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Správna  rada SAF v súlade so Stanovami asociácie 

 zvoláva 

 

VALNÉ ZHROMAŽDENIE 
 

na utorok 14. apríla 2015 o 14.00 hod. 

 

do Kongresovej sály na druhom poschodí VÚB, a.s., Mlynské nivy 1, Bratislava 

 

 

PROGRAM: 

 

14.00 – 15.00 Odborná časť spojená s diskusiou na tému  

1. Juraj Valachy, analytik Tatrabanky: Výhľad ekonomiky Slovenska 

2. Dana Meager, videprezidentka Finančnej správy SR: Index daňovej spoľahlivosti 

 

 

15.00 – 16.00 Rokovanie Valného zhromaždenia SAF 

Program Valného zhromaždenia: 

 

1. Otvorenie 

2. Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice z VZ 

3. Správa o činnosti asociácie za rok 2014 a zámery SAF na rok 2015 

4. Správa  Rady starších za rok 2014 

5. Správa o hospodárení v roku 2014 a návrh rozpočtu na rok 2015 

6. Stanovisko revíznej  komisie k hospodáreniu SAF v roku 2014 

7. Voľby do orgánov SAF 

8. Diskusia 

9. Schválenie uznesenia z riadneho Valného zhromaždenia 

10. Záver, občerstvenie  

 

Vzhľadom na organizačné zabezpečenie Valného zhromaždenia, prosíme potvrdiť svoju účasť 

do kancelárie SAF na tel.: 02/43635667 alebo e-mail: kancelaria@asocfin.sk  

 

najneskôr do 10. apríla 2015. 

 

Pri doprave autom k budove VÚB je možnosť parkovania jednak pri budove VÚB (5 až 10 áut) 

alebo oproti v podzemných garážach za poplatok.  

 

 

Tešíme sa na Vašu účasť. 

 

 

 

Ing. Miloslava Zelmanová, v. r.      Ing. Andrej Révay, v. r. 

  predsedníčka Rady starších              prezident SAF 
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Správa  o činnosti Slovenskej asociácie podnikových finančníkov 

za rok 2014 a zámery SAF na rok 2015 
 

V uplynulom roku 2014 činnosť SAF bola zameraná na plnenie svojich odborných zámerov 

v troch hlavných oblastiach svojej činnosti: konferencie a semináre, časopis a legislatívne aktivity. 

Plán seminárov a konferencie boli schválené na valnom zhromaždení. Predsedovia odborných 

komisií sa venovali príprave jednotlivých aktivít pričom Správna rada SAF a Rada starších riadili 

túto činnosť. Organizačnú časť aktivít zabezpečovala kancelária SAF v spolupráci s príslušnými 

odbornými komisiami. Okrem seminárov a konferencie sa odborné zámery realizovali formou 

odborných diskusií v rámci pracovných skupín, aktívnou účasťou na podujatiach spolupracujúcich 

spoločností, spoluprácou so zahraničnými partnerskými organizáciami, prípravou vzdelávacích 

programov pre členov SAF ako aj vydávaním odborného časopisu Finančný manažér pre svojich 

členov a taktiež zverejňovaním informácií na internetových stránkach www.asocfin.sk. Všetkým 

členom SAF ako aj spolupracovníkom, ktorí na dobrovoľnej báze pomáhajú skvalitňovať odborný 

život nášho občianskeho združenia treba vysloviť poďakovanie. 

 

Správna rada  v roku 2014 zasadala ako celok 2 krát a 5 krát zasadalo užšie vedenie SAF. Dňa 

10. marca 2014 sa Správna rada venovala príprave valného zhromaždenia SAF, účtovnej závierke 

za rok 2014, rozpočtu na rok 2015. 

Dňa  21 novembra 2014 sa uskutočnilo výjazdové zasadnutie Správnej rady v Oponiciach, 

na ktorom sa prediskutovalo vyhodnotenie 12. Ročníka konferencie FRP, ktorá sa opäť konala 

v spolupráci s Ecopressom, vyhodnotili sa seminárne aktivity počas roka 2014, skontrolovalo sa 

plnenie rozpočtu v roku 2014. Správna rada rozhodla aj o členských príspevkoch na rok 2014. Na 

zasadnutí sa začali prípravy aktivít SAF v roku 2015, menovite príprava stretnutia finančníkov 

v Clube Imperial, príprava novoročného stretnutia finančníkov v Studenom, plán seminárov 

a príprava rozpočtu na rok 2015. Okrem zasadnutí Správnej rady ako celku sa konalo 5 zasadnutí 

užšieho vedenia (prezident, 2 viceprezidenti, tajomník a prizvaní hostia), ktorí riešili operatívne 

otázky prípravy odborných podujatí a ich finančného zabezpečenia, ako aj otázky spolupráce 

v rámci SR a EACT. 

