Zápis
z Porady predsedov územných celkov – krajských výborov SSZ
dňa 14. 4. 2018, Svätý Peter
Prítomní:
Benca, Buberník, Hudeková, Kováč E., Homola, Tomaškin, Hudák, Maňo
Neprítomní: Jurkovič
Ospravedlnení:.
Prizvaní:
Kováč Ľ. – členovia VV SSZ, F. Liptaj za KV SSZ Nitra, Raschmanová – ekonomický
úsek SSZ.
Program:
1
2
3
4
5
6
7

Otvorenie
Čerpanie Krajských výborov SSZ za rok 2017
Rozpočet Krajských výborov SSZ na rok 2018
Spôsob čerpania finančných prostriedkov Krajského výboru SSZ v roku 2018
Činnosť Krajských výborov SSZ v nasledujúcom období
Rôzne
Záver

k bodu č. 1
Otvorenie
Prezident Miloslav Benca a viceprezident SSZ Ľudovít Kováč privítali účastníkov porady.
k bodu č. 2
Čerpanie Krajského výboru SSZ (ďalej len KV SSZ) za rok 2017
Predkladá: Miloslav BENCA – prezident SSZ, Dagmar RASCHMANOVÁ – ekonóm SSZ.
Čerpanie KV SSZ za kalendárny rok 2017 bolo v súlade so schváleným plánom práce KV SSZ.
Oprávnené výdavky KV SSZ sú zverejnené na webovej stránke SSZ za príslušný kalendárny rok
podľa účelu.
k bodu č. 3
Rozpočet Krajského výboru SSZ (ďalej len KV SSZ) na rok 2018
Predkladá: Miloslav BENCA – prezident SSZ, Dagmar RASCHMANOVÁ – ekonóm SSZ.
Predsedom KV SSZ bol predložený schválený rozpočet VV SSZ zo dňa 20.3.2018 podľa účelu:
1) Športová činnosť:
a) výdavku na prevádzku KV SSZ- maximálne 15% zo športovej činnosti,
b) výdavky 85% na organizovanie športových súťaží – dospelí a mládež,
2) Organizovanie porovnávacích mládežníckych súťaží Talentová mládež.
3) Talentová mládež- krajský výber talentovanej mládeže účasť na športovom podujatí, sústredenie,
materiálovo technické zabezpečenie, lekárske ošetrenie.
Oprávnené výdavky na športovú činnosť, organizovanie športových podujatí, výdavky na prevádzku
a krajského výberu talentovanej mládeže je rozpracované v Usmernení č. 1/2018 SSZ.
Povinnosti Krajských výborov:

G:\Rok2018kul\Kraje_18\Zap_14042018_SvPeter.doc

1z3

17.4.2018 / 18:49:24

•

je povinný dodať, do 30. 6. 2018 zápisnicu KV SSZ na sekretariát SSZ, zo svojho zasadnutia
schválenú zápisnicu o prerozdelení a pridelených finančných prostriedkov podľa účelu,

•

schválený zoznam talentovanej mládeže zaradenú v krajskom výbere talentovanej mládeže
s klubovou príslušnosťou pre rok 2018,

•

Je povinný si kontrolovať informačný systém športu časť o športových odborníkov. Vykonávanie
športovej činnosti v športe športového odborníka môžu len tí čo majú oprávnenie. Na výkon
športovej činnosti sa vyžaduje odborná vzdelanosť a bezúhonnosť výpisom z registra Generálnej
prokuratúry Slovenskej republiky (práca s mládežou). Povinné údaje sa do informačného systému
športu zapisujú priamym vložením zo zdrojovej evidencie SSZ Podľa prechodného ustanovenia
Zákona o športe č. 440/2015 Z.z. je informačný systém o športových odborníkov príslušnej
športovej organizácie, zverejnený na web stránke príslušnej športovej organizácie.

•

KV SSZ pokiaľ nedodá do 30. 6. príslušného kalendárneho roka, na sekretariát SSZ Zápisnicu
na zverejnenie s rozdelením finančných prostriedkov podľa realizácie, účelu a schválený zoznam
talentovanej mládeže zaradenej do krajského výberu talentovanej mládeže s klubovou
príslušnosťou stráca nárok na Príspevok.

•

Výdavky na prevádzku 15% finančných prostriedkov sa môže podľa rozhodnutia KV SSZ preniesť
na organizovanie športových súťaží.

