Správy
Správa revíznej komisie SPaS pre VZ SPaS za roky 2012 a 2013
Počet členov:
Slovenská pedagogická spoločnosť pri SAV mala v roku 2013 96 evidovaných
členov. V rokoch 2012 a 2013 pribudlo 12 nových členov, predovšetkým
doktorandov. Súčasne sme v roku 2013 vyradili z adresára 16 členov, ktorí
neuhradili členské poplatky za ostatné 4 roky a nereagovali na naše výzvy
v zmysle stanov spoločnosti.
Členské poplatky:
Celkový príjem z členského bol v roku 2012 112 eur a 2013 106 eur, t. j. spolu
228 eur.
Finančné dotácie SAV
V roku 2012 sme získali od SAV 1000 eur a v roku 2013 900 € , ktoré sme
čerpali najmä na plánované projekty sekcií dejín pedagogiky, vysokoškolskej
pedagogiky, sociálnej pedagogiky a pedagogickej sociológie. Podľa novej
metodiky sa tieto prostriedky vedú cez účet UPV SAV.
Finančné prostriedky pre PEDAGOGIKA.SK
sa vedú ako osobitné položky na účte spoločnosti ako vydavateľa:
Príjmy časopisu v roku 2013 boli 550 eur. Ide o tri sponzorské príspevky
jednotlivcov (100, 150 a 300eur).
Výdavky časopisu predstavovali v roku 2013 815 eur. Spolu za dva roky to bolo
1535 eur.
Príjmy a výdavky SPS
V roku 2012 boli príjmy 112,11 eur, výdavky 1074,10 eur.
V roku 2013 boli príjmy 1291,68 eur a výdavky1093,40 eur.
Zostatok na bankovom účte SPS k termínu posledného finančného obratu na
našom konte
k 30.12.2012 bol vo výške 978,18 eur
k 31.12. 2013 predstavoval 1176,31 eur.
Záver
RK SPS pri SAV konštatuje, že:
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celkové výdavky spoločnosti sú v súlade s príjmami z členského, ako aj
sponzorských príspevkov na činnosť časopisu,
prostriedky SAV sa vyúčtovali v roku 2012 a v roku 2013 na príslušnom
ústave SAV, s ktorým má SpaS podpísanú dohodu o spolupráci.
evidencia všetkých výdavkov a príjmov je uložená na výpisoch z bankového
konta v SLSP a v elektronickom peňažnom denníku SPS. Doklady a listiny
sú v osobitných zložkách archívu SPS za rok 2012 a 2013 osobitne.
Navrhujeme, aby VZ schválilo predloženú Správu RK o činnosti výboru SpaS
za obdobie rokov 2012 – 2013.
Odporúčania RK
Odporúčame, aby výbor SPS pri SAV našiel iný (ako terajší bankový dom
SLSP), ktorý si nebude účtovať tak vysoké poplatky za mesačné vedenie
účtu, internet banking a jednotlivé úkony.
V roku 2012 to bolo 59,90 eur a v roku 2013 68,40 eur.
Rokovania VZ v roku 2014, kandidovania do výboru a hlasovania vo
voľbách, sa môžu iba členovia, ktorí majú zaplatené členské poplatky za
obidva roky 2013 a 2014.
Ľubomír Holkovič a Eva Frýdková
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