Správa
Reviznej komisie SPaS pre VZ SPaS za roky 2008 a 2009
Slovenská pedagogická spoločnosť pri SAV mala v roku 2008/2009 123 evidovaných členov.
Celkový príjem z členského bol v roku 2008 v Sk 9350 a v roku 147 EUR.
V roku 2008 sme mali platiť 150 SK ročne za riadne členstvo a 50 Sk zľavnené členstvo
(študenti). V roku 2008 uhradilo poplatky 67 členov
Rozdiel vo výške výberu členského medzi rokom 2008 a 2009 vyplýva zo skutočnosti, že
väčšina členov uhradí svoje členské na VZ v hotovosti na dva roky dopredu.
V priebehu roku 2008 a 2009 výbor prostredníctvom svojho tajomníka dr.V.Michaličku
vyzýval členov, aby dorovnali členské poplatky a súčasne, aby získavali nových členov.
Počet členov, ktorí uhradili členské v roku 2009 zakolísal aj pre neujasnenosti o výške
členského po prechode na EUR. Niektorí členovia zaplatili 3 a niektorí 5 EUR ročne.
Platiaci bankovým prevodom už spravidla uviedli svoje mená, takže ich možno jednoznačne
identifikovať. S výnimkou jedného platcu 5 EUR 12.08.2009, ktorý zostáva neznámy.
Finančné dotácie SAV
Slovenská pedagogická spoločnosť pri SAV pravideľne ročne zadáva auditorské spracovanie
svojej finančnej dokumentácie, nakoľko to zaručuje bezproblémové získavanie príspevku zo
štátneho rozpočtu prostredníctvom Rady SVS:
V roku 2008 sme získali
43 000 Sk (VZ a konferenciu, terminologický pedagogický slovník, spravodaj SPaS,
konferencia sociálnej pedagogiky, konferencia vysokoškolskej pedagogiky, akcia pri
príležitosti dna učiteľa ).
V roku 2009 sme získali
1350 EUR (spravodaj, osobnosti školstva, konferencia 20 rokov výskumu mládeže v SR,
exp.výstava dejín, term.ped. slovník, metodologické otázky výskumu, konferencia Osobnosť
vys.učiteľa)
Grant UP2YOUTH UCM
Pobočka SPS v TSK v Trnave sprostredkovala odbornú spoluprácu pre výskumnú úlohu
UP2YOUTH, ktorá sa riešila na KP FF UCM v Trnave.
SPS v súlade so smernicami získala z tohto projektu časť príspevku, ktorý umožní dotovať
niektoré náklady spojené s VZ našej spoločnosti. Vtomto konkrétnom prípade sa 50 EUR
využilo na úhradu zriadenia www.casopispedagogika.sk.
Príjmy a výdavky SPS
V roku 2008 a 2009 boli celkové príjmy SPaS 43 000 SK a 1350 EUR. Príjmy z členského
dosiahli 9350 Sk a 147 EUR.
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Zostatok na bankovom účte SPS k termínu posledného finančného obratu na našom konte
v roku 2009 predstavuje 388.96 EUR.

Záver
RK SPS pri SAV konštatuje, že celkové výdavky spoločnosti sú v súlade
z členského, z dotácií SAV.

s príjmami

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.
Odporúčania RK:
Odporúčame, aby VZ odsúhlasilo výšku členského
na 5 EUR (3EURpre študentov a dôchodcov) ročne,
prípadne
na 6 EUR (4 EUR) ak sa zohľadní príspevok členov na vydávanie časopisu
PEDAGOGIKA.SK.
Z hľadiska rokovania VZ v roku 2010 budú môcť kandidovať a hlasovať vo voľbách iba
členovia, ktorí majú zaplatené alebo zaplatia členské pred začiatkom rokovania VZ.

Trnava 28.1.2010

dr.P.Holkovič a dr.E.Bačkorová
Revízna komisia SPS
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