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Správa o vykonaní kontroly 
finančného hospodárenia SAFM 

1 Kontrola hospodárenia SAFM za rok 2019 
Dátum: 26.11. a 17.12.2020  

Prítomní: Ing. Ladislav Piršel, PhD.  predseda dozornej rady 
SAFM 

 Ing. Marián Žitný člen dozornej rady 
SAFM 

 Ing. Andrea Szabová, PhD. 

 

Ing. Vladimír Prvý   

člen dozornej rady 
SAFM 

pokladník  

(k dispozícii na 
zodpovedanie otázok 
na telefóne) 

1.1 Priebeh 
Dňa 26.11.2020 sa v čase 9:00 až 11:00 stretli členovia dozornej rady 

v priestoroch na ulici Čečinová 18, v Bratislave. Doklady pre dozornú radu boli 
dodané od predstavenstva dňa 16.11.2020. Dňa 30.11.2020 dozorná rada 
vydala prvú správu z kontroly hospodárenia SAFM, ktorú predložila 01.12.2020.  

Po neúspešnom valnom zhromaždení SAFM dňa 02.12.2020 dozorná rada 
rozhodla o pokračovaní kontroly a vyžiadala si doplnenie dokladov. Ďalšie 
zasadnutie dozornej rady sa konalo 17.12.2020. Pokladník SAFM pred stretnutím 
dňa 15.12.2020 priniesol a predložil pre účely kontroly hospodárenia  nasledovné 
materiály: 

1. Účtovné doklady za mesiace I. až XII r. 2019 
2. Zostavy stavov nákladových a výnosových účtov po strediskách 

(konferencia, publikačná činnosť, správna réžia) za r. 2019 – na 
základe požiadavky doposlané účtovníkom dodatočne 

3. Závierku a daňové priznanie za r. 2019 
4. Účtovné doklady za I. až X. r. 2020 – nekompletné (zostavy 

nákladových účtov po strediskách neboli k dispozícii) 
5. Zápisnice z rokovania predstavenstva SAFM 
6. Zmluvy s dodávateľmi služieb a mandátne zmluvy 
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Počas kontroly boli pokladník a prezidentka SAFM k dispozícii na telefóne 
a podávali vysvetlenia k zaznamenaným finančným operáciám. 

Kontrola dokladov prebiehala náhodným výberom vzoriek v každom 
mesiaci hodnoteného obdobia. 

1.2 Výsledok 
Por. 
č. Zistenie Odporúčanie 

1 Predstavenstvo rozhodlo kvôli 
transparentnejšej evidencii 
finančných tokov a zároveň pre 
lepšiu prácu s obchodnými 
prípadmi o zavedení CRM 
systému. Používanie systému 
začalo v apríli 2019, ale všetky 
údaje za r. 2019 sú v systéme 
zadané. V r. 2020 sa pokračovalo 
v používaní CRM systému. 

Pokračovať vo využívaní CRM 
systému. 

2 Schvaľovanie finančných operácií 
sa robí prostredníctvom systému 
CRM systému FLOWii. 

Pokračovať vo využívaní CRM 
systému. 

3 Reportovanie operácií sa robí 
prostredníctvom systému CRM 
FLOWii. 

Pokračovať vo využívaní CRM 
systému. 

4 SAFM je plátcom DPH, má 
podnikateľskú činnosť, ale nemá 
živnostenské oprávnenie. 

Napriek vyjadreniu prezidentky 
k tejto problematike SAFM 
dozorná rada upozorňuje, že 
občianske združenie môže 
vykonávať podnikateľské činnosti 
len na podporu hlavnej činnosti, 
podmienkami sú však: 

1. uvedenie výkonu podnika-
teľskej činnosti v stanovách,  

2. vydanie povolenia na danú 
podnikateľskú činnosť (živno-
stenský list)  

3. podnikateľská činnosť má 
podporovať hlavnú neziskovú 

Očakávame od predstavenstva 
SAFM zjednanie nápravy, aby sa 
SAFM nevystavila riziku postihu zo 
strany živnostenského úradu za 
nedovolené podnikanie. 
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Por. 
č. Zistenie Odporúčanie 

činnosť a nesmie nad ňou 
prevažovať., inak ho 
ministerstvo môže rozpustiť. 

5 Daňové priznanie za rok 2019 
vykázalo zisk vo výške 
14 908 EUR zo zdaňovanej 
činnosti a stratu 5 641 EUR 
z nezdaňovanej činnosti, celkovo 
išlo o zisk 9 267 EUR. 

Strata z r. 2018 sa vykompenzovala 
ziskom v r. 2019. Pokračovať 
v činnostiach tak, aby bol celkový 
výsledok vyrovnaný 

6 V priebehu r. 2019 prekročili 
výnosy SAFM hranicu na prechod 
na plátcu DPH. 

Boli pripravené doklady spolu 
s účtovníkom SAFM na registráciu 
plátcu DPH. 

