
Správa o financovaní a hospodárení ZKSM  v roku 2016 

 
Celkové výnosy združenia boli v sume 519 815,50 EUR. 
 
 Najvýznamnejšiu zložku výnosov približne 51 % tvorila v roku 2016 dotácia MŠVVaŠ SR 

vo výške 264 300 EUR. Viac ako 50% bolo prerozdelených medzi 29 oblastných centier.  
 Dotácia Ministerstva kultúry SR, určená na obnovu kláštora sv. Kataríny Alexandrijskej, 

bola 10 tis. EUR. 
 Na financovanie dobrovoľníckej služby boli použité prostriedky z MPSVR SR v sume 15 

844,09 EUR.  
 Príspevky samospráv predstavovali zdroje vo výške 3 844,70 EUR, ktoré boli použité na 

úhrady nákladov spojených s organizáciou táborov a festivalov. 
 Vzdelávanie, zachovanie kultúrnych a duchovných hodnôt aj športové aktivity boli 

financované z 2%, ktorých výška 74 530,37 EUR tvorila 14 % celkových výnosov. 
 Príspevky z nadácií Renovabis a Pontis spolu vo výške 8 486,66 EUR boli použité pri 

obnove kláštora sv. Kataríny a aj pri aktivitách iniciatívy Zo srdca Európy. 
 Suma členských príspevkov 5 147,50 EUR bola použitá na úhradu potrieb oblastných 

centier. 
 Z darov a príspevkov v sume 118 874,62 EUR sa hradili predovšetkým vzdelávacie 

podujatia. 
 Výnosy z predaja dlhodobého majetku a prenájmu sú 14 680 EUR. 
 Ostatné výnosy sú spolu v sume 4 107,56 EUR.  

 

Celkové náklady za rok 2016 boli v sume 515 978,89 eur. 

 
 Najvýznamnejšou zložkou nákladov sú ostatné služby v sume 306 745,55 EUR. Tretina 

103 469,71 EUR bola použitá na zabezpečenie fungovania Informačného centra. Takmer 
52% slúžilo na úhradu nájmov, dopravy, ubytovania a stravy pre účastníkov podujatí, 
táborov aj jednodňových aktivít.  

 Náklady na mzdy a poistenie vo výške 65 189,58 EUR predstavovali 12,63 % z celkových 
nákladov.  

 Materiál potrebný k pravidelným stretnutiam, aktivitám aj veľkým vzdelávacím podujatiam 
bol spotrebovaný vo výške 60 818,45 EUR.  

 Na zabezpečenie energií Informačného centra aj podujatí a aktivít sme použili 5 163,89 
EUR.  

 Iným organizáciám sme poskytli príspevok vo výške 56 tis. EUR 
 Cestovné uhradené účastníkom aktivít predstavuje sumu 6 590,24 EUR. 
 Odpisy a zostatková cena predaného majetku tvoria spolu 10 175,32 EUR.  
 Náklady ako opravy, poistenia a dane a poplatky boli kryté sumou 5 295,86  EUR. 

 
Výsledok hospodárenia 

 
ZKSM za rok 2016 dosiahlo zisk v sume 3 836,61 EUR, z ktorého bola zaplatená daň z 
príjmov vo výške 226,68 EUR.  
 

 

Schválene predsedníctvom ZKSM, 31.3.2017 


