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Článok 1
ÚVODNÉ USTANOVENIA

1. Táto smernica upravuje postup pracovníkov SLA a osôb poverených s nakladaním
s finančnými dokladmi pre SLA a predstavuje jednotný súbor úkonov potrebných
k zabezpečeniu realizácie úhrad v reálnom čase a s minimálnym rizikom pochybenia.
2. SLA ako národný športový zväz je prijímateľom príspevku uznanému športu z rozpočtu
MŠVVaŠ SR, je prijímateľom prostriedkov z ročného rozdelenia výnosov FIS a vytvára svojou
športovou a propagačnou činnosťou vlastné príjmy.
Článok 2
PRÍJEM ÚČTOVNÝCH DOKLADOV

1. Všetky finančné a majetkové doklady SLA musia byť doručené na sídlo organizácie, Karpatská
15, 058 01 Poprad. Elektronická adresa SLA používaná pre proces riadenia finančných tokov
a úhrad je financie@slovak-ski.sk.
2. Doklady, ktoré sú doručené na sekretariát SLA (osobne, poštou), sú zaevidované v knihe
došlej korešpondencie na sekretariáte.
Článok 3
KOLOBEH ÚČTOVNÝCH DOKLADOV A REALIZÁCIA ÚHRAD

1. Proces kolobehu dokladov a práce s nimi uvedený v nasledujúcich odsekoch článku 2 je
uvažovaný a predpokladá vykonávanie týchto úkonov na pravidelnej týždennej báze
v opakujúcom sa režime (týždenné rolovanie).
PROCES TOKU DOKLADOV A REALIZÁCIE PLATIEB
Scan a originál poštou
Úsek #1

Úsek #2
Úsek #3

Úsek #6
Úsek #7

Každý pondelok
a utorok o 15:00

½ utorok - streda - ½ štvrtok

Každý štvrtok do 12:00

Identifikácia
dokladu úsekom
a určenie zdroja
úhrady

Týždenný kumulatívny
prehľad prijatých
finančných dokladov
s vyznačením schválenia
úhrad a ich zdrojov
zo strany úseku

Týždenný kumulatívny
prehľad prijatých
finančných dokladov
Fa #1
Fa #2
Fa #3
Doklad #1
Doklad #2

Týždenný kolobeh

Nositeľ prvku systému: -------- úsek --------- sekretariát

Každý pondelok,
a utorok
Príkaz
na úhrady

Realizácia
úhrad
úsekom a
sekretariátom

2. Pokiaľ nie je určené špeciálnym nariadením inak, všetky doručené doklady sú po dobu
prvých dvoch dní pracovného týždňa (pondelok, utorok) zaevidované do digitálneho
prostredia na zdieľanom disku SLA a to do utorka do 15.00 hod. k tomu povereným
príslušným pracovníkom sekretariátu.
3. K evidencii týchto dokladov v digitálnom prostredí sa používa datový procesor MS Excel
pod názvom Kumulatívny prehľad finančných dokladov (KPFD). Každá jedna
rozpočtová kapitola SLA má svoj vlastný KPFD. Okrem pracovníkov sekretariátu
a účtovníčky, má prístup do tohto prostredia každý jeden predseda odborného úseku, resp.
osoba ním poverená (doloží na sekretariát SLA poverenie odborného úseku), ktorej je
vydané prihlasovacie meno a heslo. Úlohou tejto osoby je identifikovať evidované doklady
v súlade s plánom výdavkov odborného úseku/rozpočtovej kapitoly.

4. Po prihlásení jednotlivca do prostredia SLA/www.gmail.com, poverená osoba klikne vo
svojom gmail-konte na záložku „Disk“

a vstúpi do prostredia Oddelenia financií SLA a vyhľadá KPFD svojho odborného úseku.

