
Správa Revíznej komisie SSVPL SLS o hospodárení za rok 2009 
 

Revizna komisia SSVPL SLS v roku 2009 pracovala na spoločných zasadnutiach 

a korešpondenčne, vykonala kontrolu hospodárenia,  riešila viaceré ponety na preskúmanie 

porušenia Stanov od Prezidenta  a jednotlivých členov  Výboru SSVPL SLS, nebol jej 

doručený žiadny podnet na prešetrenie porušenia práv členov SSVPL SLS. Stanoviská 

k podnetom odoslala podávateľom. 

Ku fyzickej  kontrole hospodárenia SSVPL SLS za rok 2009 s kontrolou účtovných 

dokladov sa uskutočnili dve zasadnutia Revíznej komisie: 

05.12.2009  sa zúčastnili MUDr.Šusta a MUDr.Hossová, MUDr. Bezáková sa ospravedlnila  

17.3.2010 sa zúčastnili MUDr.Šusta a MUDr.Bezáková, MUDr.Hoosová sa ospravedlnila. 

V správe RK SSVPL o hospodárení za rok 2007 i 2008 bolo Výboru SSVPL SLS 

opakovane doporučené vypracovanie rozpočtu, jeho následné schválenie a ďalšie 

hospodárenie podľa neho. Výbor nevytvoril a neschválil rozpočet hospodárenia na rok 2009. 

Nezriadil sekretariát, ktorý by vykonával  administratívno-technickú a finančno-hospodársku 

agendu, a k tejto činnosti nevyužíval ani Sekretariát SLS.  Agendu  sekretariátu na seba 

prevzal MUDr.Lipták, ktorý hospodáril prevažne samostatne, pri úhradach nad 50.000 

Sk/1.659,70 Eur s odsúhlasením povereného viceprezidenta   MUDr.Pekaroviča. 

 RK konštatuje, že pre rok 2009 neboli stanovené hranice v hospodárení. Kontrola 

hospodárenia bola vykonaná len na základe predložených útovných dokladov a účtovnej 

uzávierky, ktoré RK predložil MUDr. Peter Lipták.  

  

 Správa o hospodárení SSVPL SLS  za rok 2009 

  

 Príjmy: 

Členské príspevky 23.840,40 Eur 

Kongresové poplatky 13.340,00 Eur 

Tržby za  prenájom priestorov konferencie 27.405,00 Eur 

Tržby za propagáciu a prezentáciu 5.400,00 Eur 

Tržby za sponzorovanie konferencie 4.400,00 Eur 

Tržby za propagáciu mimo konferencie 3.319,39 Eur 

Prijaté príspevky od iných organizácii –WHO-Dr.Lipták 3.333,00 Eur 

Prijaté dary 22.449,00 Eur 

Úroky LUBA, kurzové zisky, iné 33,77 Eur 

Celkovo 103.520,56 Eur 

 

Nárok spoločnosti na poplatky – členské príspevky  je 25.530Eur 

uhradených bolo     23.840 Eur - menný zoznam členov - dlžníkov je uvedený  v účtovníctve 

 

Výdavky: 

