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Správa o hospodárení SLA 3D 2020 

 

Pre účely VČS dňa 17.11.2020 vypracoval hospodár združenia:  Ing. Peter Málek 

mail: 0944/644533, peter @malek.sk 

(vychádzalo sa z pokladov a stavov z materiálov za obdobie 1.1.-31.10.2020), všetky doklady sú 

k nahliadnutiu, resp. k doloženiu na požiadanie). V predkladanej správe nie je zarátané časové 

účtovanie nákladov / výnosov z predchádzajúcich / do budúcich rokov.  

 

Hospodárenie SLA 3D vychádzalo z návrhu rozpočtu pre rok 2020, ktorý bol schválený na VČS 

17.11.2019.  

Východiská PRÍJMOV zo schváleného rozpočtu:  

 

Cena ročnej licencie SLA 3D – 15 EUR (deti, kadeti, senior, veterán) 

Schválený cenník reklamy 

Dotácia z Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu vrámci schémy podpory neuznaným športom. 

 

 

 

ZOZNAM ODBERATEĽSKÝCH FAKTÚR - reklamy:  

2020_01 Vres 40EUR zverejn.súťaže 
2020_02 HaveFun 395€ banner web 
2020_03 Arni 130€ banner web 
2020_04 Perun 90€ banner web 
2020_05 Arcont 90€ banner web 
2020_06 Zerrenpach 180€ banner web 2020-2021 
2020_07 DANDY 195€ banner web + emaily 
2020_08 Čeljuska 45€ banner web 
2020_09 Nortah 45€ banner web 
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Príjmy a výdavky nezarátané, SLA 3D vykonávala v týchto preúčtovaciu funkciu:  

Sústredenie mladých lukostrelcov:  39 osôb x 100 = 3900 EUR, výdavok 3900 EUR (ubytovanie 

a strava) 

Priama viazaná podpora štátu reprezentácií za 5 najhodnotenjších výsledkov z ME (8 športovcov):  

11000 EUR 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Východiská VÝDAVKOV zo schváleného rozpočtu:  

- Schválený rozpočet z VČS 17.11.2019 

- Schváleného dodatočného rozpočtu z 28.5.2020 – schválené predsedníctvom (rozdelenie 

dotácie)  

- Smernica pre obstarávanie (rôzne postupy pre nakupovanie do 300, do 1000, do 5000 EUR 

a v závislosti, či ide o vlastné zdroje, alebo peniaze z dotácie) – obstarávanie ušetrilo značné 

prostriedky v sume niekoľkých 1000 EUR.  

- Schválenie dodatkového rozpočtu z 14.9.2020 – schválené predsedníctvom (poháre, 

testovacie šípy 12 klubov) 

Preplatenie nákladov hlavnému rozhodcovi na SP:  75 EUR 

Preplatenie nákladov hlavnému rozhodcovi na MSR:  150 EUR 

 

Cestovné náhrady na 0,20 EUR / km pre členov predsedníctva a predsedu – schválené na ostatnej 

VČS.  

 

(v tabuľke výdavkov sú započítané predpokladané výdavky do konca roku 2020) 
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Vyúčtovanie Lukostreleckého sústredenia mládeže 2020 – Spišské Vlachy.  

Príjmy od účastníkov:      35 detí x 100 EUR =         3500 EUR 

                                            4 dospelí x 100 EUR =     400 EUR 

                                            Spolu:                                 3900 EUR 

Výdavky:                            Chata Sabinka:                 -3900 EUR          - ubytovanie a strava 39 osôb 

 

Výdavky hradené z rozpočtu:  

                                            3 dospelí x 100 EUR=      -300 EUR             - ubytovanie a strava 2xtréner, 

                                                                                                                      1x zdravotník 

                                            cestovné                            -82,60 EUR         - pre 2x trénerov 

                                            výlet ZOO                           -144 EUR             - cestovné Zahura – ZOO SNV 

                                            bločky                                 - 97,53 EUR        - vstupné ZOO, občerstvenie 

                                            SLK SP.Nová Ves              -100 EUR             - prenájom terčovníc 

                                            škoda - búrka:                   -185 EUR             - 2x prístrešok proti slnku na  

                                                                                                                      strelnicu, v dlhodobom zapožičaní    

                                                                                                                      Peter Vilím 

                                            SPOLU:                              -909,13 EUR 

Krytie výdavkov sústredenia: 

rozpočet:                           600 EUR              - z rozpočtu SLA 3D 

Samuel Michal                  150 EUR              - neprevzatá odmena hl.rozhodcu 

                                                                            MSR 2019 

Jozef Ďugel:                      50 EUR                - neprevzatá odmena cesťák Piešťany  

                                                                            12/2019 

2% dane:                            127,14                 - úhrada v 14.7., možné ďalšie 

úhrady 

SPOLU:                              927,14 EUR 

 
ZOZNAM DODÁVATEĽSKÝCH FAKTÚR:  
 
01-2020 Websupport - hosting - 56,02€ (DOTÁCIA) 
02-2020 Eliášová - grafika - 150€ 
03-2020 Websupport - doména 15,00€  