5. Po otvorení nástroja KPFD svojho úseku sa zobrazí celkový zoznam evidovaných dokladov
úseku/kapitoly.

6. V nasledujúcom kroku poverená osoba z úseku identifikuje každý jeden doklad a vytvára si
tak platobnú frontu úseku. Túto činnosť musí poverená osoba vykonať v období streda až
štvrtok, bez výnimky!!!
V platobnej fronte svojho odborného úseku označuje nasledovné položky/údaje:


Schvaľujem/Neschvaľujem (povinný údaj) – vybrať z ponuky S/N príslušné
písmeno, ktorého význam označuje súhlas k úhrade uvedeného dokladu, alebo
nesúhlas.

V prípade, že osoba poverená schvaľovaním za úsek nesúhlasí s úhradou, je povinná vydať
pokyn pracovníkovi Sekretariátu, aby predmetný doklad dodávateľovi neodkladne vrátil
s uvedením dôvodu neschválenia a vrátenia.


Mandát platby (povinný údaj) – uviesť do kolonky stručne na základe akého
mandátu SLA úhrádza uvedený doklad (zmluva, schválená objednávka, vyplýva zo
Stanov, vyplýva z interného predpisu). V prípade špecifického uznesenia uviesť číslo
uznesenia.



Schválená suma (povinný údaj) – uviesť sumu v danej mene v akej výške bude
daný doklad uhradený.



Zdroje (povinný údaj) – špecifikovať, či úhrada bude vykonaná zo štátnych
prostriedkov úseku/kapitoly (príspevok uznanému športu MŠVVaŠ), alebo z vlastných

zdrojov úseku/kapitoly. Pred vyznačením úhrady zo štátnych zdrojov vždy
kontrolovať či daný typ úhrady je oprávneným výdavkom príspevku uznanému športu
(viz článok 5).


Kapitola (povinný údaj) – špecifikovať z akej rozpočtovej kapitoly štátnych
prostriedkov bude daná úhrada účtovaná. Pred vyznačením úhrady zo štátnych
zdrojov vždy kontrolovať či daný typ úhrady je oprávneným výdavkom príspevku
uznanému športu (viz dole nižšie)



Poznámka (nepovinný údaj) – priestor pre doplňujúce informácie dôležitého
významu

Bez vyznačenia všetkých povinných údajov nie je možné doklad odovzdať na schválenie
kontrolórovi SLA a tým pádom doklad v procese „stojí a nepostupuje“!!!!
7. V druhej polovici týždňa (štvrtok, piatok) schvaľuje identifikované a schválené účtovné
doklady odborným úsekom SLA kontrolór SLA. Kontrolór SLA ku každému jednému
dokladu uvedie status „schválený“ alebo „neschválený“. V prípade neschváleného
účtovného dokladu uvedie kontrolór SLA do Poznámky kontrolóra nedostatky, o ktorých
musí predseda odborného úseku, resp. osoba ním poverená infromovať dodávateľa plnenia
a žiadať o nápravu. Takýto doklad je v procese zastavený a ďalej nepostupuje, prechádza do
ďalšieho "schvaľovacieho týždňa", až do odstránenia uvedených nedostatkov.
8. V nasledujúci pondelok a utorok (nasledovný týždeň) realizuje úhrady finančných
dokladov účtovníčka SLA na základe informácií uložených v KPFD, a to jedine doklady, ktoré
majú dvojité schválenie, tj. úsekom aj kontrolórom.
SYSTÉM RIADENIA A KONTROLY ČERPANIA ÚSEKOVÝCH PROSTRIEDKOV ASOCIÁCIE
Ročný plán
činnosti úseku
Ročný plán
výdavkov úseku
Rozpočet
úseku

Štrukturálne
rozdelenie
zdrojov SLA
(Rozpočet)

