Správa Reviznej komisie SPS pre VZ SPS za roky 2004 a 2005

Revízna komisia sa vo svojej činnosti sústredila
a/ kontrólu vývoja členskej základne vo vzťahu k výberu členských poplatkov
b/na kontrólu vedenia penažného denníka SPS z hľadiska príjmov a výdavkov

a/ kontrólu vývoja členskej základne vo vzťahu k výberu členských
poplatkov

Slovenská pedagogická spoločnosť pri SAV mala v roku 2004 69 platiacich členov. Celkový
príjem z členského bol 6900 Sk. Menný zoznam členov bol zverejnený v Spravodaji SPS
a bol aj súčasťou dokumentov VZ SPS v roku 2004.
V roku 2005 výbor listom vyzval členov, aby dorovnali poplatky a súčasne, aby získavali
nových členov. Získalo sa 3080 Sk od 28 členov, ktorých mená sú uvedené v Spravodaji
7,2005.
Zistenia:
Počet členov, ktorí uhradili členské v roku 2005 je neporovnateľne menší ako počet členov
v roku 2004 najmä preto, že nemali možnosť uhradiť členské osobne (100 Sk riadny člen
a 50 dôchodcovia a študenti).
Platba poštou alebo bankovým prevodom spôsobuje rozdiel oproti predpokladanej súhrnnej
sume nakoľko sú s týmito príjmami spojené poplatky poštovné a bankové.
Pravideľne vzniká problém, že mnohí platcovia elektronickou poštou neuviedli svoje mená,
takže ich nemožno jednoznačne identifikovať.
Odporúčania RK:
Odporúčame, aby sa vo výbore SPS jeden člen systematickejšie venoval evidencii členov SPS
a plateniu členských poplatkov.
Z hľadiska rokovania VZ v roku 2006 budú môcť kandidovať a hlasovať vo voľbách iba
členovia, ktorí zaplatia členské pred začiatkom rokovania.

b/na kontrólu vedenia penažného denníka SPS z hľadiska príjmov
a výdavkov
Finančné dotácie SAV
Slovenská pedagogická spoločnosť pri SAV získala zo štátneho rozpočtu prostredníctvom
Rady SVS finančné prostriedky vo výške
45 000 Sk v roku 2004 (VZ a konferenciu, slovník pedagogického výskumu, spravodaj
a konferencia sociálnej pedagogiky).
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56 000 sk v roku 2005 (spravodaj, konferencia Veda a škola, výstava dejín, term.slovník,
konferencia Osobnosť vys.učiteľa)
Grant MŠ SR a CENYR
Pobočka SPS v TSK v Trnave získala v roku 2004 grant MŠ SR na expertnú analýzu pre
projekt Politická participácia mladých ľudí v Európe, ktorý bol samonosný a vyúčtoval sa
osobitne. Výsledkom tejto spolupráce sú publikácie, ktoré sú k dispozícii aj členom SPS a
verejne dostupné na webstránke www.ucm.sk/cerys.
SPS v súlade so smernicami získala z tohto projektu časť príspevku, ktorý umožní dotovať
niektoré náklady spojené s VZ našej spoločnosti.
Príjmy a výdavky SPS
V roku 2004-5 boli celkové príjmy SPS 45 000 a 56 000Sk. Príjmy z členského dosiahli 6900
Sk a 3080 Sk. V roku 2004-5 výdavky v súlade s našimi príjmami predstavovali 110 980 Sk.
Na bankovom účte SPS k 14.12.2005, k termínu posledného finančného obratu na našom
konte, 21.611 Sk. zostáva na bankovom účte SPS v SLSP-Trnava vďaka participácii na
grantoch MŠ SR v roku 2004 a CENYR v roku 2005
Záver
RK SPS pri SAV konštatuje, že celkové výdavky spoločnosti sú v súlade s príjmami
z členského, z dotácií SAV a získaných grantov MŠ SR a CENYR.
Prostriedky SAV sa vyučtovávajú osobitne v Rade slovenských vedeckých spoločností pri
SAV.
Evidencia všetkých obratov je uložená
a v elektronickom peňažnom denníku SPS.

na výpisoch z bankového konta v SLSP

Doklady a listiny sú v osobitných zložkách archívu SPS.

Trnava 2.2.2006

Prof.P.Ondrejkovič a dr.P.Holkovič
Revízna komisia SPS
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