
 

 

 

Správa ekonomickej komisie na konferencií  VsSTZ 29.05.2020 

  

Ekonomická komisia pracovala v zložení predseda Martin Gumáň a členovia  Mgr. Rastislav  Kotulič a 

ing. Daniel Martinko a svoje úlohy sme svedomite a  v zorne plnili. 

 

 Hlavnými úlohami komisie sú : 

 - Návrh a zostavenie rozpočtu 

 - Vedenie účtovníctva 

 - Vedenie pokladne 

 - Dodržiavanie zásad hospodárenia  

- Vypracovanie a aktualizovanie ekonomickej smernice 

 - Spracovanie a aktualizácia sadzobníka  

- Spracovanie a zostavenie  účtovnej závierky 

 - Vypracovanie daňového priznania a jeho podanie na daňoví úrad  

  

Rozpočet a hospodárenie v kalendárnom roku 2019  

  

Zväz v kalendárnom roku 2019 hospodáril s príjmami  v celkovej výške 30.398,00 €, plán počítal z 

prímom  33.828,50 €  Z toho počiatočný stav k 01.01.2020 bol  11.708,50 € a príjem  činil  18.689,50 

€. Tento príjem pozostával z vkladov do súťaže vo výške 5.885,00 €, z poplatkov za mládež 405,00 €, 

hosťovania a prestupov 700,00 €, s  pokút  310,00 € , seminára trénerov 105,00 €, prevodov súťaže 

900,00 €, kaucie 370,00 € , vrátky z registračných preukazov 1/3 na činnosť zväzu činili 3.264,50 € a 

vrátky z reg. preukazov pre OSTZ / ObSTZ vo výške 3.750,00 € Ďalšími príjmami,  ktoré sa nepodieľali 

na činnosť zväzu  boli prijmi z SSTZ a to  na z realizovanie kempov pre mládež vo výške 3.000,00 €, 

ktoré boli automatický  prefakturované v plnej výške usporiadateľským klubom.    

Vydaje v kalendárnom roku 2020  boli vo výške  22.562,47 € pre porovnanie  plán počítal z výdajmi   

vo výške  28.244,00 €  

Pre lepší prehľad v čerpaní finančných prostriedkov  sa VV rozhodol  a schválil  fondy pre jednotlivých  

členov VV a to fond pre predsedu  zväzu spolu s predsedom ekonomickej komisie, ktorý  bol  

čerpaný vo výške  11.223,70 € , pre porovnanie  plán bol 11.584,00 € , tieto výdavky pozostávali : 

paušálne výdavky pre VV 3.550,00 €, na zasadnutie VV 1.334,99 €, na konferenciu 875,33 €, za 

stránku Pinec 550,00 €, za obsluhu  web stránky 250,00 €, na  MK  M a Ž 400,00 €, za exo  Hosting 

52,28 €, bankové poplatky 46,80 €, vratký z reg. pre OSTZ/ ObSTZ 3.058,00 €, za zrealizovanie novej 

web stránky zväzu 200,00 € a poštovného 4,45 €,  fond pre predsedu mládežníckej komisie bol 

čerpaný vo výške 9.669,30 € plán počítal z výdajom 15.885,30 €  výdavky boli za VSPM 1.250,00 €,  M 

VS ml. 1.000,00 €, ocenenie VSPM, M VS a súťaže družstiev ml. 1.028,30, kempy 3.000,00 €, tu treba 

podotknúť , že platba za ďalšie z realizované kempy vo výške 3.000,00 €  bola vyplatená v tomto roku 

a bude započítaná v tohto ročnom rozpočte,  Praga Open 3.286,00 €, fond pre predsedu ŠTK bol 

čerpaný vo výške 674,51 €  plán počítal s výdajom  750,00 € a výdaje boli buletín 200,16 €, ceny pre 

víťazné družstvá mužov 204,00 €, jubilanti 172,40 €, poštovné 97,95 €.   

  

  



 

  Ostatné výdaje mimo plánu rozpočtu boli vo výške  995,35 € a pozostávali z kaucie  180,00 € 

služobnej  cesty  175,63 €, dotácie na pohár Dukelských hrdinov 200,00 €, za stránky  5 líg na Pinci 

225,00 €. a z drobných výdajov ktoré boli vo výške  214,72 €.  

  

  

Konečný zostatok tak  k 31.12.2020 je vo výške  8.095,53 € .  

  

Záverom môžeme konštatovať , že zväz získané finančné prostriedky  využil  efektívne a vynaložené 

Náklady sú primerané rozsahu našej činnosti. 
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