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Legislatívny rámec pre výročnú správu 

Občianske združenie má povinnosť auditu podľa § 9 zákona č.440/2015Z.z. o športe v znení 
neskorších predpisov a preto má aj povinnosť vyhotoviť výročnú správu tohto zákona.  

Táto výročná správa podlieha tiež overeniu audítorom do šesť mesiacov od skončenia účtovného 
obdobia. Táto výročná správa bude elektronicky uložená do registra účtovných závierok tak, ako to 
ustanovuje § 23 ods. 2 a § 23b ods. 4 zákona o účtovníctve. 
 

Obsah výročnej správy: 

1. Identifikačné údaje, 
2. Vývoj účtovnej jednotky a prehľad vykonávaných činností a projektov, prehľad 

dosiahnutých športových výsledkov, 
3. ročná účtovná závierka, zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnutých a výrok 

audítora k ročnej účtovnej závierke, 
4. prehľad výnosov podľa zdrojov a ich pôvodu, 
5. meno, priezvisko fyzických osôb a názov, sídlo a identifikačné číslo právnických osôb, 

ktorým športová organizácia poskytla zo svojho rozpočtu prostriedky prevyšujúce v súčte 
sumu 5 000 eur a účel, na ktorý boli tieto prostriedky určené, 

6. prehľad nákladov športovej organizácie a osobitne prehľad nákladov na prevádzku 
športovej organizácie,  

7. stav a pohyb majetku a záväzkov, 
8. návrh najvyššieho orgánu na vysporiadanie výsledku hospodárenia 
9. zmeny vykonané v zakladajúcom dokumente a iných predpisoch, 
10. Zloženie orgánov, 

1) Identifikačné údaje– základné informácie 
 

Názov: Slovenská kanoistika 

IČO: 50 434 101 
DIČ: 2120383793 

Adresa sídla: Junácka 6 

Register MV SR: VVS/1-900/90-49141 

Štatutár občianskeho združenia: Ivan Cibák, Robert Petriska, Richard Galovič 

Webové sídlo, mail: www.canoe.sk, canoe@canoe.sk 

 
Štatutárnym orgánom občianskeho združenia Slovenská kanoistika je prezident. Občianske 
združenie nemá povinnosť ani dobrovoľne nezriadila dozornú radu. Činnosť občianskeho združenia 
upravujú Stanovy občianskeho združenia. 

 
Identifikačné údaje – doplňujúce informácie 
 

Výsledok hospodárenia 2018 85 503,- € 

Priemerný počet zamestnancov 15 

Hlavná činnosť Športové činnosti, organizovanie športových 
podujatí 

http://www.canoe.sk/
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Účtovným obdobím občianskeho združenia je kalendárny rok. Občianske združenie nemá odštepný 
závod ani organizačnú zložku v tuzemsku. Občianske združenie nevlastní obchodný podiel v inom 
občianskom združení, ani nie je vlastnená iným občianskym združením. 
 

2) Vývoj účtovnej jednotky a jej činnosti 
 

Slovenská kanoistika je občianske združenie podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní 
občanov v znení neskorších predpisov, združujúce fyzické osoby a právnické osoby zastúpené 
športovými klubmi a oddielmi, ktorých hlavnou činnosťou je vykonávanie a podpora kanoistiky, 
vodnej turistiky a ďalších kanoistických aktivít (ďalej len kanoistiky) a sú zriadené ako samostatné 
právnické osoby so sídlom v Slovenskej republike. 

Sekcie sú základnými zložkami Slovenskej kanoistiky bez právnej subjektivity. Sekcie 
Slovenskej kanoistiky združujú všetky oddiely a kluby a zastupujú ich v riadiacich orgánoch 
Slovenskej kanoistiky. Slovenská kanoistika sa skladá z dvoch sekcií, a to Sekcie divokých vôd  - 
slalom, zjazd, freestyle, morské kajaky a Sekcie hladkých vôd - rýchlosť, maratón, parakanoe, dračie 
lode, kanoe pólo. 

