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Správa o hospodárení SLA 3D 2018 

 

Pre účely VČS dňa 18.11.2018 vypracoval hospodár združenia:  Ing. Peter Málek 

mail: 0944/644533, peter@malek.sk 

(vychádzalo sa z pokladov a stavov z materiálov za obdobie 1.1.-31.10.2018), všetky doklady sú 

k nahliadnutiu, resp. k doloženiu na požiadanie) 

 

Hospodárenie SLA 3D vychádzalo z návrhu rozpočtu pre rok 2018, ktorý bol schválený na VČS 

17.11.2017.  

 

PRÍJMY: plán
skutočný 

stav
 rozdiel:

výber členského: 6 800,00 €  7 260,00 €  460,00 €  uhradených 605 licencií, 9 ks dvojmo

príjmy z reklamy: 540,00 €      851,00 €      311,00 €  7 rekl.partnerov + platené preteky

Spolu: 7 340,00 €  8 111,00 €  771,00 €  

ostatné príjmy: 256,79 €      2% viazané prostriedky
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VÝDAVKY: plán skutočný stav  rozdiel:

Majstrovstvá 

Slovenska 900,00 €        938,72 €        38,72 poháre na MSR

Slovenský pohár - 

na finále 1 100,00 €     904,08 €        -195,92 poháre na finále SP - na celkové vyhodnotenie

rozhodcovia 7+1 

(70 € na pretek) 630,00 €        700,00 €        70,00 8 kôl SP + 2 dni MSR (bol zlý rozpočet)

náklady na licencie -  €               0,00
vydávajú sa PDF preukazy, 500 EUR r.2017, 

netreba nálepky, evidenciu

hosting web 40,00 €          14,28 €          -25,72 
predseda - 

cestovné 400,00 €        36,00 €          -364,00 1x zasadanie predsedníctva

rokovanie 

predsednictva 400,00 €        86,00 €          -314,00 1x zasadanie predsedníctva

sústredenie detí 700,00 €        205,00 €        -495,00 

letné 5-dňové sústredenie detí, ubytovanie a 

strava školiteľov vybavená zdarma (70+135), 

zvieratá a terče zdarma od p.Michlíka

workshop 

lukostrelcov 400,00 €        400,00 €        0,00
200 priestory+prenájom zvierat, 200 cestovné 

príkazy inštruktorov

školenie 

rozhodcov 250,00 €        245,30 €        -4,70 
občerstvenie pre účastníkov, cesťák pre 

školiteľov Horváth + Binderová

školenie 

inštruktorov 250,00 €        276,60 €        26,60
cesťák pre školiteľa 103,8 Antal,  172,8 

prenájom zvierat, strelnice

Výročná členská 

schôdza 250,00 €        306,50 €        56,50
35 osôb x 5,90 + 100 EUR nájom miestnosti 5 

hodín

spracovanie 

výsledkov -  €               0,00 Peter Málek nepožadoval peniaze

webstránka 200,00 €        -  €               -200,00 Michal Kurtulík nepožadoval peniaze

vedenie účtu 200,00 €        324,55 €        124,55

poplatky 1% Trust Pay za online platby + 

vedenie účtu a úhrady, treba zrušiť účet v TB 

(84 EUR)

rezerva 

predsedníctva 500,00 €        300,00 €        -200,00 
Odhad do konca roku 2018: banka 20, CP: 150, 

účtovníctvo: 100, iné 30, spolu: 300

ocenenie 

najlepších strelcov 174,00 €        -  €               -174,00 vyhodnotíme v roku 2018

plachtu Slovenský 

pohár 2018 150,00 €        95,00 €          -55,00 grafika + tlač Jakub Štuk

členské HDH 350,00 €        400,00 €        50,00
50 licencií HDH na MS HDH IAA - Rakúsko, 

skutočnosť 60 licencií

Daň z príjom: -  €               14,28 €          14,28 daň z reklamy rok 2017

6 894,00 €     5 246,31 €     1 647,69 €-     
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HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK:  

CELKOVÉ ZHODNOTENIE 1.1.-31.10.2018 + odhad do 31.12.2018:  

PRÍJMY: 8111 EUR + 256,79 = 8367,79 EUR 

VÝDAVKY: 5246,31 EUR 

HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK odhad: 3121,48 EUR 

 

PENIAZE (HOTOVOSŤ + BANKY) k 31.10.2018:  

STAV ÚČTOV  K 1.1.2018:    K 31.10.2018: 

TATRABANKA:  -0,18 EUR   290,53 EUR 

TRUSTPAY:  44,91 EUR   3457,00 EUR 

POKLADŇA:  320 EUR   320 EUR 

SPOLU:   364,73 EUR   4067,53 EUR 

 

POZNÁMKY:  

Zostatok v pokladni z roku 2017 vo výške 320 EUR je potrebné bývalým hospodárom združenia 

Jozefom Ďugelom vložiť na účet SLA 3D.  

Je zbytočné mať účet v Tatrabanke, keďže vedenie účtu bolo 84 EUR za rok. (bol ponechaný kvôli 2% 

na daň, pretože sa stratilo potvrdenie o vedení účtu v Trustpay a musela sa dať Tatrabanka).  

  

STANOVISKO HOSPODÁRA:  

V roku 2018 sa po prvýkrát podarilo zastabilizovať a zoštrukturalizovať výsledky hospodárenia, 

dosiahli sme kladný stav účtov, s rezervou do budúcnosti. Výdavky boli striktne obmedzené iba 

schváleným rozpočtom.  

Kvôli transparentnosti nebola používaná platba v hotovosti, všetko ide cez účet! 

K pozitívnemu hospodáreniu prispeli:  

V príjmoch:  - zvýšené členské pre deti a kadetov na 12 EUR + stabilná úroveň členov 

  - predaj reklamnej plochy na stránke, rekl.plachte a bodovačkách 

Výdavky:  - použitie výdavkov iba na plánované výdavky 

- obmedzenie cestovných výdavkov predsedu a predsedníctva (limit na km, iba na 

schôdze a potrebné výjazdy) 

 - pri plánovaní školení, workshopov SLA 3D hradí školenie, účastníci stravu 

- takmer beznákladový priebeh sústredenia detí v Sp.Vlachoch 

- zavedenie elektronických PDF členských preukaz 


