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1. Základná charakteristika Slovenskej jazdeckej federácie

Slovenská jazdecká federácia „SJF“
Junácka 6 (DOM ŠPORTU)
832 80 Bratislava III - Nové Mesto
Slovenská republika 
IČO : 31787801
DIČ : 2021396311 

E-mail : info@sjf.sk
Web : www.sjf.sk 
Dátum vzniku : 22.5.1990

SJF je národným športovým zväzom, ktorý má právnu formu občianskeho združenia, ktoré
vzniklo na základe zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov. SJF
je zástupcom slovenského jazdeckého športu v Medzinárodnej jazdeckej federácii (ďalej len „FEI“),
v  Európskej  jazdeckej  federácii  (ďalej  len  „EEF“)  a  predstaviteľom  jazdeckého  športu  v
Slovenskom  olympijskom  výbore  (ďalej  len  „SOV“)  a  v  ďalších  športových  združeniach
pôsobiacich na území Slovenskej republiky.

SJF koordinuje a riadi jazdecký šport na celoslovenskej a medzinárodnej úrovni vo vzťahu k
ústredným orgánom štátnej správy, medzinárodným organizáciám a pod. SJF tiež koordinuje a riadi
jazdecký šport na regionálnej a miestnej úrovni vo vzťahu k jednotlivým orgánom miestnej štátnej
správy a miestnej samosprávy. 

2. Personálne obsadenie

PREDSEDNÍCTVO
Predseda
Ing. Vladimír Chovan
vladimir.chovan@sjf.sk
Člen Predsedníctva
Janka Rindošová
Východoslovenská jazdecká 
oblasť
janka.rindosova@sjf.sk

Člen Predsedníctva
Ing. Jaroslav Ivan
Stredoslovenská jazdecká oblasť
jaroslav.ivan@sjf.sk

Člen Predsedníctva
Západoslovenská jazdecká 
oblasť

Člen Predsedníctva
Bratislavská jazdecká oblasť

Člen Predsedníctva
Marián Štangel
zástupca športovcov
marian.stangel@sjf.sk

Člen Predsedníctva
Ing. Marek Horváth
zástupca z členov
marek.horvath@sjf.sk

OBLASTI
Predseda Bratislavskej jazdeckej 
oblasti

Predseda Západoslovenskej 
jazdeckej oblasti

Predseda Stredoslovenskej 
jazdeckej oblasti
Ing. Jaroslav Ivan
jaroslav.ivan@sjf.sk

Predseda Východoslovenskej 
jazdeckej oblasti
Janka Rindošová
janka.rindosova@sjf.sk
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Kontrolná komisia SJF
Predseda
Ing. Zuzana Gánovská
zuzana.ganovska@sjf.sk

Člen
Západoslovenská jazdecká oblasť
SJF

Člen
Stredoslovenská jazdecká oblasť
SJF

Člen
MVDr. Vladimír Hura PhD
Východoslovenská jazdecká 
oblasť SJF

Disciplinárna komisia SJF
Predseda
Ing. Andrea Machalová
andrea.machalova@sjf.sk
Člen
Igor Šulek
Západoslovenská jazdecká oblasť
SJF

Člen
Linda Fraňová
Stredoslovenská jazdecká oblasť
SJF

Člen
Marek Gryglak
Východoslovenská jazdecká 
oblasť SJF

Vzdelávacia komisia SJF
Predseda
Ing. Marek Horváth
marek.horvath@sjf.sk
Člen
Ing. Katarína Kubišová

Člen
Doc. RNDr. Iľja Vietor, PhD.

Sekretariát
Generálny sekretár
PhDr. Zuzana Bačiak 
Masaryková
baciak.masarykova@sjf.sk

Administratíva
Gabriela Hupková
gabriela.hupkova@sjf.sk

ODBORNÉ KOMISIE
Skoková komisia SJF
Predseda
Róbert Pál
robert.pal@sjf.sk

Člen
Zdeno Kuchár

Člen
Ján Cigan st.

Člen
Igor Šulek

Člen
Andrea Machalová

Drezúrna komisia SJF
Predseda
Ing. Michaela Horná
michaela.horna@sjf.sk

Člen
Denisa Valentová

Člen
Michaela Pechová

Člen
Peter Vančo

Člen
Linda Fraňová

Člen
Janka Balážová

Člen
Paraskevi Spišáková
Komisia vytrvalostného jazdenia SJF
Predseda
Mgr. Vladimír Pažitný
vladimir.pazitny@sjf.sk

Člen
Rastislav Supek

Člen
Róbert Rovný
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Člen
Alexander Nálepka

Člen
Vratislav Gallo

Člen
Lýdia Fonferová

Komisia všestrannosti SJF
Predseda
Ing. Zdeno Malík
zdeno.malik@sjf.sk

Člen
Pavol Adamať

Člen
Alica Gbúrová

Člen
Karol Bugár
Voltížna komisia SJF
Predseda
MVDr. Marián Pavľak
marian.pavlak@sjf.sk

Člen
Mária Fogašová

Člen
Katarína Kubišová

Člen
Radoslav Psota

Člen
Boris Kodak

Člen
Jana Majdlenová

Záprahová komisia SJF
Predseda
Ing. Ladislav Hána
ladislav.hana@sjf.sk

Člen
Ladislav Gasparovics st.

Člen
Jozef Bučkuliak

Člen
Ing. Marek Rura

Člen
Imrich Vankó st.

Komisia pony SJF
Predseda
Ing. Andrea Machalová
andrea.machalova@sjf.sk

Člen
Miriam Bačová Murgašová

Člen
Linda Fraňová

Schvaľovanie rozpisov za jednotlivé disciplíny SJF
SKOKY BAO
RNDr. Robert Fekár
robert.fekar@sjf.sk

SKOKY ZSO
Anna Virágová
anna.viragova@sjf.sk

SKOKY SSO
Jozef Paulovič
jozef.paulovic@sjf.sk

SKOKY VSO
Miloš Kravec
milos.kravec@sjf.sk

DREZÚRA
Ing. Michaela Horná
michaela.horna@sjf.sk

VYTRVALOSŤ
Mgr. Vladimír Pažitný
vladimir.pazitny@sjf.sk

VŠESTRANNOSŤ
Ing. Zdeno Malík
zdeno.malik@sjf.sk

VOLTÍŽ
Mgr. Pavla Krauspe
pavla.krauspe@sjf.sk

ZÁPRAHY
Ing. Ladislav Hána
ladislav.hana@sjf.sk

PONY
Ing. Andrea Machalová
andrea.machalova@sjf.sk
Schvaľovanie SZVJ

BRATISLAVSKÁ OBLASŤ
RNDr. Robert Fekár
robert.fekar@sjf.sk

ZÁPADOSLOVENSKÁ 
OBLASŤ
Anna Virágová
anna.viragova@sjf.sk

STREDOSLOVENSKÁ 
OBLASŤ
Alexander Bagdal
alexander.bagdal@sjf.sk

VÝCHODOSLOVENSKÁ 
OBLASŤ
Janka Rindošová
janka.rindosova@sjf.sk

VÝCHODOSLOVENSKÁ 
OBLASŤ
MVDr. Miloš Kravec
milos.kravec@sjf.sk
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3. Ciele a úlohy Slovenskej jazdeckej federácie