 

Vo všeobecnosti sa činnosť Správnej rady, Rady starších, vedúcich odborných komisií, 

členov redakcie a redakčnej rady časopisu Finančný manažér zameriavala predovšetkým na plnenie 

plánu činnosti asociácie a jej chodu, na organizovanie odborných podujatí a prípravu konferencie, 

ďalej na získavanie a prípravu odborných článkov pre časopis, prípravu a realizáciu 

brainstormingov v užšom kruhu. Veľmi dôležitú úlohu v živote SAF má spolupráca s MF SR, MS 

SR ako i spoluprácu v rámci asociácií, členov EACT a IGTA. Veľa času bolo venované rokovaniam 

pri uvedení do života registra účtovných závierok, zmenám účtovných a daňových zákonov, 

európskej legislatíve. Asociácia bola v uplynulom roku veľmi aktívna pri pripomienkovaní zákonov 

z dielne MF SR. Spoluprácu s partnerskými organizáciami SKAU, CECGA, SAMP, KPMG, ALS 

SR a SKDP je potrebné naďalej rozvíjať, pretože mnohé odborné problémy sú spoločné. Správna 

rada v rámci svojej činnosti veľmi úzko spolupracovala s Radou starších. Predsedníčka Rady 

starších Ing. Zelmanová sa zúčastňovala niektorých zasadnutí Správnej rady a v súlade so 

Stanovami SAF iniciatívne ovplyvňovala jej rozhodovanie.  

 

Správna rada venovala veľkú pozornosť tvorbe členskej základne, získavaniu zdrojov pre 

zabezpečenie odborných aktivít a chodu asociácie a sledovala hospodárenie so získanými zdrojmi.  

 

 

 

 

 

http://www.asocfin.sk/
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Uskutočnené odborné podujatia SAF v prvom polroku 2014 
 
1. Dňa 21.januára 2014 sa v RVS Studené - Most pri Bratislave uskutočnilo 

tradičné novoročné stretnutie finančníkov spojené s odbornou diskusiou na témy 

 Čo možno očakávať pri plnení štátneho rozpočtu v roku 2014 

 Banková únia a jej vplyv na slovenský finančný trh  
Na stretnutí sa zúčastnili viac ako 70 účastníkov z významných podnikov a inštitúcií. 

Prvú tému uviedol Vazil Hudák, štátny tajomník MF SR, druhú tému predniesol Ivan 
Šramko, predseda Rady pre rozpočtovú zodpovednosť.  

 
2. Dňa 25.2.2014 sa z iniciatívy Ekonomického ústavu SAV konalo stretnutie 

vybraných odborníkov pod názvom Euro – fórum, na ktorom bola za aktívnej účasti SAF 
prediskutovaná téma  

 Mini One Stop Shop“ - Jednotné kontaktné miesto  
ako aj novela zákona o DPH v časti zavedenia jednotného kontaktného miesta. Diskusia 
bola vedené doc. Páleníkom, vedeckým pracovníkom SAV a koreferát k implementácii 
nariadenia mal Ing. Martin Kohútik, oddelenie metodiky DPH Finančného riaditeľstva SR.  
 

3. Dňa  9. apríla 2014 o 14.00 hod. sa konala v priestoroch Ekonomickej univerzity 
pred Valným zhromaždením SAF prednáška doc. Ing. Vladimíra Baláža, DrSc. z 
Prognostického ústavu SAV na tému 

 Demografická zmena a jej dopady na ekonomický rast a verejne 
financie. 

4. Dňa 17. marca 2014 od 14.00 hod. sa konalo rozšírené zasadnutie Komisie SAF 
pre dane a clá vedenej Ing. Miroslavom Galambošom a zástupcov Finančnej správy SR  
na tému  

 Aktuálne otázky DPH a dani z príjmov 
Zasadnutia sa zúčastnili daňoví odborníci veľkých a stredných podnikov a za Finančnú 
správu SR bola prítomná viceprezidentka FS SR Ing. Dana Meager.  
 

5. Dňa 17. marca 2014 sa na základe spolupráce SAF a advokárskou kanceláriou 
Havel – Holásek uskutočnil seminár spojený so vzdelávaním správcov konkurznej 
podstaty na tému 

 Čo treba vedieť o rizikách veľkých pokút a iných sankciách pre podniky 
v oblasti ochrany osobných údajov a  hospodárskej súťaže 

Tému Aktuálne otázky ochrany osobných údajov a riziká z ich porušenia. predniesli JUDr. 
Ing. Matej Firický, a Mgr. Vladimír Troják, LL.M. 
Tému Kartely a právomoci PMÚ, sankcie za kartely a ako im predchádzať. Uviedol svojou 
prednáškou JUDr. Ing. Juraj Steinecker, LL.M. 
 

