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Komentár  k návrhu  plánu  na  rok 2015 
 

Plán  na  rok  2015  je  zostavovaný z hlavného  zdroja  financovania  Slovenského krasokorčuliarskeho zväzu (ďalej len SKrZ) -  dotácie  
z Ministerstva  školstva, vedy, výskumu a športu  SR (ďalej len MŠ SR) podľa  jednotlivých   programov.  Medzi SKrZ a MŠ SR bola na 
rok 2015 uzatvorená zmluva nasledovne.  

Rozdelenie finančných prostriedkov podľa účelu použitia je uvedené v tabuľke.  
 

Štátna športová reprezentácia a rozvoj športových odvetví  (ŠŠRaRŠO) 

Popis    Rok 2014 Rok 2015 Rozdiel medzi 2015 a 2014 

Uvedená čiastka sa môže použiť na – individuálnu 
prípravu pretekárov, na odmeny ich trénerov, na 
materiálno technické zabezpeč. pretekárov, účasť 
na významných podujatiach (ME,MS,MSJ) 
a  účasť na medzinárodných pretekoch, na 
organizovanie  domácich súťaží (M-SR, aj 
medzinárodných pretekov)  
(réžia, mzdy zam. SKrZ, činnosť orgánov 
a komisií, propagácia, poplatky domácim 
organizáciám) 

   51 200 €               61 400  €                                                 10 200  € 

Odmeny trénerovi mládeže 500 €                    0  €                                                     -500  € 

 
Športová príprava vybraných športovcov: 
Rajičová Nicole – dotácia na meno (5 000 €) 
 

               5 000  €                       0  € 
                       

                                              -  5 000  € 
                          

Športovo talentovaná mládež 
Uvedená čiastka sa môže použiť na – individuálnu 
prípravu pretekárov, na odmeny ich trénerov, na 
sústredenia, na materiálno technické zabezpeč. 
pretekárov, zdravotné zabezpečenie, regenerácia, 
účasť na domácich a medzinárodných pretekoch   

 51 200  €     41 000 €                            -    10 200  € 

Organizácia významných športových podujatí: 

Organizácia pretekov - O. Nepela Trophy                15 000 €                        0  €                              - 15 000 €           

Kapitálové výdavky: 

Materiálno-technický rozvoj – kapitálové výdavky 0 €                15 400 €                                  15 400 € 

Celkom  122 900  €             117 800  €                               -   5 100  € 

 
Z uvedenej tabuľky vyplýva, že v porovnaní s rokom 2014 dostal SKrZ od MŠ  SR celkovo na rok 2015  o  5 100 € menej.  
 
SKrZ v roku 2015 nedostal od Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) žiadne finančné prostriedky 
na organizovanie významných a tradičných medzinárodných  pretekov (ako sú O. Nepela Trophy, Tirnania Ice Edea Cup, GP SNP 
B. Bystrica, GP Bratislava) a keďže množstvo finančných prostriedkov na vlastnom účte SKrZ sú veľmi nízke preto nie je možné v roku 
2015 na tieto preteky prispieť organizátorom čiastkou ako po predchádzajúce roky. Na tieto preteky ako aj preteky Slovenského pohára 
je vyčlenených celkom 7 000 Eur, ktoré budú na kluby rozdelené podľa schváleného kľúča, ktorý predloží technická komisia. 
 