04-2020 Bellifer - letáky, vesty - 715,92€ (DOTÁCIA) 

05-2020 Vega-Tkáč - medaile MMSR hala - 500€ (DOTÁCIA) 

06-2020 Websupport - doména 10,68€ 

07-2020 Websupport - presmerovanie 7,20€ 

08-2020 Progres reklama - grafika výsled tabuľa 24€ 

09-2020 Progres reklama - výsled tabuľa 333,90€ (DOTÁCIA) 

10-2020 Bellifer - kovová raznica - 60€ 

11-2020 Proki - 2x prístrešok - 184,90€ 
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12-2020 JM-Green - sústredenie mládeže 39 osôb - 3900€ 

13-2020 JM-Green - sústredenie mládeže prenájom priestorov - 300€ (DOTÁCIA) 

14-2020 Tomáš Dolný tombus - sústredenie mládeže - bus do ZOO - 144 EUR 

15-2020 SLK Sp.Vlachy - sústredenie mládeže - prenájom terčovníc 100 EUR 

16-2020 TIUS - 3D terče - 4040 EUR (DOTÁCIA) 

17-2020 TIUS - terčovnice aktívnym klubom a organizátorovi MSR - 994 EUR (DOTÁCIA) 

18-2020 Alza.sk - 2x Alkoholtester - 216,99€ 

19-2020 Grapp CZ - razítko SLA3D - 13,86€ 

20-2020 TIUS - materiálna podpora najlepším lukostrelcom - 1799 EUR (DOTÁCIA) 

21-2020 Bellifer - Poháre na MSR a SP - 2860€ (DOTÁCIA) 

22-2020 Alza.sk - 1x Alkoholtester - 176,18€ 

23-2020 HDH IAA - medzinárodná licencie 100EUR (DOTÁCIA) 

24-2020 Have Fun - 360 testovacích šípov pre kluby 955EUR (DOTÁCIA) 

 

HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK:  

CELKOVÉ ZHODNOTENIE 1.1.-31.12.2020  (vrátane odhadovaných príjmov a výdavkov 15.11.-

31.12.20) 

PRÍJMY: 23941 EUR 

VÝDAVKY:  18467 EUR 

HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK odhad:  + 5474 EUR 

 

 

TVORBA REZERVY PRE BUDÚCE VÝDAVKY:  

 

TVORBA REZERVY:  500 EUR  rezerva na poplatok pre HDH IAA - Grand Prix 

 

PENIAZE (HOTOVOSŤ + BANKY) k 31.10.2020:  

STAV ÚČTOV  K 1.1.2020:    K 31.10.2020: 

TATRABANKA:  697 EUR   754  EUR (účet bude v decembri zrušený) 

TRUSTPAY:  5378 EUR   163  EUR (zberný účet na výber členského) 

FIO BANKA:  0 EUR    11319 EUR (základný účet)   

FIO BANKA:  0 EUR    168 EUR  (účet na čerpanie dotácií) 

POKLADŇA:  0,00 EUR   0,00 EUR (nepoužíva sa) 

SPOLU:   6075 EUR   12404 EUR 

 

Predpokladané výdavky za 11,12/20  1000 EUR  

Odhad stavu účtov k 31.12.2020:   11400 EUR (+/-).  
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STANOVISKO HOSPODÁRA:  

V roku 2020 sme vykázali historicky najvyššie príjmy, najmä vďaka dotácií, výbornému výberu 

členských poplatkov a príjmov z reklamy. 

  

Výdavky boli v zmysle schváleného rozpočtu z VČS, ktorým sme kryli bežné každoročné výdavky.  

Po získaní dotácie sa štruktúra výdavkov mohla upraviť tak, aby sme podporili kluby, reprezentantov, 

deti a mládež, ako aj sme uskutočnili nákup majetku, ktorý budeme vedieť používať aj v ďalších 

rokoch.  

 

Dosiahli sme prebytkové hospodárenie, dosiahol sme výrazný medziročný hotovostný zostatok na 

účtoch.  

  

Výrazne sa zvýšila náročnosť práce hospodára, keďže sa zvýšil počet finančných transakcií a operácií 

spojených s nákupom v súlade so Smernicou o obstarávaní, ako aj kompletným zdokladovaním 

a archiváciou všetkých nákupov spojených s čerpaním dotácie.   

 

Kvôli transparentnosti nebola používaná platba v hotovosti, všetko išlo cez účty, pokladňa má 

dlhodobo nulový stav. 

Je veľmi pozitívne, že vďaka kladnému hospodáreniu sa nám podarilo vytvoriť veľkú hotovostnú 

rezervu. Túto hotovostnú rezervu budem  v nasledujúcich rokoch plánovať na čerpanie v rozpočtoch 

v ďalších rokoch v prípade, ak sa nám nepodaria získať financie z iných zdrojov (napr. dotácií, darov 

apod.).  Hospodárením v roku 2020 sme si zabezpečili základné finančné krytie aj pre rozsiahlejšie 

aktivity v nasledujúcich rokoch.  

 


