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ČLENSKÁ ZÁKLADŇA  

Slovenská golfová asociácia v priebehu roku 2022 evidovala celkovo 9274 individuálnych 
domovských členov. V roku 2022 pribudlo 583 nových registrovaných hráčov, súčasne však 
zanikla k 31.12. registrácia 676 hráčom.  

 Počet 
členov  

Zmena 
počtu  

Percentuálna 
zmena 

2022 9274 239 2,6 
2021 9035 608        7,2 
2020 8427   

 

 

Na Slovensku sa nachádza štrnásť 9-jamkových golfových rezortov, sedem 18-jamkových 
golfových rezortov, dva 27-jamkové  golfové rezorty a jeden 36-jamkový golfový rezort. 
Bohužiaľ prevádzku ukončilo ihrisko Carpatia Bratislava. Spolu to je dvanásť 18-jamkových 
ihrísk. 
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Štruktúra členskej základne 
Pohlavie  Vek  Výkonnosť 

Ženy 31%  Do 23 rokov 15%  PRO 1% 
Muži 69%  24 – 49 rokov 46%  HCP < 0 1% 
   50 a viac 39%  HCP 0 – 4.4 1% 
      HCP 4.5 – 11.4 5% 
      HCP 11.5 – 18.4 12% 
      HCP 18.5 – 26.4 18% 
      HCP 26.5 - 36 16% 
      HCP 36.1 - 54 43% 
      Bez HCP 3% 
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PREZÍDIUM SKGA 

Prezídium v roku 2022 pracovalo v zložení: 

Rastislav Antala — prezident 

Miroslav Rusnák — viceprezident 

Martin Munka — viceprezident 

Vladimír Balogh — člen 

Pavol Bielik – člen 

Zuzana Kamasová — člen 

Radomír Holečka – člen 

Michal Novotný — člen 

Michal Paška – člen 

 

Prezídium zasadalo spravidla jedenkrát mesačne, zápisnice zo zasadnutí prezídia sú k 
dispozícii na sekretariáte a sú pravidelne zverejňované na webovom sídle SKGA. Zasadnutia 
prezídia sa zúčastňoval aj generálny sekretár, sekretárka a predseda revíznej komisie 
(kontrolór). Maximum zasadnutí sa konalo priamo v kluboch a rezortoch pre bližší kontakt s 
členmi. 

Slovenská golfová asociácia plnila v roku 2022 úlohy národného športového zväzu podľa 
zákona o športe, vrátane podpory športu mládeže, rozvoja talentovaných športovcov a 
zabezpečovania športovej reprezentácie. Funkciu kontrolóra SKGA podľa zákona o športe 
v roku 2022 zastávala Alica Fisterová. 

SKGA v spolupráci s golfovými klubmi organizovala turnaje SKGA TOUR, SKGA junior TOUR, 
SKGA MID-AM SENIOR TOUR, Túru olympijských nádejí (TON), regionálne TON a Národnú 
golfovú ligu (NGL).  

V roku 2022 sa uskutočnili aj všetky majstrovské podujatia - Majstrovstvá SR na rany, 
Majstrovstvá SR na jamky, Majstrovstvá SR družstiev, Majstrovstvá SR juniorov, Majstrovstvá 
SR seniorov, Majstrovstvá SR žiakov, Majstrovstvá SR stredných škôl a Majstrovstvá Mid-Am. 
SKGA ďakuje golfovým klubom za poskytnutie ihrísk a spoluprácu pri organizovaní turnajov. 

SKGA zabezpečovala športovú reprezentáciu SR, aktivitám reprezentácie sa s ohľadom na jej 
význam venuje samostatná časť tejto správy. Naši hráči úspešne reprezentovali Slovensko, 
pričom chceme vyzdvihnúť najmä výkony chlapcov na ME chlapčenských tímov do 18, ktorí 
postúpili do divízie 1.   

Webová stránka www.skga.sk je naďalej využívaná ako hlavný informačný kanál SKGA vo 
vzťahu k verejnosti, ako aj vo vzťahu k členom SKGA.  

Informácie sme sa snažili šíriť hlavne cez informačné kanály sociálnych sietí viď grafy ďalej.  

 

 

http://www.skga.sk/
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Facebooková stránka SKGA mala ku dňu 31.12.2022 4.083 sledovateľov.  

 

Facebooková stránka Hrajgolf.sk mala ku dňu 31.12.2022 1.900 sledovateľov. 

 

Webová stránka www.hrajgolf.sk je určená pre „negolfovú“ verejnosť a sú na nej základné 
informácie pre záujemcov o golf. V decembri fungovala ako rozdeľovník pre záujemcov z 
radov negolfovej verejnosti v rámci kampane v spolupráci s RTVS. 

Propagáciu golfu v RTVS sme realizovali vo forme televízneho spotu na Jednotke 
a prostredníctvom rozhlasových spotov v období  9.6. - 30.6.2022.  

Pre jarnú komunikáciu sme nechali vyrobiť nový videospot.  

Začali sme rokovania s televíznou stanicou JOJ ŠPORT o strednodobej komunikácii golfu.  

SKGA pokračovala v existujúcej spolupráci v oblasti reklamy a poskytovania tovarov a služieb 
s jej reklamnými a produktovými partnermi. Súčasne rokovala s novými potenciálnymi 
partnermi pre spoluprácu, s cieľom vo vyššej miere zabezpečiť zdroje na financovanie 
existujúcich i nových projektov SKGA.  

SKGA pravidelne komunikovala s predstaviteľmi MŠVVaŠ SR, s cieľom koordinovať svoje 
aktivity tak, aby boli v súlade s legislatívnymi požiadavkami pre čerpanie štátneho 
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príspevku. Taktiež spolupracovala s predstaviteľmi Slovenského olympijského a športového 
výboru, Národného športového centra a Slovenským paralympijským výborom s cieľom získať 
podporu pre golf.  

Prezídium SKGA v roku 2022 udelilo 1 licenciu A pre trénerov, 3 licencií B pre trénerov, 5 
licencií C pre trénerov, 16 licencií D pre trénerov a 5 licencií C pre inštruktorov.  

Prezident SKGA a generálny sekretár SKGA počas roku 2022 osobne navštevovali golfové 
kluby a asociácie na Slovensku, s cieľom informovať sa o aktuálnych otázkach golfového 
diania na Slovensku.  

SKGA sa ako člen European Golf Association (EGA) zúčastňovala v priebehu roka aktívnej 
komunikácie s EGA a jej členmi. Zasadnutie valného zhromaždenia EGA sa v novembri 2022 
uskutočnilo v Ríme. 

Ako členský subjekt R&A sme počas roka aktívne komunikovali s ich predstaviteľmi. Išlo 
najmä o oblasť (a) pravidiel a ich pripravovanej novelizácie, (b) súťaží a prípravy, 
koordinácie a organizovania prestížnej St Andrews Trophy a ( c) výhľady na povahu podpôr 
pre rok 2023. 

V prvom kvartáli roku 2022 SKGA v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 intenzívne 
komunikovala s relevantnými autoritami verejnej moci s cieľom zabezpečiť možnosť výkonu 
športovej činnosti pre golf. Súčasne svojim členom poskytovala čo najvčasnejšie informácie 
o možnostiach vykonávať športovú činnosť.  

V roku 2022 prezídium SKGA schválilo nové vnútorné predpisy alebo schválilo zmenu 
existujúcich vnútorných predpisov:  

● Zmena smernice HCP 2022; 
● Zmena propozícii ŠTK 2022;   
● Zmena pravidiel amatérskeho štatútu 2022;   
● Podmienky pridelenia CTM 2022. 
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KOMISIE 

Počas roku 2022 zasadali aj pracovné komisie SKGA (športovo-technická komisia, komisia pre 
mládež, normovacia komisia, trénersko-metodická komisia, komisia pre reprezentáciu, 
legislatívna komisia, komisia pre digitalizáciu), ktoré sú poradnými orgánmi prezídia. 
Prezídium informácie z jednotlivých komisií a obsah diskusií ich členov zvažuje pri svojom 
rozhodovaní. Členstvo v komisiách je otvorené zástupcom všetkých riadnych i pridružených 
členov SKGA. 

V komisiách SKGA v roku 2022 pôsobili títo členovia:

Športovo-technická a rozhodcovská 
komisia: 
Predseda:  
Rastislav Michalák 

Členovia:   
Timotej Mikunda, Kamil Búzek, Igor 
Taraba, Jozef Fecko, Martin Richter, 
Roman Kianička, Adam Sándor 

Komisia pre reprezentáciu: 
Predseda:  
Zuzana Bieliková 

Členovia:   

Kamil Drocár, Dušan Bohňa, Milan Rác, 
Jaroslav Lacuška, Dušan Ježík, Maroš 
Ďurík, Katarína Chovancová 

 

Normovacia komisia: 
Predseda:  
Igor Taraba 

Členovia:   
Roland Hnilica, Anton Zelenaj, Michal 
Štefík 

Legislatívna komisia: 
Predseda:  
Tomáš Stoklasa 

Členovia:   
Andrej Leontiev, Ján Kutan, Peter Šuba 

 

 

 

 

 

Komisia pre mládež: 
Predseda:  
Ľubomír Labanc 

Členovia:   

Tomáš Krištof, Marek Krajčík, Jiří Frolka, 
Dušan Ježík, Ján Kudláč, Peter Stašek, 
Miroslav Rusnák, Marek Dragula 

Trénersko-metodická komisia: 
Predseda:  
Peter Petrovič 

Členovia:   
Anton Zelenaj, Martin Suchánek, Ján 
Keher, Oľga Prachářová 

Komisia pre digitalizáciu: 
Predseda:  
Ján Kudláč 

Členovia:   
Ľubomír Labanc, Stanislav Čekovský, 
Patrik Hudák, Richard Hrabčák 

Disciplinárna komisia: 
Predseda:  
Rastislav Michalák 

Podpredseda: 
Radomír Holečka 

Člen:   
Peter Kadlíček  

Revízna komisia: 
Predseda:  
Alica Fisterová 

Členovia:   
Maroš Očadlík, Ján Spura
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ZMENY V ZLOŽENÍ ORGÁNOV 

V roku 2022 neboli žiadne zmeny, členovia prezídia pracovali v nasledovnom zložení: 
Rastislav Antala, Miroslav Rusnák, Martin Munka, Pavol Bielik, Vladimír Balogh, Zuzana 
Kamasová, Radomír Holečka, Michal Novotný a Michal Paška.  
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SPRÁVA O ČINNOSTI ŠTK SKGA ZA ROK 2022 

Komisia ŠTK pracovala v roku 2022 v zložení: 

Predseda: Rastislav Michalák 

Podpredseda: Timotej Mikunda 

Členovia: Kamil Búzek, Igor Taraba, Adam Sándor, Jozef Fecko, Martin Richter, Roman 
Kianička 

 

Rok 2022 bol z pohľadu kalendára turnajov a množstva podujatí veľmi bohatý a náročný, na 
druhej strane zrušenie covid obmedzení výrazne zjednodušilo prípravu podujatí a všetkých 
plánovaných akcií.  Školenie rozhodcov sa uskutočnilo v Hrubej Borši 17.3.2022. 

V priebehu roka bol spustený systém „Záujemca,“ ktorého cieľom je zaznamenať a zachytiť 
všetkých záujemcov o tzv. zelené karty, ktorí ukončia golfový kurz skúškou, ale nerozhodnú 
sa pre vstup do žiadneho klubu. Tento register má slúžiť ako databáza a úložisko údajov.  

Podujatia SKGA boli obohatené o nových reklamných partnerov, čo sa podpísalo na zlepšení 
servisu hráčom (Vöslauer, Pierre Baguete, Haberl, Gordana Glass a iní).  

Veľmi dôležitou zmenou oproti minulosti bolo spustenie národnej golfovej ligy, ktorá zahŕňa 
tri samostatné ligy – NGL Junior, NGL Mid Am Senior a NGL. 

MAJSTROVSKÉ SÚŤAŽE SKGA 2022 

Plnenie turnajového kalendára a organizačné zabezpečenie jednotlivých turnajov  
zabezpečoval riaditeľ turnajov Rastislav Michalák, v kategórii SENIOR a MID AGE v spolupráci 
s Timotejom Mikundom. Spolupracovali sme aj s externými rozhodcami. 

V roku 2022 sme v rôznych kategóriách výkonnostných hráčov organizovali nasledovné 
majstrovské turnaje: 

Turnaj Kategória Majster/ka 
Majstrovstvá SR v hre na 
jamky 

Ženy Matylda Krawczynska (Poľsko) 

Muži Lukáš Zušťák (Penati GC) 

Majstrovstvá SR v hre na 
rany /SLOVAK AMATEUR 
CHAMPIONSHIP/ 

Ženy Katarína Drocárová (GC Welten) 

Muži Matúš Kudláč (GC Welten) 

Majstrovstvá SR 
klubových  družstiev 

Ženy Penati Golf Club I 

Muži Penati Golf Club I 

Majstrovstvá SR v kategórii 
juniorov /SLOVAK JUNIOR 
AMATEUR CHAMPIONSHIP/ 

Juniorky (U21) Viktória Krnáčová (GŠK Trenčín) 

Juniori (U21) Lukáš Gabura (Penati GC) 

Dorastenky (U18) Alexandra Šulíková (Penati GC) 

Dorastenci (U18) René Bergendi (Penati GC) 

Kadetky (U16) Rebeca Ann Náhliková (GC Welten) 
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Kadeti (U16) Tomáš Šmiček (Golf Trnava) 

Majstrovstvá SR žiakov  Staršie žiačky (U14) Karolína Friedrichová (Golf Trnava) 

Starší žiaci (U14) Matias Masár (GC Pegas) 

Mladšie žiačky (U12) Olívia Grachová (Penati GC) 

Mladší žiaci (U12) Marek Albert Majerčák (Penati GC) 

Majstrovstvá SR v kategórii 
MID AM 

Ženy Barbora Dennerová (Penati GC) 

Muži Kamil Krajčovič (GK Hrubá Borša) 

Majstrovstvá SR v kategórii 
seniorov /SLOVAK SENIOR 
AMATEUR CHAMPIONSHIP/ 

Ženy  Eva Klačková (GK Tále) 

Muži Juraj Šitina (Pegas GC) 

Ženy Masters Katarína Opršalová (GC Welten) 

Muži Masters Vít Pavlovič (Red Oak GC) 

NGL Junior Zmiešaná Penati GC 

NGL Mid Sen Zmiešaná Sedin GC 

Národná golfová liga Zmiešaná Penati GC 

Pohár prezidenta SKGA Zmiešaná GC Trnava 

VÝKONNOSTNÉ TURNAJE SKGA 

Výkonnostné turnaje SKGA túry sa uskutočnili v nasledovných počtoch podujatí: 

● v kategórii juniorov - 5 trojdňových turnajov; 
● Túra olympijských nádejí by Rory Sabbatini - 8 turnajov;  
● v kategórii dospelých – 5 trojdňových turnajov;  
● v kategórii MID AM a senior – 5 dvojdňových turnajov. 

Aj v roku 2022 boli niektoré turnaje spájané, TON by Rory Sabbatini prebiehala spoločne 
s SKGA Tour a SKGA Junior Tour.  

V júli sa na ihrisku Penati Golf Resort uskutočnilo jedno z najvýznamnejších podujatí 
v histórii a na pôde slovenského golfu. Ešte nikdy sa podujatie St. Andrews Trophy (jamkové 
zápasy medzi top amatérskym mužským výberom  kontinentálnej Európy a výberom Veľkej 
Británie a Írska) neuskutočnilo tak ďaleko na východ od St. Andrews. Význam podujatia 
zdôraznila a osobná prítomnosť členov Royal & Ancient Golf Clubu v čele s kapitánom Petrom 
Forsterom. SKGA dostala veľa pozitívnych reakcií na organizáciu zo strany ako R&A a EGA. 

Veľmi dôležitým podujatím v roku 2022 boli aj národné golfové ligy, ktoré sa podarilo 
rozbehnúť v troch samostatných ligách: NGL Junior, NGL Mid Sen a Národná golfová liga. 
Napriek nižším počtom tímov v NGL a NGL Junior možno projekt hodnotiť ako zaujímavý 
a úspešný, s potenciálom do budúcnosti. 
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ČINNOSŤ ŠTK SKGA V ROKU 2022 

V priebehu roka sa uskutočnilo 9 zasadnutí komisie. ŠTK SKGA sa zamerala na riešenie týchto 
hlavných úloh: 

● golfové ligy, príprava a usporiadanie;  
● zavedenie a zmeny nového webu SKGA; 
● zavedenie live scoringu cez systém Golf Genius na top podujatiach, vrátane líg 
● prípravy na používanie systému Golf Genius na turnajoch SKGA, vrátane WHS systému 

a prihlášok a zápisov do databázy; 
● školenie o golfových pravidlách pre mládež z RTCTM; 
● zabezpečenie usporiadania, rozhodovania a technického zabezpečenia turnajov 

SKGA; 
● spustenie a úpravy modulu Záujemca (Zelená karta) pre elektronickú registráciu 

absolventov skúšky na získanie HCP 54, ktorí sa rozhodnú ostať dočasne, alebo trvalo 
bez klubovej príslušnosti; 

● spolupráca na príprave a priebehu St. Andrews Trophy; 
● príprava prekladu novej verzie golfových pravidiel, platných od 1.1.2023; 
● príprava kalendára a sezóny 2023; 
● príprava programu a prezentácie na školenia rozhodcov 2023; 
● príprava a vyslanie účastníkov na TARS 2023 v St. Andrews; 
● školenie a registrácia rozhodcov SKGA ako športových odborníkov, oprávnenia             

na podnikanie športových odborníkov. 
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SPRÁVA O ČINNOSTI KOMISIE PRE REPREZENTÁCIU ZA ROK 2022 

Reprezentačný realizačný tím pracoval v zložení:  

Člen prezídia zodpovedný za reprezentáciu: Zuzana Kamasová 

Tréner: Andrew Malley 

Manažér reprezentácie: Adam Šangala 

 

Komisia pre reprezentáciu SKGA pracovala v zložení:  

Predseda: Zuzana Bieliková  

Členovia: Milan Rác, Dušan Bohňa, Kamil Drocár, Dušan Ježík, Maroš Ďurík, Katarína 
Chovancová, Jaroslav Lacuška                     

DOKUMENTY A ADMINISTRATÍVA REPREZENTÁCIE 

Cieľom reprezentácie pre rok 2022 bolo pripraviť hráčov a hráčky na účasť a dosiahnutie čo 
najlepšieho výsledku na tímových a individuálnych majstrovstvách Európy v súčinnosti s 
reprezentačným trénerom. Vrcholom sezóny boli MS sveta tímov vo Francúzsku. Boli k tomu 
prispôsobené jednotlivé kroky reprezentácie, akými boli prípravné kempy na ihrisku Penati, 
kde štandardná príprava hráčov bola doplnená o analýzu biomechanických dát hráčov, časť 
tých prípravných kempov bola venovaná aj course managementu.  

REBRÍČEK 

Rebríček pre rok 2022 bol zautomatizovaný a je aktualizovaný na týždennej báze. Boli 
pripomienky k tomuto rebríčku hlavne čo sa týka nominácie na MS sveta v čoho dôsledku sa 
pripravuje na rok 2023 špeciálny nominačný rebríček. Boli zavedené samostatné rebríčky vo 
vekových kategóriách hráčov počínajúc mladšími žiakmi, končiac seniormi.  

SÚSTREDENIA 

V roku 2022 bolo realizované 1 sústredenie v Penati. Zameraním sústredenia bola príprava 
hráčov na tímové ME. Hráči boli rozdelení do skupín a každý hráč dostal individuálnu hodinu 
čo sa týka švihu (Andrew Malley), krátka hra (Samo Valuch) a putting (Miroslav Gordan). 
Tréneri zadali drilly reprezentantom, na ktorých mali pracovať pred začatím ME. Sústredenia 
sa zúčastnilo v Penati 15 hráčov. 

VÝJAZDY NA TURNAJE V OKOLITÝCH KRAJINÁCH 

Kvôli budgetu na rok 2022 nebolo možné zrealizovať výjazdy do okolitých krajín, hlavným 
dôvodom boli MS sveta, kde sme sa zúčastnili. 
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VYHODNOTENIE KRÁTKODOBÝCH CIEĽOV REPREZENTÁCIE ZA ROK 2022 

Účasť na European Olympic Hopes Trophy - cieľ - nebol stanovený 

Zloženie tímu:  

Hráči: Giulio Lovato, Tobias Munk, Patrik Dolinský, Martin Kellner, Laura Póšová, Rebecca 
Ann Náhliková, Linda Hain, Frederika Rychtáriková 

Advisor: Adam Šangala 

O účasti na turnaji bolo rozhodnuté na poslednú chvíľu a kvôli COVID – 19 sa turnaja mohli 
zúčastniť hráči U17. Postavili sme mladý, menej skúsený, tím, ale v konkurencii 5 krajín 
dievčatá skončili na skvelom 2. mieste a chlapci na výbornom 3. mieste. Celý rok hráči 
z tohto turnaja čerpali a výrazne sa zlepšili. 

Víťazmi turnaja boli u dievčat tím z Českej republiky a u chlapcov tím zo Slovinska. 

Výsledky sú v samostatnom dokumente. 

 

Účasť na ME chlapcov Divízia 2, cieľ – postup do 1. divízie ME 2023  

Hráči: René Bergendi, Andrej Chochol, Matúš Kudláč, Tobias Munk, Adam Benčík, Tomáš 
Šmiček ml. 

Advisory: Miroslav Gordan, Andrew Malley 

Cieľ chlapci s prehľadom splnili. Z pohľadu manažéra reprezentácie a aj z pohľadu 
reprezentačného trénera bol toto najúspešnejší výjazd tohto roka. Celý tím bojoval o každú 
loptu a podľa slov advisorov: „sa správali ako jeden hráč". Mali výbornú disciplínu a ku 
dokonalosti im chýbalo iba celkové víťazstvo, keď prehrali proti Belgicku vo finále.  