SJF bola založená a vznikla ako nezávislá právnická osoba za účelom združovania fyzických
a právnických osôb pôsobiacich v jazdeckom hnutí na území Slovenskej republiky. Cieľom SJF je
najmä  organizovanie  a  rozvoj  jazdeckého  športu  v  Slovenskej  republike  a  jeho  propagácia  v
spoločnosti. SJF má najmä nasledovné ciele: 

 reprezentuje, chráni a presadzuje záujmy slovenského jazdeckého športu;
 zabezpečuje  a  riadi  rozvoj  jazdeckého  športu  v  oblasti  výkonnostného,  vrcholového  a

rekreačného jazdeckého športu; 
 zastupuje, chráni a presadzuje záujmy slovenského jazdeckého športu vo vzťahu k orgánom

verejnej správy, medzinárodným športovým organizáciám a iným športovým organizáciám,
ktorých je SJF členom;

 zastupuje záujmy slovenského jazdeckého športu vo FEI a EEF;
 zabezpečuje reprezentáciu Slovenskej republiky na medzinárodných športových súťažiach; 
  metodicky riadi a usmerňuje prípravu talentovaných športovcov; 
 organizuje,  riadi  alebo  povoľuje  organizovanie  celoštátnych  športových  súťaží  -

Majstrovstiev SR v jednotlivých jazdeckých disciplínach a kategóriách, jazdeckých súťaží
národného  charakteru  a  medzinárodných  jazdeckých  podujatí  na  území  Slovenskej
republiky  a  iných  súťaží  v  súlade  s  pravidlami  FEI  a  národnými  pravidlami  alebo  ich
organizovaním a riadením poveruje inú športovú organizáciu; 

 schvaľuje  podmienky účasti  športovej  organizácie  v súťaži  podľa  písmena g)  a  udeľuje
športovej organizácii právo na účasť v nej na základe ich splnenia; 

 koordinuje organizovanie športových súťaží  na území SR, presadzuje zásady fair  play a
športovej etiky;

 určuje  druhy  športových  odborníkov  –  činovníkov  pre  jazdecký  šport  vrátane  odbornej
spôsobilosti  vyžadovanej  na  vykonávanie  odbornej  činnosti  v  jazdeckom  športe,
zabezpečuje  ich  vzdelávanie  a  odbornú  prípravu  ako  aj  vzdelávanie  podľa  predpisov  a
konvencií FEI alebo iných medzinárodných organizácií a overuje ich odbornú spôsobilosť; 

 plní úlohy v boji proti dopingu v súlade s platnými pravidlami a smernicami;
 prispieva k cieľavedomej výchove a vzdelávaniu svojich členov;
 navrhuje športových reprezentantov na zaradenie do rezortného športového strediska, 
 zaraďuje športovcov do zoznamu talentovaných športovcov podľa výkonnostných kritérií

určených predpisom SJF; 
 vedie a každoročne zverejňuje zoznam talentovaných športovcov, ktorý obsahuje údaje v

rozsahu podľa § 80 ods. 2 písm. a), b), f), k), n) až q) zákona č. 440/2015 Z.z. o športe a o
zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj len ako „zákon č. 440/2015 Z.z.“); 

 vedie zoznam športových reprezentantov, ktorý obsahuje údaje v rozsahu podľa § 80 ods. 2
písm. a), b), f), k), n) až q) zákona č. 440/2015 Z.z.; 

 oceňuje športovcov, ktorí dosiahli mimoriadne športové výsledky vo vrcholovom športe a
osobnosti, ktoré sa zaslúžili o propagáciu a rozvoj jazdeckého športu; 

 uznáva odbornú kvalifikáciu športových odborníkov, ak sa na uznanie príslušnej odbornej
kvalifikácie nevzťahuje osobitný predpis; 

 podporuje výstavbu športovej infraštruktúry; 
 zaoberá  sa  ďalšími  otázkami  vo  vzťahu  k  jazdeckému  športu  a  jeho  rozvoja  na  území

Slovenskej republiky. 



K dosiahnutiu vyššie uvedených cieľov bude SJF vyvíjať najmä nasledovnú činnosť:
 organizovať a koordinovať jazdecký šport  vo všetkých uznaných disciplínach FEI,  t.j.  v

drezúre,  skokoch,  všestrannej  spôsobilosti,  voltíži,  vytrvalostnom  jazdení,  reiningu,
záprahoch a  jazdectve  telesne  postihnutých športovcov (najmä parazáprahy,  paradrezúra,
parareining);

 vydávať pravidlá, poriadky a ďalšie vnútorné predpisy pre jazdecký šport v súlade s týmito
stanovami a právnym poriadkom SR ako aj v súlade s medzinárodnými pravidlami; 

 registrovať  členov  (vrátane  športovcov  a  činovníkov  SJF)  a  športové  kone  a  viesť  ich
evidenciu, vydávať licencie;

 zabezpečovať starostlivosť o športovú reprezentáciu Slovenskej republiky;
 realizovať výber športovcov, koní a činovníkov do športovej reprezentácie; 
 komunikovať s médiami a propagovať jazdecký šport v médiách; 
 zabezpečovať vzdelávacie programy; 
 zabezpečovať starostlivosť o deti a mládež;
 získavať finančné prostriedky na činnosť a rozvoj jazdeckého športu;
 spolupracovať so všetkými združeniami a  jednotlivcami,  ktorých náplň zahŕňa záujem o

jazdecký šport a chov športových koní; 
 riadiť sa platnými pravidlami a predpismi, etickými normami, normami na ochranu zvierat a

zákonmi SR; 
 zabezpečovať  vzťahy  k  ústredným  orgánom  štátnej  správy  a  miestnej  samosprávy  a

spolupracovať s príslušnými orgánmi štátnej správy, príp. inými orgánmi a organizáciami pri
príprave právnych noriem dotýkajúcich sa akýmkoľvek spôsobom jazdeckého športu;

 zabezpečovať úlohy na úseku výchovy a vzdelávania;
 zabezpečovať  úkony  týkajúce  sa  majstrovstiev  Slovenskej  republiky  v  jednotlivých

jazdeckých disciplínach, 
 presadzovať záujmy jazdeckého športu na regionálnej úrovni.

SJF plní nasledujúce úlohy:
• Vypracúva a schvaľuje koncepciu rozvoja jazdectva v Slovenskej republike.
• V plnom rozsahu sa stará a zodpovedá za štátnu reprezentáciu Slovenskej republiky a jej 
medzinárodný styk.
• Organizuje významné medzinárodné a celoštátne akcie.
• Koordinuje medzinárodný styk jazdeckých klubov.
• Zastupuje svojich členov v medzinárodných organizáciách.
• Schvaľuje systém a štruktúru súťaží, riadi športovo-technickú činnosť a vydáva registračný 
poriadok.
• Vytvára podmienky pre materiálne a finančné zabezpečenie činnosti reprezentačných družstiev v 
jazdeckých kluboch. Za týmto účelom môže rozvíjať vlastné podnikateľské a obchodné aktivity a 
môže vstupovať aj do iných obchodných organizácií. Túto činnosť môže vykonávať len v súlade so 
všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

4. Jazdecké oblasti SJF

SJF  ako  občianske  združenie  s  pôsobnosťou  na  území  Slovenskej  republiky  je  územne
rozčlenená na štyri oblastné organizačné zložky tzv. jazdecké oblasti. Jazdecké oblasti sú vytvorené
ako oblastné územné organizačné zložky SJF bez právnej subjektivity, ktoré sú územne vymedzené
nasledovne: 



 SJF Bratislavská jazdecká oblasť – s územnou pôsobnosťou pre Bratislavský samosprávny
kraj; 

 SJF Západoslovenská jazdecká oblasť - s územnou pôsobnosťou pre Trnavský samosprávny
kraj, Nitriansky samosprávny kraj a Trenčiansky samosprávny kraj; 

 SJF  Stredoslovenská  jazdecká  oblasť  -  s  územnou  pôsobnosťou  pre  Banskobystrický
samosprávny kraj a Žilinský samosprávny kraj;

 SJF Východoslovenská jazdecká oblasť - s územnou pôsobnosťou pre Košický samosprávny
kraj a Prešovský samosprávny kraj.  

