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Úvod
Činnosť revíznej komisie (RK) bola počas jej funkčného obdobia od októbra 2015 vykonávaná
v súlade so stanovami Slovenskej astronomickej spoločnosti pri Slovenskej akadémii vied.
Účelom činnosti RK bolo overenie hospodárenia SAS pri SAV a dodržiavanie všeobecne
záväzných právnych predpisov, interných predpisov a predpisov RSVS pri vedení účtovníctva. Revízia
bola vykonaná v sídle Spoločnosti. K dispozícii boli aj dokumenty od samostatne hospodáriacich
odbočiek.
Výsledky revízie:
1. Finančné zdroje
SAS pri SAV hospodárila s dotáciou RSVS, členskými príspevkami, príjmami z prenájmov a
odpredaja a príjmami z 2% z daní.
a) Dotácia RSVS pokrývala iba tretinu plánovaných finančných nákladov, preto bola podpora
plánovanej činnosti adekvátne znížená. Finančné prostriedky od RSVS boli poskytnuté na účet
zmluvného ústavu SAV, v tomto prípade Astronomického ústavu a refundované na účet
Spoločnosti.
b) Počas hodnoteného obdobia došlo k navýšeniu členských príspevkov a k zefektívneniu ich
výberu.
c) SAS dvakrát „investovala“ do získania financií z 2% daní.
2. Účtovné doklady
RK skontrolovala účtovné doklady, o ktorých sa viedlo účtovníctvo a sú jeho súčasťou.
Účtovné doklady boli preskúmané po stránke vecnej a formálnej správnosti. Preskúmanie vecnej
správnosti účtovných dokladov spočívalo v zisťovaní správnosti údajov z hľadiska oprávnenosti
účtovných prípadov. Preskúmanie formálnej správnosti účtovných dokladov spočívalo v zisťovaní
toho, či účtovné doklady obsahujú všetky zákonom predpísané náležitosti a ostatné požiadavky kladené
na účtovné doklady.
RK skontrolovala účtovnú knihu, výkaz o príjmoch a výdavkoch, výkaz o majetku a záväzkoch
a správy o hospodárení za uvedené obdobie.

3. Zistenia RK
a) Výber členských príspevkov sa pohybuje na úrovni 80%, čo predstavuje vyše 1000 eur ročne. S
členskými príspevkami bolo hospodárené v súlade s dlhodobým plánom organizácie zjazdu
Spoločnosti.
b) Príjmy z 2% z daní (spolu za rok 2016 a 2019) odpovedajú ročnému príjmu z členských
príspevkov a nezanedbateľne sa podieľajú na financovaní činnosti SAS.
c) RK konštatuje, že čerpanie finančných príspevkov bolo oprávnené a v súlade s plánmi činností
na roky 2015-2019. V účtovných dokladoch neboli nájdené vážne formálne nezrovnalosti. RK
konštatuje, že dotácia RSVS v rokoch 2015-2018 a príjmy z 2% z daní v roku 2016 boli
vyčerpané v súlade s požadovanými predpismi a v plnej výške.
Pomer finančných zdrojov z členských a iných príspevkov k podpore od RSVS (1:3) jasne ukazuje, že
činnosť SAS je závislá na príspevku RSVS.
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