V kvalifikácii chlapci skončili na 2. mieste, následne v jamkovej hre porazili Estónsko 6 – 1 
a vo finále podľahli  Belgicku 2 – 5. 

Výsledky sú v samostatnom dokumente, prípadne na linku: 

https://www.ega-golf.ch/content/european-boys-team-championship-divison-2-
1#/competition/3564657/teammatchscores 

 

Účasť na European Girls‘ Team Championship - cieľ - nebol stanovený 

Hráčky: Alexandra Šulíková, Petra Babicová, Katarína Chynoranská, Dominika Sedmáková, 
Gaia Stančíková, Laura Pancurák 

Advisory: Oliver Gábor, Adam Šangala 

Tento turnaj nebol v pôvodnom pláne reprezentácie, napriek tomu bol na poslednú chvíľu 
stanovený cieľ Top 10, ktorý žiaľ nebol naplnený aj napriek veľkým očakávaním. Tím nebol 
vyrovnaný, keďže sme mali v tíme aj 2 hráčky na najvyššom Európskom leveli v kategórii, 

https://www.ega-golf.ch/content/european-boys-team-championship-divison-2-1#/competition/3564657/teammatchscores
https://www.ega-golf.ch/content/european-boys-team-championship-divison-2-1#/competition/3564657/teammatchscores
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ale zvyšok tímu nenaplnil očakávania. Naše hráčky potrebujú viac zahraničných skúseností, 
aby sa dokázali v budúcnosti presadiť na takom leveli turnaja.  

V kvalifikácii sme skončili na 18. mieste, následne v jamkovej hre sme v prvom kole narazili 
na tím Rakúska, ktorý sme vyhrali 3,5 – 1,5. V druhom zápase sme zvíťazili nad favorizovaným 
domácim tímom Islandu 3 – 2 a umiestnili sme sa na 16. mieste.  

Víťazkami turnaj bol tím Francúzska. 

Výsledky sú v samostatnom dokumente, prípadne na linku: 

https://www.ega-golf.ch/content/european-girls-team-championship-
0#/competition/3562232/roundrobin 

 

Účasť na ME žien, cieľ - umiestnenie do 14. miesta 

Hráčky: Michaela Vavrová, Antónia Zacharovská, Elena Mária Tarabová, Alexandra Maliková, 
Laura Póšová, Laila Hrindová 

Advisory: Adam Puchmelter, Rastislav Antala 

Na tento turnaj bol stanovený vysoký cieľ, ktorý sa nám nepodaril naplniť. Dôvodom bolo aj 
zranenie jednej z najlepších hráčok Slovenska, tesne pred výjazdom. Taktiež pri postavení 
dievčenského tímu U18 a ženského tímu nemáme dostatok kvalitných hráčok. Pri systéme 6 
členných tímov pri takej konkurencii nemáme šancu naplniť takéto vysoké očakávania. 

V kvalifikácii sme skončili na 20. mieste, následne v jamkovej hre sme narazili na tímy 
Slovinska a Belgicka, ktoré nás porazili. V záverečnom zápase sme remizovali s tímom Poľska 
2,5 – 2,5 a umiestnili sa na 20. mieste.  

Víťazkami turnaja bol tím Anglicka. 

Výsledky sú v samostatnom dokumente, prípadne na linku: 

https://www.ega-golf.ch/content/european-ladies-team-championship-
0#/competition/3561859/roundrobin 

 

Junior Open - cieľ - nebol stanovený 

Hráči: Giulio Lovato, Rebecca Ann Náhliková 

Advisor: Pavol Bielik 

Na tento turnaj sme dostali pozvánku na poslednú chvíľu. Pre Giulia Lovata aj Rebeccu Ann 
Náhlikovú to bola hlavne obrovská skúsenosť sa zúčastniť takéhoto turnaja. Giuliovi nevyšiel 
turnaj a nepodarilo sa mu prejsť cutom, nakoniec iba o jednu jedinú ranu. Rebecce sa viac 
darilo, prvý deň zahrala výborné kolo 74 rán, ale v druhý veterný deň zahrala 89, napriek 
tomu sa jej podarilo prejsť cutom. 

Víťazom turnaja sa stal Connor Graham zo Škótska. 

https://www.ega-golf.ch/content/european-girls-team-championship-0#/competition/3562232/roundrobin
https://www.ega-golf.ch/content/european-girls-team-championship-0#/competition/3562232/roundrobin
https://www.ega-golf.ch/content/european-ladies-team-championship-0#/competition/3561859/roundrobin
https://www.ega-golf.ch/content/european-ladies-team-championship-0#/competition/3561859/roundrobin
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Výsledky sú v samostatnom dokumente, prípadne na linku: 

https://www.randa.org/championships/junior-open-leaderboard 

 

Účasť na Akademické Majstrovstvá Sveta - cieľ - nebol stanovený 

Hráči: Katarína Drocárová, Michaela Vavrová, Laila Hrindová, Jakub Hrinda, Matej Babic, 
Lukáš Zušťák 

Advisor: Adam Šangala 

Na tento výjazd boli zvolení jedni z najskúsenejších slovenských reprezentantov 
a odzrkadlilo sa to aj na výborných výsledkoch ako medzi mužmi tak aj ženami. Ženský tím 
skončil na 5. mieste a mužský tím na 9. mieste. Bola výborná atmosféra v tíme, čo si myslím, 
že pomohlo takýmto výsledkom. Z mužov najlepší Jakuba Hrindu skončil v Top 15 
individuálne. Zo žien Michaela Vavrová skončila na 9. mieste individuálne. 

Víťazmi turnaja sa stali u mužov tím Japonska a u žien tím Španielska. 

Výsledky sú v samostatnom dokumente, prípadne na linku: 

https://www.golfbox.dk/livescoring/tour/?language=2057#/competition/3567205/leaderb
oard 

 

Účasť na European Young Masters, cieľ - umiestnenie do 12. miesta 

Hráči: Laura Póšová, Laura Pancurák, Adam Benčík, Tomáš Šmiček ml. 

Advisor: Samo Valuch 

Cieľ sa nám nepodarilo splniť a skončili sme na 20. mieste z 30 zúčastnených tímov. 
Chlapčenská časť tímu nenaplnila naplno očakávania a hrali výsledky individuálne tesne nad 
stredom hracieho poľa. Dievčatá nezvládli tlak veľkého turnaja. V rámci tímu boli kompaktní 
a atmosféra v tíme bola veľmi dobrá, všetci získali cenné skúsenosti do budúcna. 

Víťazmi sa stal tím z Českej republiky. 

Výsledky sú v samostatnom dokumente, prípadne na linku: 

https://www.ega-golf.ch/content/european-young-masters-
0#/competition/3573375/leaderboard 

 

Účasť na Espirito Santo Trophy, cieľ - umiestnenie do 40. miesta  

Hráčky: Katarína Drocárová, Michaela Vavrová, Antónia Zacharovská  

Advisory: Andrew Malley, Adam Šangala 

https://www.randa.org/championships/junior-open-leaderboard
https://www.golfbox.dk/livescoring/tour/?language=2057#/competition/3567205/leaderboard
https://www.golfbox.dk/livescoring/tour/?language=2057#/competition/3567205/leaderboard
https://www.ega-golf.ch/content/european-young-masters-0#/competition/3573375/leaderboard
https://www.ega-golf.ch/content/european-young-masters-0#/competition/3573375/leaderboard
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Cieľ sme splnili a náš ženský tím skončil na výbornom 31. mieste. Tím bol disciplinovaný, 
škoda posledného dňa, keď v závere sme si neudržali lepšiu pozíciu, ale doniesli sme tak či 
tak historicky najlepšie umiestnenie Slovenska. Michaela Vavrová bola líderkou tímu, keď sa 
jej započítali všetky 4 výsledky a s Katarínou Drocárovou tvorili výborný tandem. Antónia 
Zacharovská podržala tím jeden deň, keď sa započítal aj jej výsledok. 

Víťazkami sa stali hráčky zo Švédska. 

Výsledky sú v samostatnom dokumente, prípadne na linku: 

https://www.igfgolf.org/watc/watc-2022-france/espirito-santo-team-leaderboard 

 

Účasť na Eisenhower Trophy, cieľ - umiestnenie do 40. miesta  

Hráči: Matej Babic, René Bergendi, Matúš Kudláč 

Advisory: Andrew Malley, Adam Šangala 

Cieľ sa nám nepodarilo splniť a skončili sme nakoniec na 49. mieste. Mužom sa darilo hlavne 
prvé dni. Hlavne na začiatku kôl, našim mladým reprezentantom Renému Bergendi aj 
Matúšovi Kudláčovi, keď hrali výborné kolá, bojovali každý deň o každú ranu. Obidvaja 18 
roční hráči si určite zoberú skúsenosti z tohto turnaja a na ďalších turnajoch zabojujú ešte 
viac.  

Víťazmi sa stali tím z Talianska. 

Výsledky sú v samostatnom dokumente, prípadne na linku: 

https://www.igfgolf.org/watc/watc-2022-france/eisenhower-team-leaderboard 

 

Účasť na ME Seniorov tímov v Estónsku, cieľ - umiestnenie v B flighte (skupine) 9. – 
16.miesto 

Hráči: Igor Taraba, Juraj Šitina, Milan Slimák, Roland Hnilica, Milan Bartoš, Roman Baláž 

Advisor/Kapitán Tímu: Jaroslav Lacuška 

O výjazde na Seniorské majstrovstvá Európy informoval kapitán tímu Jaroslav Lacuška:  

Do výberu slovenskej reprezentácie sa dostali hráči podľa vopred zvolených kritérií v roku 
2021. Z absolútnej slovenskej špičky sa z turnaja ospravedlnili Peter Straňák a Róbert 
Osvald. Nominovaní boli hráči Juraj Šitina, Igor Taraba, Milan Slimák, Roland Hnilica, Roman 
Baláž a Milan Bartoš. Slimák, Bartoš a Baláž boli na tomto podujatí po prvýkrát, pričom 
Roman Baláž sa zúčastnil už ME seniorov, ktoré organizuje ESGA. Po organizačnej stránke zo 
strany SKGA bol výjazd zabezpečený dobre. Cesta bola náročná, ale ekonomicky výhodnejšia 
ako nákup leteniek a v aktuálnej situácii s leteckou dopravou v Európe aj bezpečnejšia 
z pohľadu príchodu kompletnej batožiny. Už tréningové kolo ukázalo, že prebojovať sa do B 
skupiny majstrovstiev, teda skončiť do 16. miesta po dvoch kolách, ktoré sa hrali na rany, 
bude ťažké. Ihrisko bolo náročné, dlhé a hlavne úvody oboch deviatok rozhodli o osude 

https://www.igfgolf.org/watc/watc-2022-france/espirito-santo-team-leaderboard
https://www.igfgolf.org/watc/watc-2022-france/eisenhower-team-leaderboard
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výsledku. To sa napokon aj potvrdilo. Nedokázali sme zahrať ani jeden výsledok pod 80 rán 
a to bolo rozhodujúce. V jamkovej hre sme hneď v prvom kole narazili na domáci výber, 
ktorý dokonale poznal ihrisko. Ale dokázali sme ho poraziť. V druhom kole, v súboji o finále 
C skupiny, sme narazili na Českú republiku, ktorá mala výkonnostne jednoznačne lepší výber. 
B skupina im ušla o jednu ranu. Hoci hráči podali veľmi dobrý výkon, na víťazstvo to 
nestačilo. Súboj o 19. miesto s Poľskom sme nezvládli hlavne psychicky. Ako nehrajúci 
kapitán som nedokázal udržať mužstvo koncentrácii a polovica hráčov už bola hlavami v aute 
na ceste domov. Hráči robili veľa chýb, ktoré u nich predtým neboli bežné a v jamkovej hre 
vedú jednoznačne k prehre. Hoci bol výsledok tesný, neustále sme zápas len doťahovali, 
hoci poľský výber bol výkonnostne na našej úrovni. Z tejto situácie sa musíme jednoznačne 
poučiť a pre ďalšie turnaje nastaviť jednoznačné kritériá, ktoré musia hráči dodržať 
a rešpektovať. 

Víťazmi sa stali tím zo Švédska. 

Výsledky sú v samostatnom dokumente, prípadne na linku: 

https://www.ega-golf.ch/content/european-senior-mens-team-championship-
0#/competition/3638798/teammatchscores 

 

Účasť The Amundi Evian Juniors Cup, cieľ - nebol stanovený 

Hráči: Matias Masár, Marek Choma, Karolína Friedrichová 

Advisor: Oliver Gábor 

Dostali sme pozvánku na toto podujatie na poslednú chvíľu, hlavne vďaka výsledku Tomáša 
Šmičeka z roku 2021. Postavili sme veľmi mladý tím s málo skúsenosťami a ako tím sme 
skončili na 13. mieste z 14. zúčastnených tímov. Hráči si vyskúšali prvýkrát také veľké ihrisko 
a atmosféru zahraničného turnaja. Tento veľmi mladý iba 3 členný tím získal cenné 
skúsenosti do budúcna.  

Víťazmi sa stali tím z Francúzska. 

Výsledky sú v samostatnom dokumente, prípadne na linku: 

https://www.ffgolf.org/Jouer/Jeunes/Equipes-de-France/Calendrier/2022/The-Amundi-
Evian-Juniors-Cup?dataId=scores 

 

Účasť jedného profesionálneho hráča na PGA Tour (svetový pohár)  

Rory Sabbatini sa pravidelne zúčastňoval turnajov PGA tour a obhájil si kartu aj na sezónu 
2023. 

 

 

 

https://www.ega-golf.ch/content/european-senior-mens-team-championship-0#/competition/3638798/teammatchscores
https://www.ega-golf.ch/content/european-senior-mens-team-championship-0#/competition/3638798/teammatchscores
https://www.ffgolf.org/Jouer/Jeunes/Equipes-de-France/Calendrier/2022/The-Amundi-Evian-Juniors-Cup?dataId=scores
https://www.ffgolf.org/Jouer/Jeunes/Equipes-de-France/Calendrier/2022/The-Amundi-Evian-Juniors-Cup?dataId=scores
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Reprezentanti na profesionálnych turnajoch:  

Challenge tour: 

Tadeáš Teťák prešiel cutom na 4 Challenge tour turnajoch v Českej republike a Nemecku 
skončil v top 30 a vo Fínsku a Belgicku sa umiestnil v obidvoch v top 50 čo je veľmi dobrý 
štart pre nášho jediného Slováka, ktorý sa snaží dostať na DP World Tour. 

DP World Tour: 

Tadeáš Teťák aj Sebastian Vida len tesne neprešli cutom na Czech Masters na Albatrose, 
obidvaja však hrali výborný golf a iba o pár rán sa im nepodarilo dostať do víkendu. 

LETaccess: 

Na Amundi Czech Ladies Challenge hralo viacero Sloveniek najlepšie skončila Michaela 
Vavrová na 12. mieste čo medzi profesionálnymi hráčkami je skvelý výsledok. 

LET: 

Na Tipsport Czech Ladies Open hrala Katarína Drocárová, ktorá sa prebojovala cutom 
a skončila na výbornom 36. mieste so skóre -3. 

 

MUDr. Vladimír Balogh ako člen prezídia opakovane odporučil sledovanie prípadných 
lekárskych nálezov hráčov v rámci športových lekárskych vyšetrení. Popri niekoľkých 
internistických nálezoch sú pomerne rozsiahle negatívne nálezy pohybového aparátu. Na 
konci roka prebehlo v spolupráci so SADA (Slovenská Antidopingová agentúra) ďalšie online 
školenie pre členov reprezentácie. 
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SPRÁVA O ČINNOSTI KOMISIE PRE MLÁDEŽ SKGA 2022 

Komisia pre mládež pracovala v zložení: 

 

Predseda komisie: Ľubomír Labanc  

Členovia komisie: Tomáš Krištof, Marek Krajčík, Jiří Frolka, Marek Dragula, Dušan Ježík, Ján 
Kudláč, Peter Stašek, Miroslav Rusnák, 

Garant prezídia: Miroslav Rusnák 

 

ZHRNUTIE 

Základná štruktúra mládežníckych podujatí, organizovaných SKGA, sa nemenila. Základnými 
súťažnými akciami zostávajú SKGA Junior Tour vo vekových kategóriách do 21 rokov a Túra 
olympijských nádejí vo vekových kategóriách do 16 rokov ako dlhodobé individuálne súťaže. 
Vrcholom individuálnej sezóny sú Slovak Junior Championship s vekovými kategóriami do 21 
rokov a Majstrovstvá Slovenska žiakov s vekovými kategóriami do 14 rokov. Pokračoval aj 
Prezidentský pohár, ako súťaž družstiev do 16 rokov. Novinkou tejto sezóny bola Národná 
Golfová Liga Juniorov. 

Sezóna prebehla z organizačného pohľadu bez vážnejších problémov. Základný problém 
mládežníckych súťaží – malý počet detí – stále pretrváva. 

V mimosúťažných aktivitách komisia pre mládež riadi systém Centier talentovanej mládeže 
(CTM), Regionálne centrá talentovanej mládeže a podporuje systém golfových krúžkov v 
oblasti identifikácie a náboru začínajúcich mladých golfistov. CTM a golfové krúžky 
kontinuálne pokračovali v predchádzajúcej činnosti. RTCTM prešlo opäť zmenou.  

 

AKTIVITY V OBLASTI MLÁDEŽNÍCKYCH SÚŤAŽÍ 

Veľká vďaka patrí všetkým klubom, ktoré sa podieľali počas roka 2022 na podpore 
slovenského mládežníckeho golfu usporiadaním turnajov na svojich ihriskách. 

 

Komisia pre mládež aktívne vstupuje do propozícií súťaží mladších kategórii (TON, MS žiakov 
a Pohár prezidenta), ďalšie súťaže sú priamo pod kuratelou ŠTK.  

 

Pre deti do 14 rokov SKGA organizovala trinásty ročník Túry olympijských nádejí , ktorá 
nesie meno slovenského olympionika Roryho Sabbatiniho. Turnaj v minulom roku pozostával 
z ôsmich turnajov, ktoré boli opäť i v sezóne 2022 čiastočne spojené s turnajmi SKGA Tour. 
TON turnajov na 18 jamiek sa mohli zúčastniť hráči vo vekových kategóriách do 12, a do 14 
rokov s maximálnym HCP 36. Hráči s HCP 36,1-54 a hráči do 10 rokov hrali turnaje na 9 
jamiek. Hostiteľmi podujatí boli, GK Welten Báč a Golf Club Skalica. Základných turnajov sa 
priemerne zúčastnilo 22 hráčov/turnaj.  
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Pre začínajúcich hráčov boli organizované turnaje s názvom Regionálna TON. Kluby mohli 
usporiadať až dva turnaje uvedenej túry na rovnakom ihrisku. Bolo odohratých 9 turnajov na 
9 jamkových ihriskách s metodickou a finančnou podporou SKGA. Turnaje sa konali na 
ihriskách v Trenčíne, Trnave, Lozorne a Bojniciach – Koš. Turnajov sa účastilo najviac hráčov 
v Trnave a Trenčíne. 

Celkovými víťazmi a našimi novými olympijskými nádejami pre rok 2022 sa medzi 
jednotlivcami stali nasledovní hráči:  

MIX U10 – Oskar Obrtál, GCPEG 

U12 dievčatá – Olívia Grachová, Penati GC  

U12 chlapci – Marek Albert Majerčák, Penati GC 

U14 dievčatá – Karolína Friedrichová, GTT 

U14 chlapci – Matias Masár, GCPEG 

 

Turnaj Pohár prezidenta SKGA sa odohral na ihrisku v Sedíne. Juniori si zmerali sily v 
tímovej súťaži. Po úspešnej minuloročnej zmene formátu sa turnaj hral ako dvojdňový. 

Prvý kvalifikačný deň určoval nasadenie pre finálový deň, hraný na jamky systémom 
foursomov a singlov. Turnaja sa zúčastnilo 9 zmiešaných družstiev zo 6 golfových klubov: 

Golf Trnava, GC Penati, GK Welten, GK Borša, GC Skalica, GK Trenčín. 

Celkovými víťazmi sa stali hráči družstva Trnava 1. Na druhom mieste skončil tím Penati 1 a 
na treťom Welten. 

 

Majstrovstvá Slovenska žiakov hostil Grafobal Group Golf Resort Skalica. V nezmenenom 
formáte sa turnaja zúčastnilo 20 hráčov v štyroch kategóriách.  

Majstrami sa stali:  

U14 chlapci – Matias Masár (GC Pegas) 

U14 dievčatá – Karolína Friedrichová (Golf Trnava) 

U12 chlapci – Marek Albert Majerčák (Penati GC) 

U12 dievčatá – Olívia Grachová (Penati GC) 

 

Na medzinárodnej scéne Slovensko a našu golfovú asociáciu úspešne reprezentovalo viacero 
nádejných hráčok a hráčov v osobách Zoey Pápay, Christian Boris, Tomáš Jurík, Teraza 
Hajková, Samuel Báto Viktória Petrovičová a iní. 

 

V kategórii juniorských turnajov úspešne pokračovala SKGA Junior Tour, ktorá pozostávala 
z piatich trojdňových turnajov zaradených do WAGR. Počas prvých troch turnajov prebiehala 
kvalifikácia Národnej golfovej ligy Juniorov. Hráči a kluby bojovali o postup na finálový 
turnaj, ktorý sa odohral spolu s finále Národnej golfovej ligy na ihrisku vo Veľkej Lomnici. 
Do ligy bolo prihlásených 6 tímov – Trnava, Hrubá Borša, Welten, Penati, Pegas a Skalica. 
Celkovým víťazom sa stal tím Penati GC, na druhom mieste skončil tím Welten GC a na 
treťom mieste Hrubá Borša GC. 
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Na ihrisku Black Stork vo Veľkej Lomnici sa konal v auguste už dvanásty ročník prestížneho 
turnaja juniorov do 21 rokov Faldo Series, ktorý ako vždy mal zastúpenie kvalitných hráčov 
z viacerých krajín. Zo slovenských zástupcov si postup do európskeho finále zabezpečili 
nasledovní hráči: 

V kategórii U21 u dievčat - Petra Babicová (GK Tále) a u chlapcov Matej Babic (GK Tále).  