5. Členská základňa 2016

Registrované kluby: 207
Registrovaní členovia: 2100
Registrované kone: 1700 

6. Disciplíny

6.1 Skoky

Parkúrové skákanie je jazdecký šport, v ktorom sa jazdec na koni snaží buď v čo najkratšom
čase a s čo najmenším počtom chýb prejsť trasu s prekážkami, alebo sa trafiť do časového limitu či
hodnotenia za štýl.  Za svoj vznik najviac vďačí dôstojníkom britskej kavalérie, ktorí  skoky cez
rôzne prekážky považovali za vynikajúci tréning pre jazdcov i pre kone. 

Parkúr  ma  úzku  súvislosť  s  drezúrou.  Kôň  musí  byť  veľmi  dobre  vytrénovaný  a  musí
dôverovať jazdcovi. Na olympijských hrách sa prvýkrát objavuje v roku 1900 v Paríži. Do roku
1945 bol parkúr takmer výhradne vojenským športom a na niektorých pretekoch sa mohli zúčastniť
iba armádni jazdci. Od roku 1974 pretekajú muži spoločne so ženami.

6.2 Drezúra

Základy modernej  drezúry boli  založené v Taliansku v období
renesancie,  kde  v  roku  1532  šľachtic  Frederico  Grisone  založil
Neapolskú  jazdeckú  akadémiu.  Na  túto  školu  nadväzuje  i  španielska
vysoká jazdecká škola  vo  Viedni  a  francúzska  škola  v Cadre  Noir  v
Saumure. Všetky základné prvky vysokej školy boli vytvorené v rámci
vojenského výcviku,  a  teda  v  praxi  plnili  významnú bojovú funkciu.
Drezúra  je  jednou  z  najdôležitejších  disciplín  jazdeckého  športu.
Základy drezúry musí zvládnuť každý jazdec a kôň, lebo tá je základom
všetkých  jazdeckých  disciplín.  Prvýkrát  sa  drezúra  objavuje  na
olympijských hrách v roku 1912 v Štokholme. 

Moderná  drezúra  ako  súťažný  šport  si  vyžaduje  presné
prevedenie  série  niektorých  prirodzených  cvikov  koňa  v  rôznom  chode  (krok,  klus,  cval)  na
určitých miestach presne vymedzené pravouhlej arény (drezúrny obdĺžnik).  



6.3 Všestrannosť

Súťaž všestrannej  spôsobilosti  (military)  je jedna z najnáročnejších jazdeckých disciplín.
Military vzniklo pôvodne z potreby testovať spôsobilosť koní pre náročné potreby armády a až s
postupom času sa zmenilo na športovú disciplínu. Prvé súťaže tohoto druhu vznikli vo Francúzsku
(pod názvom concours complet) po roku 1900. Prvý šampionát Championat du Cheval d´Armes sa
konal v Paríži v roku 1902 a do programu olympijských hier bolo military zaradené prvýkrát v roku
1912 v Štokholme. 

6.4 Vytrvalosť

Z anglického Endurance (= výdrž, vytrvalosť) pochádza názov pre šport, u nás známy ako
vytrvalostné  jazdenie.  Je  to  teda  beh  na  dlhú  trať,  vo  všetkých  smeroch.  Pretek  samotný  trvá
niekedy  až  dvanásť  hodín  a  príprava  zaberie  oveľa  viac  času,  ako  by  sa  mohlo  zdať.  Trate
rozdeľujeme do kategórií podľa obtiažnosti. Najkratšie trate merajú 40 kilometrov a slúžia väčšinou
ako kvalifikácia  pre  nových jazdcov a kone.  Na Slovensku sa usporadúvajú  národné preteky s
dĺžkou 40, 60 a 80 km, zatiaľ čo Majstrovské alebo medzinárodné súťaže merajú sily jazdcov na
najdlhších 160 kilometrových tratiach. Víťazom sa stáva najrýchlejšia dvojica, to však ale len v
prípade, že je kôň v dobrom zdravotnom stave, čo hodnotí zbor veterinárov po každom kole (10-40
km). Rovnako aj po príjazde do cieľa musí dvojica absolvovať veterinárnu prehliadku. 

Počas jednotlivých kôl sú stanovené servisné body, kde sa súťažiaci stretávajú so svojim
pomocným týmom, napájajú a osviežujú koňa. Vytrvalosť je nesporne jedným z najnáročnejších
jazdeckých športov,  nielen  pre koňa a  jazdca,  rovnako pre celú  „crew“-  skupinu ľudí,  ktorí  sa
starajú o koňa. Nejedná sa totiž o pár minút na kolbisku, je to celodenný pretek, dlhé hodiny v sedle
a v pohybe. 

6.5 Voltíž

Niektorí ľudia vidia počiatky voltiže v starodávnych Rímskych hrách, ktorých súčasťou bola
i ukážka akrobacie na cválajúcom koni. Ľudia už viac ako 2000 rokov predvádzajú na chrbte koňa
rôzne akrobatické prvky.

Dnešný názov voltiž pochádza z francúzskeho “La Voltige”, ktorý sa
udomácnil  v  období  renesancie,  kedy  rôzne  akrobatické  cviky  na
cválajúcom koni slúžili ako príprava na súboje rytierov a šlachty. Historicky
najbližšia podoba dnešnej voltíže je nepochybne datovaná do roku 1920,
kedy sa uskutočnili Olympijské hry v Antverpách. Voltiž bola prezentovaná
ako  “Akrobacia  na  koni”  Jazdeckej  kavalérie.  Súčasná  podoba  voltíže
vznikla v povojnovom Nemecku, aby zoznámila deti s jadzeckým športom.
V  roku  1983  sa  voltíž  stala  jednou  z  8  jazdeckých  disciplín  plne
akceptovaných  Medzinárodnou  jazdeckou  federáciou  (FEI)  a  prvé
Majstrovstvá sveta vo voltíži sa uskutočnili vo Švajčiarsku v roku 1986.

História voltíže na Slovensku Začiatkom 60-tych rokov vznikajú u nás
prvé  voltižné  oddiely  pod  vedením  Ing.  Štefana  Čulena.  Zároveň  sú
vypracované voltižné pravidlá,  ktorými sa riadili  voltižéri  v celej  ČSSR.

Voltížne skupiny vystupovali najprv v rámci ukážok pri jazdeckých podujatiach. V 70-tych rokoch
sú organizované prvé Majstrovstvá Slovenska,  Čiech a ČSSR. Koncom 80-tych rokov sa u nás
prechádza  na  cvičenie  podľa  medzinárodných  pravidiel  a  v  roku  1988  sa  zúčastňujeme
majstrovstiev  sveta  v  Ebreichsdorfe  (Rakúsko).  Od  tohto  momentu  naši  voltižéri  nechýbali  na
žiadnych veľkých medzinárodných podujatiach. Výborné výsledky sme dosiahli v USA, Kanade,



Argentíne, Brazílii, Švédsku, Švajčiarsku, Nemecku, Francúzsku, Holandsku, Anglicku, Maďarsku,
Poľsku, Taliansku, Španielsku.