6. V dňoch 22. a 23. mája 2014 Komisia SAF pre finančný trh pod vedením Ing. 
Viery Bakošovej zrealizovala dvojdňový seminár spojený so vzdelávaním správcov 
konkurznej podstaty na tému 

 Efektívnosť a transparentnosť v podnikateľskom prostredí 
Seminár sa uskutočnil v Hoteli Satelit v Piešťanoch. Boli diskutované dva problémové 
okruhy 
a) Vplyv verejného obstarávania na ekonomiku obstarávateľov a na transparentnosť 
podnikateľského prostredia a 
b) Transparentnosť podnikateľského prostredia, skúsenosti a perspektíva 
V rámci týchto okruhov prednášali: 
 Ing. Anna Pribilincová 
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 Mgr. Marek Mečiar, Ing. Roman Ložek, HBP Prievidza: 
 PhDr. Martin Zibrín, MBA,  Slovenské centrum obstarávania 
 Ing. Ľuboš Babarík, Well management 
 Ing. Viera  Laszová, riaditeľka odboru MF SR 
 Ing. Martin Kohútik, FR SR, odd. metodiky DPH 
 

7. Dňa 18. júna 2014 Komisia SAF pre finančné účtovníctvo a výkazníctvo vedené 
doc.Ing. Janou Šnircovou zorganizovala seminár pod názvom 

 Zmeny v účtovníctve a účtovnom výkazníctve  podnikateľov v roku 
2014 – mikro účtovná jednotka 

Seminár sa konal v priestoroch Ekonomickej univerzity a trval 4 hodiny. Lektorkou bola 
významná odborníčka Ministerstva financií SR Ing. Mária Horváthová. 
 

8. V dňoch 26. a 27. júna 2014 Komisia SAF pre finančný trh pod vedením Ing. 
Viery Bakošovej zrealizovala dvojdňový seminár spojený so vzdelávaním správcov 
konkurznej podstaty na tému  

 Možnosti znižovania rizika v podnikaní (konkurz a reštrukturalizácia, poistenie 
a vymáhanie pohľadávok, cezhraničné aspekty) 

Seminár sa konal v Hoteli Kaskády, Sliač – Sielnica. Partnermi seminára boli Eximbanka 
a.s., a Coface Slovakia. 
Prednášajúci: 
 JUDr. Branislav Pospíšil, advokát, Paneurópska vysoká škola práva  
 JUDr. Dominika Daníčková, advokát a komplementár  správcovskej kancelárie  

iTRUSTee Restructuring, k. s. 
 Lucia Dobos, Country Manager, Coface Slovakia a Artur Gevorkyan, konateľ 

spoločnosti Gevorkyan s.r.o. 
 Dušan Pukač, odbor poistenia obchodovateľného rizika, Exportno-importná banka 

Slovenskej republiky 
 JUDr. Ján Raška, advokát a komplementár  správcovskej kancelárie iTRUSTee 

Recovery, k.s. 
 : Mgr. Ing. Peter Daniel, ekonomický poradca 
 

9. Dňa 8. júla 2014  sa z iniciatívy prezidenta SAF Andreja Révaya realizuje 
diskusia finančných manažérov podnikov s predstaviteľmi NBS a bánk na dve témy: 

 Čo prinesie záporná depozitná sadzba ECB pre slovenské podniky 

 Dôsledky začlenenia slovenských bánk pod bankový dohľad ECB pre 
slovenské podniky 

Cieľom stretnutia je v úzkom kruhu finančných manažérov, v príjemnom prostredí Clubu 
Imperial neformálne diskutovať o aktuálnych témach v oblasti financií. 

 

10.  Konferencia FRP 2014 sa konala v dňoch 21. a 22. Októbra 2014 v priestoroch 

hotela Crowne Plaza v Bratislave za účasti prezidenta SR. 

 Treba konštatovať, že všetky podujatia boli realizované na vysokej odbornej úrovni.  
Účastníci konferencie hodnotili jej priebeh veľmi pozitívne a tiež spolupráca s Ecopressom 
sa ukázala ako užitočná. Správna rada preto aj pre rok 2015 schválila  spoluprácu 
s Ecopressom pri organizovaní konferencie. 
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Členská základňa 
K dnešnému dňu má asociácia 73 platiacich členov a 11 zakladajúcich členov, ktorí sa 
môžu podieľať na výhodách, ktoré im členstvo v SAF poskytuje.  Okrem toho má SAF 
čestných členov a mimoriadnych členov, s ktorými úzko spolupracuje.  
 