Slovenská kanoistika vzniká ako priamy a bezvýhradný nástupca Slovenskej kanoistickej 
asociácie, Slovenského zväzu kanoistiky na divokej vode a Slovenského zväzu rýchlostnej kanoistiky. 

Stanovy Slovenskej kanoistiky boli schválené prípravným výborom dňa 27. 6. 2016, upravené 
a schválené konferenciou Slovenskej kanoistiky dňa 16. 3. 2017 a následne na podnet Hlavnej 
kontrolórky športu opätovne upravené a schválené konferenciou Slovenskej kanoistiky dňa 19. 9. 
2017. Ministerstve vnútra SR zobralo zmenu na vedomie 29. 9. 2017. 

Poslaním Slovenskej kanoistiky je najmä 

1) Všestranná podpora rozvoja kanoistiky na území Slovenskej republiky a vytváranie 
podmienok pre činnosť jej členov.  

2) Organizovanie športovej prípravy a telesnej výchovy mládeže smerujúcej k 
reprezentácii Slovenskej republiky, umožnenie športovania všetkých vekových skupín a 
zabezpečenie doplnkového vzdelávania. 

3) Vytváranie podmienok pre rozvoj športových odvetví kanoistického športu na území 
Slovenskej republiky, zastrešené Medzinárodnou kanoistickou federáciou a Európskou kanoistickou 
asociáciou (International Canoe Federation – „ICF“; European Canoe Association – „ECA“), a to 
najmä v olympijských disciplínach rýchlostnej kanoistiky a vodného slalomu, ďalej v kanoistickom 
maratóne, v zjazde a šprinte na divokej vode a ostatných kanoistických odvetviach. 

4) Zastupovanie, ochrana a presadzovanie záujmov kanoistiky vo vzťahoch k orgánom 
verejnej správy, medzinárodným a iným športovým organizáciám, ktorých je členkou. 

5) Navrhovanie športových reprezentantov na zaradenie do rezortných športových 
stredísk. 

6) Zaraďovanie športovcov do zoznamu talentovaných športovcov podľa výkonnostných 
kritérií určených predpisom Slovenskej kanoistiky. 

7) Vedenie a každoročné zverejňovanie zoznamu talentovaných športovcov, ktorý 
obsahuje údaje v rozsahu § 80 ods. 2 písm. a), b), f), k), n) až q) zákona 440/2015 o športe. 

8) Metodické riadenie a usmerňovanie prípravy talentovaných športovcov. 
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9) Organizovanie a riadenie celoštátnych a iných súťaží, alebo ich organizovaním a 
riadením poveruje inú športovú organizáciu. 

10) Schvaľovanie podmienky účasti športovej organizácie v súťaži podľa  Čl. 2, bod 9 a 
udeľuje športovej organizácii právo na účasť v nej na základe ich splnenia. 

11) Vedenie zoznamu športových reprezentantov, ktorý obsahuje údaje v rozsahu podľa 
§ 80 ods. 2 písm. a), b), f), k), n) až q) zákona 440/2015 o športe. 

12) Určovanie druhov športových odborníkov pre kanoistiku vrátane odbornej 
spôsobilosti vyžadovanej na vykonávanie odbornej činnosti v športe, zabezpečovaním ich odbornej 
prípravy a overovaním ich odbornej spôsobilosti. 

13) Oceňovanie športovcov, ktorí dosiahli mimoriadne športové výsledky vo vrcholovom 
športe a osobností, ktoré sa zaslúžili o propagáciu a rozvoj kanoistiky. 

14) Uznávanie odbornej kvalifikácie športových odborníkov, ak sa na uznanie príslušnej 
odbornej kvalifikácie nevzťahuje osobitný predpis. 

15) Podpora výstavby športovej infraštruktúry. 

16) Zabezpečovanie účasti združených športovcov a rozhodcov na medzinárodných 
súťažiach usporiadaných ICF a ECA. 

