
SPRÁVA	REVÍZNEJ	KOMISIE	ZO	DŇA	18.03.2021	

Revízna komisia v zložení Andrea Struhárová, Renáta Petrášová, Lukáš Valúch a Peter Švajlen vykonala 
dňa 18.03.2021 kontrolu, kde venovala svoju pozornosť kontrole hospodárenia, nakladania s 
finančnými prostriedkami , porovnaniu plnenie schváleného rozpočtu s jeho reálnym čerpaním ako aj 
predloženým návrhom rozpočtu na rok 2021. Revízna komisia následne konštatuje, že všetky 
predložené doklady súvisiace s hospodárením PGA, s nakladaním finančných prostriedkov a plnením 
rozpočtu sú v poriadku a  bez závažnejších nedostatkov.  

Podrobnejšie zhrnuQe: 

VÝDAJE 

ADMINISTRATÍVA 

V schválenom návrhu bola na administraSvu vo výdajoch  odsúhlasená suma v celkovej výške 
7351eur. V skutočnosQ  boli výdavky v celkovej sume 6136eur. Najväčší rozdiel predstavuje položka 
CPG kongres- 1900eur -tá oproQ navrhovanému rozpočtu v reálnom nefiguruje, nakoľko sa kvôli 
pandémii konferencia uskutočnila on-line . 

Z ostatných položiek - rozdiel oproQ schválenému rozpočtu: 
-145 eur - trofej PGA Championship Lomnica 
-758 eur – daňový úrad /nedoplatok-sankcia z minulého obdobia – cca.10 rokov späť/ 

VZDELÁVANIE 

Návrh rozpočtu zodpovedá reálnemu -keďže ide o jedinú položku /1200eur/- odmena vyplatená 
manažérovi vzdelávania. 

REPREZENTÁCIA 

V schválenom rozpočte bola odsúhlasená čiastka na reprezentáciu /CPG InternaQonal team 
championship-3hráči/- v reálnom rozpočte nie je – turnaj sa kvôli pandémii neuskutočnil. 

ORGANIZÁCIA TURNAJOV 

V schválenom rozpočte bola naplánovaná čiastka vo výške 4700 eur na turnaje PGA SK, v reálnom 
rozpočte táto čiastka predstavuje sumu 3000 eur. V schválenom rozpočte sme počítali s dotáciou od 
SKGA na turnaj PenaQ Slovak Open vo výške 1500 eur a z príjmom z turnaja PGA Senior-200eur. 
V skutočnosQ  sme od SKGA  túto čiastku neobdržali a senior turnaj sa neuskutočnil- preto  bola 
v reálnom rozpočte  výsledná suma znížená o spomínaných 1700eur. 



PRÍJMY 

ČLENSKÉ PRÍSPEVKY 

Mierne odchýlky evidujeme v reálnych príjmoch oproQ navrhovaným /schváleným/ príjmom- 
navýšenie v položkách: 

-riadny člen   -namiesto 41 členov-v skutočnosQ 42 členov 
-členský vstupný poplatok -schválený v 2 prípadoch-reálne 3 prípady 
-disciplinárne príspevky  -schválených 0 príspevkov- reálne 3 príspevky 

OSTATNÉ PRÍJMY 

Rozdiel predstavujú nasledovné položky: 

-SKGA príspevok na turnaje SCO - v návrhu 1500 eur, v skutočnosQ 0 
-príjmy turnaj PGA Senior  - v návrhu 200 eur, v skutočnosQ 0 

Vysvetlené v položke výdaje-organizácia turnajov....  

Čo sa týka obdržaného reálneho rozpočtu  a jeho porovnania z položkami v účtovníctve neevidujeme 
medzi nimi žiadny, alebo úplne minimálny rozdiel. 

Na záver môžeme skonštatovať, že použiQe finančných prostriedkov bolo v konečnom dôsledku 
hospodárne a bolo v súlade s účelom, na ktorý boli poskytnuté. Odporúčame  valnému zhromaždeniu 
schváliť  plnenie  rozpočtu za rok 2020. 

Revízna komisia sa zaoberala aj predloženým návrhom rozpočtu na rok 2021. Tu sme sa jednomyseľne 
zhodli, že jeho znenie odporúčame na schválenie valnému zhromaždeniu. 

Za revíznu komisiu: 

Andrea Struhárová, Renáta Petrášová, Lukáš Valúch, Peter Švajlen 
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