvyšším orgánom je konferencia SZMP. Najvyšším výkonným orgánom je Rada SZMP. Vykonáva a
zabezpečuje 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
V roku 2016 nenastali žiadne zmeny v zložení orgánov SZMP.

6. Zmeny vykonané v zakladajúcom dokumente a v iných predpisoch
Mimoriadna Konferencia SZMP schválila úpravy Stanov SZMP v súlade s požiadavkami Zákona o
športe, prijaté uznesením mimoriadnej Konferencie zo dňa 30.04.2016 v bode 2 ods. 6. Stanovy
nadobudli účinnosť registráciou na MV SR zo dňa 25.05.2016 pod číslom spisu VVS/1-900-41-5.

7. Členská základňa
Počet klubov
Počet členov

9
355
KLuby – názov - IČO

1. ŠK Alfa sport Bratislava
2. TJ Slávia STU Bratislava – oddiel moderného päťboja
3. BA MPC Slovakia Bratislava
4. ŠK Mladosť moderný päťboj Bratislava
5. ŠK Vega Bernolákovo
6. ŠK moderný päťboj Banská Bystrica
7. VŠC Dukla Banská Bystrica
8. ŠK Raja Banská Bystrica
9. ŠK Grafon Liptovský Mikuláš

30815606
598640
42256143
31772161
31789781
37822837
0800520
42307082
37804120

8. Reprezentácia
A. Zloženie reprezentačných družstiev
Seniorská reprezentácia
Juniorská reprezentácia do 21 rokov
Juniorská reprezentácia do 19 rokov

