
 
 
 

Správa o hospodárení ZLZ SR za rok 2019 
 
Podľa schváleného rozpočtu na rok 2019 boli predpokladané príjmy v sume 76.150.- €. 

Z členských príspevkov bol príjem vo výške  75.250,- €. Príjmy z predaja FCR a FBL 112,50 €,  
z bankových úrokov boli 61,98 €, 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,- €, za propagáciu na OK 
ZLZ SR 2019 4.000,- € , za stravné lístky 390,40 € a 300,- € bola dotácia pokladne. 

Celkové príjmy ZLZ SR v januári až december 2019 boli vo výške 88.519,68 €, čo je 116,24% 
plánovaných príjmov. 

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

Skutočné výdavky za obdobie január až december 2019 predstavovali celkom sumu 86.659,21, čo je 
113,80 % z plánovaných výdavkov, pričom:  

na mzdy sa vyčerpalo 11.802,11 €, na odvody 9.416,85 € a na stravovanie zamestnancov  500,52 €, 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 2.514,84 €. 

Na komunikáciu sa vyčerpalo spolu  1.154,91 €, z toho konkrétne : na poštovné 252,-€, na mobil 
535,83€, telefón 180,- € a na internet 187,08 €. 

Náklady na rokovanie predstavenstva boli čerpané vo výške 2.613,95 €.   

Na zahraničné služobné cesty sa vyčerpalo 13.406,54 € a na domáce služobné cesty 738,36 €. 

Za účasť na veľtrhu transport a logistika Mníchov Zväz zaplatil 11.440,94 €. 

Na WEB stránku 187,67 €, na denný monitoring médií 1.610,40.- € , na archiváciu dokumentov 17,28 
€ , na kancelárske potreby 1.443,14 €  (zahŕňa aj nový notebook a farebnú tlačiareň, ktoré neboli 
plánované) a na sociálny fond 80,00 €. 

Výdavky na propagáciu a inzerciu 949,48 €, za exkurziu do prístavov Rijeka a Koper 2.338,-€ a za 
Zhromaždenie členov ZLZ SR  na odbornú konferenciu 6.264,30 €. Za vizitky a novoročné pozdravy  
bolo zaplatených 468,83 € a za bankové poplatky 225,28 €.  
 

V roku 2019 bol skutočný príjem 88.519,68 € a skutočný výdavok bol 86.659,21 €. 

Rozdiel medzi skutočným príjmom a skutočným výdavkom za celý rok 2019 vytvoril prebytok vo 
výške  1.860,47 € . 

Na základe rozhodnutia Zhromaždenia členov ZLZ SR zo dňa 13.11.2019 boli tieto prostriedky ako 
prebytok zahrnuté do rezervného fondu. Výška rezervného fondu k 31.12.2019 je 19.390,10 €. 

 
 
 

V Bratislave 16.01.2020                                Mária Csizmadiová v.r.– predsedníčka revíznej komisie  


