Materiál na VZ SKRZ konané 25.5.2019
v Ružomberku
Slovenský krasokorčuliarsky zväz
Záhradnícka 95, 821 08 Bratislava

Komentár k návrhu plánu na rok 2019
Návrh plánu na rok 2019 je zostavovaný z hlavného zdroja financovania Slovenského krasokorčuliarskeho zväzu (ďalej
len SKrZ) - príspevku uznanému športu (ďalej len PUŠ) z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len MŠ
SR) podľa účelu na ktoré sú finančné prostriedky určené. Medzi SKrZ a MŠ SR bola na rok 2019 uzatvorená zmluva na
celkovú sumu 269 224 € a TOP Tím 10 000 €, ktoré musia byť použité na účely uvedené nižšie, okrem toho z vlastných
finančných prostriedkov získaných ako aj z príspevkov a dotácií od ISU.
1. Športová reprezentácia - VV navrhuje použiť na tento účel 44% z PUŠ = 118 458,56 €
V pláne nákladov v tejto oblasti sú celkové náklady na športovú reprezentáciu vo výške 199 319,28 €. Z tejto sumy
VV navrhuje použiť na tento účel z PUŠ 44% čo činí 118 458,56 € a rozdiel vo výške 80 860,72 € navrhujeme
čiastočne vyfinancovať z vlastných zdrojov, z refakturácií z ubytovania na Nepela Memoriál, z prostriedkov od ISU
poskytnutých na organizovanie podujatia Nepela Memoriál ako aj z prostriedkov z dotácie C od ISU na účasť na
sústredeniach, pretekoch a školeniach.
2. Správa a prevádzka športového zväzu - 15% z PUŠ = 40 383,60 €
V pláne nákladov v tejto oblasti sú celkové náklady 82 705,16 € na tento účel je možné z PUŠ použiť čiastku
40 383,60 €, ostatné vo výške 42 321,56€ navrhujeme vykryť z vlastných finančných zdrojov.
3. Rozvoj talentovaných športovcov - VV navrhuje na tento účel 25% z PUŠ = 67 306€
V pláne nákladov v tejto oblasti sú celkové náklady 126 756,16 €, z PUŠ navrhuje VV použiť čiastku 67 306€,
ostatné vo výške 59 450,16 € navrhujeme vykryť z vlastných finančných zdrojov a príjmov od samoplatcov a
čiastočných platcov na zväzových zrazoch ako aj z C dotácie od ISU.
4. Šport mládeže -16% z PUŠ = 43 075,84 € rozdeliť medzi športové kluby podľa počtu aktívnych športovcov do 23
rokov v individuálnych športoch.
VV navrhuje použiť aj v zmysle z návrhu z roku 2016 maximálne 10% zo zisku z ME 2016.
VV navrhuje v rozpočte 2019 poskytnúť finančnú podporu na športovú prípravu Nicol Rajičovej v celkovej výške 25 000 €.
Zároveň jej bol priznaný príspevok z TOP TÍMU vo výške 10 000 €.
Vzhľadom na to, že Nepela memorial je zaradený aj roku 2019 do série ISU Challenger dostane SKrZ po ukončení
pretekov za podmienky, že sa uskutočnia v súlade s požiadavkami uvedenými aktuálneho ISU Communication príspevok
vo výške 20 000 CHF po predložení konečného vyúčtovania na ISU. Okrem tejto čiastky je predpokladané aj štartovné vo
výške 3 000 € v prípade, že SKrZ bude refakturovať od účastníkov aj ubytovanie v rozpočte je vo výnosoch na tento účel
25 000 €.
VV predpokladá, že celkové náklady budú vo výške 75 000 € a výnosy 45 000 €, rozdiel 30 000 € VV navrhuje vyfinancovať
z vlastných prostriedkov zo zisku ME 2016.
Všetky doteraz známe príspevky dotácie a s nimi súvisiace výdavky sú zakomponované v návrhu plánu SKrZ na rok 2019.
Na základe plnenia podmienok pre zaradenie do reprezentácie a výberu podľa návrhu trénersko - metodickej komisie
v rámci nákladov na individuálnu športovú prípravu v sezóne 2019/2020 boli zaradení nasledovní pretekári:
Pretekári seniori (nad 23 rokov), ktorí splnili kritériá repre A:
V kategórii ženy – Nicole Rajicova 25.000 EUR
Pretekári seniori (nad 23 rokov), ktorí splnili kritériá repre B:
V kategórii muži – Michal Neuman a Marco Klepoch (po splnení podmienok) po 5.000 EUR
Pretekári do 23 rokov, ktorí splnili kritériá repre B:
V kategórii žien – Alexandra Filcová 6.000 EUR, Ema Doboszová 4.000 EUR
V kategórii športových dvojic - Tereza Zendulkova, Simon Fukas 6.000 EUR
Pretekári, ktorí splnili kritériá Starší žiaci:
V kategórii žien – Janka Ochranková, Lukáš Václavík, Marko Piliar po 2.000 EUR
V kategórii športových dvojíc - Margaréta Mušková, Oliver Kubačák 2.000 EUR
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Na základe zaradenia pretekárov do repre aj ich trénerom prináleží odmena percentuálne odstupňovaná podľa splnených
kritérií ich pretekárov.
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 jún – december 2019
vyplácané mesačné odmeny a tréneri ktorí sú SZČO si budú odmenu fakturovať.
Návrh plánu pre rok 2019 obsahuje

celkové výnosy vo výške
celkové náklady vo výške
plánovaná je strata vo výške
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403 099,42€
452 276,87€
-49 177,45 €