Kvalita  našich pretekárov z  roka na rok stúpala  a momentálne patria  slovenskí  voltižéri
medzi svetovú špičku, čo dokazuje aj titul Európskych šampiónov v kategórii seniorských družstiev
z  roku  2005,  bronzová  medaila  v  kategórii  jednotlivec  muž  senior  (Ladislav  Majdlen  ml.)  na
svetových  jazdeckých  hrách  2006,  strieborné  medaily  v  kategórii  juniorských  a  seniorských
družstiev  2007,  zlatá  medaila  v  kategórii  jednotlivec muž junior  (Tomáš Sátor)  2008 a mnoho
ďalších významných umiestnení z medzinárodných pretekov. 

6.6 Záprahy

Preteky  vozov:  Počas  obdobia  trvajúcho  150
rokov  boli  preteky  vozov  v  starovekom  Grécku
národným  šporotom.  Prvé  olympijské  preteky  boli
súčasťou 25. olympiády roku 408 p.n.l. Preteky vozov
boli  obľúbeným  diváckym  športom  v  rímskej  aréne.
Zúčastňovali  sa  ich  štyri  skupiny  vozov  -  zelená,
červená,  modrá  a  biela.  Každá  skupina  bola
podporovaná istou politickou klikou. Bol to vhodný bezpečnostný ventil pre odbojný ľud, ktorý by
sa inak mohol vzbúriť. Vedenie záprahu ako šport: Príťažlivosť jazdenia so záprahom pretrvávala aj
po 2. sv. vojne, hoci doprava spôsobila, že cesty sa stali pre konské povozy nevhodné. Na výstavách
sa organizovali vystúpenia záprahov, preteky záprahov a umenie vedenia záprahu, ktoré bolo kedysi
zručnosťou,  začali  uznávať  na  celom svete  hlavne  vďaka  pricovi  Filipovi.  Ako  prezidnet  FEI
(mezinárodná jazdecká federácia) mal dohľad nad pretekmi záprahov v Aachene roku 1968 a na
jeho podnet sa uskutočnili prvé medzinárodné preteky záprahov roku 1970. 

Preteky záprahov: Preteky konských záprahov pre jednozáprahy, dvojzáprahy a viaczáprahy
sú trojdňovou súťažou s jednou osobitou fázou, tzv. prezentáciou, alebo kontrolou záprahu. Po nej
nasleduje drezúrna skúška. Súťaž B je maratón, ktorý je ekvivalentom rýchlostnej a vytrvalostnej
skúšky v súťaži všestrannej spôsobilosti. Celý maratón je dlhý 27 km a obsahuje početné prekážky.
Konečnou  fázou  je  prekážková  skúška  zručnosti,  ktorá  podobne  ako  skoková  skúška  v  súťaži
všestrannej spôsobilosti testuje kondíciu koní po ťažkej námahe vynaloženej v maratóne predošlého
dňa. 

6.7 Pony

Disciplína pony je identický s disciplínou skoky, avšak jazdí sa na poníkoch a na pretekoch
sa prekonávajú nižšie prekážky, prispôsobené nižšiemu vzrastu poníkov. 

6.8 Reining

Táto disciplína je často popisovaný ako westernová forma drezúry. Je to veľmi dynamická
disciplína  plná  cvalu,  rýchlosť  však  musí  byť  pod dokonalou kontrolou  a  nesmie  byť  na  úkor
presnosti. 

7. Významné úspechy v jednotlivých disciplínach za rok 2016

Rok 2016 bol slabší, čo sa týka počtu významných úspechov v jednotlivých disciplínach.
Dôvod vidím najmä v slabej podpore, komunikácii a informovanosti sa navzájom medzi federáciou
a jednotlivými disciplínami a samotnými jazdcami. 



V roku  2016  nás  na  Majstrovstvách  Európy  juniorov  vo  francúzskom  Le  Mans
reprezentovali  v disciplíne  voltíž:  Kristína  Hajduová,  Lea  Hakszer,  Diana  Antalíková,  Nicole
Švajčíková,  Lívia  Švajčíková,  Ivana  Cigáňová,  Andrej  Meňhert,  Laura  Lenčéšová,  Sebastien
Martin,  na  Majstrovstvách  sveta  vo  vytrvalostnom jazdení  na  domácej  pôde  v Šamoríne  Petra
Hubačová, Michaela Supeková, Lucia Supeková, Mário Hoffmann, Simona Zelmanová a na letných
olympijských hrách v paradrezúre v Riu Katarína Jobbágyová. 

8. Vzdelávanie v roku 2016

Vzdelávanie športových odborníkov definovaných zákonom č. 440/2015 / Zákon o športe/ v
SJF sa realizovalo v roku 2016 na základe poverenie P-SJF prostredníctvom TJ Slávia UVLF v
Košiciach  a  fakulty  športu  Prešovskej  univerzity  v  Prešove.  Rozsah,  forma  a  podmienky
vzdelávania boli zadefinované v Smernici SJF. Táto bola vypracovaná podľa ZoŠ a vykonávacej
vyhlášky č.  110-2015 Min.  školstva.  Podľa tejto  môže SJF vzdelávať  v spolupráci  s  niektorou
fakultou športu na Slovensku trénerov a inštruktorov jazdectva a to v I., II. a III. kvalifikačnom
stupni.  Zároveň po uzavretí  príslušnej dohody sa SJF môže podieľať aj  na vzdelávaní VI.  a V.
stupňa pokiaľ sa niektorá VŠ rozhodne taký študijný odbor otvoriť. 

V roku 2016 sa uskutočnili dva kurzy. Prvý od 28.4.2016 a druhý od 9.9.2016 Prvého kurzu
sa zúčastnilo 10 kurzistov, druhého 24 kurzistov. Z toho 16 v režime vrcholový/bývalý vrcholový
športovec. Aj vzhľadom na situáciu kedy existuje rad záujemcov o vzdelávanie, ktorí absolvovali
vzdelávanie  v  niektorom akreditovanom zariadení  a  ktorých  osvedčenie  už  stratilo  alebo  stratí
platnosť,  bol  vypracovaný  obsah  „rozdielových„  kurzov  pre  absolventov  akreditovaného
vzdelávania. Pre nich bude začiatkom roka 2017 otvorený doškoľovací kurz, po ktorom získajú
osvedčenie Tréner I. kvalifikačného stupňa. 

9. Vízie na rok 2017

SJF si za svoje priority určila stabilizáciu a rozvoj samotnej federácie, propagáciu 
jazdeckých disciplín širokej verejnosti a podporu športových talentov, so sústredením sa na deti 
a mládež.

V roku 2016 sme boli svedkami významnej jazdeckej udalosti vo vytrvalostnom jazdení, 
kde JK Napoli Šamorín organizoval prestížne Majstrovstvá sveta vo vytrvalostnom jazdení 2016. 
Dôležitá, a nemenej veľkolepá udalosť, nás čaká aj v tomto roku, kde opäť JK Napoli Šamorín bude
hostiť jazdcov z celej Európy na Majstrovstvách Európy v skoku na koni 2017 pre deti, juniorov 
a mladých jazdcov.

JK Napoli  Šamorín je aj  kandidátom na organizovanie Svetových jazdeckých hier WEG
2022, ktoré sa dajú prirovnať aj k malej olympiáde. 

10. Ekonomická časť

10.1 Zhodnotenie základných údajov

SJF v účtovnom období 2016 dosiahla záporný výsledok hospodárenia vo výške 14 423,96€.