Matrica
oprávnených
výdavkov
z príspevku
uznanému športu

Čerpanie
prostriedkov
úsekom

Identifikácia
dokladu úsekom
a určenie zdroja
úhrady

-Kontrolór SLAKontrola
oprávnenosti,
hospodárnosti
a efektívnosti
výdavku

Týždenný kumulatívny
prehľad prijatých
finančných dokladov

Platobný príkaz vlastné zdroje
Mesačný prehľad
stavu vlastných
zdrojov úseku

Nie

Úhrada
zo
štátnych
zdrojov

Platobný príkaz štátne zdroje
Áno

Report bilancie
čerpania
štátnych zdrojov

Tvorba dokladov, objednávok a faktúr
Fa #1
Doklad #1
Fa #2

Fa #3

Doklad #2
Doklad #3

Mesačný prehľad
stavu štátnych
zdrojov úseku

P-SLA
zasadanie

Pravidelná priebežná spätná kontrola voči rozpočtu úseku
Nositeľ prvku systému: -------- úsek --------- sekretariát ---------- predsedníctvo ------------- kontrolór

Uznesenie
k náprave
nežiadúceho
odchýlenia

Článok 4
MECHANIZMUS ÚHRADY DPH

Pre SLA sú platné určité špecifické ustanovenia týkajúce sa úhrad DPH. Predovšetkým je to
povinnosť odviesť štátu DPH za nákup tovaru a služieb v zahraničí. Z toho dôvodu je mechanizmus
úhrady DPH nastavený nasledovne:
1. Na Se-SLA je doručená faktúra/zálohová faktúra od zahraničného dodávateľa, ktorá napĺňa
povinnosť odviesť štátu SR daň z pridanej hodnoty (nákup tovaru, špecifickej služby, a
pod…).
2. Pracovník Odd. financií SLA zakladá v KPFD riadok s popisom platby “text” pre dodávateľa
služby a s poznámkou “netto suma”.
3. Pracovník Odd. financií SLA zakladá v KPFD následný riadok s popisom platby “20%DPH –
text” (s hodnotou 0,2 * netto suma) a s poznámkou “presun na DPH účet 756”.
4. Vykonávateľ úhrady uhrádza po schválení úsekom a kontrolórom úhradu z riadku netto
dodávateľovi služby.
5. Vykonávateľ úhrady uhrádza po schválení úsekom a kontrolórom úhradu z riadku DPH na
účet SLA 756.
6. Po ukončení mesiaca sa vykoná krížová kontrola medzi zoznamom zahraničných faktúr za
daný mesiac a vykonanými presunmi DPH z týchto faktúr na účet 756. Podmienkou je
existencia finálnej faktúry, nie zálohovej faktúry.
7. Následne sa vykoná jedna zberná úhrada DPH za daný mesiac v mene SLA z účtu 756 v
prospech štátu.
Príklad:
Faktúra 3122017 Berdax Kombinezy skokove 970,00 EUR S objednávka 970,00
Faktúra 3122017 Berdax