4 členovia
4 členovia
4 členovia
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B. Prehľad vykonávaných činností a dosiahnutých výsledkov reprezentačných družstiev
Seniori:
1.Hlavné úlohy:
Hlavným cieľom seniorskej reprezentácie, vzhľadom na prestavbu a omladenie
reprezentačného družstva v predchádzajúcich rokoch, bolo hlavne zastabilizovanie členov RD a
dosiahnutie primeraných výsledkov na pretekoch kategórie A (Svetové poháre, MS, ME). Druhotným
cieľom, vzhľadom na vyššie uvedené, bolo pokúsiť sa o kvalifikáciu na OH 2016. Prvý cieľ sa podarilo
naplniť, pretekári seniorskej reprezentácie sa kvalifikovali na MS ( 1 pretekár) a na ME ( 3 pretekári a
po dlhej dobe aj kvalifikácia do súťaže mix štafiet). V kvalifikácii na OH, kde štartuje iba 36
pretekárov, sa najlepšie umiestnil Ján Szalay, kde dosiahol 52. miesto v rebríčku redukovaného
poradia olympijskej valifikácie.
2.Účasť na vrcholných podujatiach a dosiahnuté výsledky:
Reprezentačné družstvo seniorov prešlo v roku 2015 generačnou výmenou. Z pôvodného
družstva seniorov zostal iba jeho najmladší člen, Ján Szalay (r. 1992) a u žien Lucia Kršňáková (r.
1986). Družstvo bolo doplnené o členov juniorského tímu, Evu Slančíkovú (r. 1998), Alicu Lichancovú
(r.1998) a Filipa Lichanca (r. 1995).
a) kvalifikačné podujatia na MS a ME:
- “Peridot Indoor 2016” , Budapešť, Maďarsko 1/2016 – Ján Szalay, 27.m.
- “Medzinárodné majstrovstvá Maďarska”, Székesfehérvár, Maďarsko 6/2016 – Ján Szalay 20.m., Filip
Lichanec 21.m.
b) Svetové poháre:
- Kécskemét, Maďarsko 5/2016 – Ján Szalay 49.m..
- umiestnenie vo svetovej RANK listine – Ján Szalay 86.m., Filip Lichanec 163.m., Alica Lichancová
108.m..
c) ME seniorov:
- Sofia, Bulharsko 7/2016 – Ján Szalay 37.m., Filip Lichanec 41.m., Alica Lichancová 37.m.. Súťaž mix
štafiet – Ján Szalay a Alica Lichancová 9.m..
d) MS seniorov:
- Moskva, Rusko 5/2016 – Ján Szalay 42.m..
e) ME seniorov v biathle/triathle:
- Setúbal, Portugalsko 7/2016 – Lucia Kršňáková 4.m..
Poznámky:
Eva Slančíková sa do mája 2016 nezúčastnila medzinárodných štartov, ukončila činnosť v modernom
päťboji a prešla na atletiku. Bola k 1.7.2016 vyradená z reprezentácie.
3.Celkové hodnotenie seniorskej reprezentácie:
Vzhľadom na skutočnosť, že reprezentačné družstvo bolo značne omladené, väčšinu tvorili
pretekári v mladšom juniorskom veku a bez medzinárodných skúseností v seniorskych súťažiach, je
pozitívom, že sa podarilo niektorým pretekárom kvalifikovať sa na vrcholné seniorské podujatia a po
mnohých rokoch sme sa kvalifikovali aj do tímovaj súťaže na vrcholnom podujatí a to do súťaže
zmiešaných štafiet na ME. Dosiahnuté 9.m. nás delilo len o jednu priečku od postupu v tejto súťaži aj
na MS ( z ME postupuje 8 tímov). Ján Szalay postupne dozrieva v konkurencie schopného pretekára.
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Pozitívne bolo jeho vystúpenie na MS a najmä na ME, kde ho v postupe do finálových bojov o
medaile delilo len 12 bodov.
Pozitíva:
Za najväčšie pozitívum v práci s reprezentačným družstvom seniorov možno považovať najmä
aktívny prístup mladých pretekárov k príprave a súťažiam. Toto výrazne napomohlo k postupnej
konsolidácii a stabilizácii reprezentačného družstva. Spoločné akcie v príprave, či doma, alebo v
zahraničí, postupne stmelili kolektív a napomohli k tomu, že pretekári napriek nedostatočným
skúsenostiam v súťažiach seniorov sa dobre vyrovnali s týmto handikepom a v samotných súťažiach
sa následne nestratili.
Výraznú pomoc znamenal aj prístup skúsenejších pretekárov Lucie Kršňákovej a Jána Szalaya k
