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Ekonomická smernica
občianskeho združenia KC Košice
Článok č.1
VŠEOBECNÉ USTANOVENIE
1. Tieto smernice sú záväzné pre všetkých členov občianskeho združenia „Kraso Centrum Košice“.
2. Všetky uhrádzané cestovné náhrady platia len pre tých členov združenia, ktorí na podujatia
konané v rámci SKrZ boli delegovaní výborom združenia, resp. povereným členom výboru.
3. Pod pojmom "podujatie" sa rozumie športová súťaž, sústredenie združenia, seminár, školenie,
exhibície a pod.
4. Výbor združenia si vyhradzuje právo u niektorých podujatí neuhrádzať plnú čiastku, resp.
niektorú položku (cestovné, nocľažné, stravné) zo svojich prostriedkov.
5. Osobám, ktoré sú v pracovnom pomere, resp. osobám činným na základe dohôd o prácach
vykonávaných mimo pracovného pomeru patria náhrady podľa zákona č.283/2002 Z.z. "O
cestovných náhradách" v zmysle platných smerníc. Združenie pri zahraničných služobných
cestách vreckové neposkytuje.
6. Náklady spojené s organizovaním podujatí, resp. účasťou na niektorom z podujatí sa vykazujú
na príslušných tlačivách.

Článok č.2
NÁHRADY CESTOVNÝCH VÝDAVKOV
1. Cestovné výdavky sú výdavky za cestovný lístok, miestenku, lehátkový lístok, resp. náhrada za
použitie vlastného motorového vozidla.
2. Výška náhrady sa poskytuje podľa vzdialenosti pre jednu cestu nasledovne :
do 50 km
2.trieda osobného vlaku, resp. SAD
nad 50 km
2.trieda rýchlika, resp. SAD
nad 300 km
možnosť použiť lehátko, resp. lôžko II. Triedy,
I.trieda rýchlika – po predložení cestovného dokladu
3. V prípade, že bude na cestu mimo miesta bydliska použité súkromné motorové vozidlo (bez
predchádzajúceho súhlasu výboru združenia), obdrží vodič náhradu cestovného vo výške
cestovného vo verejnom dopravnom prostriedku (okrem úhrady lehátka, resp. lôžka). Ak cestuje
tým istým vozidlom viac účastníkov podujatia, môže vodič obdržať náhradu cestovných
nákladov aj za ostatných spolucestujúcich, pokiaľ nemajú cestu hradenú z iných prostriedkov.
4. Výbor združenia môže poskytnúť majiteľovi motorového osobného vozidla, ktoré použil pre
združenia, náhradu za ubehnuté kilometre vo výške stanovenej platnými smernicami, pokiaľ nie
je dohodnuté inak. K použitiu súkromného motorového vozidla je potrebný súhlas predsedu
výboru združenia, resp. tajomníka, po predchádzajúcom odsúhlasení hospodárom združenia. Len
súhlas hospodára k použitiu vozidla nestačí. Súhlas k použitiu súkromného vozidla bude vydaný
len na vozidlo poistené havarijnou poistkou. Náhrada za ubehnuté kilometre prináleží len
osobám uvedeným v čl.1 bod 5.
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Článok č.3
SÚŤAŽE SLOVENSKÉHO POHÁRA
1. Pri organizovaní VC Košíc, resp. Košickej korčuľky, ktoré sú súčasťou Slovenského pohára,
hradí združenie pozvaným rozhodcom náklady a odmeny v zmysle platnej Ekonomickej
smernice SKrZ.
2. Pracovníci technického zabezpečenia VC Košíc, resp. Košickej korčuľky majú nárok na odmenu
za vykonanú prácu v súlade s príslušnou smernicou SKrZ, pokiaľ nie je dohodnuté inak.
3. Účasť a počet trénerov na podujatiach v rámci SKrZ schvaľuje člen výboru združenia (zástupca
trénerov) na základe ním podpísaného cestovného príkazu
4. Všetci členovia združenia sa na podujatiach v rámci SKrZ zúčastňujú na vlastné náklady, okrem
osôb uvedených v čl.1 bod 5.