20%DPH 194,00 EUR S objednávka 194,00
Kombinezy skokove

dodat preberaci
protokol
dodat preberaci
S
protokol
S

netto suma
presun na
DPH účet 756

Článok 5
OPRÁVNENÉ VÝDAVKY Z PRÍSPEVKU UZNANÉMU ŠPORTU

Usmernenie Sekcie štátnej starostlivosti o šport MŠVVaŠ a odboru HKŠ SR k použitiu
bežných transferov, poskytnutých z rozpočtu Ministerstva školstva Slovenskej republiky
na realizáciu Národného programu rozvoja športu v SR
Prostriedky štátneho rozpočtu, poskytnuté Ministerstvom školstva SR prostredníctvom sekcie štátnej
starostlivosti o šport na plnenie úloh v oblasti športu formou bežných transferov, môžu byť použité
na základe zmluvy o poskytnutí príspevku uznanému športu alebo dotácie ako aj všetkých ďalších
zmlúv a jej dodatkov, uzavretých medzi MŠVVaŠ SR a SLA len v danom kalendárnom roku (ďalej len
„zmluva“), a to len na nasledovné účely:
1. Podprogram - Štátna športová reprezentácia
Oprávnené náklady na účel športovej reprezentácie podľa § 29 ods. 2 a 4 Zákona o športe sa
považujú výdavky, na
a) zabezpečenie športovej prípravy a účasť športových reprezentantov a realizačných tímov vo
všetkých vekových kategóriách na významných súťažiach podľa § 3 písm. h) Zákona o športe,
b) zabezpečenie športovej prípravy športových reprezentantov zahŕňa výdavky na
1. tréningový proces, sústredenia, výcvikové tábory a prípravné stretnutia športových
reprezentantov,
2. nájomné a prevádzku športovej infraštruktúry,
3. pitný režim a doplnky výživy,
4. zdravotné poistenie,
5. funkčné vyšetrenia a lekárske vyšetrenia,
6. diagnostiku,
7. regeneráciu a rehabilitáciu,
8. športové oblečenie, náradie a iné materiálne vybavenie nevyhnutne potrebné a zabezpečenie
športovej prípravy športového reprezentanta,
9. dobrovoľníctvo v športe,
10. osobné náklady trénerov, inštruktorov športu, realizačného tímu vrátane výdavkov na
zabezpečenie zákonných nárokov vyplývajúcich z ich pracovno-právneho vzťahu alebo zmluvne
dohodnuté externé zabezpečenie trénerov, inštruktorov športu a realizačného tímu,
11. ocenenie a odmeny športovej reprezentácie,
12. dopingovú kontrolu,
13. zabezpečenie tréningového partnera,
14. poplatky za účasť na významných súťažiach,
15. prepravu športového náradia a materiálu,
16. cestovné náhrady športovcov reprezentantov a realizačného tímu do výšky určenej zákonom č.
283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov,
17. výdavky na organizovanie reprezentačných podujatí, stretnutí a zápasov na území Slovenskej
republiky.
2. Podprogram - Účelový príspevok TOP tím
Oprávnenými nákladmi použitia Príspevku športovcom zaradených do zoznamu športovcov top tímu
sú výdavky nevyhnutne potrebné na zabezpečenie prípravy športového reprezentanta a
talentovaného športovca a ich účasti na významnej súťaži podľa plánu športovej prípravy športovca
top tímu, ktorými sú náklady na:

a) zabezpečenie tréningového procesu,
b) zabezpečenie sústredení a výcvikových táborov,
c) nájom športovej infraštruktúry,
d) účasť na prípravných pretekoch, stretnutiach a významných súťažiach v Slovenskej republike a v
zahraničí,
e) pitný režim, vitamíny a potravinové doplnky výživy,
f) poistenie liečebných nákladov,
g) funkčné vyšetrenia a lekárske vyšetrenia,
h) diagnostiku,
i) regeneráciu a rehabilitáciu,
j) dopingovú kontrolu,
k) športové oblečenie,
l) športové náradie, športové náčinie a iné materiálne vybavenie neinvestičného charakteru, ktoré
bude používať výhradne športovec,
m) osobné náklady športových odborníkov vrátane výdavkov na zabezpečenie zákonných nárokov
vyplývajúcich z ich pracovno-právneho vzťahu alebo zmluvne dohodnuté externé zabezpečenie
športových odborníkov,
n) zabezpečenie tréningového partnera,
o) prepravu športového materiálu a náčinia,
p) cestovné náhrady športovcov a realizačného tímu do výšky určenej zákonom č. 283/2002 Z. z. o
cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
3. Podprogram – Šport mládeže (kluby)
Za výdavky na úhradu oprávnených nákladov na účel športu mládeže s príslušnosťou k Prijímateľovi
sa považujú náklady na
a) prenájom a prevádzku športovej infraštruktúry,
b) nákup športového oblečenia, náradia a materiálu,
c) osobné náklady trénerov a inštruktorov športu vrátane výdavkov na zabezpečenie zákonných
nárokov vyplývajúcich z ich pracovno-právneho vzťahu alebo zmluvne dohodnuté externé
zabezpečenie trénerov a inštruktorov športu,
d) tréningový proces, sústredenia, výcvikové tábory,
e) funkčné vyšetrenie a lekárske vyšetrenie,
f) diagnostiku,
g) regeneráciu a rehabilitáciu,
h) prepravu športového materiálu a náčinia,
i) výdavky na účasť na súťažiach okrem štartovného hradeného priamo Prijímateľovi,
j) organizovanie mládežníckych športových podujatí, stretnutí, zápasov a súťaží na území Slovenskej
republiky,
k) dopingovú kontrolu,
l) cestovné poistenie.
4. Podprogram – Talentovaná mládež
Za výdavky na oprávnené náklady na účel rozvoja talentovaných športovcov sa považujú výdavky
vynaložené na športovcov v zmysle § 4 ods. 5 Zákona o športe, ktorými sú výdavky na zabezpečenie
športovej prípravy a účasti športových reprezentantov a realizačných tímov v mládežníckych
vekových kategóriách na významných súťažiach podľa § 3 písm. h) Zákona o športe, v tom výdavky na
1. tréningový proces, sústredenia, výcvikové tábory a prípravné stretnutia,
2. prenájom a prevádzku športovej infraštruktúry,