7 SAFM zaplatila pokutu 60 € za 
neskorú registráciu za plátcu DPH. 

Doručené mailom 28.11.2020 
(22:17) od Ing. Vladimír Prvý:  

Dôvod: p. Jakvirt, ktorý to mal na 
starosti, poslal neskôr, asi jeden deň, 
žiadosť registrácie. Pokuta bola 
odpočítaná od jeho faktúry. 

8 Konferencia v r. 2019 mala 
pozitívny hospodársky výsledok 
11 952 EUR. 

Gratulácia k výsledku. 

Očakávame od predstavenstva, že 
na valnom zhromaždení bude 
informovať o výsledku konferencie 
v r. 2020 

9 Publikačná činnosť mala v roku 
2019 pozitívny hospodársky 
výsledok 4 091 EUR.  

Pokračovať v nasadenom štandarde. 

Očakávame od predstavenstva, že 
na valnom zhromaždení bude 
informovať o vývoji publikačnej 
činnosti v r. 2020. 

10 Správna réžia mala v r. 2019 
negatívny hospodársky výsledok -
8 747 EUR.  

Očakávame od predstavenstva, že 
vysvetlí dramatický nárast správnej 
réžie. 

11 Pohľadávky po lehote splatnosti 
boli k 31.12.2019 evidované vo 
výške cca 1 805 EUR, a teda sa 
znížili približne na polovicu 
(k 31.12.2018 boli 3 600 EUR). 

Dôsledne trvať na včasnom 
uhrádzaní pohľadávok. 
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Por. 
č. Zistenie Odporúčanie 

12 Záväzky po lehote splatnosti boli 
k 31.12.2019 evidované vo výške 
cca 8 289 EUR. 

Očakávame od predstavenstva 
vysvetlenie, prečo zostali za r. 2019 
tak vysoké záväzky, keď bol 
koncový stav na BÚ 9 440 EUR. 

13 Pri faktúrach chýbajú prílohy (ako 
pri prijatých tak aj pri 
vystavených), ide špeciálne o 
prijaté faktúry, čo znemožňuje 
kontrolu oprávnenosti účtovných 
dokladov. 

SAFM eviduje všetky prílohy 
elektronicky vo FLOWII 

p. Prvý skontroluje všetky FA a 
vytlačí a doloží prílohy k FA 
v šanónoch. 

Znovu zaviesť evidovanie faktúr 
vrátane príloh, ako to bolo 
v predchádzajúcich rokoch. 

14 Kontrola oprávnenosti úhrad 
odmien za výkon činnosti členov 
predstavenstva 
a administratívnych pracovníkov 
sme nemohli vykonať, pretože 
chýbalo uznesenie predstavenstva 
o výške a spôsobe ich vyplatenia 
(presné znenie uznesenia aj jeho 
dĺžku platnosti, či sa pripúšťa 
platenie zálohovo, alebo má 
ísť o platby pravidelné mesačné 
po výkone činnosti). 

V zmluvách sa uvádzajú mesačné 
odmeny, v skutočnosti sa odmeny 
vyplácali zálohovo vopred 
dokonca za niekoľko mesiacov 
(napr. fa č. ZAL2019006, fa 
č. 2020002). 

Doručené mailom 28.11.2020 
(22:17) od Ing. Vladimír Prvý 

Z daného uznesenia nie sú zrejmé 
platby zálohovo. Očakávame od 
predstavenstva na valnom zhro-
maždení o presné doloženie/vysve-
tlenie. 

Zároveň zápisnici z VZ 
z 27.11.2019 nie je žiadne 
predloženie a prerokovanie 
konkrétneho schválenia navýšenia 
odmien členov predstavenstva. 
V zápisnici je uvedený len schválený 
celkový náklad na prevádzku pre 
r. 2020. Odmeny by sa mali 
schvaľovať menovite, alebo má 
k tomu existovať ešte uznesenie 
predstavenstva SAFM. 

Odporúčame predstavenstvu, aby 
v zmluvách bol jednoznačne určený 
aj spôsob vyplácania, prednostne po 
vykonaní prác, zvlášt, keď ide o 
odmeny. 
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Por. 
č. Zistenie Odporúčanie 

15 Kontrolovali sme celkovú výšku 
odmien vyplatených členom 
predstavenstva a marketingovému 
pracovníkovi. 

Podľa prehľadu, ktorý bol doručený 
e-mailom 28.11.2020 (22:17) od 
Ing. Vladimíra Prvého sa okrem 
pravidelných odmien vyplácali aj 
mimoriadne odmeny, boli však 
schválené uznesením 
predstavenstva. 

19 Požadujeme zdôvodniť prínos 
platieb za služby AboveX Digital 
(200 EUR/mes) 

Doručené mailom 28.11.2020 
(22:17) od Ing. Vladimír Prvý:  

Ide o nastavovanie jednotlivých 
kampaní pre podporu návštevnosti 
a propagácie SAFM cez web 
stránku... 