Článok č.4
PRÍSPEVKY A INÉ POPLATKY
1. Výšku registračných poplatkov na bežný kalendárny rok schvaľuje členská schôdza na návrh
výboru združenia .
2. Kolektívni a čestní členovia združenia registračný poplatok neplatia.
3. Členské mesačné príspevky hradia len členovia združenia - krasokorčuliari/ky. Ich výšku
schvaľuje členská schôdza na návrh výboru združenia.
4. Výšku vstupného členského poplatku schvaľuje členská schôdza na návrh výboru združenia.
V prípade ďalších súrodencov vstupný členský poplatok schvaľuje členská schôdza. Tento
poplatok je potrebné zaplatiť vždy do 15 dní po zaregistrovaní v združenia. Neuhradenie tohto
poplatku je dôvodom na dočasné pozastavenie členstva v združení. Na vrátenie vstupného
členského poplatku nie je nárok. Vo výnimočnom prípade je možné tento poplatok uhradiť
v pravidelných splátkach do 15.septembra bežného roku.
5. Výšku pravidelného mesačného poplatku na celý kalendárny rok schvaľuje členská schôdza.
Ďalší súrodenec platí vo výške, o ktorej rozhodne členská schôdza. Mesačný poplatok je
potrebné uhradiť do 15-teho za daný mesiaci. V prípade neuhradenia, nasledujúcim dňom po
stanovenom termíne úhrady má člen združenia automaticky pozastavené členstvo v združení.
Členstvo sa obnoví po vyrovnaní všetkých dlhov.
6. Pravidelný mesačný poplatok sa uhrádza prevodným príkazom alebo poštovou poukážkou na
účet združenia, pokiaľ spôsob úhrady nebude dohodnutý a zrealizovaný inak.
7. Na zľavu, resp. odpustenie celého mesačného poplatku člen združenia nemá nárok. V závažných
prípadoch, môže výbor združenia rozhodnúť o zľave resp. odpustení mesačného poplatku, zo
závažných dôvodov. Pri neúčasti na tréningu je potrebné uviesť písomne, s udaním dôvodu po
dobu dlhšiu ako 6 týždňov.
Článok č.5
SPONZORSKÉ PRÍSPEVKY, REKLAMNÁ ČINNOSŤ
- za sprostredkovanie finančného daru alebo reklamy pre združenie má sprostredkovateľ nárok na
odmenu vo výške 10% z poskytnutej sumy
- za sprostredkovanie finančného daru alebo reklamy od štátnych spoločností pre združenie má
sprostredkovateľ nárok na odmenu vo výške 10% z poskytnutej a hodnoverne preukázateľnej
sumy
- z 2% zo zaplatenej dane táto odmena sprostredkovateľovi neprináleží
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Článok č.6
FINANČNÉ DARY, PRÍSPEVKY A REKLAMA
Za finančné dary, príspevky a reklamu, ktoré budú poskytnuté cielene pre konkrétneho pretekára
( pretekárku) bude rozdelenie nasledovné :
-

20% združeniu
80% konkrétny pretekár (pretekárka)
toto percentuálne rozdelenie je platné aj v prípade 2% zaplatenej dane fyzickej a právnickej
osoby, ktoré sú cielené pre konkrétneho pretekára alebo použitie v minimálnej hodnote 170.€

Článok č.7
ODMENY ČLENOM VÝBORU KC
Zo zisku z hospodárskej činnosti za príslušné zdaňovacie obdobie členovia výboru združenia
dostanú na návrh predsedu 30% z celkovej sumy, po schválení členskou schôdzou.

Článok č.8
PRACOVNO-PRÁVNE VZŤAHY
Združenie môže uzatvárať s fyzickými osobami niektorý z nasledovných pracovno-právnych
vzťahov a to :
a) pracovný pomer v zmysle zákona č.311/2001 Z.z. a súvisiacich predpisov
b) dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru v zmysle zákona č.311/2001 Z.z.
c) zmluva o poskytovaní trénerskych služieb na základe vlastníctva živnostenského listu

Článok č.9
EKONOMICKÉ ZABEZPEČENIE PRACOVNO-PRÁVNYCH VZŤAHOV
9.1 Pracovná zmluva
Platové pomery zamestnancov budú riešené podľa prílohy č.2 nariadenia vlády SR
č.249/1992 Zb. v znení neskorších predpisov. Platobné pomery trénerov budú riešené
individuálnymi zmluvami o výkone športovej činnosti. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy
o výkone športovej činnosti je fotokópia trénerského preukazu.
9.2 Zmluva o výkone športovej činnosti a dohoda o vykonaní práce
a.) Dohoda môže byť uzavretá s kvalifikovanými trénermi a cvičiteľmi podľa
hodinových sadzieb, schválených členskou schôdzou združenia.

nezdanených

Hodinová sadzba ostáva rovnaká, ako je dohodnutá v zmluve o výkone športovej činnosti pri
celkovom zastupovaní iného trénera v klube, príp. v prípravke.