Výsledok 
hospodárenia čiastka

Výnosy 358 713,39€
Náklady 373 137,35€
Výsledok hospodárenia -14 423,96€



10.2 Prehľad výnosov podľa zdrojov ich pôvodu

Výnosy celkom za účtovné obdobie 2016 boli 358 713,39€.

Text Čiastka
Dotácie 102 600€
Prijaté príspevky 231 528,62€
Ostatné výnosy 24 584,77€
SPOLU 358 713,39€

28,60 %

64,54 %

6,85 %

Dotácie
Prijaté príspevky
Ostatné výnosy

10.3 Rozdelenie prijatých príspevkov

Prijaté príspevky SJF tvoria vlastný zdroj financovania činnosti. V roku 2016 predstavovali výnosy 
vo výške 231 528,62€.

Prijaté príspevky Čiastka
Od právnických osôb 90 826,58€
Od fyzických osôb 450,04€
Členské príspevky 140 252,00
SPOLU 231 528,62€

39,23 %

0,19 %

60,58 %

Od právnických osôb
Od fyzických osôb
Členské príspevky



10.4. Ostatné výnosy

Osobitné výnosy Čiastka
Tržby z predaja služieb 480,00€
Úroky 168,29€
Osobitné výnosy 19 884,68€
Iné poplatky spojené s 
registráciou členov a koní 4 045,00€
Ostatné výnosy 6,80€
SPOLU 24 584,77€

1,95 %

80,88 %

16,45 %
0,03 %

Tržby z predaja služieb
Úroky
Osobitné výnosy
Iné poplatky spojené s regis-
tráciou členov a koní
Ostatné výnosy

10.5 Zoznam fyzických a právnických osôb, ktorým SJF poskytla zo svojho rozpočtu 
prostriedky prevyšujúce 5000€ a účel využitia

Firma Ulica Obec PSČ IČO Účel
Jazdecký klub NAPOLI, s.r.o. 
Hattalova 12/c 

Hattalova 12/c, Bratislava 83103 44597185 Organizácia MSR vo 
vytrvalostnom jazdení 
2016 

10.6 Prehľad nákladov

Prehľad nákladov SJF podľa jednotlivých druhov:

Náklady Čiastka
Materiálne a tech. zabezpečenie 8 960,68€
Služby 47 135,67€
Mzdové náklady 52 804,39€
Cestovné 7 663,99€
Dane a poplatky 128,86€
Poskytnuté príspevky 188 223,93€
Odpisy 1 380,00€
Ostatné náklady 66 839,83€
SPOLU: 373 137,35€



2,40 %
12,63 %

14,15 %

2,05 %0,03 %

50,44 %

0,37 %

17,91 %

Materiálne a tech. zabezpečenie Služby
Mzdové náklady Cestovné
Dane a poplatky Poskytnuté príspevky
Odpisy Ostatné náklady

10.7 Prehľad služieb

Na služby SJF vynaložil náklady v celkovej výške 47 135,67€, ktoré sa skladali z nasledovných 
položiek:

Služby Čiastka
Nájom kancelárskych priestorov 5 013,96€
Nájom – kopírka, hosting 4 729,07€
Sekretariát – iné externé služby 4 944,48€
Majstrovstvá SR – Skoky 5 500,00€
Právne, audítorské, poistné a iné. 4 748,75€
Účtovníctvo a mzdová agenda 3 300,00€
Telefón, internet 1 525,85€
Poštovné 2 053,53€
Valné zhromaždenie 3 371,14€
Vytrvalostná komisia 2 128,24€
SOZA 1 938,92€
Ostatné služby 7 881,73€
SPOLU: 47 135,67€



11,23 %

11,74 %

13,06 %

11,27 %
7,83 %

3,62 %
4,88 %

8,00 %

5,05 %

4,60 %

18,71 %

Nájom – kopírka, hosting Sekretariát – iné externé služby
Majstrovstvá SR – Skoky Právne, audítorské, poistné a iné.
Účtovníctvo a mzdová agenda Telefón, internet
Poštovné Valné zhromaždenie
Vytrvalostná komisia SOZA
Ostatné služby

10.8 Prehľad mzdových nákladov

Na mzdové náklady, sociálne a zdravotné poistenie SJF vynaložil prostriedky vo výške 52 804,39€. 

Osobné náklady Čiastka
Hrubé mzdy 36 420,26€
Sociálne a zdrav. poistenie 14 531,38€
Zákonné sociálne náhrady 1 552,75€

SPOLU:

52
804,39

€

10.9 Prehľad poskytnutých príspevkov

SJF vynaložila na poskytovanie príspevkov za rok 2016 celkom 188 223,93€.

Poskytnuté príspevky Čiastka
Organizačné zložky 4 493,35€
Fyzické osoby 12 819,66€
Vytrvalostné jazdenie 10 911,60€
Drezúra 15 345,00€
Všestrannosť 6 377,10€
Voltíž 8062,66€
Skoky 10 000,00€
Podpora športovo talent. 10 370,71€
Členské FEI 6 798,97€
FEI registrácia koní 12 131,05€
Organizačné poplatky 65 557,42€



Ostatné poskytnuté príspevky 25 356,41€
SPOLU: 188 223,93€

2,39 % 6,81 %
5,80 %

8,15 %

3,39 %

4,28 %

5,31 %

5,51 %
3,61 %

6,45 %

34,83 %

13,47 %

Organizačné zložky
Fyzické osoby
Vytrvalostné jazdenie
Drezúra
Všestrannosť
Voltíž
Skoky
Podpora športovo talent.
Členské FEI
FEI registrácia koní
Organizačné poplatky
Ostatné poskytnuté príspevky

10.10 Prehľad ostatných nákladov

SJF za rok 2016 vynaložila celkom 66 839,83€ na ostatné náklady. Prehľad ostatných nákladov je 
zobrazený v nasledujúcej tabuľke. 

Ostatné náklady Čiastka
Odpísané pohľadávky 4 703,67€
Účasť na významných podujatiach 20 410,43€
Medzinárodná športová diplomacia 7 216,80€
Organizácia podujatia preplatená 18 350,29€
Oblečenie reprezentácie 2 722,20€
Ostatné náklady 13 436,44€
SPOLU: 66 839,83€



7,04 %

30,54 %

10,80 %

27,45 %

4,07 %

20,10 %

Odpísané pohľadávky Účasť na významných podujatiach
Medzinárodná športová diplomacia Organizácia podujatia preplatená
Oblečenie reprezentácie Ostatné náklady

10.11 Stav pohybu majetku a záväzkov

Stav majetku ku dňu účtovnej závierky a zmena stavu oproti bezprostredne prechádzajúcemu 
účtovnému obdobu je uvedený v nasledovnom prehľade:

   Bežné Bezprostredne  

 

Strana aktív

 účtovné predchádzajúce Rozdiel oproti

 

č. r. obdobie účtovné obdobie predchádz. ÚO  

   Netto Netto  

a  b  

A.
 NEOBEŽNÝ MAJETOK 
SPOLU 1 3 820,00 4 874,47 -1 054,47

2. Dlhodobý hmotný majetok 9 3 820,00 4 874,47 -1 054,47

 

Samostatné hnuteľné veci a súbory 
hnuteľných vecí 13 920,00 4 874,47 -3 954,47

 Obstaranie DHM 19 2 900,00 0,00 2900,00

B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU 29 314 361,59 260 652,93 53 708,66

2. Dlhodobé pohľadávky 37

 Pohľadávky z obchodného styku 38

 Ostatné pohľadávky 39

 Iné pohľadávky 41

3. Krátkodobé pohľadávky 42 23 365,85 -33 035,30 56 401,15

 Daňové pohľadávky 46

4. Finančné účty 51 290 995,74 293 688,23 -2 692,49

 Pokladnica 52 1 599,86 1 356,77 243,09

 Bankové účty 53 289 395,88 292 331,46 -2 935,58

 MAJETOK SPOLU 60 318 428,60 264 871,40 53 557,20

Stav vlastných zdrojov krytia a cudzích zdrojov ku dňu účtovnej závierky a zmena stavu oproti



bezprostredne prechádzajúcemu účtovnému obdobu je uvedený v nasledovnom prehľade:

   Bezprostredne  

  Bežné účtovné predchádzajúce Rozdiel

 Strana pasív obdobie účtovné obdobie oproti

    predchádz.

