Správa hospodára SZTŠ za obdobie roku 2016
Aj v roku 2016 bola hlavnou zložkou príjmu nášho zväzu štátna dotácia v objeme 169 800,- €, čo
predstavuje navýšenie o 48 500,-€ oproti roku 2015. Štátne dotácie tvorili takmer 64 % z celkového príjmu
rozpočtu za daný rok.
Práve tieto finančné prostriedky umožnili vedeniu SZTŠ podporiť viaceré aktivity súťažného a
vzdelávacieho úseku, ako sú organizovanie reprezentačných sústredení so špičkovými slovenskými a
svetovými lektormi, refundácia nákladov reprezentačných párov v závislosti od dosiahnutých výsledkov,
financovanie pravidelných TV prenosov z MSR.
Vďaka intenzívnym rokovaniam a zlepšujúcej sa spolupráci hospodárskeho úseku SZTŠ s
Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR sa objem štátnej dotácie každoročne navyšuje.
Oproti roku 2015 sa príjem zvýšil o 22 346,42,-€ aj vďaka sponzorskému daru od spoločnosti
TIPOS, peňažným prostriedkom z pozostalosti p.Danny McBride-a (účelovo viazaným na akademickú
súťaž) a finančnej dotácii z WDSF na SOCH.
Taktiež môžeme vidieť navýšenie príjmu v oblasti reprezentačných sústredení a regionálneho
vzdelávania.
Čo sa týka nákladov SZTŠ, môžeme konštatovať, že v rámci sledovaného obdobia sa prevádzkové
náklady udržiavajú na rovnakej úrovni s prihliadnutím na každoročnú infláciu a zmeny v legislatíve SR.
Celkové navýšenie nákladov za sledované obdobie je spôsobené navyšovaním príjmov z dotácií a tým aj
možnosťou vyššou mierou podporovať aktivity zväzu.
V závere môžeme konštatovať, že hospodárenie SZTŠ bolo v roku 2016 vyrovnané.
V roku 2016 boli zrealizované viaceré kontroly :

•

Kontrola hospodárenia za roky 2011 – 2014 na základe uznesenia VZ

•

Kontrola KK – kompletná kontrola ekonomickej agendy SZTŠ za rok 2015

•

Kontrola Sociálnej poisťovne za roky 2011- február 2016,

•

-

boli odovzdané kompletné materiály mzdovej agendy

-

kontrola začala 18.4.2016

-

kontrola uzavretá 21.6.2016

Audit účtovnej závierky 2016
-

táto povinnosť nám vyplýva zo zákona ako poberateľovi štátnych prostriedkov
v objeme nad 100 000,-Eur/ročne

-

audit bude ukončený prvý májový týždeň, hneď na to bude zverejnená správa

•

Audit účtovnej závierky 2011 – 2014
-

auditorská firma , vybratá na základe výberového konania realizovaného
prezídiom SZTŠ (jedná sa o splnenie uznesenia VZ 2015 a prezident p.Horáček
dôrazne trval na jeho realizácii)

-

materiály na kontrolu pre roky 2011 – 2014 boli firme KPMG Slovensko s.r.o
odovzdané

-

auditorská správa je súčasťou správy hospodára

Spracoval: Ing. Peter Vidašič
Košice 28.4.2017

Vysvetlenie položiek hospodárania 2015
PRÍJEM
Dotácie –169 800€
všeobecná 99 800,-€, osobitná časť dotácie pre SOCH 70 000,-€
Príjem z pozostalosti od p.Danny McBride- 846,42€ viazané na súťaž AMSR
SOCH - dotácia z WDSF - price money v sume 1500,-€
Tipos - podpora regiónov a talentovanej mládeže - dar v sume 20 000,-€ viazaný na vyúčtovanie
Členské a interné poplatky - nárast oproti predpokladu o takmer 5 000,-€
Poplatky WDSF - 3 súťaže (Meteor, KTC, Dukla Trenčín) – 11 441,33,- €
Ostatné - pokuta z DÚ prefakturovaná na spoločnosť Security Financial, preplatená odmena párom Poľsko, preplatok Dôvera (168,16€ vrátených pani Bírovej)
Tanečný kongres - príjem v sume 1370,-€
Predaj materiálov a časopisov– 0,-€
Školenie trénerov - 0,-€
Regionálne vzdelávanie - 2985,-€
Skúšky rozhodcov - 385,-€
Repre sústredenia– 6 231,50,-€
repre model 1 -1278,- €
repre model 5 LAT - 1703,50€
repre model 5 STT - 2260,-€
repre model 4 - 990,-€
TV záznam MSR - 1650,-€ (po 500,-€ LAT, STT, 10T + 150,-€ Choreo)
MSR 10T - prefakturácia leteniek zahraničných rozhodcov
MSR LAT - prefakturácia leteniek zahraničných rozhodcov
MSR STT - 0,-€
MSR Choreografií - štartovné
Zimná univerziáda - príjem od TUKE za technické zabezpečenie a rozhodcov + 9,-€ vrátených od pani
Paškovej, ktoré jej boli omylom uhradené
Priebežná položka - výber do pokladne v sume 250,-€. Pre vysvetlenie: 30.12. bolo z účtu vybratých 250
€, ale banka ich odúčtovala až 2.1.2017. Čiže k 31.12.2016 figuruje v účtovníctve týchto 250 € plusovým
stavom aj v banke aj v pokladni takže, aby táto tabuľka sedela s účtovníctvom, musíme ich do tohto čerpania
dohodiť.

