
Smernica SZJ c. F3 
   

Majetok a inventarizácia v SZJ   
schválená Mimoriadnym generálnym zhromaždením 9.4.2016 

   
   

SZJ ako občianske združenie je povinné v zmysle zákona č. 563/91 Zb.: Viesť 

evidenciu majetku a táto smernica je s prihliadnutím na špecifické podmienky jachtingu 

splnením tejto požiadavky v podstatných častiach.   

Smernica bude podľa potreby spresňovaná a doplňovaná uznesením VV.   

   

Obsah smernice:   

1. Špecifikácia majetku   

2. Vedenie evidencie   

3. Vykonanie inventúr - komisie   

4. Všeobecné záväzné pokyny   

5. Tlačivo - kniha majetku – nie je súčasťou smernice   

   

1. Špecifikácia majetku   

Majetok SZJ bude evidovaný v týchto skupinách:    

1.1 Hmotný majetok:   

Majetok ktorý má vyššiu hodnotu ako 200€ a doba použiteľnosti je viac ako 3 roky.  

1.2 Nehmotný majetok  

 Do tejto skupiny patrí nehmotný majetok  s hodnotou  vyššou ako 500€   

1.3 Drobný hmotný majetok - spotrebný materiál:   
  
Jedná sa o majetok v cene nižšej ako 200€ alebo jeho doba použitia je menej ako 3 roky  

a) ostatné veci pre jachting, nezaradené v skúpme 1.1 a 1.2  
b) veci určené pre vybavenie sekretariátu a funkcionárov.    

1.4 Majetok vedený evidenčne:   

Jedná sa o majetok - veci, na ktoré prispel SZJ pri nákupe podielovou čiastkou a zaviazal 

majiteľa zmluvou k plneniu záväzku.   

1.5 Vyradené veci:   



Majetok , ktorý k termínu inventúry má protokol o vyradení, ale nie je zlikvidovaný, alebo 

nie je ešte odovzdaný klubom. Ďalej veci určené k vyradeniu, ktoré ešte nemajú protokol o 

vyradení.   

   

2. Vedenie evidencie   

2.1 Každá zakúpená vec ktorá bude  po zakúpení evidovaná v knihe majetku musí byť 

s uvedením predovšetkým týchto údajov :   

- názov a typ , evidenčné číslo, zoznam jednotlivých rozoberateľných častí z 
ktorých sa majetok skladá evidované ako evidenčné číslo/poradové číslo 
časti  

- nadobúdacia cena   

- od koho bolo nadobudnuté   

- komu bolo pridelené   

- zmeny: pridelenia, ceny, vyradenia...   

2.2 Súčasťou evidencie môžu byť podľa potreby údaje, napr. na evidenčnej karte, 
protokoly o vyradení, poškodení, zničení, prehodnotení ceny a pod.   

2.3 Knihu majetku vedie sekretár SZJ, zmeny a záznamy sa vykonávajú vyznačením 

zmeny, dátumom a podpisom.   

   

2. Vykonávanie inventúr   

3.1 Inventúry budú vykonávané takto:   

a) každý rok fyzická inventúra predmetov uvedených v skupine l. l a 1.2. Pri tejto inventúre 

sa podľa potreby môže meniť odhadová cena, preradenie do inej skupiny   

b) každý rok ku 31.12 sa vykoná evidenčná inventúra všetkých účtovných zostatkov  účtov  
hlavnej knihy  

3.2 Inventúry sa uskutočnia na návrh predsedu hospodárskej komisie, fyzickú inventúru vykoná 
komisia v zložení: hospodár  a zväzom poverení členovia, ktorí prevedú inventúru vecí 
uložených na oblastiach, kluboch, tréningových centrách a tiež podľa potreby odborní členovia 
VV (zástupca ALT, pedseda KVO.....). Evidenčná inventúra bude vykonaná hospodárom, 
sekretárom a predsedom SZJ. 



3.3 Komisia na prehodnotenie a na vyradenie majetku vecí bude v zložení: Predseda 

hospodárskej  komisie, zástupca ALT a ďalší určení pracovnici podľa potreby.  Vyradenie 

majetku z evidencie musí schváliť VV SZJ. 

3.4 Protokol z každej inventúry bude schvaľovaný na zasadaní VV.   

   

4 Všeobecne záväzné pokyny   

4.1 Účtovné odpisovanie HIM a NIM sa uskutoční na základe rozhodnutia VV o dobe 

použiteľnosti majetku.   

4.2 Inventúrne zoznamy sa musia uschovávať minimálne 5 rokov a evidenčné karty 
skupiny  

1.1 a1.2 ešte 3 roky po vyradení.   

4.3 Nákup majetku z financií SZJ bude možný len na základe uznesenia VV s výnimkou 

spotrebného materiálu do výšky 100€, čo môže odsúhlasiť predseda alebo hospodár 

VV.   

4.4 Prideľovanie majetku jednotlivcom, klubom pre výkonný jachting bude 

prerokovaný na VV, návrh predloží Trénerská Rada, ALT.   

Prevzatie vecí musí byť písomné a tento doklad predloží Trénerská Rada, ALT na sekretariát 

SZJ, kde bude uložený.   

4.5 Vyradený funkčný materiál (napr. vhodný na rekr. jachting) bude prideľovať 

hospodárska komisia na odporučenie Trénerskej Rady klubom (jednotlivcom) 

podľa záujmu a aktivity.   

4.6 Po strate alebo poškodení vecí je povinnosťou držiteľa napísať oznámenie o 

udalosti, toto nechať potvrdiť výborom klubu a zaslať na sekretariát SZJ. Podľa 

uváženia VV bude vykonaná obhliadka vecí alebo VV vyzve držiteľa o odovzdanie 

vecí na určené miesto.   

4.7 Za stratu, zničenie alebo poškodenie vecí môže VV vymáhať finančnú náhradu až 

do výšky nadobúdacej alebo odhadovej ceny. Toto uznesenie sa uvedie do 

protokolu pri preberaní vecí.   



4.8 Keď držiteľ na požiadanie nevykoná inventúru (nepotvrdí držanie predmetu a jeho 

stav, neumožni fyzickú kontrolu,....) alebo nevráti zapožičaný materiál, je VV 

oprávnený uplatniť voči držiteľovi postihy (až súdnou žalobou) podľa zákona.   

4.9 Pri zaraďovaní majetku do skupín je možná i výnimka z časti l a túto výnimku 

udeľuje hospod. komisia so súhlasom VV SZJ. 

   


