
Správa  k plneniu  plánu  za  rok 2013 
 
Plán  nákladov a výnosov za rok 2013 bol schválený na Rade predsedov 7.9.2013 a to nasledovne: Plán nákladov predstavoval 
čiastku  367 522 Eur  a plán výnosov  343 187 Eur.   Plánovaná  strata predstavovala  -24 335 Eur.  
Vzhľadom na to, že v priebehu roka 2013  sa náklady, resp. výnosy v niektorých oblastiach a častiach prevýšili a v niektorých boli 
nižšie bol VV  upravený plán nasledovne:   
V  pláne nákladov bol plán celkovo navýšený o 27 797 Eur a v  pláne výnosov bol plán celkovo navýšený  o 48 806 Eur.  
V oblasti 1 - Štátna reprezentácia bol celkom plán znížený o -1 784 Eur 
Finančné prostriedky boli navýšené, resp. znížené  v nasledovných častiach: 

- plán nákladov bol znížený  v časti 4 e – SOV Simančíková o sumu -4 704 Eur, nakoľko o túto čiastku došla zo SOV nižšia 
dotácia zo SOV na prípravu M. Simančíkovej, o túto čiastku je znížený aj plán výnosov v oblasti 2, časti 2 a. 

- plán nákladov bol navýšený v časti 4 f - EYOF - Dobiášová, Klepoch v sume 900 Eur, nakoľko na SKrZ dodatočne došla 
dotácia na prípravu na EYOF o túto  čiastku je navýšený aj plán výnosov v oblasti 2, časti 2 aa  o   900 Eur. 

- plán nákladov bol navýšený v časti 4 g - SAUŠ - Univerziáda - Testa-Csolley, Kunová v sume 2 020 Eur, nakoľko došla 
dotácia na prípravu na Univerziádu v Trentine, o túto čiastku je navýšený aj plán výnosov v oblasti 2,   časti  2 ab            
o 2 020 Eur.  

V oblasti 1 skutočné náklady sú oproti upravenému  plánu  celkovo nižšie o -2 763,06 Eur. 
  
V oblasti 2 - Rozvoj odvetvia boli v pláne nákladov presunuté finančné prostriedky z častí kde sa ušetrili do častí kde boli skutočné 
náklady vyššie ako plánované, v konečnom súčte sa plán nákladov v tejto oblasti nezmenil. 
V oblasti 2 skutočné náklady sú oproti plánu celkovo vyššie o 375 Eur. 
 
V oblasti 3 - Ostatné náklady  boli v pláne nákladov presunuté finančné prostriedky z častí kde sa ušetrili do častí kde boli 
skutočné náklady vyššie ako plánované, v konečnom súčte sa plán nákladov v tejto oblasti nenavýšil. 
V oblasti 3 skutočné náklady sú oproti upravenému plánu celkovo vyššie o 276,15 Eur. 
 
V oblastiach  4, 6 a 7 sa plán nezmenil. 
V oblastiach 4 a 6 skutočné náklady sú rovnaké ako plán. 
V oblasti 7 skutočné náklady sú oproti plánu celkovo vyššie o 0,22 Eur. 
 
V oblasti 5 - JGP Košice 2013 bol plán nákladov navýšený o 29 581 Eur. Plán výnosov bol navýšený  o 34 403 Eur o túto 
čiastku došla na SKrZ od ISU vyššia čiastka v porovnaní s pôvodným plánom. 
 
V oblasti 8 -  Materiálno technický rozvoj - kapitálové výdavky je potrebné spomenúť, že finančné prostriedky boli Ministerstvom 
školstva vedy výskumu a športu SR poskytnuté na nákup 8 setov rozhodcovského zariadenia,  keďže sa jedná o investície 
v účtovníctve sa v nákladoch vykazujú iba odpisy za rok v ktorom bolo zariadenie zakúpené, keďže sa  8 setov zakúpilo až 
v decembri v účtovníctve na účte  odpisov bola naúčtovaná alikvotná čiastka za rok 2013 vo výške 236 Eur.  
 
V Oblasti 9 – Mládež boli v pláne nákladov presunuté finančné prostriedky z častí kde sa ušetrili do častí kde boli skutočné náklady 
vyššie ako plánované, v konečnom súčte sa plán nákladov v tejto oblasti nezmenil. 
V oblasti 9 skutočné náklady sú oproti upravenému plánu celkovo nižšie o -2 586,02 Eur. 
 

Celkové skutočné náklady sú oproti upravenému plánu celkovo nižšie o -21 756,25 Eur. 
 
