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Smernica SKrZ č. 1/08 

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 30.000.- Sk 

Športovcom – reprezentantom, ktorí splnili kritériá repre B, resp. výberu a v predchádzajúcej 

sezóne štartovali na ISU majstrovstvách:  1 krát za 2 roky, max. v sume 20.000.- Sk. 

2) Nákup topánok a korčulí sa uskutoční na základe podania písomnej žiadosti na predpísanom 

tlačive. 

3) VV SKrZ môže poskytnúť preddavok vo výške 80% z maximálnej sumy, ak o to reprezentant, 

resp. zákonný zástupca požiada / viď príloha č. 1/. 

4) Reprezentant je povinný preddavok zúčtovať do 14 dní odo dňa nákupu na predpísanom 

tlačive / viď príloha č. 2/. 

5) Športová  výstroj  je majetkom  SKrZ,  eviduje  sa  na osobných  kartách.  Po  skončení  

       životnosti a obstaraní  novej  výstroje  je  športovec  povinný  starú výstroj  odovzdať  

       k vyradeniu.   

6) V prípade ukončenia  športovej  činnosti  v priebehu  sezóny,  športovec  je povinný  výstroj 

(topánky, korčule) vrátiť SKrZ. 

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, posilovne, gymnastiky. 

f) Úhradu sústredenia, mimo sústredení poriadaných 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 poriadaných SKrZ./ 

i) Úhradu ľadovej plochy nad rámec oddielového, resp. reprezentačného 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. 
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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 poriadané SKrZ/ 

c) Na ubytovanie v prípade, že sa zúčastní tréningu, resp. sústredenia mimo miesta bydliska / 

neplatí pre sústredenia poriadané 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. 

         

 

Článok III. 

Osobitné ustanovenia 

 

1) Výška príspevku, časové použitie a spôsob dokladovania sú uvedené v zmluve medzi SKrZ 

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 20.09. 2008 ,  súčasne  sa  ruší doterajšia smernica.  
 

 

 

V Bratislave dňa 20.09. 2008     Ing.Jaroslav Burian 
                                  Predseda VV SKrZ 


