
Správa o hospodárení ZLZ SR (Šamorín - Čilistov - 13.11.2019) 
 

1. Uzatvorenie rozpočtu ZLZ SR na rok 2018 

V roku 2018 bol plánovaný príjem 69.620,- €. Skutočný príjem bol 86.213,33 €, čo je oproti 
plánovanému príjmu, plnenie na 123,83 %. Príjmy boli tvorené z členských príspevkov (71.880.- ) 
sponzorských príspevkov na Odbornú konferenciu 2018 (4.000.-), školení a vystavenie FIATA 
Diploma certifikátov (spolu 8.820.-),  z bankových úrokov (74,73) , stravných lístkov (363,60) 
z predaja FCR a FBL (125.- € ) 

Plánovaný výdavok v roku 2018 bol 69.620,- €. Skutočný výdavok bol 81.183,29 €. 

Rozdiel medzi skutočným príjmom a skutočným výdavkom za celý rok 2018 tvoril zisk vo výške  
5.030,04 € . 

Na základe rozhodnutia Zhromaždenia členov ZLZ SR zo dňa 07.11.2018, boli tieto prostriedky ako 
prebytok zahrnuté do rezervného fondu, ktorý bol k 31.12.2018 vo výške 17.529,22 €. 

********************************************* 

2. Hospodárenie ZLZ SR za obdobie od 01.01.2019 do 31.10.2019 
 
Podľa schváleného rozpočtu na rok 2019 sú predpokladané príjmy v sume 76 150.- €. 

Z členských príspevkov bol príjem za január až október 2019 vo výške  75.077,50 €. Príjmy z predaja 
FCR a FBL 112,50 €,  z bankových úrokov boli 51,98 €, za kurzy usporiadané Zväzom 4.404,60 €, za 
spoluúčasť na transport a logistika Mníchov 1.800,- €, za exkurziu do prístavov Rijeka a Koper 2.200,- 
€  a za stravné lístky 340,20 €. 

Celkové príjmy ZLZ SR v januári až október 2019 boli vo výške 83.986,78 €, čo je 110,29% 
plánovaných príjmov. 

Podľa schváleného rozpočtu na rok 2019 boli predpokladané výdavky v sume 76.150.-€. 

Skutočné výdavky za obdobie január až október 2019 predstavujú celkom sumu 75.408,74 €, čo je 
99,03 ℅ z plánovaných výdavkov, pričom:  

na mzdy sa vyčerpalo 9.786,68 €, na odvody 7.793,13 € a na stravovanie zamestnancov  550,92 €, na 
vedenie účtovníctva sa vyčerpalo 900.-€ .   

Členské príspevky:  

Členský príspevok CLECAT bol vo výške 8.000,- €,  FIATA 4.037,83 €, do Medzinárodnej obchodnej 
komory 1.500,- €  a EASA 125,- € (Európska asociácia bezpečnostných poradcov).  

Nájomné v uvedenom období roku 2019 predstavovalo čiastku 2.095,70 €. 

Na komunikáciu sa vyčerpalo spolu  933,43  €, z toho konkrétne : na poštovné 204,10 €, na mobil 
423,43€, telefón 150,- € a na internet 155,90 €. 

Náklady na rokovanie predstavenstva boli čerpané vo výške 2.326,45 €.   

Na zahraničné služobné cesty sa vyčerpalo 11.285,65 € a na domáce služobné cesty 589,16 €. 

Účasť na veľtrhu transport a logistika Mníchov 11.440,94 € 

Na WEB stránku 159,77 €, na denný monitoring médií 1.332.- € , na archiváciu dokumentov 17,28 € , 
na kancelárske potreby 148,34 € a na sociálny fond 20,00 €. 

Výdavky na propagáciu a inzerciu 886,78 €, za exkurziu do prístavov Rijeka a Koper 2.338,-€ a záloha 
vyplatená na odbornú konferenciu 5.200,- €. Za vizitky bolo zaplatených 34,67 € a za bankové 
poplatky 183,98 €.  
 
Predpokladáme zisk v hospodárení za rok 2019 a  navrhujeme prípadný prebytok zahrnúť do 
rezervného fondu.  
 
 
V Šamoríne – Čilistove, dňa 13.11.2019                 Mária Csizmadiová – predsedníčka revíznej komisie  