A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA A MAJETKU 283 847,28 247 972,16 35 875,12

3.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých 
rokov 205 179,29 190 836,56 14 342,73

4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie -14 423,96 -35 956,35 21 532,39

B. CUDZIE ZDROJE SPOLU 27 548,32 14 827,31 12 721,01

2.

Dlhodobé záväzky

Záväzky zo sociálneho fondu

Záväzky z nájmu
3.

Krátkodobé záväzky 25 952,99 14 169,41 11 783,58

Záväzky z obchodného styku 21 721,01 6 749,02 14 971,99

Záväzky voči zamestnancom 2 198,10 828,44 1 369,66

Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými 
poisťovňami 1 453,56 1 713,27 -259,71

Daňové záväzky 350,32 480,07 -129,75
Záväzky z dôvodu finan. vzťahov k štátnemu

Ostatné záväzky 230,00 230,00 0

4.

Bankové výpomoci a pôžičky

Prijaté krátkodobé finančné výpomoci -1 150,00 1 150,00

C. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU 7 033,00 2 071,93 4 961,07

 Výnosy budúcich období 7 033,00 2 071,93 4 961,07

 VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU 318 428,60 264 871,40 53 557,20

10.12 Návrh na vysporiadanie výsledku hospodárenia

Hospodársky výsledok dosiahnutý za účtovné obdobie 2016 vo výške 14 423,96€ bude schválený 
29. mája 2017. Rozhodnutím bude výsledok hospodárenia preúčtovaný do položky nevysporiadaný 
výsledok hospodárenia minulých rokov.

Výsledok hospodárenia čiastka
Výnosy 358 713,39 €
Náklady 373 137,35 €
Výsledok hospodárenia -14 423,96 €

11. Audit účtovnej závierky

Účtovná závierka Slovenskej jazdeckej federácie, o.z. k 31.12.2016 bude overovaná audítorskou 
spoločnosťou AUDIT ALLIANCE, s.r.o., zodpovedný audítor Ing. Daniel Eliáš, číslo licencie 
UDVA č. 989.  



12.  Zmeny vykonané v zakladajúcom dokumente a iných predpisoch

Počas roka 2016 boli vykonané zmeny v zakladajúcom dokumente a iných predpisoch

13. Ďalšie údaje podľa predpisov SJF

Predpisy SJF nestanovujú žiadne ďalšie údaje potrebné na zverejnenie vo výročnej správe.

14. Účtovná závierka SJF 2016



Číslo faxu

/0

Číslo telefónu

/0
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Sídlo účtovnej jednotky

Ulica
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Á Ä B Č D É F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9-

Číslo

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšu zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.

Zostavená dňa:

. . 2 0

(vyznačí sa x)

Účtovná závierka

riadna

Obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky

Údaje sa vypĺňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.
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IČO 3 1 7 8 7 8 0 1 / SIDSúvaha (Úč NUJ 1 - 01)

Strana aktív

4

Netto

321

NettoBrutto

ba

 

č.r. Bežné účtovné obdobie

predchádzajúce

Bezprostredne

Korekcia 

účtovné

obdobie

 

 

 

 

 

A. aNeobežný majetok spolu r. 002 + r. 009 + r. 021 001  64 805,80  60 985,80  3 820,00  4 874,47

1. aDlhodobý nehmotný majetok r. 003 až 008 002

 
aNehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 

012 - (072 + 091 AÚ)

003

 
aSoftvér 013 - (073 + 091 AÚ)

004

 
aOceniteľné práva 014 - (074 + 091 AÚ)

005

 
aOstatný dlhodobý nehmotný majetok (018 + 019) - (078 + 079 + 091 

AÚ)

006

 
aObstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041 - 093)

007

 
aPoskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051 - 095 

AÚ)

008

2. aDlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020 009  64 805,80  60 985,80  3 820,00  4 874,47

 
aPozemky (031)

010 x

 
aUmelecké diela a zbierky (032)

011 x

 
aStavby 021 - (081 - 092 AÚ)

012

 
aSamostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 

022 - (082 + 092 AÚ)

013  61 905,80  60 985,80  920,00  4 874,49

 
aDopravné prostriedky 023 - (083 + 092 AÚ)

014

 
aPestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092 AÚ)

015

 
aZákladné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092 AÚ)

016

 
aDrobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092 AÚ)

017  0,00  0,00  0,00 -0,02

 
aOstatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 + 092 AÚ)

018

 
aObstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)

019  2 900,00  2 900,00

 
aPoskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095 AÚ)

020

3. aDlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028 021

 
aPodielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v 

ovládanej osobe (061-096 AÚ)

022

 
aPodielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s 

podstatným vplyvom (062-096 AÚ)

023

 
aDlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)

024

 
aPôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ

025

 
aOstatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)

026

 
aObstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)

027

 
aPoskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)

028
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IČO 3 1 7 8 7 8 0 1 / SIDSúvaha (Úč NUJ 1 - 01)

Strana aktív

4

Netto

321

NettoBrutto

ba

 

č.r. Bežné účtovné obdobie

predchádzajúce

Bezprostredne

Korekcia 

účtovné

obdobie

 

 

 

 

 

B. aObežný majetok spolu r. 030 + r. 037 + r. 042 + r. 051 029  314 361,59  314 361,59  260 652,93

1. aZásoby r. 031 až r. 036 030

 
aMateriál (112+119) - 191

031

 
a

a 

Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122) - (192 + 

193)

032

 
aVýrobky (123 - 194)

033

 
aZvieratá (124 - 195)

034

 
aTovar (132+139) - 196

035

 
aPoskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)

036

2. aDlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041 037

 
aPohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ

038

 
aOstatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)

039

 
aPohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391 AÚ)

040

 
a

a 

Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378 AÚ) - (391 AÚ)
041

3. aKrátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050 042  23 365,85  23 365,85 -33 035,30

 
aPohľadávky z obchodného styku ((311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ)

043  23 365,85  23 365,85 -24 074,77

 
aOstatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)

044

 
a

a 

Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami 

(336)

045 x

 
aDaňové pohľadávky (341 až 345)

046 x

 
a

a 

Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a 

rozpočtom územnej samosprávy (346 + 348)

047 x

 
aPohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391 AÚ)

048

 
aSpojovací účet pri združení (396 - 391 AÚ)

049

 
aIné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378 AÚ) - 391 AÚ

050  0,00  0,00  0,00 -8 960,53

4. aFinančné účty r. 052 až r. 056 051  290 995,74  290 995,74  293 688,23

 
aPokladnica (211 + 213)

052  1 599,86 x  1 599,86  1 356,77

 
aBankové účty (221 AÚ + 261)

053  289 395,88 x  289 395,88  292 331,46

 
a

a 

Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)
054 x

 
a

a 

Krátkodobý finančný majetok (251 + 253 + 255 + 256 + 257) - 291 

AÚ

055

 
aObstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291 AÚ)

056

C. aČasové rozlíšenie spolu  r. 058 až r. 059 057  247,01  247,01 -656,00

1. aNáklady budúcich období (381) 058  247,01  247,01

 
aPríjmy budúcich období (385)

059  0,00  0,00  0,00 -656,00

Majetok spolu r. 001 + r. 029 + r. 057  060  379 414,40  60 985,80  318 428,60  264 871,40
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IČO 3 1 7 8 7 8 0 1 / SIDSúvaha (Úč NUJ 1 - 01)

Strana pasív

b 5a 6

 

č.r. 

