Smernica o materiálno - technickom, organizačnom a ekonomickom zabezpečení
športovej prípravy reprezentantov SKrZ
VV SKrZ na základe rozpočtu, plánu športovej prípravy v záujme podpory reprezentácie SR určí výšku
finančného príspevku na zabezpečenie športovej prípravy reprezentantov SKrZ. Smernica určuje účel a
spôsob čerpania príspevku na materiálno-technické a organizačné zabezpečenie, ekonomické
zabezpečenie a čerpanie finančného príspevku na športovú prípravu reprezentantov zaradených do
seniorských, juniorských a žiackych družstiev SKrZ.
Článok I.
Materiálno-technické a organizačné zabezpečenie
1) SKrZ poskytne na základe schváleného rozpočtu SKrZ materiálne zabezpečenie
reprezentantom a to v podobe zakúpenia krasokorčuliarskych topánok a korčulí nasledovne :
Športovcom – reprezentantom, ktorí splnili kritériá repre A, repre A+, podľa potreby každú
sezónu, max. v sume do 1 000 €.
Športovcom – reprezentantom, ktorí splnili kritériá repre B, resp. pretekárom, ktorí v
predchádzajúcej sezóne štartovali na ISU majstrovstvách (MSJ, ME a MS) 1 krát za 2 roky,
maximálne v sume 665,- €.
2) Nákup topánok a korčulí sa uskutoční na základe podania písomnej žiadosti zaslanej na
predpísanom tlačive na VV SKrZ (príloha 1).
3) VV SKrZ môže na nákup topánok a korčulí poskytnúť preddavok vo výške 80% z maximálnej
sumy, ak o to reprezentant, resp. zákonný zástupca požiada na predpísanom tlačice (príloha 1).
4) Reprezentant je povinný preddavok zúčtovať do 14 dní odo dňa nákupu na predpísanom tlačive
(príloha 2).
5) Športová výstroj je majetkom SKrZ, a je evidovaná na osobných kartách. Po skončení životnosti
(24 mesiacov) pri obstaraní novej výstroje je športovec povinný starú výstroj odovzdať
k vyradeniu na SKrZ.
6) V prípade ukončenia športovej činnosti v priebehu sezóny, športovec je povinný výstroj
(topánky, korčule) zakúpené z finančných prostriedkov SKrZ vrátiť na SKrZ. Prípadné
spolufinancovanie športovcom VV SKrZ zohľadní v závislosti od úrovne opotrebovania
športovej výstroje.
7) Reprezentanti môžu použiť finančný príspevok nasledovne:
a) Doplatok pri nákupe krasokorčuliarskych topánok, resp. korčulí.
b) Úhradu za choreografiu.
c) Zakúpenie, resp. ušitie krasokorčuliarskeho kostýmu aj tréningového (látka, návrh, ušitie).
d) Úhradu za odborné spracovanie hudobnej produkcie KP, VJ.
e) Úhradu baletu, fitnes, posilňovne, gymnastiky.
f) Úhradu sústredenia, mimo sústredení usporiadaných SKrZ.
g) Úhradu za plnenie ISU testov (neplatí pre testy SKrZ).
h) Úhradu nákladov za prenájom bytu, za ubytovanie mimo miesta bydliska a na zabezpečenie
tréningového procesu (mimo podujatí usporiadaných SKrZ).
i) Úhradu ľadovej plochy nad rámec oddielového ľadu.
j) Úhradu odmien za stáž u iného trénera.
k) Úhradu masáže, rehabilitácie, regenerácia, pobyt v kúpeľoch, odborné lekárske vyšetrenia,
služby športového psychológa.
l) Nákup liekov a vitamínov, doplnky výživy.

8) VV SKrZ môže poskytnúť na sústredenia preddavok vo výške 75% z celkovej výšky dotácie
pridelenej na danú sezónu, o ktorý pretekár požiada na tlačive (príloha 3). Poskytnutý
preddavok je potrebné po návrate zo sústredenia zúčtovať najneskôr do 14 dní po návrate na
predpísanom tlačive (príloha 4) a doložiť originálnymi účtovnými dokladmi.
Vyúčtovanie čerpania nákladov reprezentant predloží na predpísanom tlačive (príloha 4)

Článok II.
Športová príprava
1. VV SKrZ na základe rozpočtu, plánu športovej prípravy v záujme podpory reprezentantov a
výberu SR určí výšku finančného príspevku na športovú prípravu.
2. Výdavky na športovú prípravu môžu obsahovať:
a) Výdavky na zakúpenie ľadovej plochy nad rámec klubového ľadu určeného pre
reprezentanta
b) Výdavky na cestovné náklady v prípade, že sa zúčastní tréningu , resp. sústredenia mimo
miesta bydliska (neplatí pre sústredenia usporiadané SKrZ)
c) Na ubytovanie v prípade, že sa zúčastní tréningu, resp. sústredenia mimo miesta bydliska
(neplatí pre sústredenia usporiadané SKrZ)
d) Úhradu nákladov na trénera u pretekárov, ktorí sa pripravujú v zahraničí
e) Pri zúčtovaní poskytnutých finančných prostriedkov musia byť dodržané všetky zásady a
pravidlá účtovníctva. Všetky predložené doklady musia mať charakter a náležitosti
účtovného dokladu v súlade so zákonom o účtovníctve (§10 zák.č.431/2002 Z.z.).
K vyúčtovaniu pretekár predloží originálne účtovné doklady, (faktúry za dodávky
tovarov a služieb vrátane dokladu o ich zaplatení a to: doklad z registračnej pokladne,
výdavkový pokladničný doklad, alebo výpis z účtu, ak bola úhrada prevedená
prostredníctvom úhrady z účtu). V prípade, ak sa jedná o úhradu cestovného, pretekár
predloží okrem originálnych cestovných lístkov aj vyplnené tlačivo Cestovný príkaz, v zmysle
Zákona o cestovných náhradách č. 283/2002 Z.z. .
Článok III.
Osobitné ustanovenia
1) Výška príspevku, časové použitie a spôsob dokladovania sú uvedené v zmluve medzi SKrZ,
pretekárom a klubom.
2) V prípade účelového príspevku z prostriedkov ISU výška príspevku, časové použitie a spôsob
dokladovania je určený v zmluve medzi SKrZ a reprezentantom.
3) VV SKrZ si vyhradzuje právo na zmeny a doplnky tejto smernice.
4) Všetky zmeny, resp. výnimky z uplatňovania zásad tejto smernice musia byť dopredu písomne
odsúhlasené VV a reprezentantom.
5) Táto smernica nadobúda účinnosť odo dňa 24. mája 2009, súčasne sa ruší doterajšia smernica.
V Bratislave dňa, 24.05.2009

