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hospodár SAS pri SAV

Štruktúra príjmov
Na financovanie Slovenskej astronomickej spoločnosti (SAS pri SAV) boli použité:
• finančné prostriedky pridelené Radou slovenských vedeckých spoločností (RSVS),
• príspevky členov spoločnosti,
• zisky z prenájmov a odpredaja,
• príjmy z 2% daní.
Dotácia RSVS
SAS pri SAV spolupracovala s Astronomickým ústavom SAV (AsÚ SAV) na získavaní
finančných prostriedkov RSVS. Hlavný výbor vždy začiatkom roka, na základe podkladov členov
spoločnosti a odbočiek, vypracoval podrobný plán financovania činnosti SAS pri SAV. Plán
obsahoval opis a zdôvodnenie akcie ako aj jej podrobnú finančnú štruktúru.
Následne AsÚ SAV zaslal žiadosť RSVS, ktorá žiadosť schválila a poskytla finančné
prostriedky na činnosť spoločnosti. Finančné prostriedky boli poskytnuté na účet AsÚ SAV, odkiaľ
boli refundované na účet spoločnosti na základe fakturovania a zdokladovania položiek.
Podľa podmienok čerpania dotácie sme mohli presúvať finančné zdroje v rámci jednej položky
medzi cestovné a materiálové náklady a služby ako aj medzi dotovanými činnosťami. V tabuľke
č. 1. je uvedená výška požadovanej dotácie (suma prvej a dodatočnej žiadosti) a skutočne pridelená
dotácia. Všetky žiadosti boli výrazne krátené.
Od 2017 bolo zrušené dodatočné dofinancovanie a RSVS tak rozdeľuje príspevok
jednorázovo. Zároveň boli uvedené aj nové orientačné pravidlá pridelovania výšky príspevku.
Edičná činnosť bola vyňatá úplne.
Dotáciu nebolo možné použiť na organizačnú činnosť SAS pri SAV, organizovanie hlavného
výboru, zjazdu, schôdze odbočiek, bankové poplatky a iné režijné náklady.
Tabuľka 1: Žiadané a poskytnuté dotácie RSVS za sledované obdobie
Rok

Požadované

Pridelené

Percento pridelenia

2015

9810,00 €

3820,00 €

38,94%

2016

8570,00 €

2860,00 €

33,37%

2017

7500,00 €

3380,00 €

45,07%

2018

8200,00 €

3050,00 €

37,19%

2019

9550,00 €

4610,00 €

48,27%

Členské príspevky
Základným príjmom spoločnosti sú členské príspevky. Výber členského je v tabuľke č. 2.
Očakávaný minimálny výber členského je súčtom príspevkov od všetkých riadnych pracovne
činných členov a riadnych členov dôchodcov a študentov. Výška členského ostala do roku 2017
nezmenená, t.j. 10 € pre riadneho pracovne činného činného člena a 5 € pre člena, ktorý je
dôchodcom alebo študentom. Zároveň sa rozhodlo o zmene výberu členského na rok vopred. Na rok
2018 HV pristúpil k navýšeniu sumy členského, nakoľko tá ostala nezmenená minimálne od roku
2008, ale požiadavky a náklady medzičasom narástli. Od roku 2018 je zatiaľ stále nezmenená výška
minimálneho členského pre riadnych členov 12 € a zľavneného členského 6 €. Úspešnosť výberu
členského bola vypočítaná z očakávanej sumy minimálneho výberu členského.

Tabuľka 2: Evidované členské príspevky (do 20.9.2019)
Rok

Príspevky

Úspešnosť

Počet členov (r/č)

2015

1017,00 €

80%

176 (163/13)

2016

1162,00 €

86%

180 (169/11)

2017

1108,00 €

81%

181 (170/11)

2018

1275,00 €

79%

180 (171/9)

2019

1171,00 €

74%

179 (171/8)

Iné zdroje
V roku 2016 sme získali z Finančného riaditeľstva SR celkový príspevok 662,71 €. V roku
2019 sme získali prostriedky z 2% vo výške 323,08 €. V roku 2016 sme odpredali 6 ks
Astronomickej terminológie zo zásob v sume 6,40 €. V roku 2018 sme získali 12,00 € z prenájmu
panelov.
Viacerí študenti – účastníci astronomickej olympiády získali sponzorské príspevky na ich
vycestovanie.