V kategórii U18 chlapcov zvíťazil Matúš Kudláč (GC Welten).  

V kategórii U16 chlapcov zvíťazil  Martin Kellner (GK Alpinka Košice), 

V kategórii U16 u dievčat zvíťazila Deniz Sapmaz (GC Welten). 

 

Slovak Junior Amateur Championship 2022 

Od 25. do 27.6.2022 sa v Penati Golf Resort na ihriskách Legend Course a Heritage Course 
konali medzinárodné majstrovstvá Slovenska juniorov. Do bojov zasiahlo celkovo 125 hráčov 
zo Slovenska a okolitých krajín (CZE, AUT, HUN, POL, SLO,SUI), čo je o 34 hráčov viac ako 
v roku 2021 Majstrami Slovenska sa stali: 

Majstrovstvá Slovenska juniorky: 

U16: 

1. Rebecca Ann Náhliková (GC Welten) 

2. Laura Póšová (Golf Trnava) 

3. Laura Pancurák (Penati GC) 

 

U18: 

1. Alexandra Šulíková (Penati GC) 

2. Petra Babicová (GK Tále) 

3. Katarína Chynoranská (Penati GC) 

 

U21: 

1. Viktória Krnáčová (G&ŠK Trenčín) 

2. Antónia Zacharovská (GK Alpinka Košice) 

3. Alexandra Maliková (GC Pegas) 

 

Majstrovstvá Slovenska juniori: 

U16: 

1. Tomáš Šmiček ml. (Golf Trnava) 

2. Tobias Munk (Penati GC) 

3. Adam Benčík Penati GC)) 
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U18: 

1. René Bergendi (Penati GC) 

2. Andrej Chochol (Penati GC) 

3. Matúš Kudláč (GC Welten) 

 

U21: 

1. Lukáš Gabura (Penati GC) 

2. Lukáš Zušťák (Penati GC) 

3. Matej Babic (GK Tále) 

 

Vo všetkých mládežníckych súťažných aktivitách hrá kľúčovú úlohu Rastislav Michalák. Je 
potrebné mimoriadne oceniť a poďakovať za jeho prínos. 
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SYSTÉMOVÉ AKTIVITY PRE ROZVOJ NADANÝCH GOLFISTOV A RAST ČLENSKEJ ZÁKLADNE 

  

CTM 

SKGA aj v roku 2022 rozvíjala Program podpory talentovanej mládeže a napomáhala rozvoju 
Centier talentovanej mládeže (CTM) pri kluboch. V roku 2022 navýšená celková suma 
vynaložená z rozpočtu SKGA na prevádzkovanie CTM z 30 000 Eur na 35 000 Eur. Finančný 
príspevok, účelovo viazaný na zabezpečenie výberu a športovej prípravy talentovanej 
mládeže v CTM, bol prerozdelený medzi jednotlivé kluby podľa počtu talentovaných hráčov 
a použitý na zabezpečenie PRO trénera, tréningových podmienok, materiálu, turnajov a pod. 
V roku 2022 bolo pod SKGA činných 6 klubov so statusom CTM s celkovým počtom hráčov: 47. 

 

PRÍSPEVOK UZNANÉMU ŠPORTU PRE AKTÍVNYCH ŠPORTOVCOV VO VEKU DO 23 ROKOV 

Rovnako, ako v predchádzajúcom roku, bola i v roku 2022 rozdelená účelová finančná 
podpora pre aktívnu mládež do 23 rokov. Podmienkou podpory vyplývajúcej zo zákona o 
športe bola účasť hráčov SKGA do 23 rokov na minimálne 3 súťažných kolách na úpravu HCP. 
Na tento účel bolo v roku 2022 celkovo vyčlenených 53 459,40 Eur, prerozdelených medzi 24 
klubov. 

 

GOLFOVÉ KRÚŽKY NA ŠKOLÁCH 

V roku 2022 sme pokračovali vo vyplácaní podpory pre kluby spolupracujúce so ZŠ a MŠ tak 
ako to bolo nastavené v roku 2021 t. j tak, aby vyplácanie podpory korešpondovalo so 
školským rokom. SKGA rozdelila v roku 2022 účelovú podporu 15 000 Eur. Komisia pre mládež 
pripravila podmienky, na základe ktorých bola uvedená suma rozdelená medzi kluby, ktoré 
o dotáciu požiadali a splnili podmienky. 9 000 Eur bolo prerozdelených medzi 6 klubov v júly 
za školský rok 2021/2022. 6 000 Eur bolo prerozdelených medzi 10 klubov za školský rok 
2022/2023. 

  

REGIONÁLNE TRÉNINGOVÉ CENTRÁ TALENTOVANEJ MLÁDEŽE /RTCTM/ 

Projekt regionálnych tréningových centier talentovanej mládeže prešiel začiatkom sezóny 
úpravami.   

Hlavným trénerom sa stal Ján Keher. Zhrnutie od J. Kehera: 

Cieľ sústredenia: Hlavnou náplňou okrem golfovej hry samotnej, bolo zameranie sa na 
kompenzačné cvičenia a ich aplikáciu do zimnej golfovej prípravy hráčov RTCTM. Testovanie 
TPI testom na mobilitu ich kĺbov, silu a flexibilitu svalov.  Komunikáciu a zápis ukazovateľov 
tréningového zaťaženia prostredníctvom TCM a Bryson online tréningových denníkov a práce 
s nimi. 

Priebeh sústredenia: Sústredenie prebiehalo na golfovom ihrisku počas 20.10. až 23.10. Prvé 
dva dni absolvovali hráči U12 a U14. Ďalšie dva dni absolvovali hráči U16. Po raňajších 
rozcvičeniach nasledoval golfový program hra na ihrisku. Hráči si vyskúšali formáty, ktoré 
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tradične nehrávajú (jamkovka, foursome). V popoludňajších hodinách sme sa venovali 
tréningu krátkej hry a kompenzačným cvičeniam. Hráči, ktorí pravidelne nepracujú s online 
tréningovými denníkmi dostali inštrukcie ako s nimi pracovať a ako si zapisovať jednotlivé 
tréningy tak, aby mali o nich detailný prehľad tak tréneri, ako aj SKGA.  

Sústredenia sa zúčastnilo 9 detí. Účasť bola nízka z dôvodu vopred nahlásených absencii, 
a aj absencii nahlásených tesne pred sústredením.  

Hráči po skončení sústredenia dostali spätnú väzbu od trénerov, zásobník kompenzačných 
cvičení na “mieru“ podľa TPI testovania, ktoré absolvovali. Naďalej s nimi a ich trénermi 
bude udržiavaný kontakt prostredníctvom TCM a Bryson online systému.  

 

V roku 2022 SKGA pre tento projekt vyčlenila z časti rozpočtu SKGA určenému pre 
talentovanú mládež viac ako 8 000 Eur. 

ZASADANIA KOMISIE 

Počas roka 2022 sa konali štyri zasadnutia komisie pre mládež za účasti členov komisie i 
pozvaných zástupcov viacerých klubov alebo iných komisií. Všetky stretnutia prebiehali 
online formou. Jednou z hlavných tém na stretnutiach bola možnosť zvýšenia počtu 
juniorských golfistov na domácich podujatiach (TON, SKGA Junior Tour a i.) a podpory klubov 
pre prácu so školami v jednotlivých regiónoch Slovenska. 

Komisia po skúsenostiach z predchádzajúcej sezóny upravila dokument Štatút regionálnych 
tréningových centier talentovanej mládeže, upravila podmienky pre pridelenie statusu CTM 
klubom tak aby zodpovedali novým smerniciam SKGA o udeľovaní trénerských licencií a 
podmienky spolupráce klubov so školami. Dokumenty sú súčasťou plánu činnosti na rok 2022. 

Členovia komisie a zástupcovia klubov tiež prerokovali možnosti podpory a rozvoja mládeže 
v kluboch zo strany SKGA, ako aj možnosť ďalšieho rozvoja juniorského golfu na Slovensku. 
Celkovo bolo v roku 2022 pre podporu juniorského golfu medzi jednotlivé kluby SKGA 
rozdelených 103 459,40 Eur. 

 

MANAŽÉR PROJEKTOV MLÁDEŽE 

Pozícia manažéra projektov mládeže bola počas roka prerušená nakoľko Martin Richter bol 
počas sezóny dlhodobo odcestovaný a nebolo možné aby zabezpečil kompletné plnenie 
dohodnutých podmienok. Napriek tomu Martin Richter stále spolupracoval s SKGA na 
kontrole a spracovávaní žiadostí žiadajúcich klubov o pridelenie statusu CTM na základe 
splnených podmienok uvedených v dokumentoch SKGA, príprave prípadných pozmeňujúcich 
návrhov a podkladov pre stanovenie termínov pre zasielanie žiadostí jednotlivých klubov, 
kontrole hráčov nahlasovaných klubmi podľa kritérií stanovených SKGA na začiatku a na konci 
roka pre potreby dotácie, koordinovať zriaďovanie CTM pri jednotlivých kluboch 
a kontrolovať zaraďovanie do CTM hráčov, kontrole vyplnených správ a výkazov o CTM za 
uplynulú sezónu podľa existujúcich interných smerníc SKGA pre potreby prideľovania 
finančných prostriedkov z MŠVVaŠ SR pre kluby s CTM, príprave návrhu dokumentov na úseku 
CTM, ktoré schvaľuje prezídium SKGA, príprave podkladov a spracovávanie prípadných 
pozmeňujúcich návrhov na zmenu v podmienkach prideľovania statusu CTM klubom do 
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dokumentov, a zároveň príprave podkladov a spracovávanie prípadných pozmeňujúcich 
návrhov na zmenu v HCP a vekových kritériách pre vstup hráča do CTM. Príprava podkladov, 
kontrola a spracovanie žiadostí žiadajúcich klubov o pridelenie podpory pre kluby 
spolupracujúce s MŠ a ZŠ.  

 

OSTATNÉ 

Členovia prezídia Michal Novotný a Miroslav Rusnák spolu s Komisiou pre mládež SKGA 
zorganizovali stretnutie golfových klubov, ktoré aktívne pracujú s mládežou alebo by chceli 
s mládežou začať pracovať, ktorého sa zúčastnilo 23 zástupcov klubov z celého Slovenska od 
Bratislavy až po Lomnicu.  

V minulom roku Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu vyhlásilo výzvu na projekt 
Moduly. Ide o projekt prezentácie rôznych druhov športov pre žiakov druhých až štvrtých 
ročníkov na základných školách. Poďakovanie patrí Tomášovi Krištofovi, Dušanovi Ježíkovi a 
Miroslavovi Rusnákovi, ktorí vypracovali žiadosť a odprezentovali projekt na ministerstve.  
Žiadosť bola úspešná a golf bol zaradený do Modulov.  Na projekt sme z ministerstva získali 
podporu vo výške 18 900 Eur, vďaka ktorej sa projekt rozbehol na viacerých školách v 
trnavskom, nitrianskom a trenčianskom kraji. V projekte by sme radi pokračovali aj v ďalšom 
školskom roku. 

Zástupcom klubov bol postupne predstavený projekt ministerstva školstva MODULY, ktorý je 
určený na propagáciu golfu pre žiakov druhých ročníkov na základných školách. Tomáš Krištof 
odprezentoval ako projekt funguje a prvé skúsenosti z praxe. 

Ďalej boli účastníci oboznámení s ostatnými projektami SKGA v oblasti mládeže, ktoré už 
dlhodobo fungujú. Išlo o golfové krúžky v materských a základných školách, centrá 
talentovanej mládeže a regionálne tréningové centrá talentovanej mládeže.  

Jednou z hlavných tém bola diskusia ako prilákať viac detí do golfu a možnosti podpory 
klubov zo strany SKGA. Počas diskusie odznelo veľa podnetných návrhov a komentárov, ktoré 
budú zapracované  do už existujú ale aj nových projektov.  
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SPRÁVA O ČINNOSTI NORMOVACEJ KOMISIE SKGA ZA ROK 2022 

Normovacia komisia pracovala v zložení: 

Predseda komisie: Igor Taraba 

Členovia: Michal Štefík, Anton Zelenaj, Roland Hnilica 

V roku 2022 boli prenormované komisiou NCRK SKGA nasledovné slovenské ihriská na 10 
rokov, ktoré sa aj zaeditovali na server USGA: 

- Dunakiliti – na server USGA uvedené ako Bratislava-Dunakiliti 

- Nitra Red Oak  

Keďže nie sú vypracované USGA parametre pre normovanie detí, na zasadnutiach komisie 
NCRK a ŠTK bolo odsúhlasené, že na Slovenských ihriskách sa bude realizovať normovanie 
U 10 na 9-tich jamkách s minimálnou dĺžkou 1350 m, aby aj deti do 10 rokov mohli hrať 
s úpravou HCP. Pri tejto metodike sa použili parametre USGA bogey hráča ženy s HCP 24. 
Ihriská, ktoré vytvorili nové odpaliská a tým pádom aj normovanie pre U 10 sú: 

- GC Welten v Báči – editované na USGA serveri ako GC Welten U 10, 

- GC Red oak v Nitre – editované  na serveri USGA ako GC Red oak U 10. 

 

 Aktuálny stav golfových ihrísk na Slovensku k 31.12.2022  

K dnešnému dňu na Slovensku je vybudovaných 26 golfových ihrísk, z toho je 18-jamkových 
celkom 12, zostávajúcich 14 golfových ihrísk sú 9-jamkové.  

Golf Club Čierna Voda je po platnej norme 8 rokov a nie je na serveri SKGA. 

GC Rajec – v súčasnosti nie je spôsobilé pre hru. 

 

NCRK SKGA naďalej aktuálne upravovala vypracované návrhy konfigurácii 18-jamkových 
ihrísk, ktoré spĺňajú medzinárodné hracie dĺžky, na ktorých sa uskutočnia SKGA výkonnostné 
túry. 
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SPRÁVA O ČINNOSTI TRÉNERSKO-METODICKEJ KOMISIE SKGA ZA ROK 2022  

Trénersko-metodickej komisia pracovala v zložení: 

Predseda: Peter Petrovič 

Členovia: Ján Keher, Anton Zelenaj, Martin Suchánek, Oľga Prachařová 

Trénersko-metodická komisia SKGA sa stretávala v roku 2022 v on-line forme podľa potreby 
a dvakrát osobne. Pri riešení a schvaľovaní dokumentov bol využívaný inštitút per-rollam 
schválenia cez zdieľané priečinky dokumentov. 

 

ČINNOSTI A VÝSTUPY TMK:  

Smernica Slovenskej golfovej asociácie o udeľovaní licencie na výkon činnosti trénera a 
licencie na výkon činnosti inštruktora športu TMK SKGA v roku 2022 dopracovala, zmenila a 
navrhla prezídiu SKGA znenie Smernice Slovenskej golfovej asociácie o udeľovaní licencie na 
výkon činnosti trénera a licencie na výkon činnosti inštruktora športu, z dôvodu zosúladenia 
s vyhláškou č.110/2016 Z.z. Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 
republiky. Bol zosúladený rozsah vzdelávania, ktoré sa vyžaduje na nadobudnutie odbornej 
spôsobilosti na výkon odbornej činnosti tréner alebo inštruktor. Po rokovaniach s 
Legislatívnou komisiou bola navrhnutá finálna verzia Smernice Slovenskej golfovej asociácie 
o udeľovaní licencie na výkon činnosti trénera a licencie na výkon činnosti inštruktora športu. 
Činnosť trénera sa vykonáva na základe licencie „A“„B“„C“ alebo licencie „D“ a Činnosť 
inštruktora športu sa vykonáva na základe licencie „E“. Smernica konkrétne určuje 
kvalifikačné, herné a vzdelanostné parametre pre dosiahnutie vybraného druhu licencie, kde 
o udelení licencie trénerovi a inštruktorovi športu rozhoduje prezídium ako najvyšší výkonný 
orgán SKGA, podľa článku 9 bod 6 písm. i. stanov SKGA. 

Vzdelávanie: 

a.) V oblasti vzdelávania sa TMK podieľala na vzdelávaní nových absolventov trénerov a 
inštruktorov, ktoré prebehlo v GR Sedin začiatkom sezóny 2022. V prípade dostatočného 
počtu záujemcov je SKGA pripravená organizovať v spolupráci s Fakultou telesnej výchovy a 
športu UK Bratislava odbornú prípravu na výkon odbornej činnosti tréner a odbornú prípravu 
na výkon odbornej činnosti tréner inštruktor športu, podľa zákona č.440/2015 Z.z. o športe 
v znení neskorších predpisov. b.) TMK schválením jednotlivých dokumentov vytvorila 
Metodiku Tréningovej jednotky a nábor do golfového klubu a Metodiku Baby golfu. Tieto 
dokumenty navrhla prezídiu SKGA so žiadosťou o podporu na prezentáciu spomedzi všetkých 
golfových klubov na Slovensku. K tomuto bola odprezentovaná aj príručka, ktorá by mala byť 
dostupná len pre Slovenské golfové kluby. TMK takto pripravené dokumenty vypracovala na 
základe informácií, štatistík, ktoré boli zozbierané s prieskumu medzi klubmi na Slovensku v 
zimnom období. c.) TMK schválilo dokument, ktorý obsahuje usporiadanie golfu od 
najmenších až po reprezentácie, kde pri reprezentácii rozširuje možnosti rozvoja kondičnej 
prípravy a jej implementáciu pre golf. Návrh rozvoja reprezentácie je obsahovo príručka, 
kam by sa mala uberať reprezentácia, ale aj ostatné projekty, ktoré nadväzujú. 
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SPRÁVA O ČINNOSTI KOMISIE PRE DIGITALIZÁCIU SKGA ZA ROK 2022  

Komisia pre digitalizáciu pracovala v zložení: 

Predseda: Ján Kudláč 

Členovia: Stanislav Čekovský, Richard Hrabčák, Ľubomír Labanc, Martin Uhrák a Patrik Hudák 

Komisia významne pracovala na realizácii mobilnej aplikácie webových stránok SKGA. 
Priebežne riešila na svojich zasadnutiach ďalšie nastavenie IT prostredia vrátane odporúčaní 
k technickému serveru, konzultovala implementáciu súťažného systému Golf Genius 
Software pre účely hodnotenia turnajov. Spolupracovala aj v oblasti ľudských zdrojov v 
procese hľadania IT manažéra a jeho hodnotením v rámci assessment centra. 
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SPRÁVA O ČINNOSTI LEGISLATÍVNEJ KOMISIE SKGA ZA ROK 2022 

Legislatívna komisia v roku 2022 pracovala v zložení: 

Predseda: Tomáš Stoklasa 

Členovia: Ján Kutan, Andrej Leontiev, Peter Šuba 

Legislatívna komisia : 

- pripravila analýzu predpisov SKGA, právny rozbor zmluvy so spoločnosťou 
TeeTime SE a návrhy pre rokovanie s TeeTime SE a Českou golfovou 
asociáciou v súvislosti s prevádzkou servera a informačného systému SKGA; 

- pripravila komplexnú právnu dokumentáciu potrebnú pre založenie servisnej 
spoločnosti GOLF SK, s.r.o. a zabezpečila zápis spoločnosti v obchodnom 
registri; 

- vypracovala návrh príkaznej zmluvy SKGA na GOLF SK, s.r.o.; 
- vypracovala návrh zmluvy medzi SKGA a základnými školami pre projekt 

Moduly; 
- vytvorila návrh štatútu komisií SKGA; 
- na základe požiadavky prezídia SKGA pripomienkovala návrhy vnútorných 

predpisov SKGA, najmä návrh smernice o udeľovaní́ licencie na výkon činnosti 
trénera a licencie na výkon činnosti inštruktora športu; 

- poskytovala právnu podporu sekretariátu SKGA, najmä posúdenie a prípravu     
             právnych dokumentov; 

- člen Legislatívnej komisie Ján Kutan, ktorý je súčasne členom Legislatívno-
právnej komisie Slovenského olympijského a športového výboru, sa aktívne 
podieľal na pripomienkovaní novely zákona o fonde na podporu športu. 
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PREHĽAD VÝNOSOV SKGA PODĽA ZDROJOV A ICH PÔVODU ZA ROK 2022 

 

Prehľad výnosov SKGA za rok 2022 

Č. účtu Názov 
2022 2021 

nezdaňovaná zdaňovaná celková celková 

601 010 Pravidlá golfu. Sprievodca prav.golfu  202,50 202,50 1 477,42 
602 060 Služby TeeTime – popl. juniori  2 158,80 2 158,80 2 214,60 
602 020 Vystavenie duplikátu člen. karty  575,00 575,00 500,00 
602 01x Tržby z reklamy  31 908,53 31 908,53 13 384,00 
602 040 Tržby z pred. služieb – kurzy, školenia     
602 030 Služby na serveri SKGA  14 630,00 14 630,00 14 355,00 
602 050 Normovanie ihrísk  100,00 100,00 0,00 
604 010 Predaný tovar  0,00 0,00 0,00 
611 000 Zmena stavu nedokončenej výroby  0,00 0,00 0,00 
613 000 Zmena stavu výrobkov  - 5 776,80 - 5776,80 - 857,55 
645 010 Kurzové zisky 4,82  4,82 15,35 
647 010 Školenia – Rozhodcovia 1 300,00  1 300,00 350,00 
647 011 Školenie – HCP systém 0,00  0,00 0,00 
647 012 Preskúšanie + licencia rozhodcov 500,00  500,00 2 125,00 
647 013 Školenia tréner, inštruktor 7 800,00  7 800,00 0,00 
647 020 Refakturácie leteniek, ubyt. (reprez.) 60,00  60,00 3 420,19 
647 040 Osobitné výnosy – ostatné 0,00  0,00 120,00 
647 030 Osobitné výnosy – trénerská licencia 1 850,00  1 850,00 450,00 
649 010 Iné ostatné výnosy 3 200,40  3 200,40 2 846,03 
651 010 Tržby z predaja DNM a DHM     
654 010 Tržby z predaja materiálu 0,00  0,00 0,00 
662 000 Prijaté príspevky od iných organizácií 31 049,07  31 049,07 17 675,28 
663 000 Prijaté príspevky od fyzických osôb     
664 000 Členské príspevky 197 219,00  197 219,00 191 807,00 
665 010  Príspevky z podielu zaplatenej dane 7 870,01  7 870,01 0,00 
691 010 Dotácia MŠ SR 441 302,30  441 302,30 338 340,00 

Výnosy spolu 692 155,60 43 798,03 735 953,63 588 222,32 
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PREHĽAD NÁKLADOV SKGA ZA ROK 2022 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Prehľad nákladov SKGA za rok 2022 
Č. 

