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ÚVOD 

 

Tento dokument je správou o hospodárení Občianskeho združenia KSTZ Banská 

Bystrica, so sídlom na Podhorskej 35, 966 22 Lutila, IČO: 42300835, za obdobie od 1.8.2021 

do 30.4.2022. 

OZ KSTZ Banská Bystrica je občianske združenie, ktorého príjmy v predchádzajúcom 

účtovnom období nepresiahli 200 000€. OZ KSTZ Banská Bystrica preto účtuje v sústave 

jednoduchého účtovníctva na základe §9 zákona č. 431/2002 Z.z. 

Účtovná jednotka účtujúca v sústave jednoduchého účtovnícta účtuje v účtovných 

knihách – peňažný denník, kniha pohľadávok, kniha záväzkov, pomocné knihy. 

Dňa 4.9.2020 prebral funkciu hospodára Bc. Oliver Kovács. Predošlý hospodár 

p. Miroslav Kačáni dňa 4.9.2020 na konferencii KSTZ Banská Bystrica odovzdal kompletnú 

agendu účtovníctva za predchádzajúce obdobia, vrátene všetkých dokladov a pokladničnej 

knihy. 
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1. SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ 

 

1.1 Začiatočné zostatky 

 

Z predchádzajúceho účtovného obdobia boli k 1.8.2021 prenesené nasledovné zostatky: 

- pokladňa: 221,58€ 

- bankový účet: 2332,38€ 

SPOLU: 2553,96€ 

 

1.2 Príjmy a ich štruktúra 

Od 1.8.2021 do 30.4.2022 boli príjmy KSTZ Banská Bystrica vo výške 6386,00€, z toho 

6386,00€ (100%) bolo prijatých prevodom na bankový účet, teda bezhotovostnou formou. 

Príjmy sú zaradené do 7 rôznych kategórii. V peňažnom denníku sa nachádza pri každom 

pohybe príslušná skupina, do ktorej bol daný pohyb zaradený. Štrukúru príjmov nájdete na 

grafe č. 1 a v tabuľke č. 1. 

 

Graf č. 1: Štruktúra príjmov od 1.8.2021 do 30.4.2022 
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Tabuľka č. 1: Štruktúra príjmov od 1.8.2021 do 30.4.2022 

PRÍJMY Príjem Podiel na CP 

1 Štartovné 20,00 € 0,31% 

2 Prevody súťaží -   € 0,00% 

3 Prestupy, hosťovania 52,00 € 0,81% 

4 Podiel zo zaplatenej dane DzPFaPO -   € 0,00% 

5 Vratná kaucia -   € 0,00% 

6 Dotácia SSTZ 6 284,00 € 98,40% 

7 Iné 30,00 € 0,47% 

 
SPOLU 6 386,00 € 100,00% 

 

Z grafu č. 1 a tabuľky č. 1 je zrejmé, že majoritnú časť príjmov KSTZ Banská Bystrica tvoria 

dotácie od SSTZ, ktoré tvorili až 98,40% (6284,00€) z celkových príjmov. Tieto dotácie prišli 

v troch platbách. Prvou časťou bola dotácia vo výške 2084,00€ zložená z podielu na 

registračných poplatkoch hráčov registrovaných v kluboch spadajúcich pod KSTZ Banská 

Bystrica a dotácie na fungovanie zväzu. Druhou a treťou časťou bola dotácia na organizáciu 

mládežníckych kempov vo výške 4200,00€, ktoré prišli v dvoch platbách 1200,00€ 

a 3000,00€. Tieto boli poukázané na účty oranizátorov týchto kempov, ktorými boli kluby 

STK Kalinovo a MŠK Žiar nad Hronom. 

Ostatné príjmy v danom období boli zanedbateľné s výškou pod 1% z celkových príjmov. 

K danému stavu a štruktúre príjmov došlo vzhľadom na nižšiu aktivitu v súťažnom ročníku 

kvôli pandémii COVID-19, kedy sa dlhšiu časť sezóny nemohli uskutočňovať súťaže, zápasy 

a iné podujatia. Rovnako bol odpustený klubom poplatok za štartovné v súťažiach, keďže 

sezóna 2020/2021 bola pre pandemickú situáciu zrušená. 

 

1.3 Výdavky a ich štruktúra 

Od 1.8.2021 do 30.4.2022 boli výdavky KSTZ Banská Bystrica vo výške 5749,60€, z toho 

5642,90€ bolo vydaných prevodom na bankový účet, teda bezhotovostnou formou, čo 

predstavuje 98,14% celkových výdavkov. Výdavky v hotovosti na pokladni boli v tomto 

období vo výške 106,70€, čo predstavuje 1,86% celkových výdavkov. 

