
Zdôvodnenie k návrhu  plánu  na  rok 2014 
 

Plán  na  rok  2014  je  zostavovaný z hlavného  zdroja  financovania  Slovenského krasokorčuliarskeho zväzu (ďalej len SKrZ) -  
dotácie  z Ministerstva  školstva, vedy, výskumu a športu  SR (ďalej len MŠ SR) podľa  jednotlivých   programov.  Medzi SKrZ 
a MŠ SR bola na rok 2014 uzatvorená zmluva nasledovne.  

Rozdelenie finančných prostriedkov podľa účelu použitia je uvedené v tabuľke.  
 
Štátna športová reprezentácia a rozvoj športových odvetví  (ŠŠRaRŠO) 

Popis    Rok 2013 Rok 2014 Rozdiel medzi 2014 a 2013 

Uvedená čiastka sa môže použiť na – 
individuálnu prípravu pretekárov, na odmeny ich 
trénerov, na materiálno technické zabezpeč. 
pretekárov, účasť na významných podujatiach 
(ME,MS,MSJ) a  účasť na medzinárodných 
pretekoch, na organizovanie  domácich súťaží 
(M-SR)  
(réžia, mzdy zam. SKrZ, činnosť orgánov 
a komisií, propagácia, poplatky domácim 
organizáciám) 

   47 800 €               51 200  €                                                  3 400  € 

Odmeny trénerovi mládeže 500 €                    500  €                                                          0  € 

 
Športová príprava vybraných športovcov: 

Rajičová Nicole – dotácia na meno (5 000 €) 
Testa- Csölley Lukáš – dotácia na meno (16 000 €)       
Simančíková Monika – dotácia na meno (2 000 €) 

       0  € 
             16 000  € 
               5 000  €     

               5 000  € 
                      0  € 
                      0  €   

                                              - 16 000  € 
                          

Športovo talentovaná mládež 

Uvedená čiastka sa môže použiť na – individuálnu 
prípravu pretekárov, na odmeny ich trénerov, na 
sústredenia, na materiálno technické zabezpeč. 
pretekárov, zdravotné zabezpečenie, regenerácia, 
účasť na domácich a medzinárodných pretekoch   

 66 000  €     51 200 €                            -    14 800  € 

Organizácia významných športových podujatí: 

Organizácia pretekov - O. Nepela Trophy                15 000 €             15 000  €                                        0 € 

JGP Košice 2013 12 500  €         0 €                                - 12 500 € 

Kapitálové výdavky: 

Materiálno-technický rozvoj – kapitálové  15 228  €         0 €                             -  15 2280 € 

Celkom  178 028  € 122 900  €                             -   55 528  € 

 
Z uvedenej tabuľky vyplýva, že v porovnaní s rokom 2013 dostal SKrZ od MŠ  SR celkovo na rok 2014  o  55 128 € menej.  
 
Na účel „Štátna športová reprezentácia a rozvoj odvetví“  dostal SKrZ v porovnaní s rokom 2013 viac  o 3 400€. 
 
Na účel  „Športovo talentovaná mládež“ dostal SKrZ v porovnaní s rokom 2013 menej  o 14 800 €. 
 
Na  účel  „Športová príprava vybraných športovcov“ na Rajičovú 5 000,- € v porovnaní s rokom 2013 je to o 16 000 Eur 
menej. 
 
Na organizovanie významných  pretekov, t. j.  O. Nepela Trophy  dostal SKrZ rovnakú čiastku ako v roku 2013 vo výške  
15 000 Eur.  
 
Všetky doteraz  známe dotácie sú  zakomponované  v návrhu  plánu SKrZ na rok 2014. 
 
SKrZ zatiaľ nemá informácie Z MŠ SR či je uvedená dotácia konečná, alebo bude na 2. polrok vypísaná ďalšia výzva, 
momentálne nie sú vypísané žiadne výzvy na dotácie, preto  nevieme či SKrZ ešte dostane z MŠVVaŠ SR v roku 2014 ďalšiu 
dotáciu.  



V prípade pridelenia ďalšej dotácie  sa finančné prostriedky prerozdelia podľa účelu na ktoré budú MŠ SR určené.  
Keďže dotácie z MŠ SR nepokryjú všetky náklady je potrebné vykryť časť nákladov na účely uvedené v návrhu plánu na rok 
2014 z vlastných finančných prostriedkov SKrZ a tiež je potrebné vykryť povinné spolufinancovanie  z dotácie MŠ SR, v zmluve 
je pri jednotlivých účeloch uvedené aj percentuálne spolufinancovanie.  
 
Na  základe  plnenia  podmienok  pre  zaradenie  do   reprezentácie  a výberu    podľa  návrhu   trénersko - metodickej  komisie   
v rámci  nákladov  na  individuálnu  športovú  prípravu v sezóne 2014/2015 boli zaradení nasledovní  pretekári:  
 
Seniori:  
v kategórii Tanečný pár – Testa Federica – Csolley Lukáš splnili kritériá 1x repre A a 1x repre B. 
 
Juniori: 
V kategórii žien –  Nicole Rajičová splnila kritériá  2 x repre B a 2 x kritériá do 18 rokov 
V kategórii muži – Klepoch Marco splnil kritériá 5 x repre B a 5 x kritériá pre mládež 
 
Výber: 
Kršňák Jakub, Dobiášová Bronislava, Alexandra Hagarová, Letenayová Nina, Magulová Miroslava, Weindlingová Romana, 
Iglárová Tamara, Čaplová Michaela, Plačková Veronika, Pucherová Mária Sofia, Kotlíková Inez Mária, Lembáková Nina, 
Šulíková Simona, Srbecká Bianca, Štefanková Lucia, Buzinkayová Barbara, Grinč Gregor Anton. 
 
Nakoľko v sezóne 2012/2013 mali   

- v kategórii žien - seniorky – Kunová Alexandra,  splnené kritériá repre B, ale ale v sezóne 2013/2014 nesplnila žiadne 
kritériá  zostáva v sledovaní a v prípade, že na previerkach a sledovaných pretekoch  kritériá splní VV na základe 
doporučenia TMK dodatočne pridelí pretekárke  finančné prostriedky na prípravu. Z uvedeného dôvodu je vytvorená 
rezerva v návrhu rozpočtu v nákladoch  v oblasti 1, bode 4 bc vo výške 2 000 Eur. 

 
- v kategórii žien – juniorky – Monika Simančíková splnené kritériá repre A  a   Dominika Murcková splnené kritériá do 

18 rokov, ale v sezóne 2013/2014 nesplnili žiadne kritériá, ale ostávajú v sledovaní a v prípade, že na previerkach 
a sledovaných pretekoch  kritériá splnia VV na základe doporučenia TMK dodatočne pridelí pretekárkam  finančné 
prostriedky na prípravu. Z uvedeného dôvodu je vytvorená rezerva v návrhu plánu  nákladov v oblasti 7, bode 2 vo 
výške 3 300 Eur. 

 
Návrh  plánu  pre  rok 2014  obsahuje  výnosy  vo  výške  171 658  €  a náklady vo výške  194 889 €. Plánovaná  strata je  vo  
výške  -23 231 €. Táto strata sa môže zmeniť v prípade, že SKrZ dostane  ďalšiu dotáciu  od MŠ SR.  
 
 
Vypracovala: Helena Kažimírová, hospodár SKrZ 
                     25.5.2014  
 

 