mladým pretekárom v príprave a na súťažiach. Týmto im napomohli dobre sa adaptovať v novom
prostredí seniorských podujatí najvyššej triedy.
Pozitívne treba hodnotiť aj skutočnosť, že naša medzinárodná únia, UIPM, začala výrazne podporovať
rozvoj moderného päťboja cez nové súťaže v biathle, triathle a laser run-e, v ktorých sa už organizujú
ME a MS pre všetky vekové kategórie. Naši pretekári sa zúčastnili ME v biathle a triathle (L.
Kršňáková v seniorskej kategórii a F. Lichanec a A. Lichancová v juniorskej kategórii).
Postupne sa darí vybavovať reprezentačné družstvá potrebným materiálnym vybavením, najmä v
šerme a vybavením pre combi disciplinu (laserové zbrane a terče).
Negatíva:
Za dlhoročný problém považujeme skutočnosť, že pre pretekárov seniorskej kategórie po
ukončení štúdia sa nám nedarí nájsť primerané sociálne a finančné zabezpečenie tak, aby sa mohli
naďalej v potrebnom rozsahu venovať príprave a súťažiam v modernom päťboji. Sú to často
pretekári, ktorí sú ešte v juniorskej, alebo práve prešli do seniorskej reprezentácie. Preto majú
problém plniť také výkonnostné limity, ktoré by im umožňovali zaradenie do stredísk vrcholového
športu, kde by sa aspoň čiastočne tento problém riešil. Súvisí to aj s náročnosťou moderného
päťboja a najmä s tým, že moderný päťbojár tzv. “dozrieva” v podstatne neskoršom veku (25 – 28
rokov), než ako je to pri iných športových odvetviach. Takto často prichádzame o talentovaných
pretekárov, ktorí pre toto často prechádzajú aj k inému športovému odvetviu.
Je to aj prípad Evy Slančíkovej, ktorú považujeme za výrazný talent pre moderný päťboj. Žiaľ
vzhľadom na jej schopnosť konkurovať v behu aj atlétkam špecialistkám, sa rozhodla pre atletiku.
Za veľmi negatívnu skutočnosť považujeme aj to, že systém hodnotenia výsledkov ktoré
majú vplyv pri výpočte výšky štátnej dotácie negatívne ovplyvňuje jej výšku pre moderný päťboj. Je to
spôsobené tým, že sa hodnotia iba vrcholné podujatia OH, ME, MS, SP. Pretekár v modernom päťboji
sa musí na takéto podujatia kvalifikovať až tzv. “dvakrát”. Najprv musí splniť výkonnostný limit a
potom, nakoľko je limitovaný počet štartujúcich na týchto podujatiach tak ako v jednotlivcoch, tak aj
v tímových súťiažiach, musí dosiahnuť potrebné umiestnenie v rebríčku, aby sa zmestil do
požadovaného počtu možných štartujúcich. Výpočet váhy výsledku je však založený na pomere –
umiestnenie / počet štartujúcich / počet krajín na podujatí - , kedy výraznú výhodu majú individuálne
športy, kde nie je limit, alebo je len výkonnostný limit, no bez obmedzenia počtu štartujúcich a počtu
krajín.
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Juniori do 21 rokov:
1. Hlavné úlohy:
Hlavné výkonnostné ciele, úspešné vystúpenie na MEJ, hlavne u chlapcov ( F. Lichanec) a
účasť aspoň jednej pretekárky vo finale MEJ. Pripraviť družstvo dievčat, ktoré súťažilo prvým rokom v
tejto kategórii tak, aby úspešne reprezentovalo v nasledujúcich obdobiach.
2.Účasť na vrcholných podujatiach a dosiahnuté výsledky:
a) kvalifikačné podujatia na MSJ a MEJ:
- “Polish Trophy” Drzonków. Poľsko 04/2016 – Filip Lichanec 55. miesto,
- “Memoriál M. Kadleca” Praha, ČR 05/2016 – Filip Lichanec 25. miesto, Alica Lichancová 24. miesto
b) ME juniorov:
- Drzonków, Poľsko – Filip Lichanec 39. miesto, Alica Lichancová 37. miesto, A. Lichancová a F.
Lichanec, mix štafeta 11.miesto
“ME v biathle a triathle” – Setúbal, Portugalsko 07/2016 – Filip Lichanec 1. miesto v triathle, A.
Lichancová 2. miesto v triathle a 3.miesto v biathle.
c) MS juniorov:
- bez účasti pretekárov SR