 

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne

obdobie

predchádzajúce účtovné

 

A.  Vlastné zdroje krytia majetku spolu 

r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 073

061  283 847,28  247 972,16

1.  Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067 062  93 091,95  93 091,95

 93 091,95  93 091,95Základné imanie (411) 063

Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412) 064

Fond reprodukcie (413) 065

Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414) 066

Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415) 067

2.  Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071 068

Rezervný fond (421) 069

Fondy tvorené zo zisku (423) 070

Ostatné fondy (427) 071

3.  Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov 

(+;- 428)

072  205 179,29  190 836,56

4.  Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r.060 - (r.062 + r.068 

+ r.072 + r.074 + r.101)

073 -14 423,96 -35 956,35

B.  Cudzie zdroje spolu r. 075 + r.079 + r. 087 + r. 097 074  27 548,32  14 827,31

1.  Rezervy r. 076 až r. 078 075  1 595,33  1 571,86

Rezervy zákonné (451 AÚ) 076

Ostatné rezervy (459 AÚ) 077

 1 595,33  1 571,86Krátkodobé rezervy  (323 + 451 AÚ + 459 AÚ) 078

2.  Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086 079  0,00  236,04

 0,00  236,04Záväzky zo sociálneho fondu (472) 080

Vydané dlhopisy (473) 081

Záväzky z nájmu (474 AÚ) 082

Dlhodobé prijaté preddavky (475) 083

Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476) 084

Dlhodobé zmenky na úhradu (478) 085

Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ) 086

3.  Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096 087  25 952,99  14 169,41

 21 721,01  6 749,02Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323 088

 2 198,10  828,44Záväzky voči zamestnancom (331+333) 089

 1 453,56  1 713,27Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami 

(336)
 090

 350,32  480,07Daňové záväzky (341 až 345) 091

 0,00  4 168,61Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a 

rozpočtom územnej samosprávy  (346 + 348)
 092

Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov 

(367)
 093

Záväzky voči účastníkom združení (368) 094

Spojovací účet pri združení (396) 095

 230,00  230,00Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ) 096

4.  Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100 097  0,00 -1 150,00

Dlhodobé bankové úvery (461 AÚ) 098

Bežné bankové úvery (231 + 232 + 461 AÚ) 099

 0,00 -1 150,00Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241 + 249) 100

C.  Časové rozlíšenie spolu r. 102 až r. 103 101  7 033,00  2 071,93

 0,00  1,00Výdavky budúcich období (383) 102

 7 033,00  2 070,93Výnosy budúcich období (384) 103

 264 871,40 318 428,60Vlastné zdroje a cudzie zdroje spolu r. 061 + r. 074 + r. 101  104
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Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2 - 01) IČO 3 1 7 8 7 8 0 1 / SID

 

Náklady

1 2 3 4

Spolu

Činnosť 

 

 

cba

Číslo 

riadku

Číslo 

účtu
Hlavná 

nezdaňovaná

Zdaňovaná

Bezprostredne 

predchádzajúce 

Účtovné obdobie

 8 960,68 8 960,68  2 188,70501 01Spotreba materiálu

502 02Spotreba energie

504 03Predaný tovar

511 04Opravy a udržiavanie

 7 663,99 7 663,99  8 645,49512 05Cestovné

 396,30 396,30513 06Náklady na reprezentáciu

 47 135,67 47 135,67  24 241,06518 07Ostatné služby

 36 720,26 36 720,26  20 152,00521 08Mzdové náklady

 14 531,38 14 531,38  7 721,27524 09Zákonné sociálne poistenie a zdravotné 

poistenie

525 010Ostatné sociálne poistenie

 1 552,75 1 552,75  1 942,37527 011Zákonné sociálne náklady

528 012Ostatné sociálne náklady

531 013Daň z motorových vozidiel

532 014Daň z nehnuteľností

 97,87 97,87538 015Ostatné dane a poplatky

541 016Zmluvné pokuty a penále

 204,99 204,99542 017Ostatné pokuty a penále

 4 703,67 4 703,67543 018Odpísanie pohľadávky

 4,46 4,46544 019Úroky

 3 241,68 3 241,68  1 567,35545 020Kurzové straty

546 021Dary

 1 400,00 1 400,00547 022Osobitné náklady

 3,69 3,69548 023Manká a škody

 56 885,04 56 885,04  135 661,68549 024Iné ostatné náklady

 1 380,00 1 380,00551 025Odpisy dlhodobého nehmotného majetku 

a dlhodobého hmotného majetku

552 026Zostatková cena predaného dlhodobého 

nehmotného majetku a dlhodobého 

hmotného majetku

553 027Predané cenné papiere

554 028Predaný materiál

555 029Náklady na krátkodobý finančný majetok

556 030Tvorba fondov

557 031Náklady na precenenie cenných papierov

558 032Tvorba a zúčtovanie opravných položiek

 4 493,35 4 493,35  7 665,72561 033Poskytnuté príspevky organizačným 

zložkám

 170 910,92 170 910,92  81 753,33562 034Poskytnuté príspevky iným účtovným 

jednotkám

 12 819,66 12 819,66  2 413,14563 035Poskytnuté príspevky fyzickým osobám

565 036Poskytnuté príspevky z podielu 

zaplatenej dane

567 037Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky

  293 952,11 373 106,36 373 106,36038Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
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Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2 - 01) IČO 3 1 7 8 7 8 0 1 / SID

 

Výnosy

1 2 3 4

Spolu

Činnosť 

 

 

cba

Číslo 

riadku

Číslo 

účtu
Hlavná 

nezdaňovaná

Zdaňovaná

Bezprostredne 

predchádzajúce 

Účtovné obdobie

601 039Tržby za vlastné výrobky

 480,00 480,00  350,00602 040Tržby z predaja služieb

604 041Tržby za predaný tovar

611 042Zmena stavu zásob nedokončenej výroby

612 043Zmena stavu zásob polotovarov

613 044Zmena stavu zásob výrobkov

614 045Zmena stavu zásob zvierat

621 046Aktivácia materiálu a tovaru

622 047Aktivácia vnútroorganizačných služieb

623 048Aktivácia dlhodobého nehmotného 

majetku

624 049Aktivácia dlhodobého hmotného majetku

641 050Zmluvné pokuty a penále

642 051Ostatné pokuty a penále

643 052Platby za odpísané pohľadávky

 168,29 168,29  352,01644 053Úroky

 0,54 0,54645 054Kurzové zisky

646 055Prijaté dary

 19 884,68 19 884,68  40,00647 056Osobitné výnosy

 6,26 6,26  14 605,74648 057Zákonné poplatky

 4 045,00 4 045,00  3 070,00649 058Iné ostatné výnosy

651 059Tržby z predaja dlhodobého nehmotného 

majetku a dlhodobého hmotného majetku

652 060Výnosy z dlhodobého finančného majetku

653 061Tržby z predaja cenných papierov a 

podielov

654 062Tržby z predaja materiálu

 0,00 0,00  0,00  55,00655 063Výnosy z krátkodobého finančného 

majetku

656 064Výnosy z použitia fondu

657 065Výnosy z precenenia cenných papierov

658 066Výnosy z nájmu majetku

661 067Prijaté príspevky od organizačných 

zložiek

 90 826,58 90 826,58  74 308,89662 068Prijaté príspevky od iných organizácií

 450,04 450,04  571,11663 069Prijaté príspevky od fyzických osôb

 140 252,00 140 252,00  85 629,00664 070Prijaté členské príspevky

665 071Príspevky z podielu zaplatenej dane

667 072Prijaté príspevky z verejných zbierok

 102 600,00 102 600,00  80 200,00691 073Dotácie

  259 181,75 358 713,39 358 713,39074Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73