3/5

Ekonomická smernica
4/5

b.) Hodinová sadzba pre všetkých trénerov, ktorí sa zúčastnia z poverenia výboru združenia
krasokorčuliarskych súťaží, sústredení, exhibícií, trénerských seminárov a pod. je vo výške,
ktorú schváli členská schôdza.
c.) Paušálna úhrada za stratu času z dôvodu presunu na tréningy mimo Košíc / Trebišov,
Michalovce, Prešov/ je vo výške, ktorú schváli členská schôdza.
d.) Cieľové odmeny trénerov v závislosti od umiestnenia pretekárov na Majstrovstvách Slovenska,
v Slovenskom pohári, v súťažiach Slovenského pohára, pri splnení kritérií do
reprezentácie, kritérií do výberu, za účasť vo finále MS, MSJ, ME za účasť na týchto
podujatiach, ktorú schváli členská schôdza
e.) V prípade účasti trénera na sústredeniach, združenie mu preplatí v plnom rozsahu náklady
spojené s týmto sústredením( cestovné, ubytovanie, diéty, trénerské) iba v tom prípade ak sa
uvedeného sústredenia zúčastní 50% a viac jemu pridelených pretekárov, ktorí sú plne platiaci
členovia združenia. Pri nesplnení tejto podmienky, náklady spojené s účasťou trénera na
sústredení hradia pretekári.
9.3 Zmluva o poskytovaní trénerských služieb
Združenie môže uzatvoriť s trénermi, ktorí poskytujú trénerské služby na základe
živnostenského listu, profesionálnu zmluvu o spolupráci pri výkone športovej činnosti, ktorej
predmetom je poskytovanie trénerskej a výchovnej činnosti na obdobie 1 sezóny, t.j. od 1.7. do 30.6.
nasledujúceho roku. Rozsah práce a finančné podmienky budú uvedené v profesionálnej zmluve.
Hodinová sadzba je rovnaká ako je uvedená v bode 8.2.
9.4 Schvaľovanie dohôd o vykonaní práce, resp. o pracovnej činnosti
a) Odmenu za vykonanú prácu do výšky 35.-€ môže schváliť predsedu výboru združenia i bez
predchádzajúceho súhlasu výboru.
b) Odmenu za vykonanú prácu do výšky 350.-€ schvaľuje výbor združenia na návrh predsedu
výboru združenia
c) Odmenu za vykonanú prácu nad 350.-€ musí schváliť členská schôdza.
9.5. Nákup DHM nad výšku 350.-€ schvaľuje členská schôdza.
9.6. Všetky ostatné aspekty ekonomického zabezpečenia pracovno – právnych vzťahov, ktoré nie
sú uvedené v bodoch 8.1. až 8.5. sa riadia zákonmi a vykonávacími vyhláškami platnými na
území SR.

Článok č.10
ZMLUVNÉ VZŤAHY
1. Združenie si môže na zabezpečovanie svojich aktivít objednávať u právnických resp. fyzických
osôb poskytovanie rôznych služieb, činností, konzultácií apod. Zmluvy podpisuje štatutárny
zástupca združenia.
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2. Rozsah prenájmu ľadovej plochy v danom mesiaci schvaľuje výbor združenia na návrh
tajomníka združenia. Faktúry za ľadovú plochu uhrádza hospodár združenia až po
predchádzajúcom odsúhlasení skutočne prenajatých hodín tajomníkom združenia.

Článok č.11
ÚČINNOSŤ
Táto ekonomická smernica nadobúda účinnosť dňom schválenia členskou schôdzou združenia
21.4.2009

Príloha :
-

Príloha č.1 - Uznesenie z členskej schôdze, konanej dňa 8.1.2009
Príloha č.2 - Uznesenie z členskej schôdze, konanej dňa 21.4.2009

Jozef LACHVÁČ
…………………………..
predseda výboru združenia

Miroslav HRIŇÁK
…………………………………..
tajomník výboru združenia

Originál platnej Ekonomickej smernice je uložený na sekretariáte združenia a je podpísaný oboma štatutárnymi
zástupcami združenia.
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