3. pitný režim a doplnky výživy,
4. zdravotné poistenie,
5. funkčné vyšetrenia a lekárske vyšetrenia,
6. diagnostiku,
7. regeneráciu a rehabilitáciu,
8. športové oblečenie, náradie a materiál,
9. osobné náklady trénerov a inštruktorov športu vrátane výdavkov na zabezpečenie zákonných
nárokov vyplývajúcich z ich pracovno-právneho vzťahu alebo zmluvne dohodnuté externé
zabezpečenie trénerov a inštruktorov športu,
10. dopingovú kontrolu,
11. cestovné poistenie športovcov,
12. zabezpečenie tréningového partnera,
13. poplatky za účasť na súťažiach,
14. prepravu športového náradia a materiálu,
15. dobrovoľníctvo v športe,
16. organizovanie športových podujatí, stretnutí, zápasov a súťaží na území Slovenskej republiky,
17. cestovné náhrady do výšky určenej zákonom č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení
neskorších predpisov.
5. Podprogram – Rozvoj športu (športová činnosť všeobecne)
Za oprávnené náklady na ostatnú športovú činnosť sa považujú výdavky na
a) organizovanie súťaží, športových podujatí a súvisiacich aktivít spojené s organizovaním súťaží,
športových podujatí a súvisiacich aktivít v oblasti športu v Slovenskej republike, na
1. ubytovanie,
2. stravu,
3. dopravu,
4. nájom športovej infraštruktúry,
5. nájom športových zariadení,
6. nájom techniky,
7. dopingovú kontrolu,
8. osobné náklady rozhodcov a organizátorov súťaží a podujatí vrátane výdavkov na zabezpečenie
zákonných nárokov vyplývajúcich z ich pracovnoprávneho vzťahu alebo zmluvne dohodnuté externé
zabezpečenie rozhodcov a organizátorov súťaží a podujatí,
9. nákup vecných cien pre športovcov,
10. poistenie podujatia,
11. poplatok za organizovanie podujatia,
12. propagáciu podujatia okrem výdavkov súvisiacich s propagáciou komerčných partnerov,
13. technické zabezpečenie podujatia, 14. zdravotné zabezpečenie podujatia,
15. strážnu službu,
16. požiarnu službu,
17. vodnú záchrannú službu,
18. dobrovoľníctvo v športe,
19. zabezpečenie online prenosu, ak takáto povinnosť je stanovená v súťažných predpisoch určených
medzinárodnou organizáciou,
20. cestovné náhrady do výšky určenej zákonom č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení
neskorších predpisov,
b) organizovanie majstrovstiev sveta, majstrovstiev Európy, svetového pohára a európskeho pohára a
kvalifikácie na ne a organizovanie tradičných športových podujatí aspoň celoštátneho významu v
Slovenskej republike, v tom výdavky na

