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Športové zariadenia Petržalky, s.r.o., Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava, IČO 47327286 

ÚVOD 

 

Mestská časť Bratislava-Petržalka identifikovala potrebu vybudovania objektu 
plavárne na svojom území. Výstavba objektu plavárne bude realizovaná prostredníctvom 
obchodnej spoločnosti. Za týmto účelom bola založená obchodná spoločnosť formou 
spoločnosti s ručením obmedzeným. Spoločnosť vznikla dňa 19.07.2013, kedy bola zapísaná 
do Obchodného registra. 

So založením spoločnosti bola zároveň realizovaná aj voľba orgánov spoločnosti, teda 
konateľa spoločnosti a dozornej rady spoločnosti v nasledovnom zložení. 

Konateľ spoločnosti: Ing. Matúš Hrádela 

Členovia dozornej rady spoločnosti: 

• Mgr. Ivana Brezinská 
• Mgr. Ján Bučan 
• Ing. Alica Hájková 

• Ing. Vladimír Kovár, PhD. 
• Ing. Roman Masár, predseda 

• Ing. Miroslav Štefánik 
 

Spoločnosť v roku 2014 nemala žiadnych zamestnancov. 

Prioritným účelom je vybudovanie a prevádzka plavárne na území mestskej časti 
Bratislava-Petržalka. Spoločnosť bola tiež založená za účelom správy športovísk. 

 

V priebehu roku 2014 bolo základné imanie spoločnosti navýšené na sumu 3 085 000,- 
EUR uzneseniami miestneho zastupiteľstva a následne valným zhromaždením spoločnosti. 

Mestská časť ako jediný spoločník uvedenú čiastku základného imania v plnej výške 
splatila. Zápis do obchodného registra o splatení plnej výšky základného imania vykoná 
spoločnosť spolu s ďalšími zmenami za účelom zníženia administratívnych poplatkov. 
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VÝSLEDKY HOSPODÁRENIA SPOLO ČNOSTI 

 

Štruktúra majetku a zdrojov krytia 

Stav majetku spoločnosti k 31.12. reprezentuje nasledovná tabuľka pre rok 2014. 

Položka Stav k 31.12.2014 (EUR) 
Majetok spolu 3 747 617 

• Obežný majetok 1 419 485 
z toho:  

o bežný účet 996 793 
o nadm.odp. DPH 418 692 
o daň.zábezpeka 4 000 

• Neobežný majetok 2 328 130 
z toho:  

o obstaranie plavárne 2 328 130 
• Časové rozlíšenie 2 

 

Spoločnosť vlastní obežný majetok pozostávajúci z prostriedkov na bežnom účte, 
pohľadávky voči daňovému úradu z nadmerného odpočtu DPH a daňovej zábezpeky na DPH. 
Neobežný majetok predstavuje obstaranie objektu plavárne. Časové rozlíšenie predstavuje 
náklady budúcich období pozostávajúce z prenájmu nebytových priestorov a prenájmu 
pozemku pre účely vybudovania plavárne. 

Stav vlastného imania a záväzkov spoločnosti k 31.12. reprezentuje nasledovná 
tabuľka pre rok 2014. 

Položka Stav k 31.12.2014 (EUR) 
VI a záväzky spolu 3 747 617 

• Vlastné imanie 3 656 996 
• Záväzky 90 621 

 

Na vlastnom imaní sa podieľa aktuálna výšky základného imania spoločnosti v sume 
3 085 000 EUR a ostatné kapitálové fondy v objeme 574 712 EUR, strata hospodárenia za 
predchádzajúce obdobia v sume 1 000 EUR (rok 2013) a strata roku 2014 v sume 1 716 EUR. 

Záväzky predstavujú faktúry za december 2014, ktoré boli splatné v januári 2015 
a daňovú licenciu za rok 2014 v čiastke 960 EUR. 
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Hospodárenie spoločnosti 

V nasledovnej tabuľke je uvedený podrobný rozpis nákladov a výnosov spoločnosti 
v roku 2014. 

