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V priebehu roka sa udiali viaceré zmeny. 
 
ZMENY ŠTRUKTURÁLNE 

  zavedenie transparentných účtov, tým sa zvýšila možná kontrola zo strany hnutia na maximálnu možnú 
úroveň, nie je nutné čakať na výročnú správu. Všetky transakcie je možné kontrolovať priebežne 

 zmena štruktúry vedenia účtovníctva - 2 dôvody - sprehľadnenie kontroly čerpania, zjednotenie účtovania s 
SHV 

 
 
ZMENY VYKONÁVACIE 

 peniaze pridelené v rámci projektu TSM bolo možné čerpať aj na náklady spojené s pretekmi SLP 
 vzhľadom na požiadavky RD boli upravené smernice o výške možných náhrad pre členov RD a TOP 
Teamu 

 na základe zmeny nariadení v zákone o športe, sa pozmenila zmluva s poskytovateľom služieb Magic 
Travel a zjednodušil sa spôsob objednávania ubytovania. Využíva sa najmä na klubovej úrovni. 
Reprezentácia a TOP Team však naďalej využíva najmä služby tejto cestovnej kancelárie - v nemalej 
miere aj z dôvodov refinancovania projektov, kde nám CK pomáha s preklenutím natekania štátnych 
finančných prostriedkov. Napriek tomu odporúčam zaviesť väčšiu kontrolu nad zadávaním objednávok. Pri 
súčasnom systéme je možné zadať objednávku do CK aj nad rámec povoleného HŠP. 

 v priebehu kalendárneho roka prebehla súťaž na najčastejšie objednávaný tovar u viacerých dodávateľov 
+ boli distribuované vysúťažené cenníky. Výsledkom bolo celkové zjednodušenie nákupov, kde už nebolo 
nutné, v zmysle zákona, dodávať tri cenové ponuky - akceptované boli všetky nákupy, ktoré nepresahovali 
limit stanovený SK SDV. Žiaľ nedochádza často k sumarizácii nákupov, kde by pri väčšom počte bolo 
možné dojednať výhodnejšie podmienky. Jediný takýto nákup sa uskutočnil na konci kalendárneho roku - 
nákup lodí. 

 projekt Hľadáme olympijských víťazov (HOV) - tento projekt vznikol (aj keď ročným oneskorením - podľa 
rovnakého kľúča už bol napočítavaný aj rok 2017), ako reakcia na “nový” Zákon o športe, kde financovanie 
športovcov do 23 rokov je osobitne oddelené aj na základe počtu aktívnych pretekárov bez zohľadňovania 
ich výkonnosti. Tento spôsob financovania, na druhej strane, zabezpečil možnosť financovania klubov, 
nezávisle od výsledkov reprezentácie. Pri pôvodnom nastavení kalendára pretekov nebolo možné zaviesť 
tento projekt do praxe, tak na základe rozhodnutia VV bol zavedený duálny systém pretekov nižšej úrovne. 

 
ODPORÚČANIA NA ROK 2018 

 účtovníctvo - v roku 2017 (aj z dôvodu nárastu práce so zavádzaním zjednoteného účtovníctva) 
dochádzalo k oneskorenému dodávaniu podkladov, čo malo vplyv aj na prácu a rozhodnutia VV 

 Napriek postupnému zavádzaniu zjednocovacích prvkov, stále máme výrazné rozdiely v spôsobe 
fungovania SDV a SHV. Unifikácia systému by umožnila zaviesť jednotné elektronické formuláre, ktoré by 
po zapracovaní výrazne zjednodušili prácu tak sekretariátu ako aj všetkých, ktorí sa dostávajú do kontaktu 
s vyúčtovaním. 

 platobný styk - odporúčam zaviesť môžnosť (nie povinnosť!) platenia cez sekretariát aj platobnou kartou na 
základe vopred pripraveného nákupu. Zjednodušilo by sa tým obstarávanie predmetov, kde v súčasnosti 
najskôr dochádza k nákupu platobnou kartou objednávateľa - tréner, športovec, oddiel ap. Potom 
prikladáme k nákupom kópie výpisu z účtu a následne účtujeme. (Okrem administratívnej náročnosti 
finančne zaťažujeme aj subjekt, ktorý musí použiť vlastné finančné prostriedky, aj keď má nárok na 
čerpanie v rámci RD, HŠP alebo rozpočtu klubu). 

 vyúčtovania - zaviesť unifikované tlačivá, ktoré by po vyplnení, bolo možno priamo exportovať do 
účtovníctva - vyúčtovanie by sa predkladalo aj vo formáte .xls, ktorý je po úprave kompatibilný s účtovným 
softvérom používaným SK. Jednoduchou transformáciou dokumentu by sa zjednodušilo finálne 
spracovanie. 

 kontrola - pri včasnom predkladaní výsledkov účtovníctva zo strany nového poskytovateľa, na mesačnej 
báze predkladať jednotlivým komisiám, klubom, trénerom RD a trénerom TOP Team skupín (pri súčasnom 
štruktúrovanom vedení účtovníctva veľmi jednoduchý úkon ) výstup o čerpaní vrátane poskytnutých záloh  

 
Príloha: 
1. Predbežný  rozpočet v súvsťažnosti na šturkúru účtovníctva SK SDV 