Vo výnosovej časti v oblasti 1  Výnosy  z  vlastnej  činnosti, bol plán výnosov navýšený o celkovú čiastku 16 259 Eur 
z dôvodu navýšených príjmov v týchto častiach: 
V časti 3 sa príjmy za školné, členské a registračné príspevky navýšili o 580 Eur. 
V časti 6 a 12 z príjmu štartovného na M-SR juniorov, žiakov a nádejí vo výške 100 Eur a príjmu štartovného 100 Eur za švédskeho 
pretekára Neumana a z príjmu za prenájom priestorov počas konania pretekov 4 Nationals  spoločnosti Riedell Skate s.r.o. vo výške 
1 000 Eur.  
V časti 7 sa príjmy za  testy od pretekárov navýšili o 150 Eur. 
V časti 11 sa príjmy od POL, CZE a HUN  zväzov za M-SR seniorov (4 Nationals) navýšili o 1 972 Eur. 
V časti 13 sa príjmy za ubytovanie na JGP KE + iné refakturácie a príjmy z JGP KE navýšili o 12 008 Eur. 
V časti 14 sa príjmy za ubytovanie na JGP a iných medzinárodných pretekoch navýšili o 180 Eur. 
V časti 15 sa iné príjmy (centorné vyrovnanie, kurzové rozdiely, refaktur. štartovné ) navýšili o 169 Eur. 
 
V oblasti 2 Prijaté  príspevky,  bol plán výnosov  v časti 1 znížený o 72 Eur z dôvodu, že SKrZ o túto čiastku vyčerpal za nákup 
rozhodcovského zariadenia  menej a preto bol povinný túto sumu vrátiť na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu  a športu SR. 
 
V oblasti 2 Prijaté  príspevky bol plán výnosov v časti 2 zvýšený o celkovú čiastku 32 619 Eur  
V časti 2 a príjmy od SOV - príprava Simančíková došla od SOV nižšia čiastka o  -4 704 Eur. 
V časti 2 aa príjmy od SOV -  príprava na EYOF dodatočne došla čiastka vo výške 900 Eur. 
V časti 2 ab príjmy od SAUŠ - Svetová zimná univerziáda Trentino dodatočne došla čiastka vo výške 2 020 Eur. 
V časti 2 c príjmy od ISU (prísp. od ISU na JGP Košice 2013) došla čiastka vyššia o 34 403 Eur. 
V oblasti 2 sú skutočné výnosy oproti upravenému plánu vyššie o 0,08 Eur. 



 

Celkové skutočné výnosy sú oproti upravenému plánu celkovo nižšie o -2 465,13 Eur. 
 

Po úpravách plánu  celkové náklady činia 395 319 Eur 
                                   Celkové výnosy činia 391 993 Eur 
                                   Strata je                         -3 326  Eur 
 

V skutočnosti  bol v roku 2013 dosiahnutý  zisk z hospodárenia vo  výške 15 965,12 Eur  pri celkových  nákladoch 
373 562,75 Eur  a celkových výnosoch  389 527,87 Eur. Z uvedeného vyplýva, že SKrZ v porovnaní s pôvodným  plánom so 
skutočnosťou  ušetril v roku 2013  40 300,12 Eur a v porovnaní s upraveným plánom   19 291,12 Eur.. 
 

V roku 2013 SKrZ v spolupráci so SportEventom Košice usporiadal Juniorské Grand Prix Košice 2013, keďže od ISU SKrZ dostával 
čiastky na prípravu pretekov finančné prostriedky v USD bol na tento účel vytvorený účet v USD, ktoré boli prevádzané 
v najvýhodnejšom kurze na vytvorený eurový účet na JGP Košice 2013, po vyúčtovaní pretekov boli koncom roka 2013 oba účty 
zrušené a zostatok prevedený na vlastný účet SKrZ.  
Celkové príjmy na túto akciu boli 172 911,89 Eur nasledovne: 
Príjem 2% od  PO, ktoré sprostredkoval SportEvent Košice vo výške 12 000 Eur a boli uhradené na vlastný účet SKrZ 
Dotácia z MŠVVaŠ SR vo výške 12 500 Eur 
Dotácia od ISU vo výške 131 403,18 Eur  
Príjmy od samoplatcov + ostatné refakturácie 17 008,71 Eur 
Celkové náklady na túto akciu boli 161 081,46 Eur.  
Zisk z JGP Košice bol 11 830,43 Eur.  
 

V roku 2013 dostal SKrZ dotáciu od ISU na organizovanie New Year Cup Bratislava vo výške 10 150,16 Eur, na základe uznesenia 
z Rady predsedov č. 18/2012 SKRZ po odpočítaní 30% z celkovej sumy a po predložení vyúčtovania SKrZ poukázalo organizátorovi 
pretekov KO ŠKP Bratislava čiastku 7 101,08 Eur. Na vlastnom účte SKrZ zostalo z tejto dotácie 3 049,08 Eur.   
  

Majetok  SKrZ  k 31.12.2013 podľa  súvahy   predstavuje  hodnotu 107 061,27 Eur, z toho  dlhodobý   hmotný  majetok  31 339,86 
Eur, finančný  majetok 65 295,50 Eur.  
 