17) Podpora rozvoja a prosperity a ochrany členských kanoistických klubov a oddielov. 

18) Získavanie a rozdeľovanie finančných prostriedkov z verejného aj súkromného 
sektoru ako i z vlastnej činnosti pre jednotlivé odvetvia kanoistiky, členské oddiely a kluby a na 
činnosť Slovenskej kanoistiky. 

19)  Prijímanie, implementovanie a realizovanie pravidiel Svetového antidopingového 
programu, opatrení proti manipulácií priebehu a výsledkov súťaží, dodržiavanie fair play a iných 
pravidiel a opatrení proti negatívnym javom v športe vyplývajúce z medzinárodných predpisov a 
rozhodnutí. 

 

PROJEKTY SLOVENSKEJ KANOISTIKY 

1. Príspevok podľa § 68 Zákona o športe v sume 2 052 781 eur z podprogramu 026 02 sa poskytuje 
v členení 

- bežné transfery v sume 1 961 681 eur 
- kapitálové transfery (lode, vlek, posilňovacie a regeneračné zariadenia, katamaran, 

kontajner) v sume 91 100 eur 
Prijímateľ je povinný použiť celú sumu na nasledovný účel plnenia: 
a. minimálne 15 % na šport mládeže s jeho príslušnosťou, a to pomerne medzi športové kluby 

podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov v individuálnych športoch alebo podľa 
počtu súťažiacich družstiev do 23 rokov v kolektívnych športoch minimálne v sume 
307 917,15  eur 

b. minimálna na 20 % na rozvoj talentovaných športovcov (bežné transfery) minimálne 
v sume 410 556,20 eur 

c. minimálne 25 % na športovú reprezentáciu minimálne v sume 513 195,25 eur 
d. maximálne 15 % na výdavky na správu a prevádzku minimálne v sume 307 917,15 eur 
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2. Prostriedky v sume 50 000 eur sa poskytnú v rozpočtovom roku 2018 na účel podľa § 75 ods. 1 
písm. c) ZoŠ - organizovanie významnej súťaže, ktorej organizovanie medzinárodná športová 
organizácia podmieňuje garanciou štátu, na území ktorého sa má významná súťaž uskutočniť. 
Na súťaž: 1.kolo Svetového pohára ICF (SP), Areál vodného slalomu Ondreja Cibáka, Liptovský 
Mikuláš 
  

3. Dotácia sa poskytuje na Účel: "Finančné odmeny pre športovcov za výsledky dosiahnuté v roku 
2017 a pre trénerov mládeže za dosiahnuté výsledky a za celoživotnú prácu s mládežou" v sume 
17 244,00 eur, v členení: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4. Príspevok podľa § 75 ods. 4 Zákona o športe sa poskytuje vo forme bežných transferov v sume 
631 250 eur z podprogramu 026 03.Prijímateľ je povinný použiť príspevok výlučne na účel 
zabezpečenia športovej prípravy športovcov zo zoznamu športovcov top tímu v členení: 
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4. 1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 12. apríla 2018 zmluvu č. 0323/2018/SŠSŠ o podpore národného 
športového projektu v roku 2018. V súlade s Článkom 8 ods. 3 Zmluvy sa zmluvné strany dohodli na 
uzavretí dodatku č. 1, predmetom ktorého je zmena: 
a) výšky a špecifikácie Príspevku, b) členenia účelu príspevku. 
 
Príspevok podľa § 75 ods. 4 Zákona o športe sa poskytuje vo forme bežných transferov v sume 908 
388 eur z podprogramu 026 03.Prijímateľ je povinný použiť príspevok výlučne na účel zabezpečenia 
športovej prípravy športovcov zo zoznamu športovcov top tímu v členení: 

 

 
 
Prehľad najvýznamnejších športových výsledkov  
 
Príloha 1 – Výsledky Slovenskej kanoistiky za rok 2018 
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3) Ročná účtovná závierka 
 
 
 

SÚVAHA 
Vybrané ukazovatele o majetku a záväzkoch 

 

