
Finančná správa Základnej organizácie SVS MV SR 

za obdobie 27. 6. 2018 – 16. 5. 2019 

 

Dňa 27. 6. 2018 začal svoju činnosť nový výbor ZO. Po vyplatení príspevkov na letnú 

dovolenku pre všetkých vtedajších členov  v sume 77 € bol stav účtu ZO 2, 23 €.  

Mesačné príjmy ZO predstavujú 65 % podiel zaplatených členských príspevkov, zvyšných 35 

% z členských príspevkov putuje v zmysle platných Zásad hospodárenia do pokladne SLOVES-

u. Táto suma je variabilná v závislosti od čistého príjmu jednotlivých členov a vyjadrená 

absolútne predstavuje sumu mesačne od cca 260 € po cca 320 €. V tejto súvislosti 

významným príjmom v ostatnom období bolo prinavrátenie sumy 1239, 22 € ktorá bola do 

pokladne SLOVESU duplicitne uhradená z našich prostriedkov na konci roka 2016, kedy sa 

prechádzalo na automatické zrážky členských príspevkov medzi našou ZO a SLOVES-om. 

V súčasnosti na náš účet prichádza už rozdelený podiel – 65 % členských príspevkov.  

V časti výdavkov nemalú sumu predstavovali každý mesiac poplatky súvisiace s vedením účtu  

(spolu mesačne okolo 9 €, platilo sa za vedenie účtu, za internetbanking plus za každú jednu 

bezhotovostnú transakciu). Koncom roka 2018 sa nám podarilo preklasifikovať náš účet 

z biznis účtu na bežný účet pre neziskový sektor, čím sa znížili náklady na jeho vedenie 

z pôvodných cca 9 € na necelé 4 € mesačne.  

Okrem bankových poplatkov výdavky predstavovali príspevky vyplácané členom z dvoch 

zdrojov. Prvú skupinu príspevkov tvoria tie, ktoré hradí priamo SLOVES. Sem patria a za 

ostatný rok išlo predovšetkým o príspevok na okuliare – v počte 3 v celkovej hodnote 84 €. 

Okrem toho aj jeden príspevok na detskú rekreáciu v sume 42 €.  

Z našich vlastných zdrojov sa v zmysle platných Zásad hospodárenia ZO vyplácajú príspevky 

na kultúrne podujatia, či príspevok pri prvom odchode do dôchodku. Príspevok na kultúrne 

a športové podujatia bol za ostatný rok vyplatený všetkým členom ZO v celkovej sume 357 €. 

Príspevok pri prvom odchode do dôchodku bol za ostatný rok vyplatený 4 členom v súhrnnej 

výške 140 €.  

Ďalšie výdavky predstavovali cestovné náhrady členom ZO, výdavky na kancelárske potreby 

a výdavky na tlač vizitiek pre členov závodného výboru v celkovej sume 200,03 €.  

V súčasnosti sú naše prostriedky v sume 3 495, 87 €.  

 

V Bratislave, 16. 05. 2019      Mgr. Ladislav Holečka 

 


