
Správa Revíznej komisie 

 
Valnému zhromaždeniu Slovenskej štatistickej a demografickej spolo nosti. 

V priebehu svojho funk ného pôsobenia vykonala Revízna komisia (RK) kontroly 
hospodárenia za roky 1995-1997. Pri revíziách boli posudzované predovšetkým 

tieto oblasti: 

 vedenie Pokladni ného denníka a dokladanie zaú tovaných položiek 
potrebnými ú tovnými dokladmi a náležitos ami, 

 dohody o vykonávaní práce, 
 celkové plnenie príjmov a výdavkov a ro ná ú tovná uzavierka, 
 evidencia lenov a lenské príspevky. 

Po et ú tovných operácií v Pokladni nom denníku bol kolísavý. V roku 1995 bolo 
uskuto nených 94 ú tovných operácií, v roku 1996 vysko il ich po et až na 209 a v 
priebehu roku 1997 bolo zaú tovaných 114 operácií. 

Všetky u tovné operácie boli doložené potrebnými ú tovnými dokladmi a opatrená 
predpísanými náležitos ami. Po etnejší rozsah nedostatkov bol revíznou komisiou 
zaznamenaný iba za rok 1996. Týkali sa hlavne zú továvania výdavkov, spojených 
s cestovnými náhradami (nedodržanie termínu zú tovania prijatého preddavku na 
pracovnú cestu, neskoré zú továvanie cestovných náhrad, chýbajúce správy 
k zú tovaným pracovným cestám a pod.), neuvedenie ú elu viacerých tzv. 
drobných výdavkov a pod. Konkrétne nedostatky s vyzna ením ísiel položiek 
a odporú ania RK sú uvedené vo výro ných revíznych správach, ktoré boli 
poskytnuté predsedovi Výboru a prediskutované s hospodárkou SŠDS. 

Vo finan nom zabezpe ovaní innosti SŠDS zohráva dôležitú úlohu finan ná 
dotácia zo SAV. Táto dotácia jednotlivým Vedeckým spolo nostiam pri SAV je 
poskytovaná za presne stanovených podmienok. Zú tovanie poskytnutých 
prostriedkov sa predkladá dvakrát do roka Rade vedeckých spolo ností SR. V roku 
1995 predstavovala dotácia iastku 54500 Sk, v roku 1996 iastku 60500 a v roku 
1997 iastku 50000 Sk (predstavovala necelú pätinu v porovnaní s predloženým 
návrhom dotácie rozpo tu - 159 tis. Sk). 

 

 

 



Vo finan nom hospodárení je medzi jednotlivými rokmi plynulá nadväznos . 
Súhrnný preh ad o agregovaných príjmových a výdavkových položkách za rok 
1997 poskytuje nasledujúca bilancia: 

Príjmy (v Sk) Výdavky 

 Stav k 
1.1.1997 

7365,54  Spotreba 
materiálu 

23600,00 

v tom: - hotovos  3144,20  Služby 67611,00 

- BÚ 4221,34  Cestovné 15105,00 

 lenské 
príspevky 

4930,00  Ostatné 
osobné 
náklady 

12731,00 

 Vložné na 
org. akcie 

56485,00  Stav k 
31.12.1997 

2433,54 

 Ostatné 
príjmy 
(úroky) 

2700,00 v tom: - hotovos  1245,70 

 Dotácia zo 
SAV 

50000,00 - BÚ 1187,84 

S p o l u 121480,54 S p o l u 121480,54 

Kone ný stav finan ných prostriedkov v uvedenej bilancii korešponduje s údajmi v 
Pokladní nom denníku aj s výpisom z bežného ú tu k 31. 12. 1997. 

Pomerne “bezproblemové” finan né pokrytie jednotlivých akcií sa dosahuje tak, že 
ich realizácii predchádza posúdenie reálnosti návrhu zodpovedného gestora na 
finan ne vybilancované zabezpe enie danej akcie Výborom SŠDS. 

Z preh adu po tov platiacich lenov v posledných rokoch: 

1994 - 96 platiacich lenov - 4020 Sk príjem z lenských príspevkov 

1995 - 70 - 3620 Sk 

1996 - 90 - 5110 Sk 



1997 - 84 - 4930 Sk, 

vyplýva, že jednu zo základných povinnosti si plní necelá štvrtina zo širšieho 
zoznamu evidovaných lenov (297). Preto je potrebné pokra ova  v kontaktovaní 
sa s neplatiacimi, ale aj potenciálnymi novými lenmi a na základe ich reakcie 
aktualizova  evidenciu lenskej základne SŠDS. 

Záverom konštatujeme, že pri uskuto nených revíziách hospodárenia SŠDS 
nezistila RK závažnejšie nedostatky. S Pokladni ným denníkom korešponduje 
agenda dokladov, ktoré sú precízne zoradené a uložené v špeciálnom registri. 
Preh adne vedené a spo ahlivo uložené sú aj alšie agendy: dohody o vykonaní 
práce, eviden né listy lenov a pod. Na konštatovanom dobrom stave evidencie a 
úrovne hospodárenia má výrazný podiel hospodárka SŠDS pani Ing. Holí ková. 

Bratislava, 20.3.1998. 

Revízna komisia: Cár, Mišíková, Finková 

 