1. ubytovanie,
2. stravu,
3. dopravu,
4. nájom priestorov, zariadení a techniky,
5. dopingovú kontrolu,
6. športové náradie, športové náčinie a iné materiálne vybavenie neinvestičného charakteru,
7. účasť pozorovateľov, prípadne delegátov, ak ju pravidlá súťaže vyžadujú,
8. osobné náklady rozhodcov a organizátorov súťaží a podujatí vrátane výdavkov na zabezpečenie
zákonných nárokov vyplývajúcich z ich pracovnoprávneho vzťahu alebo zmluvne dohodnuté externé
zabezpečenie rozhodcov a organizátorov súťaží a podujatí,
9. poistenie podujatia,
10. poplatok za organizovanie podujatia,
11. propagáciu podujatia okrem výdavkov súvisiacich s propagáciou komerčných partnerov,
12. tlmočnícke a prekladateľské služby,
13. technické zabezpečenie,
14. zdravotné zabezpečenie podujatia,
15. strážnu službu,
16. požiarnu službu,
17. vodnú záchrannú službu,
18. dobrovoľníctvo v športe,
19. zabezpečenie online prenosu, ak takáto povinnosť je stanovená v súťažných predpisoch určených
medzinárodnou organizáciou, 20. cestovné náhrady do výšky určenej zákonom č. 283/2002 Z. z. o
cestovných náhradách v znení neskorších predpisov,
c) vzdelávanie športových odborníkov,
d) členské príspevky vyplývajúce z povinného členstva v tuzemskej alebo zahraničnej právnickej
osobe zriadenej na účel športovej činnosti v danom športe,
e) poplatky medzinárodným organizáciám a účasť na zasadnutiach ich orgánov,
f) školenia a semináre športovcov a športových odborníkov,
g) vydávanie odborných periodických publikácií alebo neperiodických publikácií,
h) športové náradie, športové náčinie a iné materiálne vybavenie,
i) opravu a údržbu športového náradia a športového náčinia,
j) vykonávanie aktivít, ktoré propagujú šport ako súčasť zdravého životného štýlu a zvyšujú jeho
úroveň na území Slovenskej republiky,
k) kongresy, konferencie a odborné semináre,
l) uchovávanie a propagáciu historických materiálov a hodnôt v športe.
6. Podprogram – Správa a prevádzka
Výdavky na správu a prevádzku sú úhrady nákladov spojených so všeobecnou prevádzkou, ktorými sú
náklady na
a) nájomné a prevádzku kancelárskych priestorov,
b) energie spotrebované v kancelárskych priestoroch, ako sú voda, plyn, elektrická energia,
c) poštové služby,
d) telekomunikačné služby,
e) nákup výpočtovej a telekomunikačnej techniky,
f) nákup kancelárskeho zariadenia,
g) nákup kancelárskych potrieb,
h) opravu a údržbu kancelárskych zariadení,
i) nájom a prenájom skladových priestorov, skladového zariadenia, výpočtovej techniky a
telekomunikačnej techniky,
j) nákup softvéru a príslušné licencie,
k) prevádzku, opravy a údržbu služobných motorových vozidiel Prijímateľa, v tom:

i) povinné zmluvné poistenie,
ii) havarijné poistenie,
iii) nákup pohonných hmôt,
iv) diaľničné známky,
v) opravy a údržba,
vi) monitoring,
l) bankové poplatky,
m) vedenie účtovníctva,
n) vedenie agendy personalistiky a miezd,
o) audítorské služby,
p) právne služby,
q) osobné náklady administratívnych zamestnancov, vrátane výdavkov na zabezpečenie zákonných
nárokov vyplývajúcich z ich pracovno-právneho vzťahu,
r) výdavky spojené so zasadnutiami orgánov a komisií na území Slovenskej republiky,
s) cestovné náhrady osôb vyslaných na pracovnú cestu Prijímateľom do výšky určenej zákonom č.
283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov,
t) prevádzku hospodársko-správnych pracovísk Prijímateľa a osobné náklady ich zamestnancov,
u) vytvorenie a prevádzku webového sídla Prijímateľa,
v) výrobu reportáží, šotov a propagačných videí, ich postprodukciu, komentáre, strih,
w) nákup novín, časopisov a odbornej literatúry,
x) poistenie majetku Prijímateľa,
y) zabezpečenie tlačových konferencií.
Článok 6
NEOPRÁVNENÉ VÝDAVKY Z PRÍSPEVKU UZNANÉMU ŠPORTU