Organizovanie konferencie v Bojniciach 27 252,36 € 

akreditácia 398,34 €   

ubytovanie na konferencii 5 851,30 €   

technické zabezpečenie konf. 5 130,86 €   

tech.zabezpečenie + občerstvenie 12 599,72 €   

tlmočenie,asistencia počas symp. 1 201,01 €   



cestovné na konf.-hostia Donič,Lill Moll 1 291,13 €   

doprava osôb 780,00 €   

Prenájom priestorov pre konferenciu 4 595,50 € 

Tlač brožúr,letákov,prop.mater.pre konferenciu 14 743,84 € 

plastové karty s podtlačou 1 920,64 €   

tlač nálepiek 2 284,80 €   

tlač materiálov ku konf.v Bojniciach 10 538,40 €   

Fotografovanie 775,00 € 

Kancel.potreby,poštovné,ostat.materiál na konf. 382,76 € 

Spotreba DHIM –snímače  na registráciu 7 ks 1 736,21 € 

Tlačová konferencia Carlton-organizovanie 2 011,10 € 

Tri notebooky - pre 3 vyžrebovaných účastníkov konf. 2 232,15 € 

EKG  ,notebook + príslušenstvo 3 333,00 € 

Poskytnuté príspevky– členstvo WONCA 3 352,76 € 

cestovné tuzemské-cestovné príkazy 144,47 € 

Účtovnícke služby a poradenstvo 493,85 € 

Ostatné služby daňové 4 383,23 € 

zasadnutia výboru 23.3.09 a 14.12.09 1 171,06 €   

služby SLS 900,53 €   

meranie TK a zapisovanie údajov 13.10.09 661,64 €   

právne služby 1 650,00 €   

Tlač brožúr,letákov,propag.materiálu pre osvetu  mimo konferencie 4 103,09 € 

distribúcia materiálov lekárom 2 603,78 €   

tlač nálepiek 249,90 €   

tlač plagátov, 1 249,41 €   

Zahraničné konferencie  letenky,preprava, ubytovanie 18 127,04 € 

letenky Barcelona 940,70 €   

Letenky  Larnaka 3 059,64 €   

Letenky Basel 3 510,00 €   

Letenky Glasgow 3 765,00 €   

Ubytovanie Basel 3 971,84 €   

Cestovné v GBP 75,36 €   

Ubytovanie,poplatky konferenčné 2 804,50 €   

Refundácia leteniek -  Larnaka - Dr.Jurgová z r.2008 548,62 € 

Registračné poplatky za účasť na zahranič.konferenciách 7 583,62 € 

Kurzové straty, bank.poplatky 359,31 € 

SPOLU 96 157,91 € 

 

 

Výsledok hospodárenia  za účtovné obdobie r.2009: 

Príjmy 103 520,56 € 

Výdavky 96 157,91 € 

Rozdiel 7 362,65 € 



     Členovia komisie skontrolovali predložené účtovné doklady, výdaje spojené 

s organizovaním konferencií, so  zasadnutiami výboru a  so zahraničnými cestami členov 

SSVPL  a konštatujú, že všetky príjmy a výdaje za rok 2009  boli presne zdokladované.  

     

V predložených  dokladoch nie je žiadna pracovná zmluva ani dohoda o vykonaní práce. 

    . 

Pri  insolventnosti na účte SSVPL  a nutnosti  úhrad  účtov SSVPL MUDr.Peter 

Lipták opakovane dotoval účet a pokladňu SSVPL bezúročnou pôžičkou v roku.2008 aj 

v roku.2009, čo je v účtovných dokladoch zaevidované. Následne si v prípade solventnosti 

požičané peniaze vybral. Dňa 17.07.2009 mal  svoje vklady vyrovnané .  

 Ďalšie vklady Dr.Liptáka boli 25.09.2009 -   2.500,00Eur   a 02.12.2009 -   2.000,00Eur, 

s následným vrátením si  časti pôžičky  30.10.2009 -  l.000,00Eur, 04.11.2009  - 1.000,00Eur, 

17.12.2009 -  826,94 Eur.  Nevrátená suma z osobných vkladov MUDr. Liptáka je podľa 

účtovných dokladov  k 31.12.2009 vo výáške 1.673,06 Eur. 

Revízna komisia konštatuje, že nakoľko sa tieto finančné operácie môžu považovať za právne 

úkony v prepočítanej hodnote vo výške nad 50 000,- Skk, a v zmysle Stanov  „ právne úkony, 

ktorých hodnota presahuje 50.000,- Sk je Prezident oprávnený vykonávať iba spoločne s 

Vedeckým sekretárom alebo s povereným Viceprezidentom“, môžeme túto aktivitu MUDr. 

Liptáka hodnotiť ako konanie v  rozpore so Stanovami. 

     

Ostatné finančné operácie v hodnote nad 50 000,- Skk /1 659,70 € - úhrady faktúr v roku 2009 

boli na faktúrach odsúhlasené  a overené podpisom MUDr.Petra Liptáka a MUDr.Pekaroviča. 

 Jedná sa o nasledovné faktúry:  

Ubytovanie Basel 3 971,84 € 29.3.2009 

Právne služby 1 650,00 € 17.4.2009 

Letenka  Larnaka 2 159,64 € 3.6.2009 

Letenky Basel 3 510,00 € 29.3.2009 

Ubytovanie,poplatky za konferenciu Glasgow 2 804,50 € 7.8.2009 

Letenky  Glasgow 2 400,00 € 10.8.2009 

Registračné poplatky na konferenciu  Glasgow 1 712,56 € 23.9.2009 

Ubytovanie Glasgow  04.-08.11.2009 4 068,14 €   

Technické zabezpečenie konf. Bojnice – záloha 7 500,00 € 29.9.2009 

Tri notebooky–registrácia,výhra pre účastníkov Konferencie 2 232,15 € 13.10.2009 

Farmi-Profi s.r.o. –tlač materiálov ku konf.v Bojniciach 10 538,40 € 17.10.2009 

Farmi-Profi s.r.o. – tlač  nálepiek ku konf. v Bojniciach 2 284,80 € 17.10.2009 

Mestský úrad Bojnice-  prenájom priestorov na Konferenciu 4 595,50 € 19.10.2009 

EKG s notebookom – dar pre účatníka Dňa srdca  - dotácia 

z WHO projektu     3 333,00 € 10.11.2009 

 

V Hlohovci , dňa 16.4.2010 

 

 

 

 

       MUDr.Šusta Vojtech             MUDr.Hoosová Mária             MUDr.Bezáková Danica 

       Predseda rev.komisie               člen revíznej komisie                člen revíznej komisie 