účtu Názov 
2022 2021 

nezdaňovaná zdaňovaná celková celková 

501 Spotreba materiálu 8 851,87 2 214,90 11 066,77 6 788,00 

502 Spotreba energie 2 880,00 720,00 3 600,00 0,00 

511 Opravy a udržiavanie 1 128,63 282,16 1 410,79 497,50 

512 Cestovné 21 984,29  21 984,29 13 494,81 

513 Náklady na reprezentáciu 12 174,47  12 174,47 8 913,41 

518 Ostatné služby 129 514,40 8 576,08 138 090,48 106 671,81 

521 Mzdové náklady 70 953,19 21 893,08 92 846,27 79 196,71 

524 Zákonné poistenie 24 952,45 7 709,06 32 661,51 27 859,76 

527 Zákonné sociálne náklady 2 324,60 601,05 2 925,65 2 447,19 

528 Ostatné sociálne náklady 51,00  51,00 0,00 

538 Ostatné dane a poplatky 235,98  235,98 196,56 

541 Zmluvné pokuty a penále 0,00  0,00 96,96 

542 Ostatné pokuty a penále 0,00  0,00 32,10 

543 Odpísanie pohľadávky 48,00  48,00 0,00 

545 Kurzové straty 588,41  588,41 572,88 

547 Osobitné náklady 318 868,87 5 713,75 324 582,62 215 761,71 

549 Iné ostatné náklady 36 228,45  36 228,45 33 600,83 

551 Odpisy DNM a DHM 6 562,38  6 562,38 1 395,71 

552 Zostatková cena predaného DNM a DHM     

562 
Poskytnuté príspevky iným účt. 
jednotkám 129 848,73  129 848,73 111 925,69 

563 Príspevky FO 7 000,00  7 000,00 7 396,00 

591 Daň z príjmov   0,00 0,00 

Náklady spolu 774 195,72 47 710,08 821 905,80 616 847,63  
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ZOZNAM FYZICKÝCH A PRÁVNICKÝCH OSÔB, KTORÝM SKGA O.Z. POSKYTLA ZO 
SVOJHO ROZPOČTU VIAC AKO 5 TIS. € ZA ROK 2022 

 

P.č.  Názov Sídlo IČO Účel 
1. Advantage spol. s r.o. Letná 1 

831 03 Bratislava 
31349552 PR 

2. Andrew Stewart Malley 
-Golf School 

Karpatské námestie 
7770/10A, 831 06 
Bratislava-Rača 

52667898 Tréner reprezentácie 

3. GROSSBYT, s.r.o. Dunajská 2 
81108 Bratislava 

35716436 pitný režim 

4. EGA – European Golf 
Association 

Place de la Croix-
Blance 19, CH-1066 
Epalinges 

A00008 Členské a štartovné poplatky 

5. ECOFIS, spol. s r.o.  Nám. 1 Mája 14 
921 01 Piešťany 

36224596 Účtovníctvo 

6. HEIM Trade SE - 
organizačná zložka 

Kukuričná 13 
813 03 Bratislava 

44318821 Nájom kancelárie 

7. GOLF CENTRUM, s.r.o. Rovná 11 
92601 Sereď 

36454761 Vybavenie a vystrojenie 
reprezentácie, poukážky 

8. NEXUS reklama tlač 
marketing spol. s r.o. 

Beskydská 9 
811 06 Bratislava 

31390978 Certifikáty, diplomy, grafika,  
tlač pravidiel golfu Hard card, 
zložky ZK, rekl. predmety, 
bannery 

9. DB Photo, s.r.o.  Na vyhliadke 17 
841 07 Bratislava 

52446956 Fotografovanie turnajov 

10. SNC INVEST HOTEL 
GUYANCOURT 

1 place Charlotte 
Perriand 78280 
GUYANCOURT  

56808353
718 

Ubytovanie, MS Francúzsko 

11. Rastislav Michalák- 
Golf 

Ružová 4605/2 
903 01 Senec 

35113821 Management turnajov 

12. PGR Senica, a. s. Révová 7 
811 02 Bratislava 

47233907 Golfové služby - predplatenie 
hracieho fee pre potreby RTVS 
2022 

13. Slovenská olympijská 
marketingová, a.s. 

Kukučínova 26 
831 03 Bratislava 

35801549 Nájom kancelárie 

14. Radomír Holečka - 
INTERNATIONAL GOLF 
GROUP 

Karadžičová 37 
811 07 Bratislava 

44478330 Služby turnajového softaru 
Genius Golf 

15. FARENBY, s.r.o. Bernolákova 
1546/32 
955 01 Topoľčany 

46561242 Grafické a programátorské 
práce, mobilná aplikácia, 
GDPR, webhosting 

16. Tee Time SE Na novině 1053/28 
141 00 Praha 4 - 
Michle 

24236381 SOFTWARE, programovanie 
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17. TCM.golf s r,o, Ladova 389/10 
779 00 Olomouc 

09038566 Aplikácia, prenájom, 
technická podpora 

18. UniCredit Fleet 
Management, s.r.o. 

Šancová 1/A, 814 99 
Bratislava 

35820381 Operatívny lízing - turnaje 

19. WIA, s.r.o. Papradová 7 
821 01 Bratislava 

35949783 Letenky – TOP tím 

20. Work&Hugs s.r.o. Štefánikova 41 
81104 Bratislava 

50888706 Výrobu a úprava TV spotov, 
produkčný materiál 
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STAV A POHYB MAJETKU A ZÁVÄZKOV   

 

K 31.12.2022 mala SKGA o.z. neobežný majetok v hodnote 13 725,36 € netto a k 31.12.2021 
v hodnote 2 887,74 €. Pričom tieto hodnoty tvorili k 31.12.2022 samostatné hnuteľné veci 
a súbory hnuteľných vecí v hodnote 1 492,03 €. Obežný majetok SKGA k 31.12.2022 bol 
vykázaný v hodnote 78 413,51 €. Obežný majetok k 31.12.2021 bol v hodnote 173 743,25 €, 
rozdiel je – 95 329,74 €. V roku 2022 boli pohľadávky z obchodného styku 12 218,80 €, zásoby 
7 611,65 € finančné účty 50 163,06 €. Časové rozlíšenie bolo k 31.12.2022 8 037,58 
€  a k 31.12.2021 438,12 €. 

  

Cudzie zdroje boli k 31.12.2022 v hodnote 72 126,23 € a k 31.12.2021 boli v hodnote 
68 486,89 €. Hodnotu 72 126,23 € tvorili krátkodobé rezervy v hodnote 6 983,13 €, dlhodobé 
záväzky v hodnote 687,07 €, záväzky z obchodného styku 48 079,52 €, záväzky voči 
zamestnancom 6 106,71 €, zúčtovanie so sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami 
3 521,37 €, daňové záväzky 6 748,41 €. Vlastne a cudzie zdroje tvoria spolu 100 176,45 €, čo 
je rozdiel oproti roku 2021 mínus 76 172,66 €.  Hospodársky výsledok za rok 2022 je – 
85 952,17 €. 

 

Schválenie hospodárskeho výsledku za rok 2022 

Hospodársky výsledok za rok 2022 vo výške – 85 952,17 €. zaúčtovať na účet 428-
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov. 
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SPRÁVA N EzÁVtstÉ Ho AUDí ToRA
Š tatutá rnem u orgánu obč ia nskeho združ enia Slovenská golfová asociácia

l. Správa z auditu ú č tovnej závierky

Názor
Uskutoč nili sme audit ú č tovnej závierky obč ianskeho združ enia Slovenská golfová asociácia (d'alej len ,,Združ enia"),
ktorá obsahuje sú vahu k31. decembru 2022, výkaz ziskov astrát za rok konč iaci sa kuvedené mu dátumu,
a poznámky, ktoré  obsahujú  sú hrn významných ú č tovných zásad a ú č tovných metód.
Podl'a náš ho názoru, prilož ená ú č tovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finanč nej situácie Združ enia
k 31. decembru 2022 a výsledku jej hospodárenia za rok konč iaci sa k uvedené mu dátumu podl'a zákona
č .431/2002 Z.z. o ú č tovní ctve v znení  neskorš í ch predpisov (d'alej len ,,zákon o ú č tovní ctve").

Základ pre názor
Audit sme vykonali podl'a medzinárodných audí torských š tandardov (lnternational Standards on Auditing, lsA).
Naš a zodpovednosť  podl'a týchto š tandardov je uvedená v odseku Zodpovednosť  audí tora za audit ú č tovnej
závierky. od Združ enia sme nezávislí  podl'a ustanovení  zákona č ' 423/2oI5 oš tatutárnom audite a ozmene a

doplnení  zákona č . 43L/2002 Z. z. o ú č tovní ctve V znení  neskorš í ch predpisov (d'alej len ,,zákon o š tatutárnom
audite") týkajú cich sa etiky, vrátane Etické ho kódexu audí tora, relevantných pre náš  audit ú č tovnej závierky
a splnili sme aj ostatné  pož iadavky týchto ustanovení týkajú cich sa etiky. Sme presvedč ení , ž e audí torské  dôkazy,
ktoré  sme zí skali, poskytujú  dostatoč ný a vhodný základ pre náš  názor.

Zodpovednosť š tatutárneho oreánu a osôb poverených spravovaní m za ú č tovnú  závierku
š tatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto ú č tovnej závierky tak, aby poskytovala pravdivý a verný obraz
podl'a zákona o ú č tovní ctve a za tie interné  kontroly, ktoré  považ uje za potrebné  na zostavenie ú č tovnej závierky,
ktorá neobsahuje významné  nesprávnosti, č ĺ  už  v dôsledku podvodu alebo chyby.

Pri zostavovaní  ú č tovnej závierky je š tatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenie schopnosti Združ enia
nepretrž ite pokrač ovať  vo svojej č innosti, za opí sanie skutoč ností  týkajú cich sa nepretrž ité ho pokrač ovania
v č innosti, ak je to potrebné , a za použ itie predpokladu nepretrž ité ho pokrač ovania v č innosti v ú č tovní ctve, ibaž e
by mal v ú mysle Združ enie zlikvidovať  alebo ukonč iť  jej č innost', alebo by nemal inú  realistickú  mož nosť  než  tak
urobiť .
osoby poverené  spravovaní m sú  zodpovedné  za dohl'ad nad procesom finanč né ho výkazní ctvaZdruž enia.

Zodpovednosť  audí tora za audit ú č tovnei závierkv
Naš ou zodpovednosť ou je zí skať  primerané  uistenie, č i ú č tovná závierka ako celok neobsahuje významné
nesprávnosti, č i už  v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať  správu audí tora, vrátane názoru' Primerané  uistenie
je uistenie vysoké ho stupňa, ale nie je zárukou toho, ž e audit vykonaný podl'a medzinárodných audí torských
š tandardov vž dy odhalí  významné  nesprávnosti, ak také  existujú . Nesprávnosti mÔž u vzniknú ť  v dôsledku podvodu
alebo chyby a za významné  sa povaŽujú  vtedy, ak by sa dalo odôvodnene oč akávad Že jednotlivo alebo v sú hrne by
mohliovplyvniť ekonomické  rozhodnutia použ í vatelbv, uskutoč nené  na základe tejto ú č tovnej závierky'

V rámci auditu uskutoč nené ho podl'a medzinárodných audí torských š tandardov, poč as celé ho auditu uplatňujeme
odborný ú sudok a zachovávame profesionálny skepticizmus. okrem toho:



o ldentifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávnosti ú č tovnej závierky, č i už  v dôsledku podvodu alebo
chyby, navrhujeme a uskutoč ňujeme audí torské  postupy reagujú ce na tieto riziká a zí skavame audí torské
dôkazy, ktoré  sú  dostatoč né  a vhodné  na poskytnutie základu pre náš  názor' Riziko neodhalenia významnej
nesprávnosti v dôsledku podvodu je vyš š ie ako toto riziko v dôsĺ edku chyby, pretož e podvod môŽe zahŕ ňať
tajnú  dohodu, falš ovanie, ú myselné  vynechanie, nepravdivé  vyhlásenie alebo obí denie internej kontroly.

. oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnú ť  audí torské  postupy
vhodné  za daných okolností , ale nie za ú č elom vyjadrenia názoru na efektí vnosť  interných kontrol Združ enia'

o Hodnotí me vhodnosť  použ itých ú č tovných zásad a ú č tovných metód a primeranosť  ú č tovných odhadov
a uvedenie s nimi sú visiacich informácií , uskutoč nené  š tatutárnym orgánom.

o Robí me záver o tom, č i š tatutárny orgán vhodne v ú č tovní ctve použ í va predpoklad nepretrž ité ho pokrač ovania
vč innosti a na základe zí skaných audí torských dôkazov záver o tom, č i existuje významná neistota vsú vislosti
s udalosť ami alebo okolnosť ami, ktoré  by mohli významne spochybniť  schopnosť  Združ enia nepretrž ite
pokrač ovať  v č innosti' Ak dospejeme k záveru, ž e významná neistota existuje, sme povinní  upozorniť  v naš ej
správe audí tora na sú visiace informácie uvedené  v ú č tovnej závierke alebo, ak sú  tieto informácie
nedostatoč né , modifikovať  náš  názor. Naš e závery vychádzajú  z audí torských dôkazov zí skaných do dátumu
vydania naš ej správy audí tora. Budú ce udalosti alebo okolnosti vš ak môž u spôsobit', ž e Združ enie prestane
pokrač ovať  v nepretrž itej č innosti.

o Hodnotí me celkovú  prezentáciu, š truktú ru a obsah ú č tovnej závierky vrátane informácií v nej uvedených, ako aj

to, č i ú č tovná závierka zachytáva uskutoč nené  transakcie a udalosti spôsobom, ktorý vedie k ich verné mu
zobrazeniu.

S osobami poverenými spravovaní m komunĺ kujeme okrem iné ho o plánovanom rozsahu a harmonograme auditu
a o významných zisteniach auditu, vrátane vš etkých významných nedostatkov internej kontroly, ktoré  poč as náš ho

auditu zistí me.

ll. Správa k d'alš í m pož iadavkám zákonov a iných právnych predpisov
Soráva k informáciám. ktoré  sa uvádza lu vo vvrocnel sprave
Š tatutárny orgán je zodpovedný za informácie uvedené  vo výroč nej správe, zostavenej podl'a pož iadaviek zákona
o ú č tovní ctve. Náš  vyš š ie uvedený názor na ú č tovnú  závierku sa nevzť ahuje na iné  informácie vo výroč nej správe,
V sú vislosti s auditom ú č tovnej závierky je naš ou zodpovednosť ou oboznámenie sa s informáciami uvedenými vo
výroč nej správe a posú denie, č i tieto informácie nie sú  vo významnom nesú lade s auditovanou ú č tovnou závierkou
alebo naš imi poznatkami, ktoré  sme zí skali poč as auditu ú č tovnej závierky, alebo sa inak zdajú  byť  významne
nesprávne'
Výroč nú  správu sme ku dňu vydania správy audí tora z auditu ú č tovnej závierky nemali k dispozí cii'
Ked' zí skame výroč nú  správu, posú dime, č i výroč ná správa Združ enia obsahuje informácie, ktorých uvedenie
vyž aduje zákon o ú č tovní ctve, a na základe prác vykonaných poč as auditu ú č tovnej závierky, vyjadrí me názor, č i:
- informácie uvedené  vo výroč nej správe zostavenej za rok2022 sú  v sú lade s ú č tovnou závierkou za daný rok,
- výroč ná správa obsahuje informácie podl'a zákona o ú č tovní ctve.
okrem toho uvedieme, č i sme zistili významné  nesprávnosti vo výroč nej správe na základe naš ich poznatkov o
ú č tovnejjednotke a situáciiv nej, ktoré  sme zí skali poč as auditu ú č tovnej závierky.

Trnava, Í 3'o2.2o23

EKOPRAKTIK, spol. s r. o.
Kapitulská 14
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PriloŽené  sú č asti ú č tovnej závierky
X Sú vaha (Uč  NUJ 1-o1)

(v eurocentoch)
x Výkaz ziskov a strát (Úč  NUJ 2-o1)

(v eurocentoch)
X Poznámky (Úč  NUJ 3-01)

(v celých eurách alebo eurocentoch)

Názov Úč tovnej jednotky

s1ovenská go1f ová aSociác ia

Sí dlo Úč tovnej jednotky

Ulica

KUKUC
PSČ

83102
Telefónne č í slo

033/1
E-mailová adresa

Nové  Mesto

142I01

í nova
Obec

Bratisfava

Č ĺ slo

99r/26

Zostavená dňa:

o 1. o 2.2 0 z 3

Schválená dňa:

.2 0

Podpisový záznam
š tatutárneho orgánu alebo
č lena š tatutárneho orgánu
ú č tovnej jednotky:
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Sú vaha (Uč  NUJ 1-01) 5 0 2 B 4 3 6 3

Strana aktí v c.r
Bež né  ú č tovné  obdobie

Bezprostredne
predchádzajú ce
ú č tovné  obdobie

Brutto Korekcia Netto Netto

a b ,l 2 3 4

A. NEoBEŽNÝ un.lerox sPoLU r. 002 + r. 009 + r. 021 001 2401-0,I6 1-0284,80 1-3125 , 36 2887 ,'7 4

A.l. Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až  r' 008 002 12400,00 5L66, 61 1 233 ,33

4.1.1
Nehmotné  výsledky z vývojovej a obdobnej č innosti
012 - (072+091AV) 003 0 0

2. Softvé r o13 - (o73+o91AÚ) 004 12400,00 51,66, 61 1233,33

3. ocenitel'né  práva 014-(o74+091AÚ) 005 0 0

4.
ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ q19;-1678 + 079 +

091 AU)
006 0 0

5. obstaraniedlhodobé honehmotné homajetku (041-093) 007 0 0

6
Poskytnuté  preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051-
o95AÚ)

008 0

4.il. Dlhodobý hmotný majetok r.0'l0 až ĺ -020 009 6610,16 5118,13 L492,03 2881 ,'t 4

A.ll.í Pozemky (031) 010 0 0

2. Umelecké  diela a zbierky (032) 011 0 0

3. Stavby 021-(081-092AU) 012 0 0

4.
Samostatné  hnutel'né  veci a sú bory hnutel'ných vecí
022-í o82+092AU) 013 6610,16 5118,13 r492 | 03 2881,14

5 Dopravné  prostriedky 023-(OS3+092AU) 014 0 0

6 Pestovatel'ské  celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AU) 015 0 0

7 Základné  stádo a ť až né  zvieratá 026 - (086 + 092AU) 016 0 0

8. Drobný dlhodobý hmotný majetok o28 - (o88 + 092AU) 017 0 0

9. ostatný dlhodobý hmotný majetok o29 _ (o89 +092AU) 018 0 0

10. obstaranie dlhodobé ho hmotné ho majetku (042 - 094) 019 0 0

1',l.
Poskýnuté  preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 -
095AÚ) 020 0 0

A.ilt Dlhodobý finanč ný majetok r' 022 aŽ r' 028 02'l 5000,00 5000,00

A.III.1
Podielové  cenné  papiere a podiely v obchodných
spoloč nostiach v ovládanej osobe (061- 096 AU)

022 5000,00 0 5000,00

2.
Podielové  cenné  papiere a podiely v obchodných
spoloč nostiach s podstatným vplyvom (062 - 096 AU) 023 0 0

3 Dlhové  cenné  papiere drŽané  do splatnosti (065 - 096 AÚ) 024 0 0

4.
PÔŽič ky podnikom v skupine a ostatné  pÔŽič ky (066 + 067) -

096 AU 025 0 0

5. ostatný dlhodobý finanč ný majetok (069 - 096 AU) 026 0 0

6. obstaranie dlhodobé ho finanč né ho majetku (o43 - 096 AÚ) 027 0 0

7
Poskytnuté  preddavky na dlhodobý Í inanč ný majetok (053 -
096 AU)

028 0 0
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Sú vaha (Uč  NUJ 1-01) lČ o 5 0 2 8 4 3 6 3

Stľ ana aktí v c.r.
Bež né  ú č tovné  obdobie

Bezprostredne
predchádzajú ce
ú č tovné  obdobie

Brutto Korekcia Netto Netto

a b 1 2 3 4

B. oBEŽNÝ MAJEToK sPoLU r' o3o+ r.037+ r.042+r.051 029 '7 8473,5L 1 B4I3 ,5I L] 31 43,25

B.l. Zásoby r. 03't až  r. 036 030 1 6rL, 65 161-1-, 65 1-64't2,54

B.l.í . Materiáĺ (112+119)-191 031 1L33 r B'7 0 1133, 81 r02r1 ,96

2.
Nedokonč ená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122) -
(192 +193) 032 0 0

3. Výrobky (123 - 194) 033 4'71,18 0 411,18 6254 ,58

4. Zvieratá (124 - 1e5) 034 0 0

5. Tovar (132+139;-196 035 0 0

6.
Poskýnuté  prevádzkové  preddavky na zásoby (314 AU - 391
AU)

036 0 0

B.!1. Dlhodobé  pohl'adávky r. 038 až  r. 041 037

B.ll.í Pohl'adávky z obchodné ho styku (31 1 AÚ aŽ 314 AÚ) _ 391 AÚ 038 0 0

2 ostatné  pohl'adávky (315AÚ - 391AÚ) 039 0 0

3 Pohl'adávky voč i ú č astní kom združ eni (358AU - 391AU) 040 0 0

4. lné  pohl'adávky ( 335 AU + 373 AU + 375 AU + 378AU) -
391AÚ 041 0 0

B.lll. Krátkodobé  pohI'adávky r. 043 až  r. 050 042 20638,80 20638,80 7389, B1

B.!!1,1 Pohlä dávky z obchodné ho styku (31 1AÚ až  314 AU) - 391AU 043 r22rg , B0 0 I22IB, B0 5450 ,24

