Vážení členovia SLA,
dovoľte nám, ako predsedníctvu ÚAD informovať vás o štruktúre návrhu finančného rozpočtu ÚAD na
rok 2016 a s mechanizmom nakladania s finančnými prostriedkami. V súčasnosti nám prebieha
sezóna 2015/2016 na financovanie ktorej prichádzajú finančné prostriedky od januára 2016.
Finančné prostriedky v konkrétnej výške bude možné prerozdeliť po schválení rozpočtu
Predsedníctvom SLA.

NÁVRH ROZPOČTU ÚAD na rok 2016
Pri tvorbe návrhu rozpočtu sme vychádzali predovšetkým z potreby zachovania nevyhnutnej činnosti
ÚAD, potreby zabezpečenia našich podujatí, ako aj z predložených návrhov zo strany jednotlivých
komisií ÚAD. Jednou z priorít ÚAD je zabezpečiť podporu organizátorom pretekov Slovenského
pohára žiakov, predžiakov a masters, a to formou uhradenia nákladov spojených so zabezpečením
merania a spracovania výsledkov, nákladov na odmenu technických delegátov, zabezpečenia cien pri
M SR žiakov a masters a celkovom vyhodnotení jednotlivých súťaží Slov. pohárov s cieľom zachovania
týchto športových podujatí a zabezpečenia podpory Organizátorom podujatí. Náklady len tejto jednej
kapitoly rozpočtu predstavujú sumu 39.143,-euro . Ďalšou prioritou pri tvorbe štruktúry rozpočtu je
podpora reprezentácie v jednotlivých kategóriách, ako aj povinnosti ÚAD vo vzťahu k reprezentácii
vyplývajúce z platného Zákona o športe. V rozpočte bolo potrebné zahrnúť tiež náklady spojené s
prevádzkou skladu ÚAD, doplnenie potrebného materiálu, poistenie majetku, náklady spojené s
organizovaním Členskej schôdze. Rovnako bola vytvorená samostatná kapitola „Podpora klubom“ v
súlade s odmeňovaním klubov za výsledky dosiahnuté v danej sezóne so zameraním na podporu
žiackeho lyžovania. Podpora klubov bude v budúcnosti navýšená v súlade so Zákonom o športe,
pričom o podmienkach získania uvedeného príspevku bud e jednotlivé kluby informovať samostatný
Newsletter ÚAD.
Na základe uvedených podkladov bola vyhotovená štruktúra rozpočtu ÚAD :

Rozpočet ÚAD je vytvorený z nasledujúcich príjmov:

Finančné prostriedky poskytnuté z Ministerstva školstva prichádzajú pre cleú SLA na jeden
samostatný osobitný účet vyčlenený len pre financie z MŠ SR. Finančné prostriedky Ministerstvo
neposiela naraz, ale podľa platného zákona č. 440/2015 Z.z. o športe v štyroch splátkach: do konca
januára vo výške 25%, do konca apríla vo výške 25%, do konca júla 25% a posledná platba vo výške
25% do konca októbra príslušného kalendárneho roka. Z tohto dôvodu je potrebné plánovanie a
rozvrhnutie čerpania jednotlivých položiek prerozdeliť do celého roka.
Použitie všetkých finančných prostriedkov zo štátu, musí SLA podľa Zákona o športe zverejniť vždy
do 25-teho dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom boli použité, a to
zverejnením na webovej stránke SLA, kde si môže každý člen SLA pozrieť komu a v akej výške bola
platba poukázaná.

Všetky ostatné príjmy ÚAD ( príspevok z FIS, členské poplatky, licencie, dary, granty, sponzorské)
budú poukazované na transparentný účet ÚAD vedený v Slovenskej sporiteľni, ktorý si môže
ktokoľvek pozrieť na stránke www.transparentneucty.sk pod názvom Úsek alpských disciplín.
Každý jeden člen SLA má možnosť skontrolovať všetky platby , ktoré na tento účet prichádzajú
ako aj odchádzajú.

Termín schvaľovania Rozpočtu SLA bol stanovený na deň 15.2.2016, ktorého zasadnutia sa však
nezúčastnilo viacero zástupcov jednotlivých úsekov (bežecký úsek, skokanský úsek, severská
kombinácia, akrobatické lyžovanie a snowbord) a preto nebolo možné Rozpočet schváliť. Veríme, že
ďalší termín zasadnutia Predsedníctva SLA bude v čo najkratšom čase a všetci funkcionári
zodpovedne pristúpia k svojim povinnostiam a svojou nečinnosťou nebudú poškodzovať úseky, ktoré
chcú pracovať pre svojich členov.
Následne bude môcť aj náš úsek začať napĺňať a realizovať plány pre jednotlivé komisie a kategórie,
tak ako má navrhnuté v pripravenom rozpočet ÚAD na rok 2016.
Predsedníctvo Úseku alpských disciplín

