
Správa  o činnosti RK  za rok 2020  a 2021  
Komisia  pracuje v zložení :  Doc. Ján Stopka, RNDr. Pavol Tarapčík , Ing. Viera Illeová. Činnosť komisie je 
zameraná na kontrolu správnosti hospodárenia a správy majetku FOO. 
Dňa 9.5.2022 vykonali členovia revíznej komisie spolu s E. Smrčkovou - hospodárkou  odborovej organizácie 
kontrolu hospodárenia s finančnými  prostriedkami FOO. Komisia vykonala  aj revíziu knižnice  FOO s O.  
Vaculovou. 
 
Pri kontrole hospodárenia sme skontrolovali:  
 

• spôsob vedenia pokladničného denníka  
• príjmové a výdajové doklady pokladne 
• pohyby na bankových  účtoch   
• stav pokladne a stav účtov ku  31.12. 2020 a k 31.12.2021 (bežný a termínovaný) 
• stav odvodov členského pre vyššie odborové orgány 
• chod knižnice (nové knihy, počet návštev knižnice a počet výpožičiek) 

 
Na základe kontroly hospodárenia môžeme konštatovať: 
 
pokladničný denník FOO je vedený v súlade s pravidlami, každá finančná operácia je doložená patričným 
dokladom, ktoré sú evidované samostatne s príslušným poradovým číslom.  
bežný účet je vedený v súlade s pravidlami, príjmy a výdavky sú zaevidované, očíslované.  Na účet prichádza 
členské od zamestnancov, úroky z termínovaného vkladu. Výdavky sú: odvody na  Odborový zväz a UOO 
(60%), výber do pokladne pre činnosť úsekov na fakulte, na sociálnu výpomoc, odchod do dôchodku, dlhodobá 
PN, onko prehliadky, nákup kníh, schôdzová činnosť, bankové poplatky.   
termínovaný účet  je vedený v súlade s pravidlami, pohyby na účte sú zaevidované a očíslované. Úroky 
ponížené o daň sa presúvajú na bežný účet. Termínovaný účet má konštantný stav.  
evidencia kníh v knižnici je vedená dôsledne a v súlade s pravidlami.  Nové knihy sú zaevidované a zatriedené. 
Nezistili sa žiadne chýbajúce knihy a teda nie je potrebný odpis. 
 
Závery z kontroly hospodárenia: 

 
1. nezistili sa žiadne nedostatky vo vedení dokladov z pokladne a z oboch bankových účtov 
2. prostriedky FOO boli používané v zmysle schváleného rozpočtu 
3. výdavky sú schvaľované výborom FOO a sú evidované s príslušnými číslami uznesení v zápisniciach  

výboru 
4. stav pokladne zodpovedal  zápisu v pokladničnom denníku   
5. odvody pre vyššie odborové orgány boli odvedené v plnej výške 
6. revízia knižnice FOO bola bez závad 

  



Stav účtov, pokladne a knižnice 

účtovné obdobie Pokladňa/ Eur bežný účet/ Eur  termínovaný 
účet/ Eur knihy/ks knihy/ Eur spolu/Eur fyzický majetok/Eur 

2020   

začiatok k 1.1.2020 1792 5424.9 11259.76 3817 11761.7 18476.66 11761.7 

  7 95.11     

zostatok k 31. 12.2020 1293.42 4508.09 11259.76 3829 11856.81     

          
2021   

začiatok k 1.1.2021 1293.42 4508.09 11259.76 3829 11856.81    

  12 164.15     

zostatok k 31. 12.2021 838.38 3655.74 11259.76 3841 12020.96 15753.88 12020.96 

 

Za uvedené obdobie to jest od 1.1.2020  do 31.12.2021  evidujeme pokles finančných prostriedkov o   2722.78 Eur 

Za uvedené obdobie to jest od 1.1.2020  do 31.12.2021  evidujeme nárast fyzického majetku (knihy) o            259.26 Eur 

 
V Bratislave  18.5.2022                                                    Za RK:   Ing. V Illeová, PhD. 

                                          predseda revíznej komisie 
 

 

            

  


