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Zápisnica revízora SAKO 
z kontroly 22.02.2013 v Banskej Bystrici 

 
 
Prítomní: 

R.Lukačka, revízor 

A.Haviar, výkonný riaditeľ 

 

Predmet kontroly: 

1. Vedenie evidencie členov SAKO 

2. Vedenie účtovníctva 

3. Čerpanie schváleného rozpočtu 

 

K bodu 1/ 

• K 31.12.2012 bolo evidovaných 72 členov SAKO. Z toho 71 platiacich podľa schválených tarifov 

a 1 neplatiaci. Neplatiacemu predošlé VZ odpustilo ročné členské z dôvodu darovania 2% 

konsignačnej dane v prospech SAKO vo výške viac ako 2-násobku ročného členského. 

Z platiacich bolo 70 členov s celoročným členským a 1 člen s polročným členským. Na členskom 

bolo vybraté 4935 €. Evidencia členov aj s výškou členského  je prehľadne vedená na webovej 

stránke SAKO a je verejná. 

 

K bodu 2/ 

Všetky prijaté doklady sú prehľadne založené a evidované v samostatnom zakladači podľa okruhov. 
Námatkovo boli kontrolované nasledovné operácie: 

• Fakturácia prevádzky WEB /2 faktúry – 2xdoména, zakúpenie uvolnenej domény SAKO.SK/  

• Postup a doklady vyúčtovania cestovného na zasadnutie predsedníctva SAKO /Kurhajcová, 

Profanntová/ 

• Príspevok prezidentky ICF na zaplatenie úč.poplatku konferencie ICF a stretnutia lídrov vo výške 

700.-EUR /celkom 1084,34.-EUR/ 

 

Je možné konštatovať, že celá evidencia je vedená veľmi prehľadne, dôsledne a náhodná kontrola 
ukazuje súlad so skutočnosťou. 

 

K bodu 3/ 

Na VZ SAKO  dňa 14.2.2012 bol odsúhlasený rozpočet pre rok 2012. Čerpanie jednotlivých položiek 
bolo nasledovné: 
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Návrh rozpočtu 2012 Realita rozpočtu 2012 

  príjmy výdavky zostatok príjmy výdavky zostatok 

Počiatok     14643     14643 

Členské 6000 20643 4935 19578 

iné príjmy 0 20643 266 57 19787 

iné príjmy (konferencia) 0 20643 0 19787 

iné príjmy (workshopy) 0 20643 0 19787 

iné príjmy (reklama www) 50 20693 0 19787 

iné príjmy (úrok z banky) 10 20703 1 19789 

prevádzka webu   150 20553   180 19609 

tvorba nového webu   150 20403   0 19609 

odmena za administratívu   2400 18003   2400 17209 

prevádzkové náklady   250 17753   139 17070 

VZ   150 17603   186 16884 

cestovné na stretn. ICF lídrov   700 16903   700 16184 

cestovné pre revízora   100 16803   0 16184 

stretnutia klubov   150 16653   40 16144 

propagácia SAKO   1000 15653   0 16144 

fond predsedníctva   1010 14643   111 16033 

Certifikácie 0 0 14643 150 0 16183 

daň z príjmu 0 0 14643 0 0 16183 

dotácia vzdelávacieho 
podujatia 0 0 14643 0 164 16018,67 

        

prebytok vs. deficit 6060 6060 0 5353 3977 1376 

 

Vysvetlivky: žltý podklad = prekročené, zelený podklad = nedočerpané 

 
Z vyhodnotenia je možné konštatovať: 
 
• Napriek nižšiemu výberu členského oproti plánovanému bol dosiahnutý rozpočtový prebytok 

vo výške 1376 €. Prebytok bol spôsobený predovšetkým ušetrením/nevyčerpaním výdavkov 

v kapitolách Propagácia a Fond predsedníctva v celkovej výške 1899 €. Výber z členského 

poklesol kvôli úbytku členov z 96 v roku 2011 na 72 v roku 2012, čo je menej o 24 členov. Vo 

finančnom vyjaderní to predstavuje pokles zo 6285 € na 4935 €, čo je menej o 1350 €. V roku 

2011 malo zaplatené celoročné členské 84 členov a v roku 2012 70 členov, čo znamená pokles 

o 14 členov. 

• Na 2% asignačnej dane sa podarilo neplánovane získať 266 €, čo je cca podobne ako 

v predošlom roku. Tento príjem je však naďalej veľmi neistý, keďže sa odvíja od 1-2 osôb. 

• Prečerpanie  nákladov na prevádzku webu bolo spôsobené neplánovanou investíciou 150 € do 

nákupu domény www.sako.sk, ktorá sa nečakane uvoľnila. Inak by kapitola bola v 120 € prebytku 

z dôvodu ušetrenia na webhostingu, ktorý sa podarilo znovu vybaviť zdarma.  
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Celkove sa dá konštatovať veľmi dobrá finančná situácia SAKO a dodržanie čerpania schváleného 
rozpočtu aj napriek nižším príjmom z členského. 
 
 
V B. Bystrici dňa 22. februára 2013 
 
 
 
  ................................................ 

  Ing. Rudolf Lukačka 

  revízor SAKO 


