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Komentár k návrhu plánu rozpočtu na rok 2022 

Návrh plánu rozpočtu na rok 2022 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 2022 uzatvorená zmluva na celkovú sumu 267.598 EUR, ktoré 
musia byť použité na účely uvedené nižšie. Plán rozpočtu na rok 2022 je tiež zostavený z ďalších 
zdrojov príjmu a to, z vlastných finančných prostriedkov získaných ako aj z príspevkov a dotácií od ISU. 

 
 
1. Športová reprezentácia - VV SKrZ navrhuje v pláne rozpočtu použiť 198.666,76 EUR 

 
Tieto prostriedky plánuje SKrZ použiť na akcie Majstrovstvá Európy, Majstrovstvá sveta 
a Majstrovstvá sveta juniorov uskutočnené v období január – apríl 2022. Organizáciu previerok 
a testov počas celého obdobia a takisto na zorganizovanie medzinárodného športového 
podujatia: 31. ročník Nepela Memoriál.  
Ostatné výdavky zahrnuté v tejto časti sú výdavky na: vzdelávaciu činnosť, školenia a semináre 
trénerov a rozhodcov, doplnenie reprezentačného oblečenia pre pretekárov, organizáciu 
Majstrovstiev SR a účasť na podujatí 4 Nationals.  
 

2. Správa a prevádzka športového zväzu – VV SKrZ navrhuje v pláne rozpočtu použiť 111.390,00 EUR 
 
Predstavuje prostriedky nevyhnutné na zabezpečenie činnosti aparátu, organizačného chodu a 
administratívnej prevádzky, náklady na personálne zabezpečenie všetkých členov SKrZ. Náklady 
súvisiace s propagáciou krasokorčuľovania, webstránkou a ostatnými nevyhnutnými 
administratívnymi nákladmi.   
 

3. Rozvoj talentovaných športovcov - VV SKrZ navrhuje v pláne rozpočtu použiť 184.710,00 EUR 
 
V pláne nákladov v tejto oblasti sú náklady, ktoré VV SKrZ navrhuje použiť na športovú prípravu 
rozrastajúcej sa skupiny talentovaných pretekárov do 23 rokov. V pláne je zahrnutá aj podpora 
dvoch úspešných tanečných párov a takisto rezerva na ďalšiu podporu a rozvoj talentovaných 
športovcov.  
Ostatné náklady tejto časti zahŕňajú náklady pre týchto športovcov na sústredeniach a podporu 
účasti na domácich a medzinárodných pretekoch.  
 

4. Šport mládeže -16% z PUŠ = 42.815,00 EUR    
 
VV SKrZ navrhuje rozdeliť finančné prostriedky tejto časti medzi športové kluby podľa počtu 
aktívnych športovcov do 23 rokov v individuálnych športoch. 

 
 
 
 
 

Všetky doteraz známe príspevky dotácie a s nimi súvisiace výdavky sú zakomponované v návrhu plánu 
rozpočtu SKrZ na rok 2022. 
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Na základe plnenia podmienok pre zaradenie do  reprezentácie a výberu   podľa návrhu  trénersko - 
metodickej komisie v rámci nákladov na individuálnu športovú prípravu v sezóne 2022/2023 boli zaradení 
nasledovní pretekári: 

 
Pretekári do 23 rokov, ktorí splnili repre kritériá: 
- Seniori: Filcová Alexandra Michaela, Doboszová Ema, Hagara Adam, Pucherová Mária Sofia, Lysak 

Nikita 
- Juniori: Šelmeková Vanesa, Jacková Lucia, Pócsová Tereza, Václavík Lukáš, Piliar Marko, Šimová Anna, 

Aksenov Kirill 
- Žiactvo: Lengyelová Olívia, Václavík Tadeáš, Lengyelová Alica, Čermáková Lucia, Čerkalová Emma 

Mária, Války Alex 
 
 
Na základe zaradenia pretekárov do reprezentácie 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 2022 vyplácané mesačné odmeny. Tréneri, ktorí vykonávajú 
podnikateľskú činnosť a za týmto účelom majú v Registri fyzických osôb v športe vedenom MŠVVaŠ 
záznam o oprávnení na podnikanie si budú odmenu fakturovať takisto za mesiace jún – december 2022. 
 
 

 
Návrh plánu pre rok 2022 obsahuje:       
 

celkové výnosy vo výške            381.148,00 EUR 

 

 
celkové náklady vo výške           542.981,76 EUR 

 

 
plánovaná je strata vo výške    -161.833,76 EUR 

 

 
 
 