Vzhľadom na to, že O. Nepela Trophy (ONT) je podľa ISU Communication č.1928 zaradený do série ISU Challenger  dostane SKrZ po 
ukončení pretekov za podmienky, že  sa uskutočnia v súlade  s požiadavkami uvedenými v tomto  ISU Communication príspevok vo výške 
20 000 CHF po predložení konečného vyúčtovania na ISU. Organizátorovi pretekov bude táto čiastka vyplatená vo výške v ktorej bude 
suma pripísaná v aktuálnom kurze na účet SKrZ. Na organizovanie ONT je vyčlenená aj čiastka  3 000 Eur z vlastného účtu a tiež vybratá 
čiastka od pretekárov za štartovné – v súlade s ISU Communication č.1928, čiastka na štartovnom uvedená v rozpočte je iba informatívna 
keďže v tomto momente nie je možné odhadnúť presný počet pretekárov, ktorí sa na týchto pretekoch zúčastnia, takže SKrZ organizátorovi 
pretekov vyplatí na základe podpísanej zmluvy iba čiastku do výšky vybratého štartovného. 
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SKrZ bude v januári 2016 organizátorom Majstrovstiev Európy 2016, MŠVVaŠ SR bola SKrZ pridelená čiastka vo výške 50 000 Eur 
účelovo viazaná  na organizovanie ME 2016, ktoré sa majú  na MŠVVaŠ SR vyúčtovať do 31.1.2016, a keďže sa preteky organizujú 
v januári 2016 bude táto čiastka v rozpočte zahrnutá až v roku 2016.  
Na usporiadanie ME 2016 dostane SKrZ dotáciu aj od ISU, avšak z tejto dotácie bude v roku 2015 vyplatená iba časť nákladov a to 
náklady vynaložené pre účastníkov ISU vizity, ohľadom pripravenosti na usporiadanie ME 2016, ktorá sa konala v dňoch  7.-10. mája 2015 
v Bratislave a náklady na propagáciu ME 2016. Do nákladov a výnosov budú zahrnuté len skutočne vynaložené finančné prostriedky na 
tieto účely. Ostatné finančné prostriedky budú zahrnuté v rozpočte na  rok 2016.   
 
Všetky doteraz  známe dotácie a s nimi súvisiace výdavky sú  zakomponované  v návrhu  plánu SKrZ na rok 2015. 
Keďže dotácie z MŠVVaŠ SR nepokryjú všetky náklady je potrebné vykryť časť nákladov na účely uvedené v návrhu plánu na rok 2015 
z vlastných finančných prostriedkov SKrZ a tiež je potrebné vykryť povinné spolufinancovanie  z dotácie MŠVVaŠ SR, v zmluve je pri 
jednotlivých účeloch uvedené aj povinné percentuálne spolufinancovanie.  
Na základe požiadavky SKrZ boli MŠVVaŠ SR  pridelené aj finančné prostriedky na zakúpenie riadiacej jednotky pre rozhodcovský systém 
vo výške 15 400 Eur, k uskutočneniu zakúpenia tohto systému je povinné spolufinancovanie 30%, ktoré SKrZ musí uhradiť z vlastných 
zdrojov, táto čiastka činí 4 620 Eur, ktorá je v rozpočte pripočítaná celková čiastka predstavuje 20 020 Eur .  
 
Na  základe  plnenia  podmienok  pre  zaradenie  do   reprezentácie  a výberu    podľa  návrhu   trénersko - metodickej  komisie   v rámci  
nákladov  na  individuálnu  športovú  prípravu v sezóne 2015/2016 boli zaradení nasledovní  pretekári:  
 
Seniori, ktorí splnili kritériá repre A:  
Tanečný pár – Testa Federica – Csolley Lukáš  
Ženy – Rajičová Nicole 
 
Juniori, ktorí splnili kritériá repre B: 
V kategórii žien –  Dobiášová Bronislava 
V kategórii muži – Klepoch Marco  
 
Výber – pretekári, ktorí splnili kritériá pre mládež: 
Kršňák Jakub, Alexandra Hagarová, Letenayová Nina, Magulová Miroslava,  
 
Výber – pretekári, ktorí splnili kritériá pre staršie žiactvo: 
Fukas Simon 
    
Na základe zaradenia pretekárov do repre a výberu aj ich tréneri dostanú odmeny percentuálne odstupňované podľa splnených kritérií ich 
pretekárov. Ide o trénerov Dvojnikova Vladimíra, Bokora Miroslava a Drnzíkovú Zuzanu. 
Všetkým uvedeným pretekárom a trénerom budú vystavené zmluvy na základe ktorých im budú finančné prostriedky uhrádzané na 
športovú prípravu a trénerom na základe dohody o pracovnej činnosti  budú za mesiace máj – december 2015 vyplácané mesačné 
odmeny. 
 
Návrh  plánu  pre  rok 2015  obsahuje  celkové výnosy  vo  výške       547 081  €   
                                                              celkové náklady vo výške        579 247  €  
                                                              plánovaná  strata je  vo  výške    -32 166  €  
 
 
Vypracovala: Helena Kažimírová, hospodár SKrZ 
                     3.6.2015  
 

 
 


