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Správa o hospodárení Slovenskej meteorologickej spoločnosti pri SAV za obdobie 
2017 až 2022 prednesená na Valnom zhromaždení SMS pri SAV dňa 14.6.2022. 
 
 
V období 2017 až 2021 tvorili príjmy SMS členské príspevky, v r.2018 aj príjmy 
z organizovania medzinárodnej konferencie SIRWEC, v r. 2020 dary od súkromných osôb 
(830,- € previedli organizátori pohrebu bývalého člena SMS Aloisa Sokola s úmyslom podporiť 
mladých nádejných vedcov). 
Výška členského príspevku je po rozhodnutí Valného zhromaždenia z r. 2017 v sume 10,- € 
na každého člena (bez výnimiek). 
Výdavky spoločnosti tvorili poplatky za členstvo v Európskej meteorologickej spoločnosti 
(odvíja sa od počtu členov a výšku poplatku za jedného člena, v priemer okolo 75,- € / rok), 
poplatky za prevádzku webovej domény – cca 42 €/rok, bankové poplatky (od 20/6 sa suma 
mes.poplatkov v SLSP zvýšila z 3,90 na 5,- €), účtovne služby (od r. 2018 účtovníctvo prevzala 
firma ZEP2, Šamorín), v r.2018 aj výdavky spojené s organizáciou konferencie SIRWEC, 
poštovné, občerstvenie na prednáškových popoludniach i na Konferencii mladých odborníkov. 
V r. 2018 a 2021 bola SMS sponzorom Konferencie mladých odborníkov v sekcii 
Meteorológia, klimatológia a kvalita ovzdušia (dary 100 + 300, spolu 400,- €). V r.2018 SMS 
uhradila pokutu Daňovému úradu za nepredložené prehľady o závislej činnosti za r. 2003, 
2004, 2005 v sume 199,14 €. 
Od r.2020 v dôsledku epidémie Covid 19 sa činnosť presunula do online priestoru a výdavky 
sa zúžili len na webovú doménu, členské EMS a účtovníctvo.  
V roku 2022 bolo k 14.6.2022 získaných 790,- € z členských príspevkov (i niektorých aj 
s doplatením za predchádzajúce roky). Stav bankového účtu SMS k 14.6.2022 je 4014,84 
€, v pokladni je hotovosť 229,06 €.   
 
 
Vypracovala: Paulína Valová 
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