2. ostatné  pohl'adávky (315AU - 391AU) 044 0 0

3.
Zú č tovanie so Sociálnou poisť ovňou a zdravotnými
poisť ovňami (336 )

o45 0

4. Daňové  pohladávky (341 aŽ345) 046 0 1939,57

5.
Pohl'adávky z dôvodu Í inanč ných vzť ahov k š tátnemu rozpoč tu
a rozpoč tom ú zemnej samosprávy (346+ 348)

047 0

6. Pohl'adávky voč i ú č astní kom zdruŽení  (358 AU - 391AU) 048 4700,00 0 4700,00

7 Spojovací  ú č et pri zdruŽení (396 - 391AÚ) 049 0 0

8. lné  pohl'adávky (335AU + 373AU + 375AU + 378AÚ)- 391AU 050 3'120 ,00 3'720,00

B.IV Finanč né  ú č ty r. 052 aŽ r. 056 051 50163,06 50163,06 L49880, 90

B.lv.í Pokladnica (211 + 213) 052 2540, 89 2540 , 89 7689,52

2 Bankové  ú č ty Q21 AÚ +261) 053 41 622, r1 41 622 ,1,1 148191,38

3
Bankové  ú č ty s dobou viazanosti dlhš ou ako jeden rok (221
AU)

054

4.
Krátkodobý finanč ný majetok(2s'l+ 253 + 255AU+ 256 + 257) -
291AU 055 0 0

5. obstaranie krátkodobé ho finanč né ho majetku (259 - 291^Ú) 056 0 0

c. č AsoVÉ  RozLĺ Š ENlE sPoLU r. 058 a r. 059 057 8037,5B 8037,58 438, L2

c.1. Náklady budú cich období (381) 058 8037,58 0 8037,58 438, L2

2 Prí jmy budú cich období (385) 059 0 r0
MAJETOK SPOLU r.00í +r.029+r.057 060 rr046L,25 10284, B0 L00L7 6, 45 L1,1069 , L1
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Sú vaha (Uč  NUJ 1-01) lČ o 5 0 2 B 4 3 6 3

Strana pasí v c.r
Bež né  ú č tovné

obdobie

Bezprostredne
predchádzajú ce
ú č tovné  obdobie

a b 5 6

A, VLASTNE IMANIE r.062+ r.067 + r.07'l + r.072 061 22 630,05 r08 582,22
A.l Imanie a fondy r. 063 až  r. 066 062

4.1.1 Základné  imanie (411) 063 0

2. Fondy tvorené  podl'a osobitných predpisov (412) 064 0

3. Fond reprodukcie u13\ 065 0

4. oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových ú č astí n (415) 066 0

A.II. Fondy tvorené  zo zisku r. 068 až  r. 070 067

A.ll.ĺ Rezervný fond (421\ 068 0

2 Fondy tvorené  zo zisku (423) 069 0

3. ostatné  fondv (427\ 070 0

A.lll Nevyspoľ ĺ adaný výsledok hospodárenia mĺ nulých rokov
fti -4281

071 r0B 582,22 r31 201 ,53
A.IV Výsledok hospodárenia za ú č tovné  obdobie r. 060 - (r. 062 +

r' 067 + Í .071 + r' 073 + r. 100)
072 -85 952,r1 -28 625,3r

B.Z^VI!ŽKY ĺ .074 + r. 078 + r' 086 + r. 096 073 12 L26,23 68 486,89
B.t.'l Rezervy r'075 aŽr'077 074 6 983,13 4 990 ,06

2_ RezerVV zákonné (451AÚ) 075 0

3. ostatné  reze^ty (45eAU) 076 0

4. Krátkodobé  rezervy (323+451AU+459AU) 077 6 9B3f 13 4 990 ,06
B.II. Dlhodobé  závä zky r. 079 až  r. 085 07a 68'/ , 09 4BB ,24

B.lt.1 Závä zkv zo sociálneho Í ondu (472) 079 681,09 4BB ,24
2. Vydané  dlhopisy (473 - 255 AÚ) 080 0

3. Závä zkv z nájmu (474 AU) 081 0

4. Dlhodobé  priiaté  preddavky (475\ 082 0

5. Dlhodobé  nevyfakturované  dodávky (476 AU) 083 0

6 Dlhodobé  zmenkv na ú hradu (478) 084 0

7 ostatné  d lhodobé  záv ä zky (373 AU + 479 AÚ) 085 0

B.lll. Krátkodobé  závä zky r. 087 aŽ r. 095 086 64 456,0r 63 008.59
B.lll.1 Závä zkv z obchodné ho styku (321 aŽ 326) okrem 323 087 48 01 9 ,52 45 442,39

2. Záv ä zky voč i zamestnancom (331+ 3331 088 6 L06,]t 5 981,41

3.
Zú č tovanie so Sociálnou poisť ovňou a zdravotnými poisť ovňami
(336)

089 3 52r,31 3 590,06

4. Daňové  závä zky (341 aŽ345\ 090 6 '7 48, 41, 1 994,'73

5.
Závä zky z dÔvodu finanč ných vzť ahov k š tátnemu rozpoč tu a
rozpoč tom Územnei samosprávy (346+348)

09ĺ 0

6.
Závä zky z upí saných nesplatených cenných papierov a vkladov
(367)

092 0

7 Závä zky voč i Úč astnĺ kom zdruŽení (368) 093 0

I Spojovací  ú č et pri združ ení (3e6) 094 0

9 ostatné  závä zky (379 + 373 AÚ + 474 AU +476AU + 479 AU) 095 0

B.IV Bankové  ú very a iné  uýpomoci a pôŽič ky r.097 až  r.099 096

B.IV.1 Dlhodobé  bankové  Úvery (461AU) 097 0

2. BeŽné  bankové  ú very (231+ 232 + 461AU) 098 0

3. Prijaté  krátkodobé  finanč né  výpomoci (241+ 249) 099 0

c' cAsovÉ  RozLĺ Š ENlE sPoLU r. 101 až  r' 'l03 100 5 420,71
c'l.í Výdavky budú cich obdobĺ (383) 101 0

2. Výnosy budú cich období  krátkodobé (384 AU) 102 5 420 | 1_l

3. Výnosy budú cich období  dlhodobé (3S4 AU) 103 0 0

SPOLU VLASTNE IMANIE, ZAVIIŽKY A UCTY CASOVEHO
RozLĺ Š ENh r.06'l+ r.073 + r'100

104 100 176,45 r'71 069,17
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Yýkazziskov a strát (Uč  NUJ 2-o1) lČ o E 0 2 B 4 3 6 3

č ĺ slo
ú č tu Náklady č í slo

riadku

Cinnost' Bezprostredne
predchádzajú ce
ú č tovné  obdobie

Hlavná
nezdaňovaná

Zdaňovaná Spolu

a b c ,l 2 3 4
501 Spotreba materiálu 01 I 851,87 2 2r4,90 rr 066,'t'l 6 7BB,00
502 Spotreba energie 02 2 880,00 '720,00 3 600,00
504 Predaný tovar 03 0 0

s',t'l opravy a udž iavanie o4 r 1,28, 63 282 , 16 r 4L0 ,'l 9 49'7 | 50
512 Cestovné 05 21_ 984 ,29 0 21 984,29 t3 494,8L
5í 3 Náklady na reprezentáciu 06 72 11 4t4'7 0 12 1_1 4t41 B 9r3,4r
5í 8 ostatné  sluŽby 07 1_29 51_4, 40 8 576,08 138 090,4B 106 611, 81-

521 Mzdové  náklady 08 1 0 953,79i 1 893,08 92 846,2'7 19 1_96,11_

s24 Zákonné  sociálne poistenie a zdravotné
ooistenie 09 24 952,45 '7 '709,06 32 661_,5L 21 859 ,'7 6

525 ostatné  sociálne poistenie 10 0 0

527 Zákonné  sociálne náklady 11 2 324,60 601,05 2 925,65 2 44'7,r9
528 ostatné  sociáĺ ne náklady 12 51,00 0 51,00
531 Daň z motorových vozidĺ el 13 0 0

532 Daň z nehnutel'ností 14 0 0

538 ostatné  dane a poplatky 15 235,98 0 235,98 196,56
541 Zmluvné  pokuty a penále 16 0 0 96,96
542 ostatné  pokuty a penále 17 0 0 32,1_0

543 odpí sanie pohl'adávky 18 48,00 0 48,00
544 Úroky 19 0 0

545 Kurzové  straty 20 5BB,41 0 5BB/ 41 5'72 | BB

546 Dary 21 0 0

547 osobitné  náklady 22 318 868, B7 5 713,75 324 582,62 275 167,7I
548 Manká a š kody 23 0 0

549 lné  ostatné  náklady 24 36 228,45 0 36 228,45 33 600, B3

55'l
odpisy dlhodobé ho nehmotné ho majetku a
dlhodobé ho hmotné ho majetku 25 6 562,38 0 6 562,38 1_ 395 , 1r

552
Zostatková cena predané ho dlhodobé ho
nehmotné ho majetku a dlhodobé ho
hmotné ho maietku

26 0 0

553 Predané  cenné  papiere 27 0 0

554 Predaný materiál 28 0 0

555 Náklady na krátkodobý finanč ný majetok 29 0 0

556 Tvorba fondov 30 0 0

557 Náklady na precenenie cenných papierov 31 0 0

558 Tvorba a zú č tovanie opravných poloŽiek 32 0 0

561
Poskýnuté  prí spevky organizač ným
zloŽkám 33 0 0

562 Poskytnuté  prí spevky iným Úč tovným
iednotkám

34 1_29 B48 ,13 0 1,29 B48 | 13 III 925,69

s63 Poskýnuté  prí spevky fyzickým osobám 35 7 000,00 0 7 000,00 '7 396,00

565
Poskýnuté  prí spevky z podielu zaplatenej
dane 36 0 0

567 Poskytnuté  prí spevky z verejnej zbierky 37 0 0

Úč tová trieda 5 spolu r'01 až r.37 38 '7'7 4 1_95 ,'7 2' '7'7 I0,08 821 905,80 61_6 84'7 ,63
Strana 5MF SR 2021

Vwo.ené v prqEme FoRM slldio _lw'kä sheEwe



Yýkazziskov a strát (Úč  NUJ 2-01) lČ o 5 0 2 B 4 3 6 tJ

č í slo
ú č tu

Výnosy č í slo
riadku

Ginnost' Bezprostredne
predchádzajú ce
ú č tovné  obdobie

Hlavná
nezdaňovaná

Zdaňovaná Spolu

a b c 1 2 3 4
601 TrŽby za vlastné  výrobky 39 0 202,50 202,50 L 477 ,42
602 rrŽby z predaja sluŽieb 40 0 9 31 2t33 49 372,33 30 453,60
604 TrŽby za predaný tovar 41 0 0

611 Zmena stavu zásob nedokonč enej výroby 42 0 0

612 Zmena stavu zásob polotovarov 43 0 0

613 Zmena stavu zásob výrobkov 44 0- 5 116 t B0 -5 1'7 6, B0 -857 / 55

614 Zmena stavu zásob zvierat 45 0 0

62'.|. Aktivácia materiálu a tovaru 46 0 0

622 Aktivácia vnÚtroorganizač ných sluŽieb 47 0 0

623 Aktivácia dlhodobé ho nehmotné ho majetku 48 0 0

624 Aktivácia dlhodobé ho hmotné ho majetku 49 0 0

64í Zmluvné  pokuty a penále 50 0 0

642 ostatné  pokuty a penále 51 0 0

643 Platby za odpí sané  pohl'adávky 52 0 0

644 Uroky 53 0 0

645 Kurzové  zisky 54 4,82 0 4,82 1E ttr

646 Prijaté  dary 55 0 0

647 osobitné  výnosy 56 11 510,00 0 11 510,00 6 465 ,1_9

648 Zákonné  poplatky 57 0 0

649 lné  ostatné  výnosy 58 3 200,40 0 3 200,40 2 846,03

651
TrŽby z predaja dlhodobé ho nehmotné ho
maietku a dlhodobé ho hmotné ho maietku

Äo 0 0

652 Výnosy z dlhodobé ho finanč né ho majetku 60 0 0

653 TrŽby z predaja cenných papierov a
podielov 61 0 0

654 TrŽby z predaja materiálu 62 0 0

655 Výnosy z krátkodobé ho finanč né ho majetku 63 0 0

656 Výnosy z pouŽitia fondu 64 0 0

657 Výnosy z precenenia cenných papierov 65 0 0

6s8 Výnosy z nájmu majetku 66 0 0

661 Prijaté  prĺ spevky od organizač ných zloŽiek 67 0 0

662 Prijaté  prĺ spevky od právnických osÔb 68 3L 049,0'7 0 3L 049,01 r1 61 5 ,28
663 Prijaté  prĺ spevky od fyzických osÔb 69 0 0

664 Prijaté  č lenské  prĺ spevky 70 L91 219,00 0 r91 2r9,00 191 807,00
665 Prĺ spevky z podielu zaplatenej dane 71 7 870.01 0 1 810,0L
667 Prijaté  prí spevky z verejných zbierok 72 0 0

691 Dotácie 73 44r 302,30 0 447 302,30 338 340,00
Úč tová trieda 6 spolu r. 39 aŽ r. 73 74 692 L55,60t 3 798,03 735 953,63 588 222,32
Výsledok hospodárenia pred zdanenĺ m

r.74 -r.38
75 -82 040,1_2- 3 972,05 -85 952,L] -28 625,3r

591 Daň z prí imov 76 0 0

595 Dodatoč né  odvody dane z pr'ljmov 77 0 0

Výsledok hospodárenia po zdanení
ft-75 - (r. 76 + r. 7il ) (+/-)

78 -82 040,12- 3 972,05 -85 952 , r'7 -28 625,31_ I
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Slovenská golfová asociácia, Kukuč í nova 991126,83102 Bratislava Staré  mesto

Poznámky (Uč  NUJ 3 - 01)

Č l.l

Vš eobecné  informácie

(1) Meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, ktorá je zakladatel'om alebo zriad'ovatelbm
ú č tovnej jednotky' dátum založ enia alebo zľ iadenia ú č tovnej jednotky.

obč ianske zdruŽenie Slovenská golÍ ová asociácia (d'alej len SKGA) bolo zaloŽené 26'nieja2016 anásledne zapí sané  do
registra obč ianskych zdruŽenĺ vedené ho Ministerstvom vnú tra Slovenskej republiky pod č ĺ slom Ws/1-900-90-48562

Zakladatelia: A|RPORT GOLF CLUB, EUROVALLEY GOLF PARK CLUB, Golfový klub PEGAS, Golf and Country Club
Bratislava - Bernolákovo, GOLF and COUNTRY OLUB HRON, TRl DUBY, GOLF & COUNTRY CLUB Pieš ť any, GOLF CLUB
CARPAT|A, GOLF CLUB SCOTLAND, GOLF CLUB sKALlcA, Golf Club WELTEN, Golf Trnava, Golfový a š portový klub
Trenč ĺ n, Golfový klub Agama (GK Agama), Golfový klub ALP|NKA Koš ice, Golfový klub Borš a, Golforĺ ý klub Meander, Golfoý
klub Tále, Lomnický golfový klub, Penati Golf Club, Red Fox golf club Malá lda, Zilinsko-rajec|ĺ Ý oolÍ ový klub, Golf Resort
Sedĺ n, Royal Valley Golf Club, Golf club Preš ov, Pressburg golÍ  club, PRVY ZlLlNSKY GOLFOVY KLUB (P.Z.G'K.), Red oak
Golf C|ub, Tatranský golfoý klub, Asociácĺ a Mid Age golÍ istov Slovenska, Asociácia seniorských golÍ istov Slovenska,
PROFEsslONAL GoLFERS AssoclATloN 0F SLOVAKlA, Slovenská golí ová asociácia hendikepovaných

ldentifikač ne č ĺ slo organizácie (lČ o)je 50 284 363

Daňové  identiÍ ikač né  č ĺ slo organizácie (DlČ ) je 2120366138

(2) lnformácie o č lenoch š tatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov ú č tovnej jednotky; uvádzajú  sa
mená a priezviská č lenov š tatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov ú č tovnej jednotky.

Konferencia SKGA

Prezí dium SKGAprezĺ dent _ lng. Rastisĺ av Antala

vicepľ ezident- Miroslav Rusnák' lng. Martin Munka

č lenovia prezí dia - MUDr. Vladimí r Balogh, Pavol Bielik, Zuzana Kamasová, FDa., Michal Novotný, Radomĺ r Holeč ka, Mgr.
MichalPaš ka

RevÍ zna komisia_ lng. Maroš  oč adlí k, lng. Ján Spura' lng' Slavomĺ r Brudňák,

(3) Opis č innostl, na ú č el ktorej bola ú č tovná jednotka zriadená a opis druhu podnikatel'skej č innosti, ak ju ú č tovná
jednotka vykonáva,

- zastupuje, chráni a presadzuje záqmy golfu vo vzť ahu k orgánom verejnej správy, medzinárodným š portovým
organizáciám a iným š portouým organizáciám, ktoých je č lenom,

- navrhuje š portouých repľ ezentantov na zaradenie do rezortné ho š poľ tové ho strediska,

- zarad'uje š portovcov do zoznamu talentovaných š portovcov podl'a výkonnostných krité riĺ  urč ených predpisom SKGA,

- vedie a kaŽdoroč ne zverejňuje zoznam talentovaných š portovcov, ktoý obsahuje ú daje uvedené  v zákone o š porte,

- metodicky riadi a usmerňuje prí pravu talentovaných š poŕ ovcov,

- organizuje a riadi celoš tátne sú ť aŽe a iné  sú ť aŽe alebo ich organizovanÍ m a riadení m poveruje inÚ š portovú  oľ ganizácĺ u,

- schval'uje podmienky ú č asti š portovej organizácie v sú t'aŽi podl'a pí smena f) a udel'uje š portovej organizácii právo na
ú č asť  v nej na základe ich splnenia,

- vedie zoznam š portových reprezentantov, ktoý obsahuje ú daje v rozsahu uvedenom v zákone o š porte

- urč uje druhy š portových odborní kov pre golf vrátane odbornej spôsobilosti vyŽadovanej na vykonávanie odbomej
č innosti v golfe, zabezpeč uje ich odbornú  prĺ pravu a overuje ich odbornú  spôsobilosť ,

lČ 0 5 0 2 I 4 3 6 3
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- oceňuje š portovcov, ktorí  dosiahli mimoriadne š portové  výsledky vo vrcholom golfe a osobnosti, ktoré  sa zaslú Žili
o propagáciu a rozvoj golÍ u,

- uznáua odbornú  kvalifikáciu š portových odborní kov, ak sa na uznanie prí sluš nej odbornej kvalifikácie nevzť ahuje
osobitný právny predpis,

- podporujevýstavbuš portovej infraš truktú ry,

- vytvára podmienky pre organizovanie sú ť aŽnej č innosti, vyhlasuje vrcholné  celoš tátne sú ť aŽe a turnaje, presadzuje
záujny svojich č lenov vo vzť ahu k iným subjektom,

- vytvára technicko-organizač né  predpoklady pre golf v Slovenskej republike,

- je riadiacim orgánom na Územĺ  Slovenskej republiky vo veci pravidiel amaté rskeho š tatú tu golfu,

- vykonáva a koordinuje dozor nad aplikáciou a dodž iavaní m jednotné ho hendikepové ho systé mu v rámci pravidiel HCP
EGA, rieš i priestupky a poruš enia HCP systé mu,

- v sÚlade s koncepciou reprezentácie SKGA zabezpeč uje reprezentáciu Slovenskej republiky v medzinárodných
sú ť aŽiach EGA a lGF a zabezpeč uje prĺ pravu reprezentácie Slovenskej republiky,

- vyvĺ ja č innosť  k rozvoju golfu ako olympijskeho a vrcholové ho š portu,

- hospodáris majetkom SKGA.

Zdanitel'ná č innost'

- poskytovaniereklamnýchsluŽieb,

- poskytovanie sluŽieb na serveri SKGA.

(4) Priemerný prepoč í taný poč et zamestnancov' aztoho poč et vedú cich zamestnancov ú č tovnejjednotky za ú č tovné
obdobie' za ktoré  sa zostavuje ú č tovná závierka (dalej len ,,beŽné  ú č tovné  obdobie"). Poč et dobrovol'ní kov
vyslaných ú č tovnou jednotkou a poč et dobrovol'ní kov, ktorí vykonávali dobrovol'ní cku č innost' pre ú č tovnú  jednotku
poč as bež né ho ú č tovné ho obdobia.

Bež né  ú č tovné
obdobie

Poč et hodí n
vykonávania

dobrovol'ní ckei č innosti
Priemerný prepoč í taný poč et zamestnancov 4 4

z toho poč et vedú cich zamestnancov 1 I

Poč et dobrovol'ní  kov vyslaných ú č tovnou jed notkou

Poč et dobrovol'nĺ kov, ktorĺ  vykonávali dobrovol'nĺ cku č innosť  pre
ú č tovnú  iednotku poč as ú č tovné ho obdobia

(5) organizač ná š truktú ra ú č tovnej jednotky.

Uč tovná jednotka zaloŽiladcé rsku spoloč nosť  Golf SK s.r.o., V ktore1 má 100 % podiel

(6) lnformácia o organizáciách v zriad'ovatel'skej pôsobnosti ú č tovnejjednotky.