Členské príspevky pre rok 2015 Správna rada schválila takto: 

 

Fyzické osoby 40 EUR 

Mikro podniky - do 10 zamestnancov 100 EUR 

Malé podniky - do 50 zamestnancov 300 EUR 

Stredné podniky - do 250 zamestnancov 600 EUR 

Veľké podniky - nad 250 zamestnancov 1.200 EUR 

 

Spolupráca v rámci Európskej únie - EACT 

Spolupráci s EACT venujeme naďalej veľkú pozornosť. SAF od vstupu do EACT sa pravidelne 

dva krát do roka zúčastňuje zasadnutia Správnej rady EACT. V roku 2014 sa uskutočnili dve 

zasadnutia – v Bratislave a v Budapešti.  
V Bratislave sa uskutočnilo riadne zasadnutie výboru EACT v dňoch 23. – 24. mája. Dá sa povedať, že toto 
zasadnutie bolo v histórii EACT ďalším prelomovým zasadnutím po zasadnutí v roku 2012. Okrem 
pravidelného hodnotenia stanovísk v jednotlivých oblastiach európskej finančnej regulácie (členovia 
dostávajú mesačné reporty statusov regulovaných oblastí) sa v diskusií vymedzil pomerne široký priestor na 
vypracovaní lepšej, profesionálnej EACT vízii „Vybudovanie vážnosti a potreby profesionálnych 
treausurerov“.  V rámci tejto vízie boli zadefinované tri piliere prostredníctvom ktorých sa  EACT vízia 
naplní:  

- EACT stratégia (policy) a odborný „profesionálny hlas“       
- EU lobbing/“autentický hlas“ regulácie   
- Rozvíjanie profesie treasurer. 

Naplnenie vízie si však vyžaduje vybudovanie tak materiálneho ako i ľudského zázemia a to na 

vrcholnej úrovni EACT (v Bruseli) ako i na úrovni NA. Na úrovni EACT sa navrhuje zriadenie 

funkcie riaditeľa pre stratégiu (Policy director) a na úrovni NA zvýšená podpora pre koordináciu 

a zabezpečenie zodpovedajúcich prác. Je nám zrejmé, že z pohľadu našich podnikov je veľmi 

dôležité, aby legislatívne podmienky, ktoré sa tvoria na úrovni EÚ, boli na jednej strane vytvorené 

tak, aby čo najviac vyhovovali našim podmienkam a na druhej strane boli správne transponované 

do práva SR. Za účelom čo najlepšieho splnenia týchto podmienok je dôležitá účasť zástupcov 

podnikových finančníkov v oboch fázach tohto procesu. Túto účasť je však možné efektívne 

zabezpečiť len prostredníctvom aktívneho členstva v Európskej asociácii podnikových finančníkov 

(EACT). Naplnenie tejto vízie si však vyžaduje posilniť finančnú angažovanosť jednotlivých NA 

(teda i SAF) v prospech EACT a samozrejme posilnenie pracovných kapacít SAF. 

Zasadnutie výboru EACT v Budapešti prerokovalo predložené materiály k správe a riadeniu 

EACT a obsahovú náplň jednotlivých rolí v rámci riadenia EACT. Obsahové zameranie zasadnutí 

bolo venované diskusii k jednotlivým regulačným opatreniam EK: Daň z finančných transakcií - 

FTT, jednotný kapitálový trh, OTC deriváty MIFID 2, PSD 2 (SEPA karty – medzibankové 

poplatky), štrukturálna reforma bánk, IFRS – macro hedging. 

 K týmto oblastiam boli spracovávané materiály, ktoré členovia SAF mali možnosť 

pripomienkovať, prípadne formulovať názory a ovplyvňovať ich zameranie.  

Dá sa konštatovať, že v tejto oblasti činnosti sa výrazne zlepšila komunikácia v smere 

EACT národné asociácie vo forme reportov. Rezervy vo väčšom zapojení sa SAF (členskou 

základňou) do týchto medzinárodných štruktúr však stále pretrvávajú. Úloha vybudovania 

fungujúcej komunikácie medzi SAF a EACT teda stále trvá. Pokračovali sme tiež v spolupráci 

s ACT v oblasti vzdelávania. ACT ponúklo našim členom i bezplatnú účasť na výročnej konferencii 

ACT, s veľmi dobrým obsahovým zameraním. Spolupráca s EuroFinance umožňuje členom SAF 

20% zľavu z poplatku na celosvetovej konferencii.     
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Vnútorná organizácia a zameranie činnosti SAF 

V tejto oblasti venujeme pozornosť zlepšeniu komunikácie tak vnútri asociácie ako i navonok 

asociácie. V tomto smere sme v rámci Správnej rady diskutovali skvalitnenie  webovej stránky 

asociácie, jej udržiavanie a prezentáciu informácií o činnosti asociácie. Odborný časopis Finančný 

manažér sa podarilo v minulom roku udržať na dobrej odbornej úrovni aj vďaka šéfredaktorke 

Miloslavy Zelmanovej a predsedníčke redakčnej rady doc. Márie Klimíkovej ako aj spolupracujúcej 

asociácie CECGA. V roku 2014 vyšli iba 3 čísla, kde okrem odborných príspevkov sa uverejňovali 

aj realizované, prípadne plánované aktivity SAF v priebehu roka. Podstatným spôsobom sa zlepšila 

informovanosť verejnosti o našich aktivitách prostredníctvom našich stránok www.asocfin.sk.  