•

Zápisnica KV SSZ, o prerozdelení pridelených finančných prostriedkov musí byť zverejnená na
webe SSZ.

k bodu č. 4
Spôsob čerpania finančných prostriedkov KV SSZ v roku 2018
Predkladá:

Dagmar RASCHMANOVÁ – ekonómka SSZ

Poukázanie príspevku je na oprávnené výdavky na športovú činnosť, organizovanie športových
podujatí, výdavky na prevádzku a krajského výberu talentovanej mládeže je rozpracované v Usmernení č.
1/2018 SSZ, pracovná verzia predložená na porade KV SSZ – Usmernenie č. 1/2018 v súlade so zákonom
č. 440/2015 zákon o športe v znení doplnkov a zmien a Zmluvy č. 0063/2018/SŠSŠM o poskytnutí
príspevku uznanému športu zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky pre oblasť športu v roku 2018.
Za oprávnené použitie príspevku KV SSZ sa považuje len výdavok , ktorý je uhradený v období
od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 a termín predloženia vyúčtovania oprávnených výdavkov je:
•
•
•
•

Výdavky obdobia 1. 1. – 30. 6. 2018 predložiť najneskôr do 30. 8. 2018,
Výdavky obdobia 1. 7. – 30. 9. 2018 predložiť najneskôr do 12. 11. 2018,
Výdavky obdobia 1. 10. 2018 – 30. 11. 2018 najneskôr do 15. 12. 2018,
Výdavky obdobia 1. 12. – 20. 12. 2018 najneskôr do 20. 12. 2018.

V prípade ak KV SSZ v termíne nepredloží vyúčtovanie finančných prostriedkov na SSZ, resp. ich
zostávajúcej časti, podľa obdobia použitia, nárok na poskytnuté finančné prostriedky, resp. ich
nevyčerpaný zostatok zaniká
KV SSZ môže byť poskytnutá prevádzková pohľadávka po zaslaní rozpočtu, ktorý je v súlade so
schváleným prerozdelenia finančných prostriedkov KVSSZ na príslušný účel, na príslušnom tlačive
(zverejnené na webe SSZ – Formuláre) na SSZ – peniaze môžu byť poskytnuté na samostatný účet na
príjem verejných prostriedkov alebo cez pokladnicu SSZ, nie na osobný účet.
Vyúčtovanie výdavkov predložené KV SSZ na sekretariát SSZ je zverejnené na webe SSZ, v súlade
so Zákonom o športe č. 440/2015.
k bodu č. 5
Činnosť KV SSZ v nasledujúcom období
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Predkladá:

Miloslav Benca prezident SSZ

•

Predseda KV SSZ musí prerozdeliť a zainteresovať do práce zvolených funkcionárom KV SSZ.

•

Potrebu doplniť zloženie funkcionárov a zodpovednosť za chod Krajského výboru, ich e-mail
adresy, telefónne čísla a poslať ich na zverejnenie web SSZ.

Predkladá:

predsedovia KV SSZ

KV SSZ Trenčín, plán práce pre kalendárny rok 2018.
KV SSZ Nitra, doplnenie plánu práce pre kalendárny rok 2018.
KV SSZ plán práce na kalendárny rok 2018 bol predložený na zasadnutie Výkonného výboru SSZ
v roku 2017.
KV SSZ Trenčín, predložený plán práce pre kalendárny rok 2018.
KV SSZ Nitra, doplnenie úpravy plánu práce pre kalendárny rok 2018.

k bodu č. 6
Rôzne
Predkladá:

Miloslav Benca prezident SSZ

Predpokladaný termín zjazdu SSZ (november) v Bratislave bude predložený na zasadnutí
Výkonného výboru dňa 23. 6. 2018 v Bratislave.
Počet delegátov KV SSZ na zjazd SSZ v počte 2 delegátov za KV SSZ (predseda+1) treba nahlásiť
do 30. 10. 2018.
Predkladá:

predsedovia KV SSZ

Čerpanie finančných prostriedkov na mládež do 23 rokov s klubovou príslušnosťou.
Materiálovo technické zabezpečenie na športových podujatiach, dokazovanie úhrad v príslušnom
kalendárnom roku a preukázanie účtovných dokladov.
Refakturácia výdavkov KV SSZ prostredníctvom športovo streleckých klubov, na organizovanie
športových podujatí, výdavkov na prevádzku KV SSZ a výdavky spojené na krajský výber talentovanej
mládeže schválené KV SSZ, priamo so SSZ – je možná len na základe schváleného finančného rozpočtu
pridelených finančných prostriedkov KV SSZ, príslušným športovo streleckým klubom.

k bodu č. 7
Záver
Prezident Miloslav Benca poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí.

Zapísala: Dagmar Raschmanová

Miloslav BENCA
Prezident
Slovenského streleckého zväzu
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