Uč tovná jednotka nemá náplň'

Č l.ll

lnformácie o Úč tovných zásadách a ú č tovných metódach

(1) lnformácia' č i je ú č tovná závierka zostavená zasplnenia predpokladu, Že ú č tovná jednotka bude nepretÉ ite
pokrač ovat' vo svojej č innosti.

Uč tovná závierka je zostavená s tým, Že ú č tovná jednotka bude nepretž ite pokrač ovať  vo svojej č innosti.

(2) Zmeny ú č tovných zásad a zmeny ú č tovných metÓd s uvedení m dôvodu týchto zmien a vyč í slenĺ m ich vplyvu na
finanč nú  hodnotu majetku, závä zkov, základné ho imania a výsledku hospodárenia ú č tovnejjednotky.
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Uč tovná jednotka nezmenila poč as r' 2022 ú č tovné  zásady a ú č tovné  metódy

(3) Spôsoby ocenenia jednotlivých poloŽiek majetku a závä zkov.

(4) Spôsob zostavenia odpisové ho plánu pľ e jednotlivé  druhy dIhodobé ho hmotné ho majetku a dlhodobé ho
nehmotné ho majetku, prič om sa uvádza doba odpisovania, pouŽité  sadzby odpisov a odpisové  metódy pri
urč ení odpisov.

Hmotný majetok okrem zásob a nehmotný majetok okrem pohl'adávok odpisuje ú č tovná jednotka poč as
predpokladanej doby pouŽí vania zodpovedajú cej spotrebe budú cich ekonomických ú Žitkov z majetku. Ak sa nedá
Životnosť  goodwillu a aktivovaných nákladov na vývoj spol'ahlivo odhadnú ť , musí  ich ú č tovná jednotka odpí sať
najneskÔr do piatich rokov od ich obstarania. Ak neboli aktivované  náklady na vývoj ú plne odpí sané , môŽe ú č tovná
jednotka rozdeliť  zisk, ak ú hrnná výš ka rezeľ vných fondov a iných zlož iek vlastné ho imania, ktoré  sú  k dispozĺ cii na
vyplácanie, je vyš š ia ako celková výš ka neodpĺ saných aktivovaných nákladov na vývoj. Nehmotný majetok vytvorený
vlastnou č innostbu sa neaktivuje okrem softvé ru a nákladov na vyvoj, ktoré  sa aktivujú  v sú lade s postupmi

ú č tovania.

Pozemky sa neodpisujú '

Druh dlhodobé ho majetku Doba odpisovania 0dpisová metóda

Softvé r 24 mesiacov Casová

Prĺ stroje, zariadenia 4-6 rokov rovnomerna

Maietok azáudzkv Spôsob oceňovania

a) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kú pou obstarávacia cena

b) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou č innosť ou

c) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom

d) dlhodobý hmotný majetok obstaraný kú pou obstarávacia cena

e) dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou č innosť ou

f) dlhodobý hmotný majetok obstaraný ĺ ným spôsobom

g) dlhodobý finanč ný majetok

h) zásoby obstarané  kú pou obstarávacia cena

i) zásoby vytvorené  vlastnou č innosť ou

j) zásoby obstarané  iným spôsobom

k) pohl'adávky Menovitou hodnotou

l) krátkodobý Í inanč ný majetok Menovitou hod notou/Obstarávacou
cenou

m) č asové  rozlĺ š enie na strane aktĺ v sú vahy Oč akávanou menovitou hodnotou

n) záuä zky,vrátane rezerv, dlhopisov, pôŽič iek a ú verov Menovitou hodnotou

o) č asové  rozlĺ š enie na strane pasí v sÚvahy oč akávanou menovitou hodnotou

p) deriváty

q) majetok azáuä zky zabezpeč ené  derivátmi

r) prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe finanč né ho
prenáimu
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(5) zásady pre zohl'adnenie zní Ženia hodnoty majetku. Uvádza sa, č i ú č tovná jednotka uplatňuje opravné  polož ky
a rezervy.

Uč tovná jednotka netvorila opravnú  poloŽku v roku2022.
opravné  polož ky by ú č tovná jednotka tvorila nasledovne: k pohl'adávkam po lehote splatnosti nad 360 dni 20 %' nad 720
dnĺ  50 % a nad 1 080 dnĺ  100o/o.

Rezervy sa ú č tujÚ v oč akávanej výš ke závä zku. Uč tovná jednotka vytvára rezervy nevyč erpané  dovolenky a na
zostavenie, overenie, zverejnenie ú č tovnej závierky a výroč nej správy ýkajú cej sa vykazované ho obdobia.

(6) lnformácie o ú č tovaní  opráv významných chýb minulých ú č tovných období  v bež nom ú č tovnom období
s uvedení m vplyvu na výsledok hospodárenia minulých rokov; sú č asne sa môŽe uviest'aj infoľmácia o ú č tovaní
opráv nevýznamných chýb mĺ nulých ú č tovných období  v bež nom ú č tovnom období  s uvedení m vplyvu na
výsledok hospodárenia beŽné ho ú č tovné ho obdobia'

Uč tovná jednotka nemá náplň pre tú to poloŽku.

Č l.lll

lnformácie, ktoré  dopĺ ňajú  a vysvetl'ujú  ú daje v sú vahe

(1)Významné  sumy prí rastkov a ú bytkov dlhodobé ho nehmotné ho majetku a dlhodobé ho hmotné ho majetku.

Nehmotné
výsledky

z vývojovej
a obdobnej
č innosti

Softvé r
ocenitel'né

práva

0statný
dlhodobý
nehmotný
majetok

0bstaranie
dlhodobé ho
nehmotné ho

majetku

Poskytnuté
preddavky

na
dlhodobý
nehmotný
maietok

Spolu

Prvotné
ocenenie -

stav na
zač iatku
beŽné ho
ú č tovné ho
obdobia

prí rastky 12 400,00 12 400,00

Úbytky

presuny

Stav na
konci
bež né ho
Úč tovné ho
obdobia

12 400,00 12 400,00

oprávky -
stav na
zač iatku
beŽneho
ú č tovné ho
obdobia

prí rastky 5'166,67 5166,67

ú bytky

Stav na
konci
beŽné ho
Úč tovné ho

5166,67 5166,67
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obdobia
opravné
polož ky -
stav na
zač iatku
beŽné ho
ú č tovné ho
obdobia
prí rastky

ú bytky

Stav na
konci
bež né ho
ú č tovné ho
obdobia

Zostatková hodnota

Stav na
zač iatku
beŽné ho
ú č tovneho
obdobia
Stav na
konci
beŽné ho
ú č tovneho
obdobia

7 233,33 7 233,33

Poze
mky

Umele
cké
diela

a zbier
ky

Stav
by

Samost
atné

hnutel'n
é  veci

a sú bor
v

hnutel'n

ých vecí

Doprav
né

prostrie
dky

Pestovate
l'ské  celky
tľ valých
porastov

Zákla
dné

stádo
at'až n

é
zviera

tá

Drobn

ý
a ostat

ný
dlhod
obý

hmotn

ý
majeto

k

obstaľ a
nie

dlhodob
é ho

hmotné
ho

majetku

Poskytn
uté

preddav
ky na

dlhodo
bý

hmotný
majetok

Spolu

Prvotn
é
ocene
nie -

stav na
zač iatk
u

beŽné h
0

Úč tovn
eho
obdobi
a

6 610,16
6 610,

16

prĺ rastk

v

Úbýky
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presun

V

Stav
na
konci
beŽneh
o
ú č tovn
é ho
obdobi
a

6 610,16 6 610,
16

opráv
ky-
stav na
zač iatk
u

beŽné h
0
ú č tovn
é ho
obdobi
a

3722,42
3722,

42

prĺ rastk

V
1 395,7'l 1 395,

71

ú bytky

Stav
na
konci
beŽneh
o
ú č tovn
é ho
obdobi
a

5 118,13 5 118,

13

Oprav
né
poloŽk

v-
stav na
zač iatk
u

beŽné h
0
ú č tovn
é ho
obdobi
a
prĺ rastk
V

ú bytky

Stav
na
konci
beŽné h
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0
ú č tovn
é ho
obdobi
d

Zostatková hodnota

Stav
na
zač iatk
u

beŽné h
o
ú č tovn
é ho
obdobĺ
a

2887,74 2887,
74

Stav
na
konci
beŽné h
0
ú č tovn
é ho
obdobi
a

1492,03 1492,
03

(2) Prehl'ad dlhodobé ho majetku, na ktoný je zriadené  zálož né  právo a prehl'ad dlhodobé ho majetku, pri ktorom má
ú č tovná jednotka obmedzené  právo s ní m nakladat'.

UJ nemá náplň.

(3) Údaje o š truktú re dIhodobé ho finanč né ho majetku zabež né  ú č tovné  obdobie a jeho umiestnenie v č lenení  podl'a
polož iek sú vahy v riadkoch 022 a023,

Názov ú č tovnej jednotky Podiel na základnom
imaní (v %)

Podiel ú č tovnej jednotky na
hlasovací ch pľ ávach

(v %)

Golf SK s.r.o. 100 o/o 100 %

({ Údaje o š truktú re dlhodobé ho finanč né ho majetku a krátkodobé ho finanč né ho majetku v č lenení  podl'a polož iek
sú vahy v riadkoch 024, 026 a 055.

UJ nemá náplň.

(5) Údaje o š truktú re dlhodobých pôž ič iek.

UJ nemá náplň'

(6) Prehl'ad o vývoji významných sú m opľ avných polož iek podl'a jednotlivých druhov majetku.

UJ nemá náplň.
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Názov poloŽky Hlavná č innost' Zdaňovaná č innosť Podnikatel'ská
č innost' Spolu

Pohl'adávky
z obchodné ho styku

I576,00 2642,80 12219,90

Ostatné  pohl'adávky

Zú č tovanie so Sociálnou
poistbvňou
a zdravotnými
poisť ovňami

Daňové  pohl'adávky

Pohl'adávky voč i
ú č astní kom zdruŽeni

4 700,00 4 700,00

lne pohl'adávky 3 720,00 3 720,00

(7)opis významných sú m pohl'adávok v nadvä znosti na polož ky sú vahy, v č lenení  na pohl'adávky za hlavnú
nezdaňovanú  č innost'a zdaňovanú  č innost'za beŽné  ú č tovné  obdobie.

(8) Prehl'ad pohl'adávok do uplynutia lehoty splatnosti a po uplynutí  lehoty splatnosti

(9) Prehl'ad o významných poloŽkách č asové ho rozlí š enia nákladov budú cich období a prí jmov budú cich období .

ZdruŽenie vykázalo k31'12'2022 v poloŽkách nákladov budú cich období  sumu 8 037,58 EUR, ktorá pozostáva z poplatku za
webhosting, domé nu, prenájom licencie, antivĺ rus a č lenské ho poplatku na rok 2023.

Náklady budú cich obdobĺ Suma v EUR

Prenájom licenciĺ 1 808,75

Webhosting 176,88

Č bnský poplatok 5 952,91

ostatné 99,04

(í 0) 0pis a výš ka zmien vlastné ho imania v priebehu beŽné ho ú č tovné ho obdobia podl'a polož iek sú vahy

Stav na konci

beŽné ho ú č tovné ho obdobia
bezprostredn e predchádzajú ceho

ú č tovné ho obdobia

Pohl'adávky do lehoty splatnosti 12170,80 5't86,95

Pohl'adávky po lehote splatnosti 8 468,00 2202,86

Pohl'adávky spolu 20 638,80 7 389,81

Stav na zač iatku
beŽné ho ú č tovné ho

obdobia

Prí rastky
(+)

Ubytky
(-)

Presuny
(+, -)

Stav na konci
bež né ho ú č tovné ho

obdobia

Imanie a fondy

Základné  imanie

z toho:

nadač né  imanie
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V nadácii

vklady zakladatelbv

prioritný majetok

Fondy tvorené  podl'a

osobitné ho predpisu

Fond reprodukcie

oceňovacie rozdiely
z precenenia majetku
azáuä zkov

Fondy zo zisku

Rezervný fond

Fondy tvorené  zo
zisku

Ostatné  fondy

Nevysporiadaný
výsledok
hospodárenia
minulých rokov

+ 137 207,53 - 28 625,31 + 108 582,22

Výsledok
hospodárenia za
ú č tovné  obdobie

28 625,31
- 85 952,17 - 28 625,31 - 85 952,17

Spolu + 108 582,22 -85952,17 0 + 22 630,05

(11) Opis a vyč í slenie jednotlivých druhov fondov tvorených podl'a osobitných pľ edpisov'

UJ nemá náplň'

(12) lnformácia o rozdelení  ú č tovné ho zisku alebo o vysporiadaní  ú č tovnej straty za bezprostredne predchádzajú ce
ú č tovné  obdobie.

Názov polož ky Bezprostredne predchádza1ú ce ú č tovné  obdobie

Úč tovný zisk

Rozdelenie ú č tovné ho zisku

Prí del do základné ho imania

Prĺ del do fondu tvorené ho podl'a osobitné ho predpisu

Prĺ del do í ondu reprodukcie

Prĺ del do rezervné ho fondu

Prĺ del do Í ondu tvorené ho zo zisku

Prí del do ostatných fondov

Uhrada straý minulých obdobĺ

Prevod do sociálneho fondu

Prevod do nevysporiadané ho výsledku hospodárenia minulých rokov

lné

Úč tovná strata 28 625,31

Vysporiadanie ú č tovnej straty

Zo základné ho imania
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Z rezervné ho fondu

Z fondu tvorené ho zo zisku

Z ostatných fondov

Z nerozdelené ho zisku minulých rokov

Prevod do nevysporiadané ho výsledku hospodárenia minulých rokov 28 625,31

lné

Druh rezervy

Stav na zač iatku
bež né ho

ú č tovné ho
obdobia

Tvorba rezerv
Použ itie
rezerv

Zruš enie alebo
zní ž enie rezeru

Stav na konci
bež né ho

ú č tovné ho
obdobia

Jednotlivé  druhy
krátkodobých
zákonných rezerv
Rezerva na
nevyč erpané
dovolenky vrátane
odvodov

3 990,06 5 983,13 3 990,06 5 983,13

Jednotlivé  druhy
dlhodobých zákonných
rezerv
Zákonné  rezervy
spolu 3 990,06 5 983,13 3 990,06 5 983,13

Jednotlivé  druhy
krátkodobých
ostatných rezerv
Rezerva na overenie
roč nej ú č tovnej
závierky audĺ torom

1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00

Jednotlivé  druhy
dlhodobých ostatných
rezerv
Ostatné  rezervy
spolu í  000'00 í  000'00 1 000,00 1 000,00

Rezervy spolu 4 990,06 6 983,13 'l 000,00 3 990,06 6 983'í 3

(13) Údaje o jednotlivých druhoch rezerv v č lenení  na stav rezery na konci bezprostredne predchádzajú ceho
ú č tovné ho obdobia a stav rezerv na konci bež né ho ú č tovné ho obdobĺ a, ich tvorbu, pouŽitie alebo zľ uš enie
v priebehu beŽné ho ú č tovné ho obdobia.

(14) Údaje o významných sumách závä zkov v nadvä znosti na polož ky sú vahy, v č lenení  na závä zky za hlavnú
nezdaňovanú  č innost' a zdaňovanú  č innost'

Dľ uh závä zkov Stav na konci

beŽné ho ú č tovné ho obdobia bezprostred ne predchádzajÚceh o

Druh a opis významných polož iek závä zkov Hlavná nezdaňovaná č innost' Zdaňovaná č innost'

SluŽby CGS 21963,20 5 490,90

Clenský poplatok 5 866,00

,,MODULY" golfujeme v Š kole 1 590,00

(15) Prehl'ad závä zkov do uplynutia lehoty splatnosti a po uplynutí  lehoty splatnostĺ .
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ú č tovné ho obdobia

Záuä zky po lehote splatnosti 1730,19 1 821,10

Záuä zky do lehoty splatnosti so
zostatkovou dobou splatnosti do

iedné ho roka
62725,82 61 187,49

Kľ átkodobé  závä zky spolu 64 456'0í 63 008,59

Záuä zky so zostatkovou dobou
splatnosti od jedné ho do piatich rokov
vrátane

488,24

Zä vä zky so zostatkovou dobou
splatnosti viac ako pä ť  rokov

687,09

Dlhodobé  závä zky spolu 687,09 488,24

Krátkodobé  a dlhodobé  závdzky
sPolu 65 143'í 0 63 496,83

('16)Prehl'ad ozač iatoč nom stave, tvorbe,č eľ paní  akoneč nom zostatku sociálneho fondu vpriebehu bež né ho
ú č tovné ho obdobia'

(17) Prehl'ad o bankových ú veroch, pôž ič kách a návratných finanč ných výpomociach s uvedení m meny.

Uč tovná jednotka nemá náplň

(18) Prehl'ad o významných polož kách č asové ho rozlí š enia výdavkov budú cich období .

Uč tovná jednotka nemá náplň

(19) Prehlhd výnosov budú cich období  v č lenení  podlä  jednotlivých dľ uhov a v č lenení  na dlhodobé  výnosy
budú cich období  a krátkodobé  výnosy budú cich období .

Polož ky výnosov budú cich období  -
krátkodobé  z dÔvodu

Stav na konci bezprostľ edne
predchádzajú ceho ú č tovné ho

obdobia

Stav na konci bež né ho
ú č tovné ho obdobia

dotácie zo Š tátneho rozpoč tu a z
prostriedkov Europskej ú nie

3 653,70

dotácie z rozpoč tu obce a z rozpoč tu
vyš š ieho ú zemné ho celku

zostatku podielu zaplatenej dane

nepouŽité ho sponzorské ho

lné 1766,47

Sociálny fond Bež né  ú č tovné  obdobie
Bezprostredne predchádzajú ce

ú č tovné  obdobie

Stav k prvé mu dňu ú č tovné ho obdobia 488,24 398,32

Tvorba na ť archu nákladov 471,75 404,17

Tvorba zo zisku

Č erpanie 272,90 314,25

Stav k posIedné mu dňu ú č tovné ho
obdobia

687,09 488,24
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Spolu 5 420,17

(20) Údaje o druhoch majetku a závä zkoch z lí zingových zmlú v'

Uč tovná jednotka nemá náplň.

Č l. v
lnformácie, ktoré  dopí ňajú  a vysvetl'ujú  ú daje vo výkaze ziskov a strát

(1) Prehl'ad trž iebza vlastné  výkony atovar suvedení m ich opisu avyč í slení m hodnoty tÉ ieb podl'a jednotlivých
hlavných druhov výrobkov, služ ieb hlavnej nezdaňovanej č innosti a zdaňovanej č innosti ú č tovnej jednotky za
beŽné  ú č tovné  obdobie.

Prehl'ad výnosov SKGA zarok2022

Č . ĺ etu Názov
2022 2021

nezdaňovaná zdaňovaná celková ceIková

601 010 Pravidlá golfu. Sprievodca prav'golfu 202,50 202,50 1477,42
602 060 SluŽbv TeeTime - popl. iuniori 2158,80 2158,80 2214,60
602 020 Vystavenie duplikátu č len. karty 575,00 575,00 500,00

602 01x Tž bv z reklamv 31 908,53 3't 908.53 í 3 384'00
602 040 rž by z pred. sluŽieb - kuzy, š kolenia

602 030 SluŽby na serveri SKGA 14 630,00 14 630,00 ĺ 4 355'00
602 050 Normovanie ihrí sk 100,00 100,00 0,00

604 010 Predaný tovar 0,00 0,00 0,00

611 000 Zmena stavu nedokonč enei výroby 0,00 0,00 0,00

613 000 Zmena stavu výrobkov - 5 776,80 5776,80 . 857,55
645 010 Kuzové  zisky 4,82 4,82 15,35

647 010 Skolenia - Rozhodcovia 1 300,00 í  300,00 350,00

647 011 Š kolenie - HcP systé m 0,00 0,00 0,00

647 012 PreskÚš anie + licencia rozhodcov 500,00 500,00 2125,00
647 013 Š kolenia tré ner, inš truktor 7 800,00 7 800,00 0,00
647 020 Refakturácie leteniek, ubyt. (reprez.) 60,00 60,00 3 420.19
647 040 Osobitné  výnosy - ostatné 0,00 0,00 120,00

647 030 Osobitné  výnosy - tré nerská licencia 1 850,00 1 850,00 450,00

649 010 lné  ostatné  wnosv 3 200,40 3 200,40 2 846,03
651 010 Tž by z predaia DNM a DHM

654 010 Trž by z predaia materiálu 0,00 0,00 0,00

662 000 Priiaté  prĺ spevky od iných orqanizáciĺ 31 049,07 3í  049'07 17 675,29

663 000 Priiaté  prĺ spevky od fyzických osôb

664 000 Clenské  prí spevkv 197 219,00 í 97 219'00 191 807,00

665 010 Prĺ spevky z podĺ elu zaplatenei dane 7 870,01 7 870,01 0.00
691 0'ĺ 0 Dotácia MŠ  sR 441302,30 441302,30 338 340,00

Výnosy spolu 692155.60 43 799,03 735 953,63 588222,32

(2) opis avyč í slenie hodnoty významných sú m vnadvä znosti na polož ky výkazu ziskov a strátvč lenení  na
nepeňaž né  dary, osobitné  výnosy, zákonné  poplatky a iné  ostatné  výnosy za bezprostredne predchádzajú ce
ú č tovné  obdobie azabež né  ú č tovné  obdobie.
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Druh a opis významných sú m výnosov

Stav na konci
bezprostredne

pľ edchádzajú ceho
ú č tovné ho obdobia

Stav na konci bež né ho
ú č tovné ho obdobia

Osobitné  výnosy 6 465,19 1 1 5 1 0,00

lné  ostatné  výnosy 2 846,03 3 200,40

Prijaté  prĺ spevky 17 675,28 31 049,07

(3) Prehl'ad významných sú m dotácií zo š tátneho rozpoč tu, š tátnych fondov, z prostriedkov Európskej ú nie, dotácií z
rozpoč tu obce a z rozpoč tu vyš š ieho ú zemné ho celku, ktoré  ú č tovná jednotka prijala v bezprostľ edne
predchádzajú com ú č tovnom období  a v bež nom ú č tovnom období .

