
Správa revíznej komisie  
o hospodárení SŠDS za obdobie 2015 - 2018 

_________________________________________________________________ 

 

Hospodárenie Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti vychádzalo 
z vypracovaného predbežného rozpočtu Spoločnosti, ktorý sa skladal z odhadu príjmov 
z vlastnej činnosti a odhadu dotácie zo strany SAV. Po schválení výšky dotácie zo strany SAV 
sa rozpočet upravil na reálnejší základ. Reálne sú výdavky aj príjmy. Celkove sa každoročne 
zostavovali čiastkové rozpočty pre jednotlivé akcie, ktoré Spoločnosť organizovala. 

Súhrnné ročné výsledky hospodárenia za obdobie 2015-2018 sú nasledujúce: 

  Funkčné obdobie 2015 -2018 

Položky 2015 2016 2017 2018* 

Príjmy spolu 5618.34 9771.00 9188.29 7785.00 

 vlastné 4428.34 8701.00 8158.29 6545.00 

 SAV 1190.00 1070.00 1030.00 1240.00 

Výdavky spolu 4789.16 8178.17 8478.09 767.67 

 vlastné 3599.16 7108.17 7448.09 767.67 

 SAV 1190.00 1070.00 1030.00 0.00 

Zisk/Strata (v EUR) 829.18 1592.83 710.20 7017.33 
*Rok 2018 je neuzavretý, lebo správa je zostavená ku dňu 10.6.2018, lebo Valné zhromaždenie SŠDS sa koná 
18.6.2018 v Častej-Papierničke  
 

Financie SŠDS 2014 2015 2016 2017 2018 

 pokladňa 1578.37       1192.82 

 účet 803.72       13077.68 

Spolu (v EUR) 2382.09       14270.50 

Stav ku dňu  31.12.2014       10.06.2018 

Môžeme konštatovať, že SŠDS v období 2015-2018 hospodárila dobre. Každý rok jej príjmy 
prekročili výdavky a tak nebola a nie je v strate. Najlepší rok z hľadiska celkového 
hospodárenia bol 2016. Rok 2018 nie je ešte ukončený a zatiaľ evidujeme len príjmy (vložné) 
za akcie EKOMSTAT 2018 a za Slávnostnú troj-konferenciu a žiadne výdavky, lebo faktúry za 
tieto akcie ešte neprišli a tak nie sú zúčtované. 

Dotácie SAV sa pohybovali vo výške nad 1000 EUR ročne. Na rok 2018 sme dostali pridelenú 
dotáciu 1240 EUR, ale zatiaľ ju nemáme na účte spoločnosti ako príjem (preto červená 
farba). SAV je v tomto období v transformačnom procese a tak majú uzavreté staré bankové 
účty a nové účty im otvoria až v júli 2018. Potom bude možné, aby sme my ako Spoločnosť 
požiadali o prevod nám pridelenej dotácie. 

 

 

V Bratislave, 10.6.2018 

        Ing. Mária Kanderová, PhD. 
         členka RK SŠDS 