1. Výdavky, ktoré vznikli pred alebo po plánovanom období zabezpečovania aktivít uvedených
v žiadosti.
2. Výdavky, ktoré nesúvisia so zabezpečením aktivít uvedených v žiadosti o úhradu.
3. Výdavky nad a mimo rozsah uvedený v článku 4.
4. Kapitálové výdavky, pokiaľ nie sú súčasťou zmluvy o poskytnutí dotácie.
5. Výdavky bez priameho vzťahu k športu.
6. DPH, ak je nárokovateľná na akékoľvek vrátenie nejakým spôsobom.
7. Úroky z úverov a pôžičiek.
8. Finančný lízing.
9. Výdavky na správne spory, snakčné poplatky, súdne poplatky, penále a pokuty.

Článok 7
PRINCÍPY VYNALOŽENIA OPRÁVNENÝCH VÝDAVKOV

1. Hospodárnosť – minimalizácia výdavkov pri rešpektovaní účelu (nákup v dobrej cene)
2. Účelnosť – priama väzba na účel a nevyhnutnosť pre účel použitia (účelný nákup)
3. Efektívnosť – maximalizácia pomerov medzi výstupmi a vstupmi účelu (cena vs benefit)

Článok 8
PRAVIDLÁ PRE CESTOVNÉ PRÍKAZY, ZÁLOHY A ICH VYÚČTOVANIE

1. Tlačivo cestovného príkazu spolu s povinnými prílohami nájdete na stránke www.slovakski.sk v sekcii Asociácia/Tlačivá F_A_007 Cestovný príkaz SLA komplet s povinnými
prílohami
2. Akákoľvek požiadavka na zálohu musí byť schválená vedením úseku.
3. Osoba, ktorá vyúčtováva zálohu k cestovnému príkazu musí byť tá istá ako osoba, ktorá
o zálohu žiadala.
4. Všetky poskytované zálohy musia byť očíslované. Príslušné číslo zálohy musí byť uvedené vo
vyúčtovaní na cestovnom príkaze.
5. Každé vyúčtovanie musí byť podpísané okrem zodpovedných osôb za schválenie aj
samotným vyúčtovateľom, ktorý musí uviesť aj dátum vyúčtovania. Zároveň svojím
podpisom súhlasí s vyúčtovaním v mene (eur).
6. Poukázanie zálohy poskytovanej zo štátnych zdrojov nie je povolené. Záloha je poukázaná
len z transparentného účtu vlastných zdrojov úseku. Záloha môže byť poukázaná len na
bankový účet žiadateľa.
7. Vrátenie nedočerpanej zálohy musí byť na účet, z ktorého táto bola poskytnutá.
8. Vratka zálohy musí byť realizovaná len bezhotovostným prevodom, alebo hotovostným
vkladom na pôvodný účet, z ktorého bola poskytnutá záloha.
9. Úhrada výdavkov prostredníctvom platobnej karty k transparentným účtom je evidovaná
ako výdavok z vlastných zdrojov, nie je možné ju evidovať ako výdavok zo štátnych zdrojov.
10. Všetky vyúčtovania nákladov a refundácie nákladov musia byť najskôr schválené vedením
úseku a následne predložené na sekretariát k účtovnému spracovaniu. Vedenie úseku
zodpovedá za obsahovú a vecnú stránku vyúčtovania.
11. Sekretariát nepreberie vyúčtovanie, ktoré nebolo schválené, tj. podpísané vedením úseku.

