
                      SLOVENSKÁ LUKOSTRELECKÁ ASOCIÁCIA 3D 
 

1 
 

Správa o hospodárení SLA 3D 2019 

 

Pre účely VČS dňa 17.11.2019 vypracoval hospodár združenia:  Ing. Peter Málek 

mail: 0944/644533, peter @malek.sk 

(vychádzalo sa z pokladov a stavov z materiálov za obdobie 1.1.-31.10.2019), 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 2019, ktorý bol schválený na VČS 

18.11.2019.  

 

Východiská PRÍJMOV zo schváleného rozpočtu:  

Cena ročnej licencie SLA 3D – 12 EUR (deti, kadeti, senior, veterán) 

Cena jednorazovej licencie SLA 3D – 6 EUR  (všetky vekové kategórie) 

 

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.  

 

PRÍJMY 2019: plán 2019: skutočnosť:  rozdiel:

výber členského: 7 200,00 €  8 364,00 €  1 164,00 € úhrada licencií 697 členov, 12 EUR

podpora víťazov SP 492,00 €-      492,00 €-      -  €           preplatenie licencií víťazom SP 2018, 41 víťazov

príjmy z reklamy: 700,00 €      770,00 €      70,00 €       7 rekl.partnerov + platené preteky, rozpis ďalej

1-razové licencie: 180,00 €      6,00 €          174,00 €-    pre účastníkov SP bez licencie (zrušila sa možnosť 

Spolu: 7 588,00 €  8 648,00 €  1 060,00 € registrovať sa bez licencie)

ostatné príjmy: 250,00 €      514,47 €      264,47 €    

Lukostr.tábor detí: 2 520,00 €   28 detí  28x90 EUR

130,00 €      2 dospelí  2x90 EUR - 2x25 za pomoc

2 650,00 €   

2%  dane, viazané prostriedky deťom
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Východiská VÝDAVKOV zo schváleného rozpočtu:  

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.  

(v tabuľke výdavkov sú započítané predpokladané výdavky do konca roku 2019) 
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VÝDAVKY 2019: Plán 2019: skutočnosť:  rozdiel:

Majstrovstvá 

Slovenska 1 000,00 €   1 000,00 €   0,00 poháre na MSR

Slovenský pohár - 

na finále 1 000,00 €   998,18 €      -1,82 poháre na finále SP - na celkové vyhodnotenie

rozhodcovia 8+1 

(75 € na pretek) 750,00 €      600,00 €      -150,00 

8 kôl SP + 2 dni MSR, Samuel Michal odmietol odmenu, 

posúva ju na vzdelavanie a trening nasich najmladsich 

lukostrelcov na rok 2020

hosting web 15,00 €        14,28 €        -0,72 
predseda - 

cestovné 200,00 €      54,60 €        -145,40 vybavovanie 2% dane
rokovanie 

predsednictva, cestovné 

ostatné 400,00 €      200,00 €      -200,00 Odhad: zasadanie starého/nového predsedníctva, VČS...

sústredenie detí 600,00 €      600,00 €      0,00
Sústredenie pod vedením p. Antala (terče, ubytovanie, strava 

školiteľom, cesťáky)

workshop 

lukostrelcov -  €            -  €            0,00
školenie 

rozhodcov -  €            -  €            0,00 plánované s 2-ročnou periodicitou

školenie 

inštruktorov -  €            -  €            0,00

Výročná členská 

schôdza 400,00 €      500,00 €      100,00
Odhad: 45 osôb x 5,50 + 100 EUR nájom miestnosti + občer-

stvenie + obedy pre vyhodnotených "Lukostrelec roka 2019"

spracovanie 

výsledkov -  €            0,00 Peter Málek nepožadoval peniaze

webstránka -  €            -  €            0,00 Michal Kurtulík nepožadoval peniaze

vedenie 

účtovníctvo: 150,00 €      300,00 €      150,00
účtovníctvo Ivana Germanová 100 EUR r.2019, doúčtované 

roky 2018+17 (200 uhr.v apríli)

vedenie účtu 250,00 €      320,00 €      70,00
Odhad: poplatky 1% Trust Pay za online platby + vedenie účtu 

a úhrady, nezrušený účet v TB (84 EUR), k 30.10.:286,91

rezerva 

predsedníctva 500,00 €      56,00 €        -444,00 

rezerva na prípadné podporenie lukostreleckého 

vzdelávacieho podujatia (školenia apod.), 56€ notár - 2% na 

rok 2020

Ples lukostrelcov: 1 000,00 €   279,94 €      -720,06 
Ples zrušený, suma je na odmeňovanie - plakety pre 

vyhodnotenie "Lukostrelec roka 2019"

plachtu Slovenský 

pohár 2019 130,00 €      133,20 €      3,20 tlač 92,20, grafika 41

členské HDH 550,00 €      850,00 €      -300,00 110 licencií HDH na ME HDH IAA - Varín, bolo 160

