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Č.p.: ŠKP-SI-8-002/2022 Skalica 5. júna 2022 

 

I N F O R M Á C I A  

o hospodárení ŠSKP Skalica v roku 2021 

 

Príjmy 

V roku 2021 získal Športovostrelecký klub polície Skalica príjmy v celkovej výške 7.616,91 €, 

z toho 2.917,- € bolo poskytnutých ako dotácia zo štátneho rozpočtu poskytnutá prostredníctvom Minis-

terstva vnútra, 300,- € klubu poskytlo Mesto Skalica na zabezpečenie súťaže „Veľká cena oslobodenia 

Mesta Skalica“, 2.790,- € získal klub z členských príspevkov a 1.588,58 € z 2% zaplatenej dane z príj-

mov fyzickej osoby podľa  zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.  

Ďalej bol klubu poskytnutý dar vo výške 20,- € a príjem 1,33 € tvoril koncoročný kurzový rozdiel 

českej koruny.  
 

Výdavky 

Prostriedky získané z dotácií, boli vyčerpané v plnej výške, pričom časť prostriedkov poskytnu-

tých z dotácie z MV SR sa dočerpávala až v mesiaci február 2022. Dôvodom bolo, že finančné pro-

striedky boli na účet klubu pripísané až 16.12.2021, preto ich bolo možné čerpať do 31.03.2022.  

Z dotácie poskytnutej zo štátneho rozpočtu prostredníctvom Ministerstva vnútra SR bola hra-

dená prevažná časť výdavkov vynaložených pri účasti členov ŠSKP Skalica na súťažiach a na prevádzku 

klubu. Najviac prostriedkov bolo vyčerpaných na štartovné 746,- € a cestovné 580,09 €, z ďalších vý-

davkov to bolo nájomné (150,- €),  správne poplatky (64,12 €), poštovné (25,20 €) a ubytovanie (20,60  

€). 

Z materiálu bolo zakúpené strelivo v hodnote 600,- € a komponenty na prebíjanie streliva pre 

odstreľovacie pušky vo výške 214,- €. Do uvedených výdavkov patrí aj úhrada za predĺženie licencie na 

ekonomický softvér vo výške 114,72 €. 

Nákup komponentov na prebíjanie streliva pre služobnú sekciu sa do konca roka zrealizovať 

nepodarilo, preto boli do roku 2022 na uvedený účel presunuté zostávajúce prostriedky vo výške 402,27 

€ 

Keďže sa pre pandemické opatrenia nemohla uskutočniť Veľká cena oslobodenia Skalice, klub 

v priebehu roka 2021 požiadal Mesto Skalica o zmenu účelu dotácie na účasť členov na súťažiach. Mest-

ské zastupiteľstvo uvedenú zmenu schválilo, z toho dôvodu boli prostriedky z neinvestičného fondu 

Mesta Skalica vyčerpané na súťaže v odstreľovacej puške. Na štartovné bolo vyčerpaných 240,- € a na 

cestovné 60,- €.  

Z 2 % podielu zaplatenej dane z príjmu fyzických a právnických osôb získaných v roku 2021 

boli hradené poplatky za vedenie účtu vo výške 163,10 €, kancelárske potreby vo výške 43,35 €, údržba 

web stránky 27,12 €, zakúpenie Bulletinu Slovenského streleckého zväzu vo výške 10,- € a bolo dofi-

nancované prečerpanie dotácie z neinvestičného fondu Mesta Skalica vo výške 0,54 €.  Na nákup streliva 

bolo vyčerpaných 135,- €. Z uvedených prostriedkov boli hradené aj členské príspevky do UNITOP SR 

vo výške 274,- € a SSZ vo výške 20,- €. 

Do ďalšieho roka boli presunuté finančné prostriedky vo výške 915,47 €. 

Celkové výdavky klubu v roku 2021 boli vo výške 3.487,84 €. Z toho bolo najviac prostriedkov 

vynaložených na štartovné (986,- €), cestovné (640,63 €) a na členské príspevky do UNITOP SR (274,- 

€). Z výdavkov na materiál tvoril najväčšiu položku nákup streliva v hodnote 735,- €, komponentov na 

prebíjanie streliva za 214,- € a úhrada licencie na softvér (114,72 €). 
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K 31.12.2021 bol celkový zostatok finančných prostriedkov 22.141,54 €, z toho v pokladni (vy-

jadrené v  €) 265,85 € (z toho 629,00 Kč a 240,55 €). Na účtoch zostali prostriedky v celkovej výške 

21.875,69 € (21 414,42 € nedotačný a 461,27 € dotačný účet).  

 

Materiálne vybavenie 

Na konci roku 2020 mal ŠSKP Skalica v účtovnej evidencii zaevidované strelivo v hodnote 

8.475,17 €.  

V materiálovej evidencii mal z výzbrojného materiálu najmä plynové pištole z toho tri TAU 7, 

dve  TAU 7 Sport, tri TAU 7 – Junior, osem MORINI CM 162EI a MI, tri ACZ Spider Junior, dve Steyr 

LP2, po jednej pištoli Walther LP 201, Steyr LP10 a MK 8 short. Okrem toho vlastnil vzduchové pušky 

FWB 601, FWB 700 Basic a Anschutz 2002 

Z malokalibrových zbraní to bolo osem Ľubovoľných pištolí TOZ-35, jedna ľubovoľná pištoľ 

Morini, 11 športových pištolí Margolin, športová pištoľ Pardini SP1, tri športové pištole Hämmerli X-

esse sport . Z ostatného materiálu to bolo najmä terčové zariadenie Häring, strelecký trenažér, pumpa 

Gehmann, ďalekohľady, chrániče sluchu, statívy. Tieto počty sa v priebehu roka 2021 nemenili. 

Počty streliva v hodnotenom období dopĺňané neboli, nakoľko 7500 ks streliva, ktoré bolo zakú-

pené na konci roka 2021 bolo naskladnené až v mesiaci január. Do spotreby bolo vydaných celkom 

3.000 ks malokalibrového streliva a 10 krabíc diaboliek. Celková hodnota spotrebovaného streliva bola  

hodnote 361,38 €. 

V účtovnej evidencii je teda k 31.12.2021 zaevidované strelivo v hodnote 8.113,79 €.   

 

 

 Spracoval: Čech Marián, Hornáček Juraj, Ing. 