Aj napriek odpovedi: 

Očakávame od predstaven-
stva zdôvodnenie prínosu (čo presne 
to prináša a aká je návratnosť)? 

20 Členský poplatok pre AZZZ SR je 
vo výške 7.000 €/rok. 
Požadujeme zdôvodniť prínos pre 
členov 

Očakávame od predstaven-
stva zdôvodnenie prínosu v bodoch 
a financiách (čo presne členstvo 
prináša a aká je návratnosť)? 

21 V účtovníctve r. 2020 sa nachádza 
fa č. 72/2020 od AZZZ SR za 
mimoriadny členský príspevok 
(mediálny fond) – 500 EUR 

Očakávame od predstavenstva 
vysvetlenie, o čo išlo. 

22 Na poslednom valnom 
zhromaždení bola prezentovaná 
možnosť čerpania štrukturálnych 
fondov pre SAFM.  

Očakávame od predstaven-
stva  informáciu ako sa v danej veci 
postúpilo? 

23 Zo zápisníc z predstavenstva 
SAFM sme zistili, že sa rokovalo 
o výške členského príspevku 
s členmi SAFM a predstavenstvo 
k tomu prijalo uznesenie. 

Upozorňujeme predstavenstvo, že 
podľa stanov SAFM nemá 
kompetenciu rozhodovať o výške 
členských príspevkov. 

Podľa stanov SAFM má 
predstavenstvo navrhovať výšku 
členských príspevkov a VZ ich má 
schvaľovať. Výška členských 
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Por. 
č. Zistenie Odporúčanie 

príspevkov je potom záväzná pre 
všetkých členov. 

Očakávame od predstavenstva, že 
predloží na najbližšom VZ návrh na 
výšku členských príspevkov 
v štruktúre typov členstva (fyzické 
osoby, podnikateľské subjekty, 
vzdelávacie organizácie apod.) 
a nechá ho schváliť. 

24 Boli predložené aj doklady za I. 
až X. roku 2020 chýbali však 
výsledky z účtovníctva (výnosy, 
náklady a pod.). Po informovaní 
u účtovníka sme zistili, že nie sú 
zaúčtované pohyby na BÚ. 

Očakávame od predstaven-
stva zdôvodnenie prečo nie je 
účtovníctvo za bežný rok ku konaniu 
valného zhromaždenia aktuálne? 

Odporúčame dohodnúť s účtovní-
kom, aby viedol účtovníctvo tak, že 
vždy po skončení štvrťroku, bude 
aktuálne. 

25 Zápisnice z VZ by mali mať 
nasledovné náležitosti: podpisy, 
prílohy, presné dáta, počty 
schválení za:, proti:, zdržali sa: ku 
každému jednému prerokováva-
nému bodu atď.). takto môžu byť 
ľahko dopĺňané a menené textácie 
a vymenené na klientskej zóne 

Odporúčame predstavenstvu 
zohľadniť túto pripomienku a upraviť 
budúce zápisnice. 

26 Zápisnice z VZ a predstavenstva 
sú vedené formou voľných listov. 

Odporúčame predstavenstvu, aby 
existovali definitívne a nemeniteľné 
kópie zápisníc so všetkými 
náležitosťami a parafami na každej 
strane. 

27 Hodnotenie roka 2019 sa deje 
v decembri 2020 – keď ubehol už 
aj takmer celý rok 2020 

Odporúčame predstavenstvu SAFM 
zvolanie VZ skôr, a to najneskôr 
v marci/apríli nasledujúceho roka po 
hodnotiacom roku 

28 V adresári SAFM Guide 2020 
došlo k uvedeniu organizácií a ich 
log napriek tomu, že neuhradili 
avizovaný poplatok. Na druhej 
strane tu nie sú uvedení všetci 

Očakávame od predstavenstva 
zjednanie nápravy a definovanie 
jasných pravidiel na zverejňovanie 
log v SAFM Guide. 
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Por. 
č. Zistenie Odporúčanie 

členovia SAFM, čo možno 
považovať za diskrimináciu. 

1.3 Záver 
Kontrola hospodárenia prebehla v obmedzených podmienkach pandémie 

COVID-19. Preto sa neuskutočnilo spoločné stretnutie dozornej rady a prezidentky 
SAFM spolu s pokladníkom. Po kontrole účtovných dokladov za I. až XII. 2019 
a I. až X. r. 2020  môžeme vyhlásiť, že sme nenašli žiadne skutočnosti, ktoré by 
nasvedčovali, že by bolo hospodárenie SAFM nehospodárne alebo úmyselne 
skresľované. Zistili sme však nedostatky, ktoré odporúčame čo najskôr odstrániť, 
aby sa ani v budúcnosti nevytvoril priestor na nehospodárnosť alebo skresľovanie. 

 

Bratislava, 17.12.2020. 

 

Zápis spísali: Ing. Andrea Szabová, PhD a Ing. Ladislav Piršel, PhD.. 

 

Schválené všetkými členmi dozornej rady per-rollam dňa 18.12.2020. 

 