ZdruŽenie prijalo v roku 2022 ú č elovÚ dotáciu z Ministerstva š kolstva SR vo výš ke 445 076,00 EUR urč enú  na š portové
podujatia detĺ , Žiakov, š tudentov, organizáciu významných š pot1ových podujatĺ , prí pravu š poftových talentov a reprezentáciu
Slovenskej republiky na medzinárodných podujatiach' Do konca roka nevyč erpala z dotácie č iastku 3 773,70 EUR.

(4) opis a vyč í slenie hodnoty významných poloŽiek prí jmov z reklám, ktoré  sú  urč ené  na charitatí vne ú č ely'
a charitatí vnej loté rie prijatých v bezprostredne predchádzajú com ú č tovnom období  a v beŽnom ú č tovnom
období .

(5) Opis a vyč í slenie hodnoty významných sú m v nadvä znosti na polož ky výkazu ziskov a strát v č lenení  na
nepeňaž né  dary, náklady na ostatné  služ by, osobitné  náklady a iné  ostatné  náklady poskytnuté  v bež nom ú č tovnom
období .

Prehl'ad nákladov SKGA zarok2022

Č . uetu Názov
2022 2021

nezdaňovaná zdaňovaná celková celková

501 Spotreba materiálu 8 851,87 2214,90 11066,77 6 788.00

502 Sootreba enerqie 2 880,00 720,00 3 600,00 0.00

511 Opraw a udž iavanie 1128,63 282,16 1410,79 497,50

512 Cestovné 21984.29 21984,29 13 494.81

513 Náklady na reprezentáciu 12174,47 12174,47 I913,41

518 ostatné  sluŽbv 129 514,40 I576,08 138 090,48 í 06 671'81

521 Mzdové  nákladv 70 953,'19 21 893,08 92846,27 79196.71

524 Zákonné  poistenĺ e 24952,45 7 709,06 32 661,51 27 859,76

527 Zákonné  sociálne náklady 2324,60 601,05 2925,65 2447,19

528 Ostatné  sociálne nákladv 51,00 5í  '00 0,00

538 ostatné  dane a poplatky 235,98 235,98 í 96'56
541 Zmluvné  pokuty a penále 0,00 0,00 96,96

542 ostatné  pokuty a penále 0,00 0,00 32J0
543 0doĺ sanie pohl'adávkv 48,00 48,00 0,00

545 Kuzové  straty 588,41 588,41 572,88

547 osobitné  nákladv 318 868,87 5713,75 324582,62 215761,71

549 lné  ostatné  nákladv 36228,45 36228,45 33 600,83

Druh a opis významných poloŽiek charitatí vnej
reklamy a charitatí vnej loté rie

Stav na konci bezpľ ostredne
predchádzajú ceho ú č tovné ho

obdobia

Stav na konci bež né ho
ú č tovné ho obdobia

Reklama 13 384,00 20 000,00
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552
Zostatková cena predané ho DNM
a DHM

562
Poskytnuté  prĺ spevky iným ú č t.

ĺ ednotkám 129 848,73 129 848,73 925,69111

563 Prĺ spevky Fo 7 000,00 7 000,00 7 396,00

591 Daň z prĺ imov 0,00 0,00

Náklady spolu 774195,72 47 710,08 82í  905'80 6í 6 847'63

551 DNM a DHM 6 6 38 1 71

(6) Prehl'ad o ú č ele a výš ke použ itĺ a zostatku prijaté ho podielu zaplatenej dane v minulých ú č tovných obdobiach
a prijaté ho podielu zaplatenej dane v bež nom ú č tovnom období .

Č l. v
opis ú dajov na podsú vahových ú č toch

Významné  polož ky zásob prijatých na komisionálny predaj, prenajaté ho majetku, majetku prijaté ho do ú schovy,
odpí sané  pohl'adávky a prí padné  d'alš ie polož ky'

Uč tovná jednotka nemá náplň.

Č l. vl

ĎaEie informácie

(í ) opis a hodnota iných aktí v, ktoými sa rozumie majetok, ktoý vznikol v dôsledku minulých udalostí  a ktoré ho
existencia alebo vlastní ctvo závisí  od toho, č i nastane alebo nenastane jedna alebo viac neistých udalostí  v
budú cnosti, ktoých vznik nezávisĺ  od ú č tovnej jednotky; týmito inými aktí vami sú  naprí klad práva zo servisných
zmlú v, poistných zmlú v, konceslonárskych zmlú v, licenč ných zmlú v, práva z investovania prostriedkov zí skaných
oslobodení m od dane z prí jmov.

Uč tovná jednotka nemá náplň.

(2) opis a hodnota iných pasí v vyplývajú cich zo sú dnych rozhodnutí , z poskýnutých záruk, zo vš eobecne závä zných
právnych predpisov, z ruč enia podl'a jednotlivých dľ uhov ruč enia; takýmito inými pasí vami sú ;

a) povinnosť , ktorá vznikla ako dÔsledok minulej udalosti a ktore1 existencia závisí  od toho, č i nastane alebo nenastane jedna
alebo viac neistých udalostĺ  v budú cnosti, ktoých vznik nezávisí  od ú č tovnejjednotky, alebo

b) povinnosť , ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti, ale ktorá sa nevykazuje v sú vahe, pretož e nie je pravdepodobné , Že
na splnenie tejto povinnosti bude potrebný ú bytok ekonomických ú Žitkov, alebo výš ka tejto povinnosti sa nedá spol'ahlivo
oceniť .

Uč tovná jednotka nemá náplň.

(3) Opis významných poloŽiek ostatných finanč ných povinností , ktoré  sa nesledujú  v ú č tovní ctve a neuvádzajú  sa
v sú vahe; pri kaž dej polož ke sa uvádza jej opis, výš ka a ú daj, č i sa ýka spriaznených osÔb, a to

a) povinnosť  z deví zových termĺ novaných obchodov a iných finanč ných derivátov,

b) povinnosť  z opč ných obchodov,

Úč el použ itia prijaté ho podielu zaplatenej dane
PouŽitá suma zostatku
z predchádzajú ceho
ú č tovné ho obdobia

Použ itá suma z
beŽné ho ú č tovné ho

obdobia

Kanc' potreby, materiál prevádzka 5 983,33

Klaksóny na turnaj, golf. obleč enie 1 367,08

Poš tovné 519,60

Zostatok podielu zaplatenej dane
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c) zákonná povinnosť  alebo zmluvná povinnosť  odobrať  urč ité  produkty alebo sluŽby, naprĺ klad z dodávatelských zmlú v alebo
odberatel'ských zmlú v,

d) povinnosť  z lí zingových zmlú v, nájomných zmlú v, servisných zmlú v, poistných zmlú v, koncesionárskych zmlú v, licenč ných
zmlú v a podobných zmlú v,

e) iné  povinnosti.

Uč tovná jednotka nemá náplň'

(4) Prehl'ad nehnutel'ných kultú rnych pamiatok, ktoré  sú  v správe alebo vo vlastní ctve ú č tovnej jednotky, a to názov,
adresa a č í slo kultú rnej pamiatky v Ústrednom zozname pamiatkové ho fondu.

Uč tovná jednotka nemá náplň.

(5) lnformácie o významných skutoč nostiach, ktoré  nastali medzi dňom, ku ktoľ é mu sa zostavuje ú č tovná závierka
a dňom jej zostavenia.

Dňa24.02.2022 vypukol vojnový konf|ikt na Ukrajine' Vsú vislosti svojnovým konÍ liktom na Ukrajine vedenie obč ianskeho
združ enia urobilo analýzu moŽných ú č inkov a následkov na obč ianske zdruŽenie a dospelo k názoru, Že v sú č asnosti nemajú
významné  nepriaznivé  dopady na obč ianske zdruŽenie (okrem rastú cich cien vstupov, najmä  pohonných hmÔt, energií ,
materĺ álov, tovarov a sluŽieb). Vedenie obč ianskeho zdruŽenia nepredpokladá významné  ohrozenie predpokladu
nepretž ité ho pokrač ovania v č innosti v blĺ zkej budú cnosti (t. j. poč as nasledujú cich 12 mesiacov od dátumu zostavenia UZ)'

Strana 21



SPRÁVA NEzÁVlsLÉ ĺ o Rupí ĺ onn z AUDITU
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Golf SK s.r.o.

Kukuč í nova 26,83t 02 Bratislava
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EKoPRAKT|K@, spol. s r. o., Kapitulská 14,9I7 0I Trnava
ĺ Č o:3+ ĺ o3 tog, oĺ Č : 2020392781" lČ  opĺ : sr 2020392781'
Tel.: 033 s349241, Fax: 033 5349251, Mobil: 0905 7322L4, Mail:ekopraktik@nextra.sk

SPRÁVA N EZÁVIsLÉ Ho AUDí ToRA
Spoloč ní kom a konatelbm spoloč nosti Golf SK s.r.o

l. Správa z auditu ú č tovnej závierky

Názor
Uskutoč nili sme audit ú č tovnej závierky spoloč nosti Golf SK s.r.o. (d'alej len,,Spoloč nosť "), ktorá obsahuje sú vahu
k 31. decembru2022, výkaz ziskov a strát za rok konč iaci sa k uvedené mu dátumu, a poznámky, ktoré  obsahujú  sú hrn
významných ú č tovných zásad a ú č tovných metód.
Podl'a náš ho názoru prilož ená ú č tovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finanč nej situácie Spoloč nosti k 31.

decembru 2022a výsledku jej hospodárenia za rok konč iacisa k uvedené mu dátumu podl'a zákona č .43t/20o2Z.z.
o ú č tovní ctve v znení neskorš í ch predpisov (d'alej len ,,zákon o ú č tovní ctve").

Základ pre názor
Audit sme vykonali podl'a medzinárodných audí torských š tandardov (lnternational Standards on Auditing, lSA). NaŠ a

zodpovednosť  podl'a týchto š tandardov je uvedená v odseku Zodpovednosť  audí tora za audit ú č tovnej závierky. od
Spoloč nosti sme nezávislí  podl'a ustanovení  zákona č . 423/2015 Z' z. o š tatutárnom audite a o zmene a doplnení
zákona č . 431"/2oo2 Z. z. o ú č tovní ctve v znení  neskorš í ch predpisov (d'alej len ,,zákon o š tatutárnom audite")
týkajú cich sa etiky, vrátane Etické ho kódexu audí tora, relevantných pre náš  audit ú č tovnejzávierky a splnili sme aj

ostatné  pož iadavky týchto ustanovení týkajú cich sa etiky. Sme presvedč enĹ ž e audí torské  dôkazy, ktoré  sme zí skali,
poskytujú  dostatoč ný a vhodný základ pre náš  názor.

Zdôraznenie skutoč nosti
Upozorňujeme na Č lánok ll, bod 1) poznámok ú č tovnej závierky, v ktorom sa uvádza, ž e ú č tovná závierka Spoloč nosti
bola zostavená za predpokladu nepretrž ité ho pokrač ovania vo svojej č innosti. K 31' decembru 2022 Spoloč nosť
vykázala záporné  vlastné  imanie vo výš ke -1-.693 €. Spoloč ní ci Spoloč nosti prehlásili, ž e Spoloč nosť  podporia

minimálne v č ase d'alš í ch ]"2 mesiacov, ku ktoré mu sa zostavuje ú č tovná závierka, a v dohl'adnej budú cnostiformou
finanč nej a ostatnej pomoci tak, aby pokrač ovanie podnikatelských aktiví t v ž iadnom prí pade nebolo ohrozujú ce.
Náš  názor nie je z tohto dôvodu modifikovaný.

lná skutoč nosť
Spoloč nosť  nespí ňa vel'kostné  krité riá pre povinný audit ú č tovnej závierky v zmysle zákona o ú č tovní ctve, a teda
nemusí vypracovať  výroč nú  správu. Pre audit ú č tovnej závierky sa rozhodla dobrovol'ne.
Úč tovná závierka za rok konč iaci 31. decembra 2021' nebola overená audí torom, nakol'ko Spoloč nosť  vznikla v roku

2022.

Zodoovednosť  š tatutárneho oreánu a osôb renÝch soravovaní m za ú č tovnú  závierku

Š tatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto ú č tovnej závierky tak, aby poskytovala pravdivý a verný obraz
podl'a zákona o ú č tovní ctve a za tie interné  kontroly, ktoré  považ uje za potrebné  na zostavenie ú č tovnej závierky,

ktorá neobsahuje významné  nesprávnosti, č i už  v dôsledku podvodu alebo chyby.

Pri zostavovaní  ú č tovnej závierkyje š tatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenie schopnosti Spoloč nosti nepretrž ite
pokrač ovať  vo svojej č innosti, za opí sanie skutoč ností  týkajú cich sa nepretrž ité ho pokrač ovania v č innosti, ak je to
potrebné , a za použ itie predpokladu nepretrž ité ho pokrač ovania v č innosti v ú č tovní ctve, ibaž e by mal v ú mysle
Spoloč nosť  zlikvidovať  alebo ukonč iť  jej č innosť , alebo by nemal inú  realistickú  mož nosť  než  tak urobiť '

osoby poverené  spravovaní m sú  zodpovedné  za dohl'ad nad procesom finanč né ho výkazní ctva Spoloč nosti.

audí tora za audit ú zavte

Naš ou zodpovednosť ou je zí skať  primerané  uistenie, č i ú č tovná závierka ako celok neobsahuje významné
nesprávnosti, č i už  v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať  správu audí tora, vrátane názoru. Primerané  uistenie
je uistenie vysoké ho stupňa, ale nie je zárukou toho, ž e audit vykonaný podl'a medzinárodných audí torských



š tandardov vž dy odhalí  významné  nesprávnosti, ak také  existujú . Nesprávnosti môž u vzniknú ť  v dôsledku podvodu
alebo chyby a za významné  sa považ ujú  vtedy, ak by sa dalo odôvodnene oč akávad ž e jednotlivo alebo v sú hrne by
mohli ovplyvniť  ekonomické  rozhodnutia použ í vatelbv, uskutoč nené  na základe tejto ú č tovnej závierky.
V rámci auditu uskutoč nené ho podl'a medzĺ národných audí torských š tandardov, poč as celé ho auditu uplatňujeme
odborný ú sudok a zachovávame profesionálny skepticizmus. okrem toho:
o ldentifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávnosti ú č tovnej závierky, č i už  v dôsledku podvodu alebo

chyby, navrhujeme a uskutoč ňujeme audí torské  postupy reagujú ce na tieto riziká a zí skavame audí torské  dôkazy,
ktoré  sú  dostatoč né  a vhodné  na poskytnutie základu pre náš  názor. Riziko neodhalenia významnej nesprávnosti
v dôsledku podvodu je vyš š ie ako toto riziko v dôsledku chyby, pretoŽe podvod môŽe zahŕ ňať  tajnú  dohodu,
falš ovanie, ú myselné  vynechanie, nepravdivé  vyhlásenie alebo obí denie internej kontroly.

. oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnú ť  audí torské  postupy
vhodné  za daných okolností , ale nie za ú č elom vyjadrenia názoru na efektí vnosť  interných kontrol Spoloč nosti.

o Hodnotí me vhodnosť  použ itých ú č tovných zásad a ú č tovných metód a primeranosť  ú č tovných odhadov
a uvedenie s nimi sú visiacich informácií , uskutoč nené  š tatutárnym orgánom.

o Robí me záver otom, č i š tatutárny orgán vhodne v ú č tovní ctve pouŽí va predpoklad nepretrŽité ho pokrač ovania
v č innosti a na základe zí skaných audí torských dôkazov záver o tom, č i exĺ stuje významná neistota v sú vislosti
s udalosť ami alebo okolnosť ami, ktoré  by mohli významne spochybniť  schopnosť  Spoloč nosti nepretrž ite
pokrač ovať  v č innosti. Ak dospejeme k záveru, ž e významná neistota existuje, sme povinní  upozorniť  v naš ej
správe audí tora na sú visiace informácie uvedené  v ú č tovnej závierke alebo, ak sú  tieto informácie nedostatoč né ,
modifikovať  náš  názor. Naš e závery vychádzajú  z audí torských dôkazov zí skaných do dátumu vydania naš ej
správy audí tora. Budú ce udalosti alebo okolnosti vš ak môž u spôsobiť , ž e Spoloč nosť  prestane pokrač ovať
v nepretrž itej č innosti.

o Hodnotí me celkovú  prezentáciu, š truktú ru a obsah ú č tovnej závierky vrátane informácií v nej uvedených, ako aj
to, č i ú č tovná závierka zachytáva uskutoč nené  transakcie a udalosti spôsobom, ktorý vedie k ich verné mu
zobrazeniu.

S osobami poverenými spravovaní m komunikujeme okrem iné ho o plánovanom rozsahu a harmonograme auditu
a ovýznamných zisteniach auditu, vrátane vš etkých významných nedostatkov internej kontroly, ktoré  poč as náš ho
auditu zistí me.

ll. Správa k d'alš í m pož iadavkám zákonov a iných právnych predpisov

Správa k informáciám, ktoré  sa uvádza|ú  vo výroč nei správe
Š tatutárny orgán je zodpovedný za informácie uvedené  vo výroč nej správe, zostavenej podl'a pož iadaviek zákona
o ú č tovní ctve. Náš  vyš š ie uvedený názor na ú č tovnú  závierku sa nevzť ahuje na iné  informácie vo výroč nej správe.
V sú vislosti s auditom ú č tovnej závierky je naš ou zodpovednosť ou oboznámenie sa s informáciami uvedenými vo
výroč nej správe a posú denie, č i tieto informácie nie sú  vo významnom nesú lade s auditovanou ú č tovnou závierkou
alebo naš imi poznatkami, ktoré  sme zí skali poč as auditu ú č tovnej závierky, alebo sa inak zdajú  byť  významne
nesprávne.
Výroč nú  správu sme ku dňu vydania správy audí tora z audĺ tu ú č tovnej závierky nemali k dispozí cii.
Ked' zí skame výroč nú  správu, posú dime, č i výroč ná správa Spoloč nosti obsahuje informácie, ktorých uvedenie
vyŽaduje zákon o ú č tovní ctve, a na základe prác vykonaných poč as auditu ú č tovnej závierky, vyjadrí me názor, č i:
- informácie uvedené  vo výroč nej správe zostavenej k 31. decembru 2022 sú  v sú lade s ú č tovnou závĺ erkou za daný

rok,
- výroč ná správa obsahuje informácie podl'a zákona o ú č tovní ctve.
okrem toho uvedieme, č i sme zistili významné  nesprávnostĺ  vo výroč nej správe na základe naš ich poznatkov o
ú č tovnej jednotke a situáciiv nej, ktoré  sme zí skali poč as auditu ú č tovnej závierky.

