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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, príjmy 

z 2% daní a z grantu Slovenskej akademickej asociácie pre medzinárodnú 

spoluprácu (SAAIC).  
 

Dotácia RSVS 
 SAS pri SAV spolupracoval 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. 

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 pridelená dotácia. Všetky 

žiadosti boli výrazne krátené. Krátenie sa týkalo najmä edičnej činnosti. 

Dotáciu nebolo možné použiť na organizačnú činnosť SAS pri SAV, 

organizovanie hlavného výboru, zjazdu, schôdze odbočiek, bankové poplatky 

a pod.. 

 

  Tabuľka 1: Dotácie RSVS 

rok Požadovaná dotácia Pridelená dotácia 

2011 3470 2700 

2012 4470 3130 

2013 4820 3350 

2014 4470 2150 

2015 9810     3530 +* 

 

* zatiaľ nie je známa výška dodatočného dofinancovania 
 



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 sa v rokoch 2011 až 2015 nemenila 

a je minimálne 10 EUR pre riadneho prac. činného člena a 5 EUR pre člena, 

ktorý je dôchodcom alebo študentom. Úspešnosť výberu členského bola 

vypočítaná z očakávanej sumy minimálneho výberu členského. 

 

       Tabuľka 2: Členské príspevky. * - výber do 31.9.2015 

rok čl.príspevky úspešnosť [%] 

2011 1220,00 93 

2012 1120,70 85 

2013 991,60 76 

2014 1032,00 79 

  2015*  655,00 48 

 

 

Iné zdroje 
 V roku 2011 sme získali 187 EUR za prenájom panelov. V roku 2012 

bol na účet Spoločnosti poukázaný doplatok grantu SAAIC vo výške 2 400 

EUR, získali sme 188 EUR za prenájom panelov a 397,08 EUR z 2% z dane. 

V roku 2013 sme získali 128 EUR za prenájom panelov. V tom istom roku 

Nadácia Novohradská preplatila časť nákladov študenta na účasť na 

medzinárodnom kole Astronomickej olympiády vo výške 187,06 EUR. Tento 

rok sme získali 156,23 EUR z 2% z dane. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Výdavky na činnosť SAS pri SAV 
 

 Výdavky na činnosť vedeckej spoločnosti boli použité na: 

 

 činnosť odbočiek, sekcií a komisií 

 konferencie a semináre 

 pozorovateľské expedície 

 vydávanie periodík a iných publikácií 

 organizačnú činnosť (zasadanie HV, zjazd) 

 projekt SAAIC 

 

V rámci uvedených činností boli uhrádzané cestovné náklady, služby, 

neinvestičný materiál. 
 

Čerpanie 
 Finančné prostriedky SAAIC boli vyčerpané a projekt úspešne 

ukončený v roku 2012. 

 V každom hospodárskom roku sme úplne vyčerpali prostriedky 

pridelené RSVS. 

Členské a iné príspevky sme použili predovšetkým na dofinancovanie 

plánovaných akcií a na organizačnú činnosť spoločnosti. 

 

  Tabuľka 3: Zostatok na účte Spoločnosti k 31.12. v jednotlivých rokoch 

rok 2011 2012 2013 2014 2015 

Zostatok k 31.12. (EUR) 2904,65* 1253,06 1265,54 1230,67 1675,94** 

 

* z uvedenej sumy je 2165,32 eur zostatok projektu SAAIC 

** nie je dočerpaná dotácia a ukončený výber členských príspevkov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rôzne 

 V roku 2012 bol zrušený dotačný účet, pretože dotácia je poukázovaná 

na účet AsÚ SAV. Taktiež sme zmenili periodicitu výpisov stáleho účtu na 

štvrťročnú. Všetky finančné operácie (okrem vkladu samozrejme) boli 

zadané prostredníctvom IB. Investícia do výstavných panelov sa nám 

niekoľkonásobne vrátila. Taktiež sme sa uchádzali o 2% z dane a príjem 

prevýšil počiatočné náklady (cca 60 EUR). 
 

 

Aj v roku 2015 spolupracuje SAS pri SAV s AsÚ SAV, na ktorého účet prišla 

dotácia vo výške 3 530 EUR. 2020,85 EUR bolo refundovaných na účet 

spoločnosti. Zároveň sme požiadali o dofinancovanie činnosti vo výške 960 

EUR. Dotáciu čerpáme a očakávame vyrovnaný rozpočet. Aktuálny zostatok 

na účte spoločnosti je k 1 675,94 EUR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 V Tatranskej Lomnici, dňa 2. októbra 2015. 

Dr. Emil Kundra      

hospodár SAS pri SAV 

 

 

 