Výdaj
Režijné náklady – kancelárske potreby
Bankové poplatky - 984,85€
Mzdy, stravné lístky:
stravné lístky 1715,47€ + doplatenie stravného 3,2 €
hrubé mzdy 2 zamestnancov ( čisté mzdy, zdravotná a sociálna poisťovňa za zamestnanca, daň) 9 621,22€
dlžné poistné - 200,57 € - doplatenie poistného vyplývajúce kontroly z titulu prihlásenia zamestnancov, ktorí
v roku 2012 mali zmluvy a započítanie preplatku na poistnom pri prihlasovaní zamestnancov v roku 2013 a
2014 na nepravidelný prijem.
odvody do fondov za zamestnávateľa - 3 237,70€
Účtovníctvo - vedenie účtovníctva za rok 2016, vedenie dennej ekonomickej agendy SZTŠ, spracovanie
vyúčtovania dotácie, poplatok za superfaktúru
Audit - audit účtovnej závierky a výročnej správy za rok 2015, bankové poplatky za vydané potvrdenia pre
audit
Prezídium - cestovné príkazy, občerstvenie
Úsek PRaL
Edičná činnosť - časopis tanečný šport ( 7 čísel ) – 1 číslo je z roku 2015 a preto bola uhradená v roku
2016, lebo FA bola dodaná 28.1.2016
Web - domény, služby webmajstra, programovanie webovej stránky
TV záznam - 4 x 2150€ (MSR LAT, STT, 10T, Choreo)
TV záznam MS Seniorov v Košiciach – schválené prezídiom SZTŠ
Propagácia SZTŠ, kampane - uverejnenie reklamy
Vzdelávací úsek
Cestovné - cestovné príkazy členov VÚ
Tanečný kongres - honoráre, cestovné náklady, vrátené poplatky Balúchová, Vidašič, Krajcárovci,
Martinec
Repre model 4 - finančná podpora rok 2015
Regionálny rozvoj :
regionálne vzdelávanie - 7334,29€
repre model 7 - 4400,-€
Skúšky rozhodcov - honoráre
Vzdelávanie reprezentácie:
Repre model 1= 7362,98€
Repre model 5 LAT = honoráre, ubytovanie, cestovné, stravné, prenájom sály

Repre model 5 STT = honoráre, ubytovanie, cestovné, stravné, prenájom sály
Repre model 4 - honoráre, ubytovanie, cestovné, stravné, prenájom sály
Súťažný úsek
Cestovné - cestovné príkazy členov SÚ
MSR LAT - letenky, poháre a medaily
MSR STT - poháre a medaily
MSR Choreo - honoráre a cestovné rozhodcovia a štáb, poháre a medaily
MSR 10T - letenky, poháre a medaily
Odmeny za WDSF body - body za rok 2016
Cestovné reprezentantom - cestovné príkazy na 100%
Podpora prípravy SR - cestovné príkazy menej ako 100%:
SLP - 4200€ odmeny za rok 2015 + 4200€ odmeny za rok 2016
Cestovné SLP - preplatenie cesty párom za SLP
Zimná univerziáda - honoráre a cestovné rozhodcovia a štáb (omylom uhradené p. Paškovej o 9€ viac,
vrátila ich 8.6. sú v príjmovej časti ZU)
Repre súpravy - 24 kusov + 2 ks bunda
Ostatné náklady
SOCH - dotácia - letenky, prenájom priestorov, WDSF poplatky, TV záznam, ubytovanie, stravovanie,
režijné a prevádzkové náklady spojené s organizáciou podujatia, strážna služba, reklamné a marketingové
služby.
SOCH - dotácia z WDSF - Price money
AGM - cestovné príkazy p. Balúchová, p. Horáček, strava, letenky, ubytovanie
Rôzne - kytica, dobropis z Pelicanu za Cambrills, finančná podpora Meteor (schválená v Zápisnici č.
4/2016), kravaty, šatky z wdsf, preplatená odmena párom Poľsko, penále Sociálna poisťovňa, notár,
tepovanie koberca v kancelárii SZTŠ
AMSR –honoráre a cestovné rozhodcov a štábu, medaile a poháre, tanečný parket
Valné zhromaždenie - vyplatené príspevky za účasť (jún + december 2016)
WDSF - poplatky za súťaže, karty, licenčné poplatky
Kontrolná komisia - cestovné príkazy
Vrátené a mylné platby - sú to platby, ktoré boli na účet prijaté omylom a v rovnakej sume sa aj z účtu
SZTŠ poslali späť

