Slovenský krasokorčuliarsky zväz Záhradnícka 95, 821 08 Bratislava
Materiál na VZ SKRZ konané 5.9.2020 v Bratislave

Komentár k návrhu plánu na rok 2020
Návrh plánu na rok 2020 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 2020 uzatvorená zmluva na celkovú sumu 243 558 € 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.
Svetová zdravotnícka organizácia vyhlásila dňa 11. marca 2020 pandémiu ochorenia COVID-19. Vláda
Slovenskej republiky vyhlásila dňa 16. marca 2020 mimoriadnu situáciu na území Slovenska z dôvodu
ohrozenia verejného zdravia na zamedzenie šírenia ochorení COVID-19 spôsobených koronavírusom
(SARS-CoV-2) v Slovenskej republike.
Na elimináciu dôsledkov rizík, ktoré vyplývajú z tejto situácie, a taktiež pre ochranu zdravia našich
členov SKrZ dodržiava a neustále monitoruje interné postupy na zabezpečenie kontinuity činnosti
SKrZ. Počas prípravy návrhu plánu rozpočtu 2020 nebolo možné odhadnúť vplyv všetkých dôsledkov
vírusu SARS-CoV-2 a ním vyvolanej choroby COVID-19.

1. Športová reprezentácia - VV navrhuje použiť na tento účel 91.059,09 €
Tieto prostriedky plánuje SKrZ použiť na zahraničných podujatiach - ME 2020 v Grazi, podpora
prostredníctvom fin. príspevku pri súťažiach reprezentantov Doboszová, Neuman, zabezpečiť
Majstrovstvá Slovenska juniorov, žiakov a nádejí a takisto finančne podporiť účasť rozhodcov
a trénerov na seminároch a školeniach doma aj v zahraničí.

2. Správa a prevádzka športového zväzu 90.692 €
Prostriedky nevyhnutné na zabezpečenie organizačného chodu, administratívnej a personálnej
prevádzky vyčlenil SKrZ na rok 2020.

3. Rozvoj talentovaných športovcov - VV navrhuje na tento účel 113 300€
V pláne nákladov v tejto oblasti sú celkové náklady 113 300,-€, z PUŠ navrhuje VV použiť celú
čiastku zo zmluvy z MŠ SR.

4. Šport mládeže -16% z PUŠ = 38.969,28 €
Rozdeliť medzi športové kluby podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov v individuálnych
športoch.
VV navrhuje v rozpočte 2020 poskytnúť finančnú podporu na športovú prípravu Nicol Rajičovej v celkovej
výške 10 000 €. Zároveň jej bol priznaný príspevok z TOP TÍMU vo výške 10 000 €.
Všetky doteraz známe príspevky dotácie a s nimi súvisiace výdavky sú zakomponované v návrhu plánu
SKrZ na rok 2020.

Na základe plnenia podmienok pre zaradenie do reprezentácie a výberu podľa návrhu trénersko metodickej komisie v rámci nákladov na individuálnu športovú prípravu v sezóne 2020/2021 boli
zaradení nasledovní pretekári:
Pretekári seniori (nad 23 rokov), ktorí splnili kritériá repre B:
V kategórii muži – Michal Neuman
Pretekári do 23 rokov, ktorí splnili kritériá repre B:
V kategórii žien – Alexandra Filcová, Ema Doboszová
Pretekári, ktorí splnili kritériá Starší žiaci:
V kategórii žien – Jana Ochránková, Natália Chibuzor Ostrolúcka
V kategórii športových dvojíc - Margaréta Mušková / Oliver Kubačák
V kategórii muži - Jakub Galbavý
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Pretekári, ktorí splnili kritériá Mladší žiaci:
V kategórii žien - Natália Chibuzor Ostrolúcka, Hana Čermáková
Pretekári, ktorí splnili kritériá Mládež do 18 rokov:
V kategórii žien - Vanesa Šelmeková, Lucia Jacková
V kategórii muži - Marko Piliar, Adam Hagara
Na základe zaradenia pretekárov do repre aj ich trénerom prináleží odmena percentuálne odstupňovaná
podľa splnených kritérií ich pretekárov.
Všetkým uvedeným pretekárom a trénerom boli vystavené zmluvy (k 1.6.2020 na obdobie roka 2020)
na základe, ktorých im budú finančné prostriedky uhrádzané na športovú prípravu a trénerom na základe
dohody o pracovnej činnosti budú za mesiace jún – december 2020 vyplácané mesačné odmeny a tréneri
ktorí sú SZČO si budú odmenu fakturovať.

Návrh plánu pre rok 2020 obsahuje:
celkové výnosy vo výške 318.100,00 €
celkové náklady vo výške 354.020,37 €
plánovaná je strata vo výške – 35.920,37€