V tejto oblasti boli hlavné zámery smerované už tradične do vytvárania platformy na 

výmenu skúseností a názorov v oblasti finančného riadenia podnikov, podnikateľského prostredia 

a vzdelávania. Dôležitou úlohou SAF je presadzovať záujmy svojich členov – podnikateľskej sféry 

– pri posudzovaní a pripomienkovaní zámerov výkonnej a zákonodarnej moci na národnej a tiež 

európskej úrovni. SAF má vybudované dobré meno pre dobré partnerstvo s MF SR. Pre svojich 

členov sa SAF snaží sprostredkovať nové informácie z oblasti ekonomických zákonov a formou 

seminárov prediskutovať ich význam a dopady na činnosť finančných manažérov, hospodárenie 

subjektov a pod. Na semináre a ďalšie odborné podujatia SAF poskytuje svojim členom výrazné 

zľavy na účastnícke poplatky, prípadne sú tieto aktivity bez poplatku. Taktiež umožňujeme svojim 

členom vlastnú propagáciu formou bezplatných odborných článkov alebo reklamy v časopise 

Finančný manažér s výraznou zľavou. Členom ponúkame aj možnosť účasti na medzinárodných 

odborných akciách pre finančných manažérov za účelom nadväzovania nových kontaktov. 

V uplynulom roku spolupráca s vysokými školami bola sústredená hlavne na publikačnú 

oblasť, účasť na seminároch a konferencii, kde SAF umožňuje určitému počtu učiteľov a študentov 

bezplatnú účasť. Mnohí vysokoškolskí učitelia a mladí doktorandi využili priestor časopisu 

Finančný manažér na publikovanie svojich výskumných prác.  Zvlášť treba oceniť spoluprácu 

v Ekonomickou univerzitou v Bratislave, ktorá nadobudla počas mnohých rokov veľmi konkrétnu 

podobu, a to vzájomnou účasťou v orgánoch EU a SAF. SAF má svojich zástupcov vo vedeckých 

radách Ekonomickej univerzity a učitelia Ekonomickej univerzity zase pôsobia v orgánoch SAF. 

SAF v uplynulom roku uskutočnila 4 vzdelávacie podujatia na pôde Ekonomickej univerzity.  

SAF spolupracuje aj s Trendom pri vyhlasovaní Finančného manažéra roka, kde pre víťaza 

je určená bezplatná účasť na medzinárodnej konferencii finančníkov, ktorú organizuje Euro 

Finance. Sme radi, že v úzkej nominácii sa už pravidelne umiestňujú aj nominanti SAF. 

V rámci medzinárodnej spolupráce sa okrem aktivít v EACT začala úspešne rozvíjať aj 

spolupráca s konkrétnymi zahraničnými spoločnosťami. Z iniciatívy maďarskej asociácie sa začína 

rozvíjať spolupráca s asociáciami podnikových finančníkov s blízko susediacimi krajinami. Po 

konferencii v Budapešti v 2012 sa uskutočnila spoločná konferencia v Prahe, ktorú v roku 2013 

organizovalo ČAT a v uplynulom roku 2014 sa konferencia uskutočnila v Slovinskom Portoroži 

kde sa zúčastnili zástupcovia asociácií zo Slovinska, Chorvátska, Maďarska, Česka a Slovenska. 

Tento rok sa konferencia uskutoční v Chorvátsku (Poreč). V roku 2016 čaká organizácia takejto 

konferencie na Slovensku. Bude potrebné pouvažovať o programovom zameraní tak, aby bolo 

atraktívne pre zainteresované krajiny. 

Celkovo možno rok 2014 hodnotiť ako úspešný. Hlavné zámery asociácie sa podarilo 

naplniť. Aktivity SAF vzbudili primeranú pozornosť a záujem členskej základne.  

 

Hospodárenie SAF bolo v roku 2014 deficitné – rozdiel príjmov a výdavkov činí 6.548,70 

EUR. Celkové príjmy asociácie za rok 2014 boli plánované vo výške 51.000,- EUR a skutočnosť 

dosiahla výšku 46 370,38 EUR. Najvyššiu položku príjmu predstavujú členské príspevky vo výške 

27.440,- EURbez zvýšenia členských príspevkov.  

Celkové výdavky za rok 2014 boli plánované vo výške 51.000,- EUR a v skutočnosti 

dosiahli výšku 52.919,08 EUR. Najvyššiu položku okrem miezd predstavujú výdavky na odborné 

http://www.asocfin.sk/
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podujatia a na vydávanie bezplatného časopisu Finančný manažér, ktorý sa pomerne výrazne 

presadil v odbornej verejnosti.  

