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Návrh rozpočtu SLA 3D pre rok 2020 

 

Pre účely VČS SLA 3D, konanej dňa 17.11.2019, vypracoval hospodár združenia:  Ing. Peter Málek 

mail: 0944/644533, peter@malek.sk 

 

Východiská rozpočtu:  

Pri tvorbe rozpočtu sa vychádzalo z hospodárenia v roku 2019, z plánu činnosti SLA 3D pre rok 2020, 

zo záverov zasadania predsedníctva SLA 3D pre rok 2020, ako aj z doplnenia na VČS.  Pri rozpočtovaní 

výdavkov sa necháva väčší voľný priestor pre financovanie nešpicifikovaných aktivít nového 

predsedníctva SLA 3D.  

Zámerom je zostaviť vyrovnaný rozpočet pre rok 2020.  

 

Východiská príjmov: 

 

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

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

 

PRÍJMY 2020: plán 2020 rok 2019  rozdiel:

výber členského: 8 400,00 €  8 364,00 €  36,00 licenie 12 EUR, stabilizácia členov SLA 3D, 700 členov

podpora víťazov SP 492,00 €-      492,00 €-      0,00 preplatenie licencií víťazom SP 2019, 41 víťazov

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

1-razové licencie: 30,00 €        6,00 €          24,00 pre účastníkov SP bez licencie (zrušila sa možnosť 

Spolu: 8 638,00 €  8 648,00 €  -10,00 registrovať sa bez licencie)

ostatné príjmy: 450,00 €      514,47 €      64,47 €       2%  dane, viazané prostriedky deťom

 

Východiská nákladov:  

Preplatenie nákladov hlavnému rozhodcovi na SP:  75 EUR 

Preplatenie nákladov hlavnému rozhodcovi na MSR:  150 EUR 

 

Naďalej podpora pohármi MSR a finále SP:   2000 EUR 

Nové: podpora organizátorov MSR – hala a vonku 1000 EUR 

 

Cestovné náhrady na 0,20 EUR / km pre členov predsedníctva a predsedu.  
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VÝDAVKY 2020: Plán 2020 rok 2019:  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

MSR + halové MSR 1 000,00 €   -  €            1 000,00
podpora organizátorovi halových MSR 500 EUR, 

organizátorovi MSR 500 EUR (nákup zvierat, prenájom apod.)

rozhodcovia 8+1 

(75 € na pretek) 750,00 €      600,00 €      150,00 8 kôl SP + 2 dni MSR á 75 EUR na pretek

Cestovné - 

predseda 200,00 €      54,60 €        145,40
Cestovné - 

predsedníctvo 300,00 €      200,00 €      100,00 Odhad: zasadanie starého/nového predsedníctva, VČS...

rezerva 

predsedníctva: 250,00 €      56,00 €        194,00

sústredenie detí 600,00 €      600,00 €      0,00
školenie 

rozhodcov 300,00 €      -  €            300,00
plánované s 2-ročnou periodicitou v párnom roku, stravné pre 

účastníkov, miestnosť, cestovné pre prednášajúcich

workshop/školeni

e inštruktorov/iné 1 400,00 €   -  €            1 400,00 rezerva pre nové predsedníctvo na ďalšie aktivity

Lukostrelec roka 

2020 280,00 €      279,94 €      0,06 vyhodnotenie - plakety apod.

Výročná členská 

schôdza 450,00 €      500,00 €      -50,00 
Odhad: 45 osôb x 5,50 + 100 EUR nájom miestnosti + občer-

stvenie + obedy pre vyhodnotených "Lukostrelec roka 2019"

plachta Slovenský 

pohár 2019 135,00 €      133,20 €      1,80

vedenie 

účtovníctvo: 100,00 €      300,00 €      -200,00 účtovníctvo Ivana Germanová 100 EUR

vedenie účtu 300,00 €      320,00 €      -20,00 
Odhad: poplatky 1% Trust Pay za online platby + vedenie účtu 

a úhrady,  účet v TB zrušený aj 3.štvrťroku (63 EUR)

hosting web 14,28 €        14,28 €        0,00

členské HDH 450,00 €      850,00 €      -400,00 
80 licencií (r.2018 Rakúsko 60 licencií, r. 2019 Slovensko 160 

licencií)

Daň z príjmov: 115,00 €      106,83 €      8,17 daň z reklamy rok 2019

8 644,28 €   6 013,03 €   2 631,25 €   

 

Plán hospodárenia:  náklady a výnosy v rovnakej výške 
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UZNESENIE VČS:  

Hospodár združenia p.Málek navrhuje, že v rámci vyúčtovania cestovných príkazov pre členov 
predsedníctva a predsedu SLA 3D bude účtovná náhrada 0,20 € za 1 km + správa z cesty, aby sa aj 
naďalej šetrilo na výdavkoch na cestovné príkazy.  (v roku 2017 to bola suma 0,15 EUR, v roku 2018 
to bola suma 0,20 EUR)).  
Daňovo uznateľné je maximom: 0,183/km výška základnej náhrady plus spotreba PHM, spolu cca. 
0,28-0,32 EUR / km 
 
Uznesenie:  
Výročná členská schôdza SLA 3D týmto schvaľuje, že v rámci vyúčtovania cestovných príkazov pre 
členov predsedníctva a pre predsedu SLA 3D, bude „Účtovná náhrada zahŕňajúca výšku základnej 
náhrady / 1 km a prepočet phm / 1 km“ upravená na fixnú sumu 0,20 EUR za 1 km jazdy.  
Zahraničnú služobnú cestu musí pred cestou schváliť väčšinou hlasov predsedníctvo SLA 3D. Zo 

zahraničnej služobnej cesty musí byť vyhotovená správa ešte pred preplatením cestovných náhrad. 

Pre členov predsedníctva a predsedu SLA 3D, ktorí sa zúčastňujú plánovaných školení, kurzov 

a workshopov, kde pôsobia vo funkcií prednášajúceho, sa toto uznesenie netýka.  

 