Položka Stav k 31.12.2014 (EUR) 
Náklady 
501.1000 Prevádzková réžia 142,22 
518.4000 Vedenie účtovníctva 800,00 
518.5000 Podpora športu 16 666,67 
518.6000 Označenie spoločnosti 8,92 
538.9000 Spr. popl. – Zvýšenie zákl. imania 66,00 
568.1000 Bankové poplatky 23,21 
591.1000 Daň z úroku - banka 66,73 
591.2000 Daňová licencia – r. 2014 960,00 

Náklady SPOLU 18 733,75 
Výnosy 
602.1000 Spolupráca s MČ 16 506,67 
602.2000 Podpora športu 160,00 
662.1000 Kreditné bankové úroky 351,53 

Výnosy SPOLU 17 018,20 
Výsledok hospodárenia -1 715,55 

 

Výsledok hospodárenia za rok 2014 vo výške -1 715,55 EUR (strata) po prerokovaní 
dozornou radou spoločnosti navrhuje konateľ zúčtovať ako neuhradenú stratu. 

 

Prehľad záväzkov a pohľadávok k 31.12.2014 v analytickom členení podľa lehoty 
splatnosti. 

Záväzky k 31. 12. 2014 v lehote splatnosti 

Č.účtu Názov účtu Stav k 31.12. Účel výdavku Dodávateľ 

321.1000 Dodávatelia tuzemsko 89 260,83 Stavebné práce Metrostav Slovakia a.s. 

326.1000 Nevyfakturovaná dodávka 300,00 Koordinátor bezpečnosti PhDr. Vojtech Nedorost 

326.2000 Nevyfakturovaná dodávka 100,00 Účtovnícke služby Accounting Partners s.r.o. 

341.1000 Daňová licencia 960,00 Daňová licencia 2014 Daňový úrad 

 

Pohľadávky k 31. 12. 2014 v lehote splatnosti 

Č.účtu Názov účtu Stav k 31.12. Povaha pohľadávky Pohľadávka – partner 

343.4000 DPH – Nadmerný odpočet 418 692,20 Nadmerný odpočet DPH Daňový úrad 

378.2000 DÚ – Zábezpeka na DPH 4 000,00 Zábezpeka na DPH Daňový úrad 

 

Spoločnosť k 31.12.2014 neevidovala žiadne záväzky ani pohľadávky po lehote 
splatnosti. 
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FINANČNÁ ANALÝZA 

Ukazovatele finančnej analýzy podniku podľa skôr uvedených údajov naberajú 
nasledovné hodnoty. 

Ukazovatele financovania kapitálu spoločnosti: 
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V tomto prípade dosahuje spoločnosť 1, keďže všetok vložený použitý kapitál je 
vlastný. 
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Ako už vyplýva z predchádzajúcich údajov, úroveň cudzieho kapitálu je nulová, preto 
v tomto prípade dosahuje podnik hodnotu 0. 

Ukazovatele rentability spoločnosti (ROA, ROE, ROR) pre rok 2014 
nevyhodnocujeme, keďže je dosiahnutý záporný hospodársky výsledok. 

 

EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization 

Ukazovateľ EBITDA je hospodársky výsledok pred zaplatením úrokov, daní, 
opravných položiek a amortizácie (odpisov). 

V podmienkach spoločnosti to je: 

EBITDA 

HV po zdanení -1 715,55 

Dane 1 026,73 

EBITDA= -688,82 

 

EBITDA je dôležitý ukazovateľ, pretože sa používa na porovnanie výnosnosti medzi 
spoločnosťami. Z porovnania ukazovateľ vylučuje niektoré finančné a daňové náklady 
a účtovné zápisy. Spoločnosť pri vyčíslení EBITDA odrátala iba daňové náklady, keďže nemá 
nákladové úroky, opravné položky ani odpisy. 