 

Obsahové zameranie činnosti SAF v roku 2015 

 

1. Význam a úlohy treasury v podnikoch – január 2015 

2. Junckerov investičný pán pre Európu – dopady na Slovensko – január 2015 

3. Aktuálne otázky daňovej legislatívy s dôrazom na novely platné pre rok 2015, návrh 

legislatívnych zmien v roku 2015 -  Brainstorming za účasti členov Komisie SAF, 

pracovníkov MF SR daňovej sekcii Finančného riaditeľstva SR k vybraným daňovým 

otázkam – február 2015 

4. Kontinuálne zvyšovanie efektivity a znižovanie nákladov v podnikoch – optimalizácia 

procesov  s využitím metód a modelov  - SAF a IBM apríl 2015 

5. Zmeny v účtovníctve a účtovnom výkazníctve v roku 2015 – február 2015 

6. Vývoj ekonomiky Slovenska, menová politika ECB na podporu ekonomického rastu – 

guvernér NBS – rokovanie na východe Slovenska jún 2015  

7. Aktuálne zmeny v podnikateľskom prostredí s aspektom na zníženie podnikateľského 

rizika -   nástroje na prevenciu proti podvodom, registre (exekúcií, insolvenčný register, 

spotrebiteľských úverov,...)  - jún 2015 

8. Dobrá zmluva, zníženie finančného rizika – typy úverových a leasingových zmlúv, ako 

predísť problémom - apríl 2015 

9. Kurzové riziká sú opäť témou – ako sa im brániť  

10. Možnosti financovania malých a stredných podnikov zdroje zo štrukturálnych fondov 

EU. Seminár v spolupráci s Slovak Business Agency   

11. XIII. ročník konferencie Finančné riadenie podnikov    Október 2015  

12. Medzinárodné vzdelávanie podnikových finančníkov v oblasti Treasury – spolupráca 

s ACT  

13. Stále zastúpenie EACT v Bruseli  - komunikácia  v oblasti legislatívy v oboch smeroch    

 
Dovoľte mi vyjadriť na záver presvedčenie, že spolu s Vami, členmi SAF sa nám podarí tieto ciele na rok 

2015 i naplniť. 

 

Bratislava, VZ 14.4.2015 
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S  P  R  Á  V  A 

 

Rady starších Slovenskej asociácie podnikových finančníkov za rok 2014 

 

 

Rada starších pracovala od svojho zvolania na valnom zhromaždení 9. 4. 2014 v zložení : 

Predseda:   Miloslava Zelmanová 

Členovia:   Roman Dvorčák, Karol Vlachynský,  František Sieklik,  Jana Šnircová,                     

Božena Hrvolová 

 

Činnosť Rady starších SA F sa v súlade s platnými Stanovami asociácie sústredila  hlavne na 

podporu aktivít  vyplývajúcich  z  „Plánu hlavných úloh SAF schválených na rok 2014“,  ktoré boli 

priebežne  počas  roku  realizované Správnou radou a jednotlivými pracovnými komisiami. 

Podrobné hodnotenia aktivít SAF za rok 2014 uvádza správa prezidenta Správnej rady. 

 

Členovia Rady starších  pravidelne jednak aktívnou účasťou na zasadnutiach Správnej rady 

alebo písomnou formou prezentovali svoje návrhy a podnety k realizovaným aktivitám asociácie 

v priebehu roku 2014. Svoje  dlhoročné poznatky a skúsenosti nadobudnuté v ekonomickej praxi, či 

už priamo v podnikoch alebo  v oblasti vedecko – výskumnej, prezentovali priamo na odborných 

seminároch a tiež prostredníctvom odborných článkov uverejňovaných v časopise Finančný 

manažér. Aktivity Rady starších boli zamerané obdobne ako aj v minulých rokoch na efektívnu 

spoluprácu so zástupcami členskej základne, predstaviteľmi hospodárskej praxe, bankami a hlavne 

univerzitami. Výsledkom vzájomnej aktívnej  spolupráce boli aj v roku 2014 zorganizované aktivity 

SAF za účasti zástupcov MF SR a MPSVR SR, Prognostického ústavu SAV a iných inštitúcií k 

vybraným témam  z oblasti daňovej a colnej politiky,  účtovníctva a daňových zákonov, aktualizácie 

európskej legislatívy a pod.  

 

Rada starších vysoko oceňuje aktívnu spoluprácu s medzinárodnými štruktúrami Európskej 

asociácie podnikových finančníkov  (EACT), ktorú rozvíja Správna rada SAF, hlavne osobnou 

angažovanosťou prezidenta asociácie p. Andreja Révaya; o zameraní a aktivitách EACT sa mohla 

členská základňa dozvedieť aj v úvodníku prvého čísla nášho časopisu v tomto roku. 

 

Významnou  aktivitou SAF býva každoročne konferencia Finančné riadenie podnikov. 

