
 Správa Revíznej komisie 
Valnému zhromaždeniu Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti 

 
 V priebehu svojho funkčného pôsobenia vykonala Revízna komisia (RK) kontroly 
hospodárenia hlavne za roky 2006-2010. Pri revíziách boli posudzované predovšetkým tieto 
oblasti: 
 vedenie Pokladničného denníka a dokladanie zaúčtovaných položiek potrebnými 

účtovnými dokladmi a náležitosťami,  
 autorské zmluvy, 
 celkové plnenie príjmov a výdavkov a ročná účtovná uzávierka, 
 evidencia členov a členské príspevky. 
 
 Pre finančné zabezpečovanie činnosti SŠDS sú využívané: 
- finančná dotácia zo SAV, 
- členské príspevky, 
- príjmy z vlastnej činnosti spoločnosti (konferenčné poplatky, reklamná činnosť) a 
- sponzorská činnosť.  
 

Finančná dotácia jednotlivým vedeckým spoločnostiam pri SAV je poskytovaná za 
presne stanovených podmienok. Vzhľadom na jej výšku je využívaná hlavne na prevádzkové 
účely a zabezpečenie odborných akcií. V tomto smere nebolo zistené nehospodárne 
vynakladanie finančných prostriedkov. Zúčtovanie poskytnutých prostriedkov je predkladané 
dvakrát do roka Rade vedeckých spoločností SR.  
 
 Finančné pokrytie jednotlivých akcií sa dosahuje tak, že ich realizácii predchádza 
získanie potrebných finančných prostriedkov zo sponzorských príspevkov, ako aj posúdenie 
reálnosti návrhu zodpovedného gestora na konferenčné poplatky a finančne vybilancované 
zabezpečenie danej akcie Výborom SŠDS pred jej zaradením do plánu práce. 
 
 Všetky účtovné operácie sú doložené potrebnými účtovnými dokladmi a opatrené 
predpísanými náležitosťami. Zistené drobné nedostatky boli  prediskutované s hospodárom 
SŠDS.  
 
 Účet SŠDS je vedený v Slovenskej sporiteľni Bratislava. Vo finančnom hospodárení 
SŠDS je medzi jednotlivými rokmi plynulá nadväznosť. Súhrnný prehľad o vývoji  
agregovaných príjmových a výdavkových položiek za roky 2006-2010 poskytuje nasledujúca 
tabuľka: 
 

Položka 2006 (Sk) 2007 (Sk) 2008 (Sk) 2009 (€) 2010 (€) 
Zostatok k 1.1. 16300 12142 40115 453 356
Príjmy 412260 515409 256838 8597 

- členské 6300 18100 13700 330 
- RSVS 47000 51000 48000 1730 1200

Výdavky 416122 487436 283295 8694 
Zostatok k 31.12. 12142 40115 13658 356 
v tom: - pokladňa 1211 36925 12343 202 
           - účet  10931 3191 1315 154 
 



 Zo všetkých 331 evidovaných členov sa aktívne na jednotlivých akciách SŠDS 
zúčastňovala v posledných rokoch asi len polovica z nich. Členské príspevky (od zavedenia 
eura sa upravili na 5€  za rok) boli platené buď v hotovosti na rôznych akciách alebo 
bezhotovostným prevodom na účet. V jednotlivých rokoch bol stav nasledovný: 
2006   -      6300 Sk príjem z členských príspevkov 
2007   -    18100 Sk  
2008  -     13700 Sk 
2009   -      1200 €, 
 
 Záverom konštatujeme, že pri uskutočnených revíziách hospodárenia SŠDS nezistila 
RK závažnejšie nedostatky. S Pokladničným denníkom korešponduje agenda dokladov, ktoré 
sú zoradené a uložené v špeciálnom registri. Súčasťou danej agendy sú aj autorské zmluvy, 
evidenčné listy členov a pod.  
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