Návrh rozpočtu na rok 2020
Výkonný výbor SAPR na svojom riadnom zasadnutí dňa 8.2.2020 v Námestove spracoval Návrh
rozpočtu na rok 2020
Príjmy:

A

Príspevok uznanému športu v roku 2020

B
30000
8292,32

zostatok účtu k 31.12.2019
členské príspevky

900

štartovné (predpoklad zvýšenia štartovného na súťažiach)

5000
15207,68

sponzorské príspevky
príspevky športovcov na účasť na významných podujatiach

5000

SPOLU PRÍJMY

30000

Výdavky:

A

34400
B

prenájom športovej haly na organizáciu súťaží

2200

doprava súťažných stolov na súťaž

1100

Ozvučenie a osvetlenie haly

5500

mzdy rozhodcov a realizačného tímu (5 rozhodcov a 1
výsledkár)

8800

ceny, medaile a poháre športovcom

3850
550

marketingová kampaň
Organizovanie domácich súťaží strategického významu:
Slovenská národná liga pretláčania - 3 kolá
Majstrovstvá Slovenska
Silná ruka stredných škôl - 5 krajských kôl a 1 finále
Dobrá Voda CUP
SPOLU : 10 domácich súťaží

0

22000

1600

mzdy rozhodcov a realizačného tímu (2 rozhodci a 1
výsledkár)

800

ceny, medaile a poháre športovcom
Organizovanie domácich súťaží regionálneho významu:
Majstrovstva Západného, Stredného, Východného SR
Armwrestling cup Gymnázium Lipany

1

0

2400

Výkonný výbor SAPR na svojom riadnom zasadnutí dňa 8.2.2020 v Námestove spracoval Návrh
rozpočtu na rok 2020
Príjmy:

A

Účel športu mládeže s jeho príslušnosťou

B
4500

Športovým kluby podľa údajov matriky za rok 2019 budú prerozdelené
fianančné prostrriedky podľa nasledovného kľúča. Jednotková suma je
určená nasledovne: Celkový finančný príspevok činí 4500 Eur delené
počet všetkých aktívnych športovcov za minulý rok
60 - čiže

jednotková cena je stanovená na 75 Eur. Športové kluby
dostanú príspevok na účel športu mládeže vypočítaný
jednotkovou cenou (t.j. 75 Eur) krát počet aktívnych športovcov
do 23 rokov za rok 2019 v klube na účel použitia výdavkov v
zmysle
z m l u v y.
Za výdavky na úhradu oprávnených nákladov na účel športu mládeže s príslušnosťou k
Prijímateľovi sa považujú náklady na
b) nákup športového oblečenia, náradia a materiálu,
d) tréningový proces, sústredenia, výcvikové tábory,
e) funkčné vyšetrenie a lekárske vyšetrenie,
f) diagnostiku,
g) regeneráciu a rehabilitáciu,
i) výdavky na účasť na súťažiach okrem štartovného hradeného priamo Prijímateľovi,
j) organizovanie mládežníckych športových podujatí, stretnutí, zápasov a súťaží na území
Slovenskej republiky,

Účel rozvoja telentovaných športovcov
Reprezentačný tréner juniorov po nominácii s predsedami
klubov zostaví zoznam talentovanej mládeže. Po
zaregistrovaní talentovanej mládeže v registri športovcov
bude možné použiť finančné prostriedky z tohto účelu v
zmysle schváleného kľúča - celkový príspevok delené
počet talentovaných športovcov v roku 2019 - je jednotková
cena na talentovaného športovca, ktorá bude vyplácaná
klubom v zmysle výdavkov schválených v zmluve.

6000

Za výdavky na oprávnené náklady na účel rozvoja talentovaných športovcov sa považujú
výdavky vynaložené na športovcov v zmysle § 4 ods. 5 Zákona o športe, ktorými sú výdavky
na zabezpečenie športovej prípravy a účasti športových reprezentantov a realizačných tímov
v mládežníckych vekových kategóriách na významných súťažiach podľa § 3 písm. h) Zákona
o športe, v tom výdavky na
1. tréningový proces, sústredenia, výcvikové tábory a prípravné stretnutia, 2. prenájom a
prevádzku športovej infraštruktúry,
3. pitný režim a doplnky výživy,
4. zdravotné poistenie,
5. funkčné vyšetrenia a lekárske vyšetrenia, 6. diagnostiku,
7. regeneráciu a rehabilitáciu,
8. športové oblečenie, náradie a materiál,
9. osobné náklady trénerov a inštruktorov športu vrátane výdavkov na zabezpečenie
zákonných nárokov vyplývajúcich z ich pracovno-právneho vzťahu alebo zmluvne dohodnuté
externé zabezpečenie trénerov a inštruktorov športu,
10. dopingovú kontrolu,
11. cestovné poistenie športovcov,
12. zabezpečenie tréningového partnera,
13. poplatky za účasť na súťažiach,
14. prepravu športového náradia a materiálu,
15. dobrovoľníctvo v športe,
16. organizovanie športových podujatí, stretnutí, zápasov a súťaží na území Slovenskej
republiky,
17. cestovné náhrady do výšky určenej zákonom č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách
v znení neskorších predpisov.

7500

Účel športovej reprezentácie
účasť na významných podujatiach MS, ME
Účel použitia -investičné výdavky: IsoForce izokinetické
diagnosticko-tréningové zariadenie na meranie schopností,
stroje na tréning silových schopností

10 000

2000

Účel výdavkov na správu a prevádzku
- nájomné kancelárie SAPR

2

Výkonný výbor SAPR na svojom riadnom zasadnutí dňa 8.2.2020 v Námestove spracoval Návrh
rozpočtu na rok 2020
Príjmy:

A

B

mzdové náklady na správu a prevádzku SAPR - mzdové
náklady kontrolóra a generálneho sekretára

4000

personálna a mzdová agenda, účtovníctvo

6000
30000

Výdavky spolu:

3

34400