12. Úhrady zo strany úsekov, ktoré budú realizované ako zálohy na cestovné a iné výdavky
musia byť vyúčtované, schválené vedením úseku a predložené na sekretariáte SLA najneskôr
do desať (10) dní po ukončení pracovnej cesty.
13. Schválené predložené vyúčtovanie sekretariát skontroluje po vecnej stránke, predovšetkým:
správne vyčíslené náhrady za stravné (diéty), správne vyčíslené náhrady za cestovné, správne
uvedený kurzový prepočet, kompletnosť uvedených dokladov a správnosť matematických
súčtov, potrebné podpisy a dátumy, správnosť čísla zálohy, správne použité tlačivo.
14. Kontrolór SLA skontroluje predložené vyúčtovanie po stránke oprávnenosti, hospodárnosti
a efektívnosti priložených dokladov.
15. Účtovník SLA skontroluje predložené vyúčtovanie pred jeho zaevidovaním do účtovníctva
SLA z hľadiska dodržania príslušných daňových a účtovných ustanovení zákonov SR.
16. V prípade, že nebude vyúčtovaná záloha členom SLA ktorý zálohu prijal, alebo inou ním
poverenou osobou do desať (10) dní po ukončení pracovnej cesty, nebude schválená
úhrada ďalšej zálohy pre tohto člena SLA.
17. Ak vedenie úseku poskytne členovi SLA, ktorý nevyúčtoval zálohu, ďalšiu zálohu, bude
pozastavená refundácia z účtu štátneho rozpočtu na transparentný účet úseku až do
vyúčtovania všetkých zálohových platieb tohto člena SLA.
18. Všetky faktúry vystavené v zahraničí musia byť okamžite doručené (e-mail, scan, osobne,
poštou) na sekretariát v tom istom mesiaci kedy boli vystavené, aby bolo dodržané
ustanovenie zákona o DPH.
19. Zahraničné faktúry musia byť schválené/neschválené definitívne najneskôr do konca mesiaca,
v ktorom bola faktúra vystavená (kvôli daňovému priznaniu k DPH). V prípade neschválenia,
musí byť faktúra oficiálne vrátená dodávateľovi. Originál faktúry musí byť po jej schválení
okamžite doručený na sekretariát.

Článok 9
OBSTARÁVANIE MAJETKU

1. Majetok SLA, ktorý je obstarávaný v sume do 10.000,-€, musí byť obstarávaný
formou prieskumu trhu, a to predložením troch cenových ponúk, z ktorej je vybratie
jednej ponuky odôvodnené.
2. Majetok SLA, ktorý je obstarávaný v sume nad 10.000,-€ musí byť obstarávaný
formou výberového konania a to zverejnením oznamu o obstarávaní na webovej
stránke SLA, v prípade potreby a možnosti na iných verejne prístupných webových
stránkach (inzeráty a pod.) minimálne po dobu 14 dní a tento oznam musí obsahovať
predmet a opis predmetu, ako aj cenu, ktorá má SLA k dispozícii na nákup tohto majetku.

3. Majetok SLA, ktorý je obstarávaný v sume nad 20.000,-€ musí byť obstarávaný
formou riadneho verejného obstarávania podľa Zákona o verejnom obstarávaní.
Článok 10
FINANČNÉ TRANSFERY NAD 5.000 EUR

1. V zmysle platných Stanov SLA, čl.13.22 písm. c, na akékoľvek nakladanie s majetkom,
pohľadávkai a záväzkami v hodnote vyššej ako 5.000,-€ mimo obvyklého hospodárenia
(platné zmluvy a dohody) je okrem súhlasu prezidenta a štatutárov SLA potrebný súhlas
redsedníctva SLA.

Článok 11
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Ak sa niektoré ustanovenie tejto Smernice dostane do rozporu so znením Zákona alebo jeho
vykonávacím predpisom, takéto ustanovenie sa nepoužije a namiesto neho sa použije
príslušné ustanovenie Zákona alebo vykonávacieho predpisu.
Túto Smernicu schválilo Predsedníctvo SLA na svojom zasadnutí dňa 18.02.2020 a nadobúda
účinnosť dňom jej schválenia a v plnom rozsahu nahrádza smernicu prijatú dňa 20.11.2017.

