Správa o hospodárení SZB za obdobie 1-8 2016
1. Úvod
Vážení delegáti Valného zhromaždenia Slovenského zväzu biatlonu.
Dovoľte mi, aby som Vám predložil správu o hospodárení SZB od posledného Valného
zhromaždenia.
Hospodárska činnosť Slovenského zväzu biatlonu je rozdelená do 3 stredísk:
a) hlavná resp. športová činnosť
b) vedľajšia činnosť správa budovy SZB v Banskej Bystrici
c) vedľajšia činnosť a to reklamná
a) Športová činnosť
je nosnou činnosťou zväzu a zabezpečuje napĺňanie hlavných úloh zväzu. Hovoríme
o financovaní reprezentačných družstiev, organizovania domácich a medzinárodných
podujatí v biatlone, útvarov talentovanej mládeže, príspevkov na podporu klubov, správy
Národného biatlonového centra v Osrblí a sekretariátu zväzu. Na tieto činnosti získava SZB
dotáciu z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorá tvorí
približne 2/3 príjmov tohto strediska, ďalej sú to príspevky z Medzinárodnej biatlonovej únie,
účelové príspevky iných športových organizácií (SOV, NŠC, SAUŠ), členské príspevky, príjmy
zo štartovného, 2% z daní z príjmov a ostatné príjmy (prenájmy športovísk, poplatky, dary
a pod.).
b) Správa administratívnej budovy v Banskej Bystrici
Príjmy v tejto oblasti tvorí prenájom kancelárskych priestorov v budove a výdavkami sú mzdy
zamestnancov, spotreba elektrickej energie, plynu, vody a réžia spojená s prevádzkou
budovy. Administratívna budova pravidelne generuje určitý pomerne nízky zisk, avšak je
potrebné zdôrazniť, že jedine z dôvodu neinvestovania do jej rekonštrukcie, ktorá je
postupom času čoraz viac nevyhnutná.
c) Reklamná činnosť
slúži pre SZB ako činnosť na získavanie finančných prostriedkov, ktorými je podporovaná
hlavná, teda športová činnosť. Výdavky v reklamnej činnosti sú minimálne a prevažne využité
na realizáciu samotných reklamných plnení.

2. Hospodárenie SZB v roku 2016
Jednou z priorít nového vedenia je finančná stabilizácia SZB a toto poslanie začalo napĺňať
takmer okamžite od zvolenia prezidenta SZB na Mimoriadnom valnom zhromaždení dňa
30.4.2016.
Hospodárenie SZB v roku 2016 sa v oblasti nákladov riadi rozpočtom SZB schváleným
Prezídiom SZB. V oblasti výnosov bolo z dôvodu vysokého zadĺženia potrebné hľadať nové
možnosti financovania SZB:
• Predaj časti budovy SZB v sume 130 000,- EUR
• Úver vo výške 70 000,- EUR
Z predaja budovy boli pokryté hlavne zmluvné, mzdové záväzky, časť záväzkov voči
členom a subjektom SZB a malá časť záväzkov z obchodnej činnosti. Úver od Slovenskej
sporiteľne bol poskytnutý za zmluvných podmienok úhrady záväzkov z obchodnej činnosti.
Výška splátky: 1 166,67 EUR/mesačne
Výška úroku: 235,18 EUR/mesačne
Poplatok za správu: 5,00 EUR/mesačne
Počet splátok: 60
Dátum ukončenia: 31.7.2021
Štruktúra výnosov, nákladov, záväzkov a pohľadávok k 30.8.2016 je uvedená v nasledovných
tabuľkách.
Výnosy
MŠVVaŠ
SR

Skutočnosť
1-8 2016
ŠŠR a rozvoj odvetvia
talenty
vybraní športovci
Odmeny športovcom a trénerom
IBU Cup
Investície

IBU
členské, 2%, štartovné, prenájmy,
Ostatné
ubytovanie, NŠC, SOV, SAUŠ
Budova
Marketing
Úver
SPOLU

Plán
1-12 2016

191 960,00
31 800,00
135 000,00
4 240,00
8 800,00
67 390,83
238 100,00

373 000,00
47 800,00
135 000,00
4 240,00
8 800,00
67 390,83
280 600,00

43 204,87
190 042,66
75 707,06
70 000,00
1 056 245,42

20 600,00
205 000,00
95 000,00
0,00
1 237 430,83

Náklady
SZB
sekretariát
RD
Preteky
Osrblie
Mládež
Budova
Marketing
Rezerva

Skutočnosť

VP + IBU Cup

SPOLU

97 806,90
309 392,67
91 101,64
89 150,05
46 808,22
133 629,99
626,20

768 515,67

Plán
113 000,00
445 240,00
108 350,00
258 448,83
112 245,00
79 000,00
6 000,00
115 147,00
1 237
430,83

Záväzky
Záväzky z obchodnej činnosti
Záväzky
voči
členom
a subjektom SZB

31 649,50
47 511,99

ZÁVÄZKY SPOLU

79 161,49

V účtovníctve stále evidujeme 3 neuhradené faktúry, ktoré sú uhradené, spolu v hodnote 11 167,27
EUR. Tieto je potrebné odpísať po uplynutí premlčacej doby. Táto hodnote je zahrnutá
v predchádzajúcej tabuľke.
Záväzky z obchodnej činnosti po lehote splatnosti evidujeme v sume 25 372,80 EUR a v lehote
splatnosti v sume 6 276,70 EUR

Pohľadávky
Pohľadávky
činnosti

z obchodnej

Pohľadávky SPOLU

22 190,03
22 190,03

V účtovníctve evidujeme aj pohľadávky vo výške 16 100,89 EUR, ktoré sú nevymáhateľné a sú
zahrnuté v predchádzajúcej tabuľke.

3. Záver
Uvedené opatrenia, ktorých cieľom je zníženie zadĺženia SZB umožnia novému vedeniu SZB návrat
k riešeniu otázok rozvoja biatlonu, či už v oblasti reprezentácie, mládeže alebo infraštruktúry,
namiesto neustálych polemík ohľadom finančnej situácie.
Rapídne zníženie záväzkov v roku 2016 dáva priestor pre kvalitnú a pokojnú prípravu reprezentácie
na ZOH. Dosiahnutie vyrovnaného rozpočtu v roku 2018 sa stáva nevyhnutnosťou, nielen zbožným
prianím.
Vypracoval: ekonóm SZB, Michaela Baková