RNDr. Mária Hrachovcová
predseda VV SKrZ

Príloha 1

Žiadosť na nákup korčulí a krasokorčuliarkých topánok
Meno a priezvisko .......................................................................... Dátum narodenia................................
Bydlisko .......................................................................................... PSČ....................................................
Reprezentant splnil výkonnostné kritéria ................................................. v sezóne ..................................
Suma schválená VV SKrZ ........................................................ € dňa .....................................................
Poskytnutý preddavok vo výške 80% ....................................... € dňa ......................................................
Svojím podpisom sa zaväzujem, že do 14 dní po zakúpení materiálu preddavok vyúčtujem na SKrZ.
Beriem na vedomie, že doplatok vo výške 20% sumy schválenej VV SKrZ mi bude doplatený až po
predložení originálnych dokladov o zakúpení.
Preddavok žiadam:
Poskytnúť v hotovosti áno / nie (nehodiace sa prečiarknúť)
Zaslať na číslo účtu: ...................................................................................................
.....................................................................................................................................

..........................................................
Podpis osobného trénera
a predsedu klubu

..............................................................
podpis pretekára
resp. zákonného zástupcu

Vyjadrenie a podpis člena VV zodpovedného za TMK a reprezentáciu: .....................................................
Vyjadrenie a podpis člena VV za ekonomiku a hospodárenie: ...................................................................
V Bratislave dňa ...................................

Príloha 2

Vyúčtovanie preddavku na nákup korčulí a krasokorčuliarkých topánok
Meno a priezvisko .......................................................................... Dátum narodenia................................
Bydlisko .......................................................................................... PSČ....................................................
Reprezentant splnil výkonnostné kritéria ................................................. v sezóne ..................................
Preddavok poskytnutý vo výške ............................................... € dňa .....................................................
Preddavok vyúčtovaný dňa ...............................................
Doplatok preddavku žiadam:
Uhradiť v hotovosti
Zaslať na číslo účtu: ...................................................................................................
.....................................................................................................................................

..........................................................
Podpis osobného trénera
a predsedu klubu

..............................................................
podpis pretekára
resp. zákonného zástupcu

Podpis člena VV zodpovedného za TMK a reprezentáciu: .....................................................
Podpis člena VV za ekonomiku a hospodárenie: ...................................................................

V Bratislave dňa ...................................

Príloha 3

Žiadosť o poskytnutie preddavku na sústredenie
Meno a priezvisko .......................................................................... Dátum narodenia................................
Bydlisko .......................................................................................... PSČ....................................................
Miesto a dátum konania sústredenia .........................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Reprezentant splnil výkonnostné kritéria ................................................. v sezóne ..................................
Suma schválená VV SKrZ ........................................................ € dňa .....................................................
Poskytnutý preddavok vo výške 75% ....................................... € dňa ......................................................
Svojím podpisom sa zaväzujem, že do 14 dní po návrate zo sústredenia preddavok vyúčtujem na
SKrZ. Beriem na vedomie, že doplatok vo výške 25% sumy schválenej VV SKrZ mi bude doplatený až
po predložení originálnych dokladov.
Preddavok žiadam:
Poskytnúť v hotovosti áno / nie (nehodiace sa prečiarknúť)
Zaslať na číslo účtu: ...................................................................................................
.....................................................................................................................................

..........................................................
Podpis osobného trénera
a predsedu klubu

..............................................................
podpis pretekára
resp. zákonného zástupcu

Vyjadrenie a podpis člena VV zodpovedného za TMK a reprezentáciu: .....................................................
Vyjadrenie a podpis člena VV za ekonomiku a hospodárenie: ...................................................................
V Bratislave dňa ...................................

Príloha 4

Výkaz čerpania nákladov na športovú prípravu reprezentanta
Meno a priezvisko .......................................................................... Dátum narodenia................................
Bydlisko ......................................................................................................................................................
201 /201
Klub ...................................................................................
sezóna .............................................

Mesiac ..................................20
Dátum
nákupu

Účel čerpania

Suma v €

Príloha č.

poznámky

Spolu €

Finančné prostriedky poukážte na číslo účtu .........................................................................................
.......................................................................................................................................................

..........................................................
Podpis osobného trénera
a predsedu klubu

..............................................................
podpis pretekára
resp. zákonného zástupcu

Podpis člena VV zodpovedného za TMK a reprezentáciu: ........................................................................
Podpis člena VV za ekonomiku a hospodárenie: .......................................................................................
V Bratislave dňa ...................................

