SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ SZTŠ V ROKU 2008
Za rok 2008 bol VZ odsúhlasený rozpočet s plánovanou stratou 227 tis. Sk, pričom skutočný
hospodársky výsledok bol 190.562.- Sk. Oproti plánovanému príjmu 2.804.000.- Sk bolo zrealizovaných
2.760.653.- Sk. Plánované výdavky vo výške 3.031.000.- Sk sa realizovali vo výške 2.570.091.- Sk.
Financovanie zväzu bolo zabezpečené z členských príspevkov, štátnej dotácie, interných poplatkov a
faktúr za služby (reklama), pričom príjmy a výdavky v jednotlivých kapitolách boli naplnené nasledovne:

A. PRÍJMY
a. Členské príspevky - tvorili vyše 50% z rozpočtových príjmov SZTŠ v roku 2008, vrátane zápisných
poplatkov a licencií. Plánovaná výška príjmu bola prekročená o 18.095.- Sk. Tak ako po iné roky aj v roku
2008 bol najväčší príjem sústredený do decembra a januára.
b. Interné školenia – v roku 2008 sa uskutočnil tanečný kongres, rozborové semináre i reprezentačné
sústredenie spojené s účasťou trénerov a rozhodcov.
c. Príjmy z interného predaja materiálov – tvorili ich príjmy z predaja interného periodika SZTŠ a
študijných materiálov
d. Interné poplatky – tvorili ich poplatky za MSR, IDSF licencie, prestupy a registračné poplatky klubov,
ako aj príjmy za vystavenie a zmeny v štartovných preukazoch.
e. Reklama – za ústnu reklamu bolo zrealizovaných 1.000.- Sk. Príjmy za reklamu na webovej stránke
SZTŠ tvorili 16.800.- Sk.
f. Štátne dotácie – v roku 2008 bola Ministerstvom školstva pridelená zväzu dotácia vo výške 1.062.000.Sk, čo vo veľkej miere napomohlo jeho činnosti. Z tejto sumy bola na významné podujatia vyčlenená
čiastka 200.000.- Sk (Bratislava open 100.000.- Sk, Cena A. Dubčeka 50.000.- Sk, Grand Prix Tyrnavia
50.000.- Sk) .
g. Iné príjmy – bankové úroky.

B. VÝDAVKY
a. Náklady na prevádzku sekretariátu – boli celkovo nižšie oproti plánu. Obsahujú mzdové náklady,
spotrebu režijného materiálu, nájomné, služby, náklady na telefón, internet, údržbu techniky, poplatky
a iné. Mzdové náklady boli plánované na dva polovičné úväzky, vrátane daní, sociálneho a zdravotného
poistenia.
b. Náklady na činnosť prezídia – obsahujú náklady na cestovné členov prezídia, členský poplatok SZTŠ
na IDSF a licencie rozhodcov IDSF.
c. Štátna reprezentácia – je tu zahrnutý príspevok na cestovné a body vo svetovom rebríčku, ako aj
náklady spojené s reprezentačným sústredením.
d. Interné školenia – uskutočnil sa kongres a reprezentačné sústredenie.
e. Súťaže – náklady na súťaže obsahujú náklady na MSR ŠTT, LAT, 10T, DR, PCH a vyhodnotenie
najúspešnejšieho tanečného páru v SP.
f. Edičná činnosť – Opätovne sa začalo vydávať interné periodikum SZTŠ Tanečný šport. Sú tu zahrnuté
aj náklady na aktualizáciu webovej stránky SZTŠ v priebehu roka.
g. Nákup dlhodobého majetku – v roku 2008 sa realizoval nákup dvoch počítačov.
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Náklady na významné podujatia boli v roku 2008 čerpané a vyúčtované priamo na MŠ SR.
Skutočné príjmy boli celkovo nižšie o 43.347.- Sk oproti plánu aj vďaka poskytnutiu štátnej
dotácie. Zároveň došlo k redukcii nákladov vo výške 460.909.- Sk oproti plánu, čiže hospodársky
výsledok bol zvýšený, a to o 417.562.- Sk oproti plánu 2008.
K 31.12.2008 zväz disponoval finančnými zdrojmi vo výške 1.518.018.- Sk.

Vypracoval: Ing. Robert Zbyňovský 16.5.2009
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