STRANA AKTÍV SÚVAHY 
(netto aktíva v celých eurách) 

ROK 2018 

MAJETOK SPOLU 543 212 

A. Neobežný majetok 369 170 
A.1 Dlhodobý nehmotný majetok            0 

A.II Dlhodobý hmotný majetok 362 531 

A.III Dlhodobý finančný majetok     6 639 

B. Obežný majetok   98 942 

B.I Zásoby        760 

B.II Dlhodobé pohľadávky     4 220 

B.III Krátkodobé pohľadávky     
B.IV Krátkodobý finančný majetok  

B. V Finančné účty   93 962 

C. Časové rozlíšenie   75 100 

 
 

STRANA PASÍV SÚVAHY 
(údaje v celých eurách) 

ROK 2018 

VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY SPOLU  543 212 

A. Vlastné imanie  246 428 

A.1 Základné imanie  242 715 
A.II Emisné ážio  

A.III Ostatné kapitálové fondy  
A.IV Zákonné rezervné fondy  

A.V Ostatné fondy zo zisku  

A.VI Oceňovacie rozdiely z precenenia  
A.VII Výsledok hospodárenia minulých rokov - 81 790 

A. VIII Výsledok hospodárenia bežného roku po zdanení   85 503 
B. Záväzky   99 867 

B.I Dlhodobé záväzky         449 

B.II Dlhodobé rezervy      
B.III Dlhodobé bankové úvery  

B. IV Krátkodobé záväzky   95 735 
B.V Krátkodobé rezervy     3 683   

B.VI Bežné bankové úvery  

B.VII Krátkodobé finančné výpomoci  

C. Časové rozlíšenie  196 917 
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4) Prehľad výnosov podľa zdrojov a ich pôvodu 
 

 

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 
Vybrané ukazovatele o výsledku hospodárenia 

 
(údaje v celých eurách) ROK 2018 

ČISTÝ OBRAT  

Výnosy z hospodárskej činnosti spolu  
I. Tržby z predaja tovaru  

II. Tržby z predaja vlastných výrobkov  
III. Tržby z predaja služieb           850 

IV. Zmena stavu zásob vlastnej výroby  
V. Aktivácia  

VI. Tržby z predaja investičného majetku a zásob  

VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti    171 337 

Náklady na hospodársku činnosť spolu  

A. Náklady na obstaranie predaného tovaru  
B. Spotreba materiálu, energie a neskladovateľné 
dodávky 

   414 981 

C. Opravné položky k zásobám  
D. Služby 2 304 000 

E. Osobné náklady    211 034 
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému majetku      64 393 

H. Zostatková cena predaného majetku a zásob  

J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť    116 116 
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti  

Výnosy z finančnej činnosti  

Náklady na finančnú činnosť  

Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti  

Celkový výsledok hospodárenia pred zdanením      85 665 

Daň z príjmov splatná          162 

Daň z príjmov odložená  
CELKOVÝ VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA PO ZDANENÍ     85 503 

 
 
Výrok audítora k účtovnej závierke: 
 
Podľa nášho názoru priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie 
organizácie k 31.12.2018, výsledku hospodárenia a peňažných tokov za rok končiaci sa k uvedenému 
dátumu podľa Medzinárodných štandardov finančného výkazníctva (IFRS) v znení prijatom 
Európskou úniou. 
 
b) Informácie o udalostiach osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia. 
Občianske združenie neidentifikovalo žiadne významné následné udalosti (do dňa podpísania 
výkazov účtovnej závierky). 
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5) Zoznam fyzických a právnických osôb, ktorým bolo poskytnuté v úhrne minimálne 
5.000,- Eur   
Príloha 2 
 

6) Prehľad nákladov občianskeho združenia 
 
Čerpanie a vyúčtovanie finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu 
v oblasti športu v roku 2018  
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Prehľad nákladov na prevádzku sekretariátu: 
  ROZPOČET  Čerpanie  