Výdavky na činnosť SAS pri SAV
Výdavky na činnosť vedeckej spoločnosti boli použité na:
 činnosť odbočiek, sekcií a komisií
 konferencie a semináre (nap. 60. výročie vzniku SAS pri SAV)
 pozorovateľské expedície
 organizačnú činnosť (zasadanie HV, zjazd)
 služby (hlavne poštovné a bankové poplatky)
 členský poplatok RSVS (ročne 10 €)
V rámci uvedených činností boli uhrádzané cestovné náklady, služby, neinvestičný materiál.
Čerpanie
V každom fiškálne uzavretom roku sme úplne vyčerpali prostriedky pridelené RSVS.
Členské a iné príspevky sme použili predovšetkým na dofinancovanie plánovaných akcií a na
organizačnú činnosť spoločnosti.
Prostriedky z 2% získané v roku 2016 sme dočerpali v súlade so zákonom do 31.12.2017.
Použili sme ich výlučne na podporu akcií organizovaných v rokoch 2016 a 2017. V roku 2019 sme
získali prostriedky z 2%, ktoré bude potrebné dočerpať do 31.12.2020.
Tabuľka 3: Fiškálny zostatok prostriedkov HV v jednotlivých rokoch.
Rok

2015

2016

2017

2018

2019*

Zostatok na účte

976,55 €

2102,51 €

1782,19 €

1852,96 €

2065,35 €

61,30 €

232,86 €

198,13 €

73,94 €

48,34 €

1037,85 €

2335,37 €

1980,32 €

1926,90 €

2113,69 €

Zostatok pokladne HV
Celkový zostatok

Rôzne
Ako nový hospodár som prebral od predchodcu doklady k bankovému účtu, pokladňu a jej obsah.
Boli uzavreté dohody o hmotnej zodpovednosti s hospodármi odbočiek.
Zrušili sme papierový výpis z účtu a zaviedli sme mesačné elektroncké výpisy. Bol zriadený nový
podpisový vzor a prístup k účtu aj prostredníctvom mobilnej aplikácie.
Finančné operácie sme realizovali primárne prostredníctvom internetbankingu (okrem menších súm
z pokladne). Od februára 2019 banka zaviedla poplatok za potvrdzujúcu SMS a tak sa elektronické
prevody realizujú primárne cez mobilnú aplikáciu, ktorá nie je spoplatňovaná.
Taktiež sme sa uchádzali o 2% z dane a príjem prevýšil počiatočné náklady (2x 54,55 €).
Po diskusii sme zmenili výber členských príspevkov na rok vopred. Cieľom bolo, aby odbočky
mohli už v danom roku hospodáriť s členským príspevkom aj aby sme mali lepší výhľad na
plánovanie väčších akcií, ako je napr. zjazd SAS.
Zaviedli sme nové členské preukazy obsahujúce miesto na nalepenie validačných známok, ktoré
člen získa až po zapletení príspevku. Táto zmena má zásadný význam, nakoľko ovplyvňuje práva
člena napr. kandidovať na delegáta zjazdu alebo sa inak podieľať na chode SAS, čo bolo zakotvené
aj v Stanovách.
S prechodom na nový systém sme pripravili aj nové pravidlá pre platby členských príspevkov pre
hospodárov odbočiek.
Pre účtovanie cestovných dokladov bolo pripravené jednotné tlačivo na uľahčenie jeho vypĺňania.
Začala sa práca na novej bezpečnejšej a lepšej databáze členov. V rámci úspory prostriedkov sa ju
podujal zhotoviť člen odbočky v Tatranskej Lomnici. Hlavným zámerom bolo poskytnúť
hospodárom odbočiek prístup k členom svojej odbočky, prehľadu ich členských príspevkov na
zabezpečenie spätnej kontroly.

V Tatranskej Lomnici, dňa 20. septembra 2019
Mgr. Ľubomír Hambálek, PhD.
hospodár SAS pri SAV

