
 

Zápisnica č. 02/20 

zo zasadnutia výkonného výboru SZS, konaného dňa 28.5.2020 v Starom Smokovci 

 

Prítomní: Jozef Škvarek, Mgr. Rastislav Drajna, Marek Varga, Matej Zmij, Bc. Ján Harniš, Ľubomír 

Mick, Milan Parimucha, Ondrej Halčín  

Hostia: Ing. Viera Bachárová Findurová, Ing. Bibiána Vargová 

 

Miesto: Zasadacia miestnosť Slovenského zväzu sánkarov 

 

Program: 

 

1. Zahájenie 

2. Návrh na schválenie a účtovné vyrovnanie výsledkov hospodárenia za rok 2019 

3. Rôzne 

 

1. Zahájenie 

Predseda SZS Jozef Škvarek privítal členov výkonného výboru a hostí - kontrolórku SZS a gen. 

sekretárku SZS. 

2. Návrh na schválenie a účtovné vyrovnanie výsledkov hospodárenia za rok 2019 

V. Bachárová Findurová predstavila návrh na schválenie a účtovné vyrovnanie výsledkov hospodárenia 

občianskeho združenia Slovenský zväz sánkarov za rok 2019. 

Uznesenie č. 3/20: Výkonný výbor schvaľuje účtovné vyrovnanie výsledkov hospodárenia 

občianskeho združenia Slovenský zväz sánkarov za rok 2019: 

1. Schvaľujú sa výsledky hospodárenia zistené riadnou účtovnou závierkou občianskeho 
združenia  zostavenou ku dňu 31.12.2019. Združenie vykázalo celkový zisk vo výške 50,25 
EUR pred zdanením, v tom: 
- strata 111,82 EUR z hlavnej nezdaňovanej činnosti 
- zisk 162,07 EUR z podnikateľskej zdaňovanej činnosti 
a celkový zisk po zdanení vo výške 16,22 EUR, v tom: 

- strata 111,82 EUR z hlavnej nezdaňovanej činnosti 
- zisk 128,04 EUR z podnikateľskej zdaňovanej činnosti 

 

2. Hospodársky výsledok – celkový zisk po zdanení vykázaný k 31.12.2019 vo výške 16,22 EUR 
sa účtovne vysporiada tak, že: 
z účtu 431 – Výsledok hospodárenia v schvaľovaní sa prevedie v prospech účtu 411 – 

Základné imanie (pozn. základné imanie vo výške 109 630,99 EUR sa po preúčtovaní zisku za 

rok 2019 zvýši na sumu 109 647,21 EUR). 

 

 

 

 



 

3. Rôzne 

Originál podklady k jednotlivým bodom programu v súlade s §21 odt. 2 písm. c) sú uložené v 
písomnej forme na sekretariáte zväzu a tvoria prílohy k tomuto zápisu.  
 

Zapísala:   Ing. Viera Bachárová Findurová, gen. sekretár SZS 

 

 

 

              Jozef Škvarek v. r.  
                               predseda SZS 
 

 