Trnava, t0.O2.2023

EKOPRAKTIK, spol. s r. o.
Kapitulská t4,9!7 01 Trnava
obchodný register Trnava, odd.: Sro, č . vlož ky: 325ĺ T
Licencia SKAU č .51

lng. Viliam Kupec, PhD., MBA
Zodpovedný audí tor
Licencia SKAU č . 395

. Č [cenclcsl .
st(A,/
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Daňové  identií ikač né  č í s|o

21,21"1138
lČ o

54108036
SK NACE

81.30.0

B5
Úč tovná závieĺ ka

x riadna

mimoriadna

priebeŽná

(vyznač í  sa x)

Mesiac Rok

odOi 20z2
doL2 2022

Za obdobie

Bezprostredne
predchádzajú ce
obdobie

od 01 2022
2022do01

Pri|oŽené  sÚč asti ú č tovnej závierky
X SÚvaha (Úč  MÚJ 1-01)

(v celých eurách)
X Výkaz ziskov a strát (Uč  MUJ 2-01)

(v celých eurách)
X Poznámky (Úč  MÚJ 3-01)

(v celých eurách alebo eurocentoch)

obchodné  meno (názov) ú č tovnej jednotky

Golf SK s r o

Sidlo ú č tovnej jednotky

Ulica

Kukuč í nova
PsČ  obec

83102 B ratislava
označ enie obchodné ho registra a č ĺ slo zápisu obchodnej spoloč nosti

oR okr sú du Bratis1

162311/s
Telefónne č í slo Faxové  č í slo

033/1142101
E-mailová adresa

Č ĺ sb
26

AV

1

a oddiel Sro t

Zostavená dňa:

01.02.2023
Schválená dňa:

.2 0

Podpisový záznam š tatutárneho orgánu ú č tovnej jednotky
alebo č |ena š tatutárneho orgánu ú č tovnejjednotky alebo
podpisový zaznam osoby' ktorá je ú č tovnou jednotkou:

Záznamy daňové ho ú radu

Miesto pre evidenč né  č í slo odtlač ok prezentač nej peč iatky daňové ho ú raduL MF sR č . 1800812014
Vwolené  v pqlame FoRM studlo -ýw'kashé 6w'a
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Ozna.
č enie

a

STRANAAKTĺ V
b

č í sIo
Í ladku

c
Bež né  ú č tovné  obdobie

Netto 1

Bezprostredne predchádzajú ce
ú č tovné  obdobie

Nefto 2

SPOLU MAJETOK
ĺ .02 + ĺ .'l4 01 400't n

A. Neobež ný majetok
r.03+r.04+r.09 02 0 0

A.l.
Dlhodobý nehmotný majetok (0ĺ 2' 013'
0í 4' 0'l5' 019' 0í x,041' 05ĺ ) -1072,073,
074,075,079, 07X, 091, 093, 0954/

03 0 0

A.ll. Dlhodobý hmotný majetok
sú č et (r. 05 až  r. 08)

04 0 0

4.il.1 Pozemky a stavby (021 
' 03í  ' 042A' 052A)

- /081' 092A' 094A' 095Á'/
05 0 0

2
Samostatné  hnutel'né  veci a sú bory
hnuteľ ných vecí  (022,02x, 042A, o52A) -
/082, 08XA, 0924, 0944,0954/

06 0 0

3.
ostatný dlhodobý hmotný majetok (025'
026, O29, 02X, 032,042A, 052A) - /085,
086, 089, 08XA, 092A, 094A,0954/

07 0 U

4. opravná poloŽka k nadobudnuté mu
majetku (+/- 097 ) - /+Ĺ 098/ 08 0 0

A.lll. Dlhodobý Í inanč ný majetok
sú č et (r. 10 až  r' 13)

09 0 0

4.ilt.'l Podielové  cenné  papiere (061 
' 
062' 063'

043A, 053A) - /095A, 096A/
10 0 0

2.
ostatný dlhodobý finanč ný majetok
(065A, 066A, 0674, 069, 06X4, 0434,
0534) - /0954, 0964/

11 0 0

3. Úč ty V bankách s dobou viazanosti dlhš ou
ako jeden rok (22(A) 12 0 0

4.
ostatný dlhodobý finanč ný majetok so
zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden
rok (065A, 0664, 067A, 06XA) - /096A/

13 U

B obeŽný majetok
r. í 5+ r.16+Í ,17 +r'21 14 4001 U

B.!.
Zásoby (1'l2, 119, 11x, 121, 122, 123,
124,12x, 'l32' 133"l3x, í 39,314A) -
1191,192, 'l93' 194' 195' í 96' 'lgx' 39ĺ A/

15 0 0

B.II.
Dlhodobé  pohľ adávky (3í ĺ A' 312A'
3í 3A' 3í 4A' 315A' 3ĺ 6A' 3í xA' 335A'
336A,33XA, 354A, 355A, 358A, 35XA,
37',lA, 374A,375A' 378A' 38í A' 382A'
385A) - 391A

í 6 L6r1 0

B.1il. Krátkodobé  pohľ adávky
sú č et (r. 18 až r'20| 17 r151 0

B.ilt.'l
Pohľ adávky z obchodné ho styku
(311A,3124, 313A, 3144, 3'154, 3164,
31XA) - /391tu

18 r200 0

2
Sociálne poistenie, daňové  pohladávky a
dotácie (336A' 341 A, 342A, 343A' 345A'
346A' 347A' 34xA) - /391Á/

19 52? U

3.
ostatné  pohladávky
(335A, 336A, 33XA, 354A, 355A, 3584,
35XA, 371A, 374A, 375A, 3784, 3814,
3824, 3854, 3984) - /3914/

20 3'5 0
l-

B.IV.
Finanč ný majetok
r,22 + t.23 21 633 0

B.tv.1 Peniazeaú č tyvbankách
(211, 213, 21X, 221 A, 22xA, +l - 261) 22

'i

bJJ 0

2. ostatné  Í inanč né  ú č ty (251 
' 
252,253,

256, 257 ,25X,259,314A) - 1291 ,29X1
23 0 0

L MF SR č . 18008/2014
Vyfoolé né  v ptqÍ ame FoRM studb _ ýwlasfutsw.e
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Ozna-
cé nlé

a

STRANA PAsĺ v
b

č í slo
riadku

c
Bež né  ú č tovné  obdobie

3

Bezpľ ostredne predchádzajú ce
ú č tovné  obdobie

4
sPoLU vLAsTNÉ  IMANIE Az^viutc(
r.25 + ĺ . 34 24 4001

A. Vlastné  imanĺ e
l.26 + Í .29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r' 33 25 r693

A.l Základné  imanie
Í ,27 + Í ' 28 26 5000

4.t.1 Základné  imanie a zmeny základné ho
imania (411 ' 

+l- 419) alebo (+/- 49í  )
27 5000 5000

2 Pohľ adávky za upí sané  vlastné  imanie
(t-t353) ' 28 0 5000

A.ll. KapiÍ álové  fondy
(412, 4'.13, 4',17, 4181 29 0 0

4.ilt. Fondy zo zisku
(421, 422, 423, 427, 42Xl 30 0 0

A.!V. oceňovacie rozdiely
(+l- 415,416) 31 0 0

A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhľ adená
strata minulých rokov (428, l-l42s) 32 0 0

A.VI.
Výsledok hospodárenia za ú č tovné
obdobie po zdanení  (+/-) r. 01 - (r.26 +

r,29 + Í ' 30 + r' 3't + Í .32 + r.34)
33 6693

B. Závä zky r. 35 + r.36 + r. 37 + r. 38 +

r.43+r.4+Í '45 34 5100 0

B.I
Dlhodobé  závä zky okrem rezé rv a
ú verov (31 6A' 321 A, 32xA, 372A, 471 A,
47 24, 47 34, 47 4A' 47 5A., 47 6A., 47 8 A,
4794, 47X4, I-t2554,3834, 3844)

35 0 0

8.il. Dlhodobé  ľ ezeľ vy
(45í A' 459A' 45xA) 36 0 0

B.lll. Dlhodobé  bankové  ú very
(46ĺ A' 46xA) 37 0 0

B.IV. Krátkodobé  závä zky okrem rezery
ú veĺ ov a výpomoci sú č et (r. 39 aŽ r' 42) 38 4100 0

B.tv.1
Krátkodobé  závä zky z obchodné ho styku
(31 6A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326,
32X, 47 5p., 47 64, 47 8Á., 4794, 47XA)

39 0 0

2.
Záv ä zky v oč i zamestnancom a
zo sociálneho poistenia
(331, 333, 3364, 33X, 4794)

40 0 0

3.
Daňové  závä zky a dotácie (341A' 342A'
3434, 345A, 346A, 347A, 34XA) 41 0 0

4.
ostatné  krátkodobé  závä zky
(364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A,
379, 3834, 3844, 3984, 4714,4724,
4744,4784,4794,47X4)

42 4100 0

B.V. Kľ átkodobé  ľ é zé rvy
(323, 32X4, 451 A, 4594, 45XA) 43 1000 0

B.Vt. Bež né  bankové  ú very
(221 A, 23',t, 232, 23X, 461 A, 46XA) 4 0 0

B.Vll. Krátkodobé  finanč né  v'ýpomoci
(241, 249, 24X, 47 3Á., I -l255Al 45 0 0

L MF sR č ' 18008ĺ 2014 Zt l4
vyNo'€né vpÍ qÉ me FoRM stldio -M'kasheBw'cz
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Ozna-
č enie

a

Text
b

č ĺ slo
Í ladku

c
Bež né  ú č tovné  obdobie

1

Bezprostredne predchádzajú ce
ú č tovné  obdobie

2

Výnosy z hospodárskej č innosti spolu
sú č et (ľ . 02 až  r' 07)

01 6600 0

TrŽby z predaja tovaru
(604, 607)

02 0 0

il. rž by zpĺ ed$a Vlastných výrobkov a
sluŽieb (601' 602' 606)

03 6600 0

ilt- Zmena stavu vnÚtroorganizač ných zásob
(+/-) (ú č tová skupina 61)

04 0 n

IV Aktivácia
(ú č tová skupina 62)

05 0 0

Tž by z predaja dlhodobé ho nehmotné ho
majetku, dlhodobé ho hmotné ho majetku a
materiálu (641'642)

06 0 0

vt. ostatné  rnýnosy z hospodárskej č innosti
(644, 645, 646, 648, 655, 657)

07 0 0

Náklady na hospodársku č innosť  spolu
sú č et (r. 09 aŽ r. 'l7) 08 13283 0

A. Náklady vynaloŽené  na obstaranie
predané ho tovaru (504, (+Ĺ ) 505A' 507)

09 0 0

B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných
neskĺ adovatel'ných dodávok
(501' 502' 503' (+ĺ -;5g5a;

'ĺ 0 2020 0

c. SluŽby
(ú č tová skupina 51 )

't'l 11263 0

D. osobné  náklady
(ú č tová skupina 52)

12 0 0

E. Dane a poplatky
(ú č tová skupina 53)

13 0 0

F
odpisy a opravné  poloŽky k dlhodobé mu
nehmotné mu majetku a dlhodobé mu
hmotné mu majetku (551' (+l-; 553;

14 0 0

G. Zostatková cena predané ho dlhodobé ho
majetku a predané ho materiálu (541,542)

'15 0 0

H. opravné  poloŽky k pohľ adávkam
(+t- 547)

16 0 0

ostatné  náklady na hospodársku č innosť
(543,544,545, 546, 548, 549, 555, 557) 17 0 U

Výsledok hospodárenia z hospodárskej
č innosti (+Ĺ) (r. 01 -r. 08)

't8 6683 0

Pridaná hodnota (r. 02 - ľ . 09) + (r. 03 +

r.04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11)
í 9 6683 0

Výnosy
sú č et (r.

z finanč nej č innosti spolu
21 až r.26| 20 0 0

vil. Tž by z predaja cenných papierov a
podielov (661)

21 0 0

vilt. Výnosy z dlhodobé ho finanč né ho majetku
(665)

22 o io

lx. Výnosy z krátkodobé ho finanč né ho
majetku (666)

23 0 0

X. Výnosové  ú roky
(662)

24 0 0

xt. Kurzové  zisky
(663)

25 )

{
0 0

xil ostatné  uýnosy z Í inanč nej č innosti
(668) 26 U 0

L MF sR č ' 'ĺ B00B/2014
Vy!ďené  v praÍ ame FoRM studb _ M.kásheN'e
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Ozna-
č enlo

a

Text

b

č í slo
riadku

c
Bež né  ú č tovné  obdobie

1

Bezprostredne predchádzajú ce
ú č tovné  obdobĺ e

2

Náklady na finanč nú  č ĺ nnosť  spolu
sÚč et (r. 28 aŽ r' 33)

27 10 0

J. Predané  cenné  papiere a podiely
(561)

28 0 0

K. Náklady na krátkodobý finanč ný majetok
(566)

29 0 0

L opravné  polož ky k finanč né mu majetku
(+/-) (565)

30 0 0

M Nákladové  ú roky
(562) 3í 0 0

N Kuzové  straý
(563)

32 0 0

o- ostatné  náklady na finanč nú  č innosť
(568, 569)

33 10 0

Výsledok hospodárenia z finanč nej
č innosti (+l-l F' 20 - r' 27l 34 10 0

Výsledok hospodárenia za ú č tovné
obdobie pľ ed zdanenĺ m
(+/-) (r. 18 + r.34)

35 6693 0

P Daň z prĺ jmov
(5e1, 5e5)

36 0 0

o. Prevod podielov na výsledku hospodárenia
spoloč ní kom (+/-) (596) 37 0 0

Výsledok hospodárenia za ú č tovné
obdobie po zdanení
(+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37)

38 6693 0

L MF sR č . 1800812014 4
VyNoÍ ené  v pÍ €rame FoRM sludio _M'kashe6w'e



3-01 ICO: 54 708 036 DIC:2121773885

Poznámky k mikľ o ú č tovnej závierke za rok2022

zostavené  podl'a opatľ enia Ministerstva financií  SR č .MF/1546412013-74,kÍ oým sa ustanovujú
podrobnosti o uspoľ iadani, označ ovaní  a obsahovom vymedzení  polož iek individuálnej ú č tovnej závierky
a ľ ozsahu ú dajov urč ených z individuálnej ú č tovnej zálvierky na zverejnenie pľ e mikľ o ú č tovné  jednotky

v zneĺ ú  neskoľ š í ch predpisov
(ostatná novela č .MF/l8008l20I4-74 - FS č .10/2014)

č tánoľ  I
Vš eobecné  ú daje

1. Identifikácia ú č tovneijednotky (názov" IČ o. sí dlo):

Názov: Golf SK s.r.o
ICO s4 708 036
Sí dlo: Kukuč í nova 26,831 02 Bľ atislava

2. Údaje o konsolidovanom celku - obchodné  meno a sí dlo konsolidujú cej ú č tovnej jednotky:
2. a. obchodné  meno a sí dlo konsolidovanej ú č tovnej jednotky, ktoľ á zostavuje konsolidovanú  ú č tovnú  závieľ ku za vš etky skupiny
ú č tovnýchjednotiek konsolidované ho celku, pľ e ktoruje ú č tovnájednotka konsolidovanou ú č tovnoujednotkou:
2. b. obchodné  meno a sí dlo bezpľ ostredne konsolidujú cej ú č tovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú  ú č tovnú  závieĺ ku za
tú  skupinu ú č tovnýchjednotiekkonsolidované ho celku, ktoľ é ho sú č asť ouje aj ú č tovnájednotka:
2. c. obchodné  meno a sí dlo konsolidujú cej ú č tovnej jednotky, v ktorej je mož né  tieto konsolidované  ú č tovné  závietky ziskať :

3. Priememý preLoč í taný poč et zamestnancovi ú č tovná jednotka nemá náplň pre tú to poloŽku

č lánok II
Infoľmácie o pľ ijatých postupoch

1 . Informácia, č i je ú č tovná závierka zostavená za splnenia predpokladu, ž e ú č tovná jednotka bude nepretrž ite
pokĺ ač ovať  Vo svojej č innosti:
Úč tovná závierka bola zostavená za pľ edpokladu nepretľ ž ité ho pokľ ač ovania v č innosti.
K 31. decembru2022 spoloč nost'vykázala záporné  vlastné  imanie vo výš ke 1 693'00 EUR. Spoloč ní ci spoloč nosti
pľ eh|ásili, ž e spoloč nost' podpoľ ia minimálne v č ase ďalš í ch 12 mesiacov, ku dňu ku ktoľ é mu sa zostavuje ú č tovná
závierka a v dohlhdnej budú cnosti formou finanč nej a ostatnej pomoci tak' aby pokľ ač ovanie podnikatel'ských
aktiví t v ž iadnom pľ í pade nebolo ohľ ozujú ce.

2. Spôsob oceňovania jednotliwých polož iek majetku azávä zkov, ato

Názov Bež né  ú č tovné
obdobie

Bezpľ ostľ edne pľ edch ádzajú ce
ú č tovné  obdobie

Priemerný pľ epoč í taný poč et zamestnancov

Názov polož kv Spôsob oceňovania
Dlhodobý nehmotný majetok: Uč tovná iednotka nemá náplň pre tuto polož ku

Dlhodobý hmotný maietok: Uč tovná.|ednotka nemá náplň pľ e tuto poloŽku

Dlhodobý finanč ný maietok: Uč tovná jednotka nemá náplň pľ e tuto poloŽku

Zásoby obstarané  kú pou : obstarávacia cena

Zásoby vytvorené  vlastnou č innosť ou Uč tovná iednotka nemá náplň pre tuto polož ku

Vlastné  pohľ adávky: Menoviá hodnota

Kú oené  oohl'adávkv: obstarávä cia cena

Kľ átkodobý finanč ný mai etok : obstarávacia cenďMenovita hodnota
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3. Spôsob zostavenia odpisové ho plánu pre jednotlivé  druhy dlhodobé ho hmotné ho majetku a dlhodobé ho
nehmotné ho majetku, prič om sa lvádza doba odpisovania, použ ité  sadzby odpisov a odpisové  metódy pľ i
urč ení  odpisov:

4. Zmeny ú č tovných zásad a zmeny ú č tovných metód s uvedení m dôvodu týchto zmĺ en a vyč í slení m
ich vplyvu na finanč nú  hodnotu majetku' závä zkov, základné ho imaniaaýsledkuhospodáreniaú č tovnej
jednotky:
Úč tovné  metódy a zásady boli aplikované  v ľ ámci platné ho zákona o ú č tovní ctve.
V priebehu ú č tovné ho obdobia nemenila ú č tovné  zásady a ú č tovné  metódy.

5. Informácie o dotáciách a ich oceňovanie v ú č tovní ctve:
Úč tovná jednotka nemá náplň pľ e tuto polož ku

6. Informácie o ú č tovaní  raýznamných opľ áv chýb minulých ú č tovných období  v bež nom ú č tovnom
období  s uvedení m vplyvu na nerozdelený zisk minulých rokov alebo neuhľ adenú  stratu minulých rokov;
sú č asne sa môž e uviesť  aj ú č tovanie nevýznamĺ ých chýb minulých ú č tovných období  v bež nom ú č tovnom
období  s uvedení m vplyvu na výsledok hospodáľ enia bež né ho ú č tovné ho obdobia: Uč tovnájednotka nemá
náplň pre tuto poloŽku

č lánok III
Infoľmácie, ktoľ é  vysvetl'ujú  a dopĺ ňajú  sú vahu a výkazziskov a strát

1.Informácia osume adôvodoch vznikujednotlrvých polož iek nákladov alebo qinosov,ktoľ é  majú
výnimoč ný rozsah alebo výský, naprí klad výnosy z preďaja podniku alebo č asti podniku, ĺ áÝJady z
dôvodu pľ edaja podniku alebo č asti podniku, š kody zdôvoduž ivelnýchpohľ ôm:Úč tovnájednotkanemá
náplň pre tuto poloŽku

2. Informácie o závä zkoch, a to:

š truktú ľ a závä zkov podl'a zostatkovej doby splatnosti je uvedená v tabulke
Úč tovná jednotka nemá náplň pre tuto polož ku

- celkovej sume zabezpeč ených závä zkov, opis a spôsoby zabezpeč eniazávázkov:
Úč tovná jednotka nemá náplň pre tuto polož ku

3' Informácie o vlastných akciách, ato najmä  - dôvod nadobudnutia vlastných akcií , poč et a'menovitá
hodnota nadobudnutých vlastných akcií  a poč et a menovitá hodnota prevedených vlastných akcií , prič om
sa uvádza percentuálna hodnota týchto vlastných akcií  na upí sanom základnom imaní . Poč et a hodnota,
za ktor6 sa vlastné  akcie poč as ú č tovné ho obdobia nadobudli a poč et a hodnota, za ktorí  sa vlastné
akcie poč as ú č tovné ho obdobia pľ eviedli na inú  osobu. Poč et a menovitá hodnota a hodnote, za kÍ orú  sa
vlastné  akcie nadobudli a ktoľ é  ú č tovná jednotka má v drž be k posledné mu dňu ú č tovné ho obdobia;
uvádza sa aj ich peľ centuálny podielna upí sanom základnom imaní :
Uč tovná jednotka nemá náplň pre tú to polož ku

4. Informácie o orgánoch ú č tovneijednotky, a to
Úč tovná jednotka nemá náplň pľ e tú to polož ku

a) výš ke jednotliých druhov záruk alebo lných zabezpeč ení  poskýnutých pre č lenov š tatutárneho
orgánu, dozorné ho oĺ gánu a iné ho orgánu ú č tovnej jednotky, a to v č lenení  zajednotlivé  oĺ gány:

I

b)pôž ič kách poskýnutých č lenom š tatutárneho oľ gánu, dozorné ho orgánu ainé hooľ gánuú &ovnej
jednotky a to - celková suma poskýnutých pôž ič iek k posledné mu dňu ú č tovné ho ohbpbia v
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č lenení  za jednotlivé  orgány a celková suma splatených pôž ič iek k posledné mu dňu ú č tovné ho obdobia v
č lenení zajednotlivé orgányacelková suma odpustených pôž ič iek aodpí saných pôž ič iek kposledné mu
dňu ú č tovné ho obdobia v č lenení  zajednotlivé  oľ gány:

c) hlavných podmienkach, na základe ktorých im boli záruky alebo iné  zabezpeč enie a pôŽič ky
po skýnuté  ; pri pôž ič kách sa uv ádzajú  ú ľ okové  sadzby:

d) celkovej sume pouŽitých finanč ných prostriedkov alebo iné ho plnenia na sú kromné  ú č ely č lenmi
š tatutárneho orgánu, dozorné ho orgánu ainé ho orgánu ú č towej jednotky, ktoré  jepotľ ebné vyú č tovať :

5' Informácie o povinnostiach ú č tovnej jednotky' a to: Úč tovná jednotka nemá náplň pľ e tú to polož ku

a) celkovej sume finanč ných povinností , ktoľ é  sa nevykazujú  v sú vahe, ale sú  významné  na posú denie
finanč nej situácie ú č tovnej jednotky, napľ í klad povinnosti nájomcu vyplývajú ce z operatí rmeho
pĺ enájmu, z uzatvorených zmlú v na poskýnutie ú veru alebo pôž ič ky' ktoré  eš te neboli poskýnuté ,
ť rnanč né  povinnosti vyplývajú ce z licenč ných a koncesionárskych zmlí v s uvedení m sumy poplatku za
celé  zostávajú ce obdobie platnosti zmluvy:

b) celkovej sume vpnamných podmienených závä zkov, ktorými sa ľ ozumie moŽná povinnosť , ktorá
vzniklaako dôsledok minulej udalosti a ktorej existencia závisí  od toho, č i nastane alebo nenastane jedna
alebo viac neistých udalostí  v budú cnosti, ktoýh vzniknezávisí  od ú č tovnej jednotky, alebo existujú ca
povinnosť , ktoľ á vznikla ako dôsledok minulej udalosti, ale ktoĺ á sa nevykazuje v sú vahe, pretož e nie je
pravdepodobĺ e, ž e na splnenie tejto povirľ rosti bude potrebný ú býok ekonomických ú ž itkov, alebo výš ka
tejto povinnosti sa nedá spoľ ahlivo oceniť :

c) opise významných finanč ných povinností  avýznamných podmienených závä zkov, a to celkovej sume
významných finanč ných povinností  a výzĺ amných podmienených závä zkoch voč i dcé rskej ú č tovnej
jednotke a ú č tovnej jednotke s podstatným vplyvom:

d) opise významnÝch povirľ rostí  ú č tovnej jednotky vyplývajú cich z dôchodkových pľ ogramov pre
zamestnancov:

6. Informácie o udelení  ýluč né ho pľ áva alebo osobitné ho práva, ktoým sa udelilo právo poskýovať
služ by vo veľ einom záuime, prič om sa lvádza náhĺ ada za tiÍ o č innosť  v akejkol'vek foľme, a ak sa
zároveť l vykonávajú  aj iné  č innosti, l,lvádzaji sa aj informácie o vš etkých formách prijatej náhrady'
ú č tovných zásadách použ iých pľ i pľ ideľ ovaní  nákladov a výnosov, vš etkých druhoch č innosti ú č tovnej
jednotky:
Úč tovná jednotka nemá náplň pľ e tú to polož ku
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