 -34 770,36-14 392,97-14 392,97075Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 

74 - r. 38

 30,99 30,99  65,44591 076Daň z príjmov

595 077Dodatočné odvody dane z príjmov

 -34 835,80-14 423,96-14 423,96078Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 

- (r.76 + r.77)) (+/-)
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Poznámky (Úč  NUJ 3 – 01) IČO 
3 1 7 8 7 8 0 1 /

SI
D

Čl. I

Všeobecné údaje

1/  Slovenská jazdecká federácia, Junácka 6, 832 80 Bratislava bola založená 22.5.1990.

2/  Orgánmi SJF sú: 

a) Valné zhromaždenie SJF (ďalej aj len „VZ SJF“);

 b) Predsedníctvo SJF vrátane Predsedu SJF v zložení: Predseda Ing. Vladimír Chovan, členovia predsedníctva  - Janka Rindošová Východoslovenská jazdecká oblasť, Ing. Jaroslav Ivan  - Stredoslovenská 
jazdecká oblasť,, Marián Štangel zástupca športovcov,  Ing. Marek Horváth zástupca z členov. 

 c) Kontrolná komisia SJF v zložení _ Ing. Zuzana Gánovská- predseda, MVDr.Vladimír Hura, PhD člen.

 d) Disciplinárna komisia SJF v zložení - predseda Ing. Andrea Machalová, členovia:  Igor Šulek Západoslovenská jazdecká oblasť, Linda Fraňová Stredoslovenská jazdecká oblasť,  Marek Gryglak 
Východoslovenská jazdecká oblasť.

 e) Sekretariát SJF – PhDr. Zuzana Bačiak Masaryková – generálny sekretár SJF.

 Orgánmi SJF na oblastnej úrovni sú: 

a) Valné zhromaždenie jazdeckej oblasti SJF; 

b) Predsedníctvo jazdeckej oblasti SJF vrátane Predsedu jazdeckej oblasti SJF. 

3/  SJF bola založená a vznikla ako nezávislá právnická osoba za účelom združovania fyzických a právnických osôb pôsobiacich v jazdeckom hnutí na území Slovenskej republiky. Cieľom SJF je najmä
organizovanie a rozvoj jazdeckého športu v Slovenskej republike a jeho propagácia v spoločnosti.

4/ Priemerný prepočítaný počet zamestnancov je 2,  z toho počet vedúcich zamestnancov účtovnej jednotky za účtovné obdobie 1, za ktoré sa zostavuje účtovná závierka. Za bezprostredne
predchádzajúce účtovné obdobie je počet vedúcich zamestnancov 1. . Počet dobrovoľníkov,  ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas bežného účtovného obdobia
sú všetci členovia predsedníctva, predseda ako aj členovia komisii, ktorí  prácu  SJF vykonávajú.  a  

Čl. II

Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

(1) Učtovná závierka  je zostavená k 31.12.2016 a naďalej bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti. 
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(2)  K zmenám účtovných zásad a zmenám účtovných metód počas obdobia nedošlo.

(3) Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov v členení na

a) dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou,

b) finančný majetok,

c) pohľadávky,

d) časové rozlíšenie na strane aktív,

e) záväzky vrátane rezerv, 

f) časové rozlíšenie na strane pasív,

4)  Odpisy boli vo výške ¼ odpisovaného majetku, ktorý bol nadobudnutý kúpou.

5)  Rezervy sú zákonné  - vytvorené na výkon  auditu  a nevyčerpané dovolenky .

Čl. III

Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe

(1)  Majetok občianského zduženia je vedený na kartách, ktoré sú evidované v programe KROS spolu s odpismi je na účte 022, 082.  Jeho zostatková hodnota je vo výške 920 €.
Oprávky sú vo výške 60985,80 €. Odpis za rok 2016 vo výške 1380 €.

(2) Obstaraný majetok v bežnom účtovnom období je evidovaný na účte 042.

(3)   Na žiadny  dlhodobý majetok, nie  je zriadené záložné právo a účtovná jednotka  nemá obmedzené právo s ním nakladať.

(4)  Poistenie dlhodobého nehmotného majetku nie je, poistené je len zákonné poistenie poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú motorovým vozidlom – príves, ktorý je v  majetku
SJF.

(5)  Pohľadávky, ktoré boli v roku 2015 nesprávne vykázané,   boli upravené oproti účtu 428. Pohľadávky minulých období, ktoré sú nevymožiteľné  boli odpísané. 

(6) Pohľadávky do lehoty splatnosti sú vo výške  22539,29 €. Ostatné vo výške 826,56€ sú po lehote splatnosti v riešení.

(7)   Záväzky sú vo  25952,99 € z toho voči klubom   21721,01€, zamestnancom  2198,10 €, socialnej a zdravotnej poisťovni vo výške 1453,56 €, voči daňovému úradu 350,32 €, na
účtovníctvo 300 €

(8)  Rezervy sú krátkodobé na výkon auditu do výške 1000 € a 595,33 € na nevyčerpanú dovolenku a odvody.

(9)  Náklady budúcich období sú položky uhradené za internet a členské do ZCHK  spolu vo výške 247,01 €

(10)   Výnosy  budúcich období  sú vo výške 7033 € - uhradené členské na rok 2017.

(11)  411 – Základné imanie zostatok vo výške 93 091,95 €. Tento zostatok pozostáva z výsledku hospodárenia – zisk za účtovné obdobie roka 2006. Od roku 2007 do súčasnosti boli
výsledky hospodárenia účtované na účte 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.



                                                                                                 Čl. IV

Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje vo výkaze ziskov a strát

1/   Výnosy  boli účtované v účtovnej triede 6. Významné položky sú:

Členské príspevky                                                             140252,00  €

Príspevky od iných  za organizáciu podujatia                      90826,58 €

2/  SJF  prijala za rok 2016  dotácie vo výške   102600, 00 € od Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu SR, ich čerpanie zverejňovala priebežne na web stránke.

3/  Nákladové položky boli účtované  v účtovnej triede 5. Významné položky sú:

Organizácia podujatí ,  podpora jazdcov podľa rozhodnutí komisií, príspevky za preteky  170910 € , mzdové náklady a odvody  49239,39€, nákup kancelárskej a výpočtovej techniky

7486 €, členské do FEI, EEF, kalendár podujatí 6798 €, registrácie jazdcov, koní.

4/ Podľa Zákona o športe č.440/2015 má SPF povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom. 

                                                                                                   Čl. V. 

Odpis údajov na podsúvahových účtoch 

Nezisková organizácia nemá žiaden prenajatý majetok, majetok prijatý do úschovy ani odpísané pohľadávky. 

V Bratislave, 24.5.2017   