Daň z príjmov: 180,00 €      106,83 €      73,17 daň z reklamy rok 2018, nižšie vďaka zúčtovaniu účtovníctva

7 125,00 €   6 013,03 €   1 565,63 €-   
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Vyúčtovanie detského lukostreleckého tábora Spišské Vlachy:   

Chata Sabinka – ubytko, strava pre 32 ľudí:        2944 € (uhradené z účtu) 

Cesťák Marián Antal:                                                60 € (uhradené z účtu) 

Cesťák Peter Vilím:                                                   99€ (uhradené z účtu) 

Ostatné výdavky (hradené v hotovosti P.Vilím) – vstupné Spišský hrad 124+20, Minerálky (20,40), 

torta a šampanské na narodenin.oslavy (42,41) 

                                                                                   206,81 (uhradené z účtu P.Vilímovi) 

Prenájom zvierat+terčov Peter Michlík:               100 €    (faktúra) 

Autobusová doprava na výlet na hrad:                 84 €    (faktúra) 

SPOLU:                                                                        3493,81 

Príjmy:       2650 EUR 

úhrada SLA 3D:      843,81 EUR 

Čerpané:   

z rozpočtu SLA 3D:     600,00 € 

2% dane:      243,81 €  (viazané prostriedky pre deti) 

 

HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK:  

CELKOVÉ ZHODNOTENIE 1.1.-31.12.2019 (vrátane odhadovaných výdavkov 15.11.-31.12.19) 

PRÍJMY: 8648 EUR 

VÝDAVKY: 6013 EUR 

HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK odhad: 2635 EUR 
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PENIAZE (HOTOVOSŤ + BANKY) k 31.11.2019:  

STAV ÚČTOV  K 1.1.2019:    K 31.10.2019: 

TATRABANKA:  271,53 EUR   716,00 EUR 

TRUSTPAY:  2914,33 EUR   6694,56 EUR 

POKLADŇA:  54,60 EUR   0,00 EUR 

SPOLU:   3240,46 EUR   7410,56 EUR 

Odhad stavu účtov k 31.12.2019: cca. 6500 EUR (+/-).  

 

Viazané prostriedky do roku 2020 na vzdelávanie a tábor pre deti:  

264 EUR -  príspevok z 2%, ktorý sa nevyčerpal v roku 2019 (zlepšený výber 2%) 

150 EUR-  nevybraný príspevok pre hlavného rozhodcu MSR Samuela Michala 

 

STANOVENÉ ÚLOHY NA ROK 2019::  

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

Jozefom Ďugelom vložiť na účet SLA 3D. 

Info:  suma bola čiastočne použitá na notára na vybavenie 2% a zvyšok bol vložený J.Ď. na účet 

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).  

Info:  vzhľadom k tomu, že Trustpay nie je notárskom systéme na 2%, musela sa Tatrabanka 

ponechať. Nový bezplatný účet vo Fio Banke nebol predsedom SLA 3D vybavený pre rok 2020.  

  

STANOVISKO HOSPODÁRA:  

V roku 2019 sa druhý rok po sebe podarilo zastabilizovať hospodárenie, dosiahol sme kladný stav 

účtov, s rezervou do budúcnosti vo výške cca. 1 ročného rozpočtu. Výdavky boli striktne obmedzené 

iba schváleným rozpočtom.  

Kvôli transparentnosti nebola používaná platba v hotovosti, všetko išlo cez účet, pokladňa sa 

vynulovala. 

K pozitívnemu hospodáreniu prispeli:  

V príjmoch:  - nárast členskej základne o cca. 100 členov na 697 

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

  - vďaka zlepšenej propagácií lepší príjem z 2%  

Výdavky:  - použitie výdavkov iba na plánované výdavky 

- zrušenie plesu Lukostrelcov (príspevok do tomboly) 

- neorganizovanie iných podujatí, ako bolo naplánované 

 