3.Celkové hodnotenie juniorskej reprezentácie do 21 rokov:
V tejto kategórii sme mali predpoklad úspešnej kvalifikácie tímu dievčat na vrcholné
podujatia a na dobrý výsledok u juniorov chlapcov, nakoľko výsledky v predchádzajúcom roku
ukazovali na vzostup výkonnosti pretekárov tejto kategórie. Filip Lichanec však nesplnil očakávania
priemerným výkonom na MEJ. Družstvo dievčat, ktoré malo šance v súťažiach sa však rozpadlo
odchodom dvoch pretekárok ( E. Slančíková a E. Laštiaková) k iným športovým odvetviam už v máji
2016 a tak zostaka iba A. Lichancová. Vzhľadom na túto skutočnosť sme sa rozhodli radšej
prebudovať zloženie reprezentačných tímov vo všetkých kategóriách a tak sa sezóna v tejto kvekovej
kategórii iba “dopretekala”.
Pozitíva:
Najmä to, že sa zostávajúci pretekári dobre zhostili, po problémoch v tejto vekovej kategórii,
novej úlohy v seniorskom družstve (najmä A. Lichancová).
Negatíva:
Najmä nedostatočná práca v kluboch v tejto vekovej kategórii. Predovšetkým nedostatočný
počet pretekárov, aby sa vytvárala konkurencia a motivácia trénovať v primeranom kolektíve.
Ďalej vysoká finančná náročnosť spojená s nákladmi na prenájom tréningových priestorov, najmä v
jazde na koni a v šerme. Nedostatočný počet kvalitných sparing partnerov pre šerm. Ďalej neskorý
výber a špecializácia, individualizácia tréningu mladých talentovaných jedincov v kluboch.
Juniori do 19 rokov:
1. Hlavné úlohy:
Na základe výsledkov a postavenia najmä pretekárok – dievčat – tejto vekovej kategórie vo
svetovom rebríčku, bolo cieľom dosiahnutie dvoch finálových umiestnení u jednotlivcov na
vrcholných podujatiach a umiestnenie družstva sievčat do 10.m. na ME – U19 a MS - U19.
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2.Účasť na vrcholných podujatiach a dosiahnuté výsledky:
a) kvalifikačné podujatia na MSJ a MEJ:
“Medzinárodné majstrovstvá ČR U-19” Praha 05/2016 – Alica Lichancová 23.miesto, Katarína
Lazoríková 25. miesto
“Preteky OH nádejí” – Tata, Maďarsko 10/2016 – Alica Lichancová 17.miesto, Samuel Kyška 31.
miesto
b) ME juniorov U-19:
- bez účasti pretekárov SR
c) MS juniorov U-19:
- bez účasti pretekárov SR
3.Celkové hodnotenie juniorskej reprezentácie do 19 rokov:
Nakoľko sa odchodom dvoch pretekárok (E. Slančíková a E. Laštiaková) rozpadlo
reprezentačné družstvo a chlapci v tejto vekovej kategórii nedosahujú potrebnú výkonnosť, tak sa
táto veková kategória v tomto roku nevyhodnocovala, budovalo sa nové reprezentačné družstvo.
Pozitíva:
Najmä prístu k tréningu u A. Lichancovej a S. Kyšku. Najmä S. Kyška napriek problémovému
zraneniu (únavová zlomenina) sa dokázal zmobilizovať a opäťovne sa po náročnej regenerácii vrátiť
do tréningového procesu a štartovať na pretekoch OH nádejí.
Negatíva:
Práca v kluboch je nedostatočná, najmä komunikácia so zväzom. Je potrebné zamerať sa viac
na súťaže v biathle a triathle. Na základe výsledkov v týchto súťažiach včas diagnostikovať talent a do
ďalšieho špecializovaného tréningu v MP zaraďovať iba týchto vabraných jedincov. Zníži sa tak
finančná náročnosť zabezpečnia tréningu diciplín šerm, jazda. Toto umožní skvalitniť prípravu a včas
posunúť takýchto pretekárov do tréningu skupín reprezentačných družstiev. Skvalitni a najmä rozšíriť
súťaže v laser run-e v biathle a v triathle v tejto vekovej kategórii vatvorením dlhodobej súťaže pre
mládež.
Záverom by sme sa chceli v mene SZMP poďakovať pretekárom, trénerom a všetkým tým,
ktorí sa podielali na dosiahnutí výsledkov v tejto sezóne, na príprave a úspešnej reprezentácii SR a
moderného päťboja.

