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Správa o hospodárení KGK v roku 2019 
 
Audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2018 bol spracovaný audítorskou spoločnosťou 
SISA auditing spol. s r.o. 17.12.2019.  
Účtovná závierka za rok 2018 poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie KGK 
k 31.12.2018 a výsledok jej hospodárenia je v súlade so zákonom o účtovníctve. 
Keďže komora nie je podnikateľský subjekt, je potrebné získané údaje v rámci účtovnej závierky 
rozčleňovať podľa toho, ako sa podieľajú na daňových a nedaňových činnostiach. 

 
Výnosy v roku 2019 
Činnosť podnikateľská zdaňovaná (tržby z predaja služieb – reklama, príspevky na SGD):                  
                                                                     25 523,72 Eur 
Činnosť hlavná nezdaňovaná (členské príspevky, vložné na SGD, semináre, poistenie členov, 
penále, poplatky za kvalifikačné skúšky):  198 974,87 Eur 
Celkom:                                                      224 498,59 Eur 
 
Náklady v roku 2019 
Činnosť podnikateľská zdaňovaná (N s cestovaním na FIG, CLGE, N na časopis s prepojením 
na reklamu, N na poštovné, výrobu bannerov a priestoru pre SGD, prenájom, N DK spojené 
s vystavením pokút:                        31 245,02 Eur  
Činnosť hlavná nezdaňovaná:   209 784,28 Eur 
Celkom:                                         241 029,30 Eur 
 
Daňové priznanie 
Komora geodetov a kartografov je v zmysle zákona o dani z príjmov Komora geodetov 
a kartografov daňovník, ktorý nie je založený alebo zriadený na podnikanie. Táto osobitosť 
spočíva vo vymedzení príjmov, ktoré sú u tohto okruhu daňovníkov zdaňované. Predmetom 
dane podľa § 12, ods. 2 sú príjmy z činnosti, ktorými je dosiahnutý zisk. Medzi ne patria aj 
členské príspevky, ktoré predstavujú príjem, ktorý je síce predmetom dane, ale podľa § 13, bod 
2 ods. b) je tento príjem od dane oslobodený. 
 

Hospodársky výsledok  
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením:    - 16 530,71 Eur 
- položky zvyšujúce výsledok hospodárenia – výdavky, ktoré nie sú daňovými výdavkami: 

209 784,28 Eur 
- položky znižujúce výsledok hospodárenia – príjmy, ktoré nie sú predmetom dane podľa § 

12 ods. 7: 198 974,87 Eur 
- základ dane: - 5 721,3 Eur 
- daň: 0,- Eur 

 
Rozpočet KGK  
 plánovaná strata v rozpočte na rok 2019, ktorú bolo možné pokryť výnosmi:  - 41 282,24 Eur 

 Porovnanie V a N v rozpočte pre rok 2019:                                                      - 21 092,75 Eur   

 Ušetrené:                                                                                                            20 189,49 Eur 
 

Slovenské geodetické dni (SGD) 
SGD nie sú financované z členských príspevkov, ale len z príjmov geodní, ktoré tvoria vložné 
od účastníkov, sponzorov a vystavovateľov. V zmysle uvedeného nie sú súčasťou rozpočtu 
KGK. 
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V roku 2019 na základe problémov pri organizácii v Banskej Bystrici a obmedzených 
možnostiach ubytovania a aj na základe podnetov od členov komory organizační garanti spolu 
s predstavenstvom komory rozhodli o zmene miesta ich konania v osvedčenom mieste v Žiline. 
Počet účastníkov bol obdobný ako v Banskej Bystrici 492. Pristúpilo sa k zvýšeniu vložného 
o 5,- Eur aj z dôvodu, že po preverení vložného iných významných odborných podujatí v SR aj 
ČR, je výška vložného cca 30,- Eur/deň jednoznačne najnižšia. Poďakovanie patrí sponzorskej 
podpore 21 firmám. 
 
Definovanie nákladov z rozpočtu určených členom KGK 
KGK sa finančne podieľala na nasledujúcich produktoch a akciách pre členov KGK a študentov: 

 výroba pečiatok pre členov KGK, 
 právne poradenstvo, 
  organizácia regionálnych stretnutí , 
 organizácia valného zhromaždenia v Senci, 
 podiel KGK na vydávaní bulletinu SGaK, 
 poistenie členov KGK, 
 podiel na organizácii odbornej konferencie Ako ďalej PÚ. 

Celkovo 64 587,24 Eur. 
 
Percentuálne a grafické vyjadrenie nákladov KGK - graf 
V percentuálnom vyjadrení sú aktivity pre členov Komory vo výške 35% z celkových nákladov. 
 

 
 
Ing. Ingrid Geisseová, tajomníčka KGK 