Tá minuloročná vstúpila do povedomia verejnosti vysoko hodnoteným odborným obsahom 

s úvodným prejavom pána Kisku, prezidenta SR. 
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Jednotlivé akcie SAF realizované v roku 2014 boli zabezpečované v úzkej spolupráci členov 

Správnej rady,  ako aj Rady starších, pričom treba zvlášť vyzdvihnúť  osobnú aktivitu členov týchto 

orgánov SAF smerujúcu k trvalému  prehlbovaniu a skvalitňovaniu služieb pre členskú základňu;  

aktívna účasť   v odborných komisiách, výboroch pre financie, rozpočet a menu, v pracovných 

komisiách IGTA (International group of treasurer associations) a ECTA  atď.   

 

Pri hodnotení činnosti Rady starších SAF za rok 2014 treba vyzdvihnúť udržovanie úzkej  

spolupráce a vzájomných kontaktov  s bankami a univerzitami, menovite s Ekonomickou 

univerzitou Bratislava a Ekonomickou fakultou UMB Banská Bystrica.  Nemenej významná je aj 

aktívna spolupráca s CECGA (Stredoeurópska asociácia správy a riadenia spoločností) či už na 

konferenciách, seminároch, ako aj aktívnej participácii na publikovaní časopisu Finančný manažér 

od roku 2009. 

 

Po prerokovaní Správy o činnosti SAF za rok 2014, ktorá je  vyhodnotením  aktivít za 

uplynulý  rok a v  ktorej sú  vytýčené Hlavné smery aktivít pre rok 2015 možno konštatovať, že 

Správa  je v súlade do stanovenými zámermi SAF, úlohy a zámery sú konštruktívne a korešpondujú 

s celkovým zameraním SAF, ktorým  je naďalej trvalé skvalitňovanie finančného  riadenia 

podnikov vrátane zvyšovania transparentnosti,  s akcentom na rozšírenie a upevnenie  členskej 

základne. 

 

 

Bratislava,  VZ 14. apríl 2015                                      Ing. Miloslava Zelmanová 

                                                                                            Predseda RS SAF 
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Správa o hospodárení SAF za rok 2014 

 
Celkové príjmy asociácie za rok 2014 boli plánované vo výške 51.000,- EUR a skutočnosť 

dosiahla výšku 46.370,38 EUR, čo predstavuje 90,92% z plánovaných príjmov. Nenaplnenie 

príjmov bolo zapríčinené tým, že sme mali nižšie príjmy z organizovania platených odborných 

podujatí (hlavne konferencia FRP) a príjmov z reklamy.   

 Najvyššiu položku príjmu predstavujú členské príspevky vo výške 27.440,- EUR, čo sa 

dosiahlo získaním nových členov a bez zvýšenia členských príspevkov.  

Celkové výdavky za rok 2014 boli plánované vo výške 50.000,- EUR a v skutočnosti 

dosiahli výšku 52.919,08 EUR, čo predstavuje 103,76% z plánovaných výdavkov. Najvyššie 

prekročenie plánovaných výdavkov je v položke prevádzková réžia, kde sa prejavili neplánované 

výdavky na účasť členov Správnej rady na Stredoeurópskej konferencii asociácií podnikových 

finančníkov v Portoroži a tiež účasť na konferencii EuroFinance v Budapešti (pripomíname, že 

EuroFinance je našim členom a v rámci členského prispelo na našu činnosť sumou 2700 EUR). 

Prekročenie výdavkov na mzdy bolo spôsobené nesprávnym odhadom odvodov za dohodárov. 

Odvody sa zvýšili na úroveň odvodov z miezd. Treba tiež pripomenúť, že viacero odborných aktivít 

sme uskutočnili bezplatne.   

Príjmy nám teda klesli oproti plánu o (o 9,08% a výdavky narásli o tiež o 3,76%. 

Hospodárenie SAF bolo teda v roku 2014 deficitné – rozdiel príjmov a výdavkov bol schodok vo 

výške 6.548,70 EUR. Tento schodok je vykrytý úsporami minulých období, ktoré nám poklesli 

z 58.760,64 EUR k 31.12.2013 na stav 52.211,94 EUR k 31.12.2014. Napriek deficitnému 

hospodáreniu nám vznikla daňová povinnosť a za rok 2014 sme odviedli daň z príjmu vo výške 

30,88 EUR. 

Všetok dlhodobý hmotný majetok asociácie bol v roku 2011 odpísaný a doteraz nebol 

zakúpený žiadny nový majetok.  

K 31.12.2014 nemala Slovenská asociácia podnikových finančníkov voči iným 

organizáciám žiadne záväzky a ani neuhradené pohľadávky. 

Správna rada na zasadaní 10.3. 2015, schválila účtovnú závierku  SAF  k 31.12.2014,  

schválila daňové priznanie  SAF za r. 2014 (daň na úhradu 30,88 EUR), čerpanie rozpočtu za rok 

2014 a návrh rozpočtu  na rok 2015.  

Kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva SAF za rok 2014 vykonali členovia revíznej 

komisie  Ing. Želmíra Micheľová, Ing. Jana Marková a Ing. Oľga Dzurková dňa 5.3.2015. 