9. Ročná účtovná závierka
A. Zhodnotenie základných údajov
Slovenský zväz moderného päťboja dosiahol v roku 2016 záporný výsledok hospodárenia
– 54,00 EUR. Záporný výsledok hospodárenia bol dosiahnutým tým, že sa museli uhradiť storno
poplatky za zrušenie letenky a hotela z dôvodu zranenia pretekárky pred ME.
Výsledok hospodárenia bude zúčtovaný voči základnému imaniu, ako aj výsledok hospodárenia
minulých rokov.
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Výsledok hospodárenia:
Výnosy
Náklady
Výsledok hospodárenia

čiastka:
105 404,00
105 458,00
- 54,00

V roku 2016 SZMP prijal dotáciu zo štátneho rozpočtu v celkovej výške 104 955 EUR v nasledovnom
členení:
Predmet dotácie
Účel
Podprogram
Dotácia
Spolufinancovanie
Štátna športová
Športové odvetvia
Štátna športová
66 900,00
5%
reprezentácia a
rozvoj športových
odvetví
Výber a príprava
športových talentov
(SR a zahraničie za
rok 2016)
Športovci – A.
Lichancová a F.
Lichanec.- za
výsledok športovcov
– 2.m. mix štafeta na
ME
Tréner D. Poláček
ml.- za výsledok
športovcov – 2.m.
mix štafeta na ME

reprezentácia a rozvoj
športových odvetví

Športové odvetvia

Športovo talentovaná
mládež

37 500,00

5%

Odmeny športovcov za
výsledky v roku 2015 a
odmeny trénerov

Štátna športová
reprezentácia a rozvoj
športových odvetví

255,00

0%

Odmeny športovcov za
výsledky v roku 2015 a
odmeny trénerov

Štátna športová
reprezentácia a rozvoj
športových odvetví

300,00

0%

B. Prehľad výnosov podľa zdrojov a ich prehľad
Výnosy celkom za účtovné obdobie 2016
105 404,00 EUR nasledovne:
Text:
Zdroj financovania:
Prijaté príspevky
Vlastný
Dotácie
Verejný
Spolu

Čiastka:
449,00
104 955,00
105 404,00

C. Prijaté príspevky
Prijaté príspevky SZMP tvoria vlastný zdroj financovania činnosti. V roku 2016 predstavovali
výnosy vo výške 449,00 EUR nasledovne:
Prijaté príspevky:
Čiastka:
Členské príspevky
449,00
Spolu
449,00
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D. Dotácie
Z verejných prostriedkov dosiahol SZMP výnosy z dotácií 104 955,00 EUR v nasledovných
kategóriách:
Dotácie:
Čiastka:
Štátna športová reprezentácia
67 455,00
Športovo talentovaná mládež
37 500,00
Spolu
104 955,00

E. Osobitné výnosy
V účtovnom období 2016 SZMP nemal žiadne osobitné výnosy.
Osobitné výnosy:
Čiastka:
0
0
Spolu:
0

F. Náklady podľa jednotlivých kategórií
V účtovnom období 2016 mal SZMP náklady podľa jednotlivých druhov nasledovne:
Náklady:
Čiastka:
Spotreba materiál, nákupy
5788,00
Cestovné
1060,00
Služby
1484,00
Mzdové náklady
17 170,00
Osobitné náklady
79 719,00
Iné ostatné náklady
237,00
Spolu
105 458,00

G. Hlavné položky jednotlivých druhov nákladov
Spotreba materiál, nákupy
Športový materiál pre štátnu reprezentáciu
Administratívny materiál, réžia, sekretariát
Spolu

5 312,00
472,00
5 788,00

Cestovné
Cestovné – sekretariát, zasadnutia orgánov SZMP
Cestovné – organizácia domácich podujatí
Spolu

450.00
610,00
1 060,00

Služby
Nájmy
Telekomunikačné poplatky, internet
Poštovné
Poistenie
Doprava

78,00
578,00
128,00
243,00
195,00
9

Ostatné služby – personalistika, mzdy
Spolu

262,00
1 484,00

Mzdové náklady
Hrubá mzda – pracovné pomery
Hrubá mzdy - dohody
Zdravotné poistenie
Sociálne poistenie
Zákonné sociálne náklady
Spolu