Výdavky sú zaradené do 14 rôznych kategórii. V peňažnom denníku sa nachádza pri každom 

pohybe príslušná skupina, do ktorej bol daný pohyb zaradený. Štrukúru výdavkov nájdete na 

grafe č. 2 a v tabuľke č. 2. 
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Graf č. 2: Štruktúra výdavkov od 1.8.2021 do 30.4.2022 

 

 

Tabuľka č. 2: Štruktúra výdavkov od 1.8.2020 do 31.7.2021 

VÝDAVKY Výdavky Podiel na CV 

11 Poplatky vedenie účtu 40,50 € 0,70% 

12 Dotácie sústredenia 4 200,00 € 73,05% 

13 Dotácie za MSR 732,00 € 12,73% 

14 Cestovné -   € 0,00% 

15 Dotácie hráčov -   € 0,00% 

16 Občerstvenie 315,50 € 5,49% 

17 Ceny na turnaje 74,90 € 1,30% 

18 Dotácie na repre. zrazy -   € 0,00% 

19 Iné 106,70 € 1,86% 

20 Domény, hostingy -   € 0,00% 

21 Štartovné 200,00 € 3,48% 

22 Kancelárske potreby -   € 0,00% 

23 Nájomné -   € 0,00% 

24 Materiál 80,00 € 1,39% 

 
SPOLU 5749,60€ 100,00% 

 

 

Z grafu č. 2 a tabuľky č. 2 je zrejmé, že väčšinu výdavkov tvoria výdavky na výchovu 

a podporu mládeže a výdavky s týmto súvisiace. Až 4200,00€ (73,05%) tvorili dotácie na 

organizáciu tréningových kempov mládeže. Tieto prostriedky boli účelovo získane formou 
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dotácie od SSTZ a boli poukázané organizátorom týchto sústredení, ktorými boli STK 

Kalinovo (1200,00€) a MŠK Žiar nad Hronom (3000,00€). 

Druhou najvyššou položkou na strane výdavkov sú motivačné dotácie pre kluby za výsledky 

a cestovné na MSR vo výške 732,00€ (12,73%). 

Náklady za prenájom priestorov a catering na konferencii KSTZ Banská Bystrica pre rok 

2021 boli vo výške 315,50€ (5,49%). 

Na základe uznesenie VV KSTZ Banská Bystrica č. 4/2021 boli na základe žiadostí 

preplatené náklady na štartovné na Satelitoch vo výške 200,00€ (3,48%) pre kluby STK 

Tomášovce, ŠKST Lučenec a MŠK Žiar nad Hronom. 

V kategórii „Iné“ je zaradený výdavok na nákup laserovej tlačiarne vo výške 106,70€ 

(1,86%), ktorú má v užívaní hospodár KSTZ Banská Bystrica Bc. Oliver Kovács pre potreby 

tlače účtovných dokumentov a prípravu materiálov na konferenciu. 

Vzhľadom na skrátenú sezónu boli výdavky na materiál v sledovanom období len 80,00€ 

(1,39%), kde boli zakúpené loptičky na organizáciu spoločných KBT a MKM. 

Rovnako na spoločné KBT a MKM boli zakúpené poháre a diplomy vo výške 74,90€ (1,3%). 

Poslednou kategóriu výdavkou v sledovanom období boli poplatky za vedenie bankového 

účtu vo výške 40,50€ (0,70%). 

 

 

1.4 Pohľadávky a záväzky 

OZ KSTZ Banská Bystrica neeviduje k 30.4.2022 žiadne neuhradené pohľadávky ani žiadne 

neuhradené záväzky. 

 

1.5 Konečné zostatky 

Konečný zostatok k 30.4.2022 na pokladni a bankovom účte bol: 

- pokladňa: 114,88€ 

- bankový účet: 3075,48€ 

SPOLU: 3190,36€ 
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ZÁVER 

 

Vzhľadom na to, že konferencia KSTZ Banská Bystrica pre rok 2022 sa koná 

v skoršom termíne nie je táto správa o hospodárení za celé účtovné obdobie, ktoré končí až 

31.7.2022, ale len parciálnou správou o hospodárení za obdobie od 1.8.2021 do 30.4.2022. 

Na základe štruktúry výdavkov v tomto obodobí možno konštatovať, že najvyššie 

výdavky sú na podporu mládeže a práce s mládežou. Ide najmä o motivačné dotácie pre 

hráčov a kluby za účasť a výsledky na MSR, ale aj ceny na turnaje, preplatenie štartovného na 

Satelitoch a pod. Najvyššiu položku na strane výdavkov predstavovali dotácie na organizáciu 

tréningových kempov mládeže. Tieto prostriedky boli účelovo získané formou dotácie od 

SSTZ a boli poukázané organizátorom týchto sústredení. 

 Oproti tomu na strane príjmov predstavujú hlavnú časť dotácie zo strany SSTZ, ktoré 

v tomto účtovnom období predstavovali až 98,40% celkových príjmov. Ostatné príjmy tvorili 

len zanedbateľnú časť celkových príjmov vzhľadom na to, že pandemická situácia značne 

sezónu 2021/2022 obmedzila a rovnako boli klubom odpustené poplatky za štartovné 

v súťažiach vzhľadom na zrušenie sezóny 2020/2021. 

Rizikom pre príjmovú stránku rozpočtu KSTZ Banská Bystrica pre budúcu sezónu 

2022/2023 je zrušenie dotácii na organizáciu tréningových kempov mládeže zo strany SSTZ. 

Vzhľadom na to v budúcom roku nemôžeme rátať s časťou dotácie, ktorá v sezóne 2021/2022 

tvorila viac ako 65% z celkových príjmov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Oliver Kovács v.r. 

 .......................................................... 

 Bc. Oliver Kovács 

 člen VV KSTZ Banská Bystrica 

 hospodár 

 