Telekomunikácie (mobily)             2 400,00                      2 504,33    

Prenájom priestorov           17 500,00                    15 248,77    

Kancelárske potreby             1 400,00                      1 436,57    

Stravné lístky              3 700,00                      5 151,24    

Poštovné služby + notárske a bankové poplatly             1 000,00                      1 054,92    

Výbava kancelárií             2 000,00      

Kniha jázd             2 000,00                      1 714,55    

Náklady zamestnanci sekretariátu        166 600,00                 164 518,05    

Odmena pre Hlavného kontrolóra             6 000,00      

Účtovníctvo           12 000,00                      9 904,60    

audit             2 000,00                      3 576,00    

Réžia vozidiel sekretariátu            12 000,00                    10 343,42    

Zasadnutia orgánov SKA                500,00                         753,64    

Internetové služby             3 000,00                      3 264,24    

Propagácia SK             7 000,00                         681,00    

Poplatky federáciám             1 400,00                      1 500,00    

Diplomacia             6 000,00                      2 897,27    

Vyhlásenie Kanoista roka           30 000,00                    26 522,88    

Rôzne             4 000,00                      2 286,46    

Rezerva             1 500,00      

SPOLU        282 000,00                 253 357,94    
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7) Stav a pohyb majetku a záväzkov 
 
Dlhodobý nehmotný a dlhodobý finančný majetok  
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Dlhodobý hmotný majetok 

 
 
Informácia o pohľadávkach: 

 
 
Informácia o záväzkoch: 
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8) Návrh najvyššieho orgánu na vysporiadanie výsledkov hospodárenia 
Najvyšší orgán – Konferencia Slovenskej kanoistiky nezaujala stanovisko k riešeniu výsledkov hospodárenia, 
ktoré sa tým v aktuálnom stave prenášajú do ďalších období 
 

9) Zmeny vykonané v zakladajúcom dokumente a iných predpisoch 
V roku 2018 sa Konferencia Slovenskej kanoistiky neuzniesla na žiadnych zmenách v zakladajúcom 
dokumente ani iných základných predpisoch. 
 
 

10) Zloženie orgánov Slovenskej kanoistiky  

Členmi prezídia Slovenskej kanoistiky pre obdobie 2017-2021 sú: 

 
Prezident     Ivan Cibák 
Predseda sekcie divokých vôd (SDV)  Mgr. Richard Galovič 
Predseda sekcie hladkých vôd (SHV)  PaedDr. Robert Petriska 
SDV      Róbert Orokocký 
SDV      Richard Grigar 
SHV      PhDr. Ľubomír Nebeský 
SHV      Milan Oršula 

Výkonný výbor sekcie hladkých vôd (2016 - 2020): 

1. PaedDr. Robert Petriska – predseda sekcie hladkých vôd 
2. Marian Tesárik – podpredseda  
3. PhDr. Ľubomír Nebeský, PhD. 
4. Mgr. Ladislav Belovič 
5. Martin Zgančík 
6. Mgr. Andrej Wiebauer 

 

Výkonný výbor sekcie divokých vôd (2016 - 2020): 

1. Richard Galovič - predseda sekcie divokých vôd 
2. Róbert Orokocký - predseda komisie vrcholového športu 
3. Richard Grigar - predseda komisie klubov a vzdelávania 
4. Peter Murcko - predseda komisie mládeže 
5. Peter Šoška - predseda ekonomickej komisie 
6. Igor Ižo - predseda súťažnej komisie a komisie rozhodcov (odstúpil 31. 12. 2018) 
7. Peter Slašťan - predseda komisie pre neolympijské disciplíny (odstúpil 11. 9. 2018) 
8. Alexander Slafkovský ml. - zástupca športovcov 

 

Disciplinárna komisia 

Disciplinárna komisia rieši a rozhoduje o disciplinárnych priestupkoch. 

Zloženie: 

Ľubomír Nebeský, Peter Murcko , Igor Ižo (odstúpil 31. 12. 2018) 
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