
 
 
 

 

Hospodárenie ZLZ SR za obdobie od 01.01.2020 do 31.10.2020 
 
 
Podľa schváleného rozpočtu na rok 2020 sú predpokladané príjmy v sume 75 750.- €. 

Z členských príspevkov bol príjem za január až október 2020 vo výške 72 980,00 € . Príjmy z predaja 
FBL 175,00 €,  z bankových úrokov 12,00 €, za vystavenie certifikátov FIATA Diploma, Incoterms 
2020 publikácií, sponzoringu  a dobropisu za letenky spolu 8 118,14 €  a za stravné lístky 342,- €. 

Celkové príjmy ZLZ SR v januári až október 2020 boli vo výške 81.627,14 €, čo je 107,76% 
plánovaných príjmov. 

Podľa schváleného rozpočtu na rok 2020 boli predpokladané výdavky v sume 75.750.-€. 

Skutočné výdavky za obdobie január až október 2020 predstavujú celkom sumu 52 492,37 €, čo je 
69,30 % z plánovaných výdavkov, pričom:  

na mzdy sa vyčerpalo 10.447,38 €, na odvody 8.289,97 € a na stravovanie zamestnancov  570,88 €, na 
vedenie účtovníctva sa vyčerpalo 900.-€ .   

Členské príspevky:  

Členský príspevok CLECAT bol vo výške 8.000,- €,  FIATA 4.324,40 €, do Medzinárodnej obchodnej 
komory 1.500,- €  ,  EASA 125,- € (Európska asociácia bezpečnostných poradcov) a APZ 1.000,- €.  

Nájomné v uvedenom období roku 2020 predstavovalo čiastku 2.095,70 €. 

Na komunikáciu sa vyčerpalo spolu  858,16 €, z toho konkrétne : na poštovné 248,53 €, na mobil 417,-
€, na telefón a internet 192,63 €. 

Náklady na rokovanie predstavenstva boli čerpané vo výške 2.048,78 €.  Na vzdelávanie (lektor 
a publikácie Incoterms 2020) boli výdavky vo výške 706,40 €. Za vystavenie certifikátov FIATA 
Diploma sme zaplatili 3 167,59 €. 

Na zahraničné služobné cesty sa vyčerpalo 994,19 € a na domáce služobné cesty 60,98 €. 

Na WEB stránku 194,77 €, na denný monitoring médií 1.392.- € , na archiváciu dokumentov 17,28 € , 
na kancelárske potreby 218,02 € . 

Výdavky na propagáciu a inzerciu boli 506,00 € a za bankové poplatky 211,50 €.  
 
Predpokladáme v hospodárení prebytok za rok 2020 a  navrhujeme tento prebytok zahrnúť do 
rezervného fondu.  
 
 
V Bratislave, dňa 03.11.2020                 Mária Csizmadiová v.r. – predsedníčka revíznej komisie  
 

  