 

Bratislava, VZ 14. Apríla 2015     

 

 

Eduard Hozlár, tajomník SAF 
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Rozpočet na rok 2015 

   

    

riadok výkazu PRIJMY 

Plnenie 

31.12.2014 Plán 2015 

2 majetok bankové úroky 658,95 700,00 

3 dary a príspevky dary na činnosť, príspevky na FM 2 498,00 3 000,00 

4 členské prísp. členské príspevky 27 440,00 29 000,00 

5 podiel zapl. dane 2% príjem 2% z daní 5 315,06 7 000,00 

9 organizovanie podujatí odborné podujatia, semináre 4 485,00 6 000,00 

10 dotácie dotácie na aktivity cez projekty 0,00 500,00 

12 predaj majetku   0,00   

13 poskytovanie služieb služby (Ecopress) a reklama FM 5 530,39 10 000,00 

15 ostatné ostatné (EACT,  vratky) 442,98 500,00 

16 príjmy celkom spolu 46 370,38 56 700,00 

   

  

  VYDAJE 

Plnenie 

31.12.2014   

17 zásoby kanc.potreby 720,62 800,00 

18 služby služby (nájomné, poplatky, projekt CEF) 2 005,53 2 000,00 

19 mzdy Mzdy  16 379,54 26 100,00 

 z toho platby do poist. 

fondov odvody soc. poisťovňa 2 975,42 5 200,00 

20 dary a prísp. Iným subj. poskytnuté dary a príspevky 3 293,48 1 000,00 

21 prevádzková réžia prev. réžia SR, DR, kancelária 9 349,16 8 000,00 

22 splátky úvorov a pôžičiek splátky úverov  0,00   

23 sociálny fond soc fond 0,00   

24 ostatné   21 080,75 18 850,00 

  

časopis Finančný manažér (tlač, 

distribúcia) 4 685,66 4 500,00 

  semináre, odborné podujatia 9 015,93 9 000,00 

  FRP a sprievodná akcia, EACT 7 013,88 5 300,00 

  daň z úrokov a príjmu 365,28 50,00 

24 výdavky celkom spolu 52 829,08 56 700,00 

25 rozdiel príjmov a výdav. príjmy spolu - výdaje spolu -6 458,70 0,00 

26 Daň z P za rok 2014   30,88   

 

Stav bankových účtov (EUR) k 1.1.2015   

 

Bežný účet vo VÚB 21 853,94   

 

Termínovaný účet v J&T banke 30 000,00   

 

Pokladňa  EUR  358,00   

 

Spolu 52 211,94   

Schválené na zasadnutí Správnej rady dňa 10. 3. 2015 
  Schválené na Valnom zhromaždení  dňa 14. 4. 2015 s pripomienkami 
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U z n e s e n i e  

z  riadneho valného zhromaždenia Slovenskej asociácie podnikových finančníkov 

konaného dňa 14. 4. 2015 v priestoroch Kongresovej sály VÚB v Bratislave 

 

 

Riadne valné zhromaždenie Slovenskej asociácie podnikových finančníkov prijíma nasledovné 

uznesenie: 

 

1. berie na vedomie 

 

- Správu o činnosti asociácie za rok 2014 a Zameranie aktivít SAF na rok 2015 

- vzdanie sa funkcie Ing. Pavla Bera ako člena Správnej rady z osobných dôvodov 

 

2. schvaľuje 

- Správu o hospodárení v roku 2014 a návrh rozpočtu na rok 2015 

- Správu revíznej komisie za rok 2014 

- usporiadanie 13. ročníka konferencie Finančné riadenie podnikov v roku 2015 

- správu volebnej komisie o voľbe člena Správnej rady. Volebná komisia v zložení I. Griačová, F. 

Sieklik a D. Purgel vyhlásila, že počtom hlasov 19 bol za člena Správnej rady na dubu 3 roky 

zvolený Ing. Marian Bódi. Správna rada bude pracovať v zložení: Andrej Révay, Miroslav 

Galamboč, Viera Bakošová, Miroslav Bielčik, Peter Daniel, Iveta Griačová a Marian Bódi. 

 

3. ukladá 

 

- Správnej rade SAF zabezpečiť v roku 2015 plnenie plánu činnosti konkretizovanú v Zameraní 

aktivít SAF na rok 2015. 

- Správnej rade SAF aby v priebehu mesiaca júl vyhodnotila príjmy a výdavky  

k 30. 6. 2015. V prípade, ak by bolo zrejmé, že príjmy v plánovanej výške nebudú dosiahnuté, 

navrhujeme správnej rade prehodnotiť výšku výdavkov pre druhý polrok v spolupráci s revíznou 

komisiou. 

 

Valné zhromaždenie počtom hlasov 19 tento návrh uznesení schválilo. 

 

Bratislava, VZ  14. apríla 2015  

 

Miroslav Galamboš 

predseda VZ 

 