11 535,00
1 260,00
1 154,00
3 155,00
66,00
17 170,00

Osobité náklady
Členské príspevky UIPM, KŠZ SR
Zasadnutia realizačných tímov RD
Príprava, sústredenia, výjazdy RD
Účasť na MS, ME
Účasť na kvalifikačných podujatiach v zahraničí
Lekárske prehliadky
Kontrolné zrazy, príprava RD a domáce súťaže
Ocenenie športovcov a trénerov za výsledky
M – SR dospelí a mládež
Refakturácia nákladov na prípravu mládeže v ÚTM
Preteky OH nádejí
Pohárové súťaže mládeže
Spolu

810,00
176,00
10 968,00
13 314,00
5 587,00
55,00
4 613,00
555,00
1 625,00
40 132,00
750,00
1 134,00
79 719,00

Iné ostatné náklady
Bankové poplatky, vedenie účtu
Spolu

237,00
237,00

H. Zoznam fyzických a právnických osôb, ktorým SZMP poskytol prostriedky z rozpočtu
prevyšujúce čistku 5 000 EUR a účel ich použitia
Názov
Dušan Poláček
Športový klub Raja
Banská Bystrica
Športový klub
moderný päťboj
Banská Bystrica
Športový klub Grafon
Liptovský Mikuláš
Magyar őttussa

Sídlo

IČO

Horný dvor 31,
Bernolákovo
Poľná 139, Banská Bystrica

Účel
Mzda – pracovný pomer

42307082

Podháj 28, Banská Bystrica

37822837

Refakturácia nákladov za
prípravu mládeže v klube
Refakturácia nákladov za
prípravu mládeže v klube

Tranovského 19, Liptovský 37804120
Mikuláš
Istvánmezei út. 1-3,

Refakturácia nákladov za
prípravu mládeže v klube
Príprava
reprezentácie,
10

szővetség

Budapest, Hungary

Šerm – CZ exclusive
dealer for fencing
eqipment

Praha, Česká republika

sústredenia
Účasť na kvalifikačných
podujatiach
Účasť na pretekoch OH
nádejí
Účasť
na
pretekoch
svetového pohára
Nákup
šermiarského
material a vybavenia pre
prípravu v kluboch

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
Rozdiel oproti
predchádzajúce predchádzajúcemu
účtovné obdobie
ÚO
A.NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU 001 12 623
23 447
10 824
1. Dlhodobý nehmotný majetok
002
477
- 477
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
008
477
- 477
2. Dlhodobý hmotný majetok
009 12 623
22 969
- 10 346
Samostatne hnuteľné veci a súbory
013
9367
- 9367
Drobný dlhodobý hmotný majetok
017 12 623
13 603
- 980
B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU
029 219
52
167
4. Finančné účty
051 219
52
167
Bankové účty
053 219
52
167
MAJETOK SPOLU
060 12 842
23 499
- 10 657
Úbytok, rozdiel majetku oprori bezprostredne predchádzajúcemu ÚO bol spôsobený vyradením z
evidencie nepotrebného a poškodeného majetku zakúpeného v rokoch 1995 – 1999.

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

A.VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA
MAJETKU SPOLU

061

-

277

1. Imanie a peňažné fondy

062
063
072

-

313
313
90

Základné imanie

3. Nevysporiadaný výsledok
hospodárenia minulých rokov

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie
- 223
-

313
313

Rozdiel oproti
predchádzajúcemu
ÚO
54
0
0

11

4. Výsledok hospodárenia za účtovné
obdobie

073

B. CUDZIE ZDROJE SPOLU

074
079
080
104

2. Dlohodobé záväzky
Záväzky sociálneho fondu

VLASTNÉ A CUDZIE ZDROJE
SPOLU

-

54

90

36

496
496
496
219

429
429
429
206

67
67
67
13
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