Vývoj  nákladov,  výnosov  a výsledku  hospodárenia   za posledných  7  rokov: 
 
Rok  2007 v Eur 2008 v Eur 2009 v Eur 2010 v Eur 2011 v Eur 2012 v Eur 2013 v Eur 

Náklady 209 984,73 229 038,04 246 625 205 354 163 279,60 181 547,51 373 562,75 

Výnosy 169 255,79 175 960,96 184 950 201439 162 879,83 206 653,66 389 527,87 

Hosp.  výsledok  
po zdanení -40 728,94 

 
-53 077,08 

 
- 61 675 -3915 -399,77 25 106,15 15 965,12 

 

V závere mojej správy Vás chcem informovať, že na základe uznesenia z VZ 28/2013 zo dňa 20.4.2013 VV urobil výberové konanie 
na nového účtovníka SKrZ, tak ako je to uvedené v zápisnici č. 4 z VV  v uznesení č. 51/2013. Rozhodnutím VV sa účtovnou firmou 
stal EKOMANAGEMENT s. r. o. Košice, do úvahy sa okrem odborných znalostí bralo aj to, že firma sídli v Košiciach preto  je možná 
lepšia komunikácia medzi účtovníkom a  hospodárom SKrZ, čím sa znížili cestovné náklady  na hospodára  oproti 1. polroku 2013 
takmer o polovicu.  
Na základe uznesenia z VZ č. 27/2013 zo dňa 20.4.2013 hospodárka zväzu spoločne s novou účtovníčkou vykonala opravy 
nedostatkov z roka 2013, ktoré urobila predchádzajúca účtovná firma Pelican  Real s.r.o., Zámocká 22, 811 01 Bratislava.  
Na základe uznesenia z VZ SKrZ č. 32/2013 zo dňa 20.4.2013 hospodárka zväzu zapracovala zmeny v Ekonomických smerniciach 
a v stanovenom termíne bolo nové znenie Ekonomických smerníc SKrZ zverejnené na WEB stránke SKrZ. 
Na základe uznesenia 14/2013 z Rady predsedov SKrZ zo dňa 7.9.2013, ktoré sa týkalo menovitého rozdelenia celkovej  sumy 
26 430 Eur na individuálnu športovú prípravu mládeže nebolo možné zverejniť do uvedeného termínu, keďže finančné prostriedky sa 
prerozdeľovali ešte po tomto termíne priebežne podľa doporučenia TMK a schválení VV takmer do konca roka 2013. Časť 
finančných prostriedkov vo výške 1 990 Eur bola presunutá na medzinárodné preteky pre pretekárov, ktorí spĺňali vekovú hranicu 
pre mládež stanovenú MŠVVaŠ SR. Uvedené uznesenie je podrobne rozpísané v porovnaní plánu so skutočnosťou na rok 2013, 
ktoré je súčasťou tejto správy. 
 
Čo sa týka požiadavky VV KŠK Slovan Bratislava zaslané e-maily zo dňa 23.5.2014  citujem z e-mailu pani Jánošovej: 
 “- V ekonomických podkladoch aj analytiku finančných položiek na jednotlivých členov VV SKrZ samostatne a podrobne na 
jednotlivé akcie a zasadnutia ako aj náklady na komisie - mobilné telefóny, diety, ubytovanie, honorare, cestovné náklady......, ako 
aj náklady na jednotlivých členov výpravy pri reprezentovaní SR, nielen pretekára.” 
 
Uvedenú analýzu momentálne nebolo možné spracovať podľa týchto požiadaviek, nakoľko k takejto analýze sú potrebné k 
nahliadnutiu účtované doklady, ktoré sa nachádzajú v Bratislave ako aj dlhšie časové obdobie a tiež dlhší pobyt hospodára v 
Bratislave, čím by sa značne navýšili náklady v pláne nákladov v oblasti 2,  časti 6 Činnosť orgánov v roku 2014. Avšak v prípade, 
že hospodárovi SKrZ VZ SKrZ uloží takúto úlohu, hospodár  takúto  podrobnú analýzu vypracuje.  
 
 
 
 



Návrhy zmien v Ekonomickej smernici SKrZ 
Vzhľadom na to, že v roku 2013 sa Valné zhromaždenie SKrZ konalo 2 x v roku, SKrZ na 2 VZ a Radu predsedov spotrebovalo 
náklady na cestovné v celkovej výške 2 429,79 Eur, čo je takmer polovica nákladov z celkovej čiastky použitej na činnosť orgánov, 
ktorá činila 5 065,87 Eur, preto navrhujem v Ekonomickej smernici SKrZ  doplniť do Článku 2 Domáce pracovné cesty, bod 8) 
SKrZ hradí delegátom a ostatným pozvaným účastníkom náklady na cestovné na jedno Valné zhromaždenie a jednu Radu 
predsedov. 
Zároveň navrhujem zmeniť v Článku 2, Domáce pracovné cesty, písmeno C Stravné, bod 3) zvýšiť čiastku na občerstvenie 
pri akciách SKrZ na 2 Eurá z dôvodu, že v dnešnej dobe za 1,30 Eur už žiadne občerstvenie nie je možné zabezpečiť.  
 

Spracovala: Helena Kažimírová, hospodár SKrZ 
                    26.5.2014 


