
SMERNICA SZJ č. F2 

kritéria poskytovania príspevkov SZJ klubom na akcie a činnosť, poplatky 
SZJ 

schválená Generálnym zhromaždením SZJ 9.2.2019 
 
 
     
1. Príspevok na technické zabezpečenie MSR     
1.1. Cieľom VV SZJ je organizovanie MSR v okruhovom a kajutovom jachtingu za účasti všetkých 

lodných tried, na ktoré je v rozpočte SZJ určená samostatná rozpočtová položka.     
1.2.  Príspevok na technické zabezpečenie MSR bude stanovený výkonným výborom samostatne na 

základe predloženého projektu a rozpočtu povereného organizátora podujatia.     
1.3. Príspevok usporiadateľovi môže byť poukázaný, buď:     

a) po ukončení MSR a predložení  vyúčtovania, alebo     
b) zálohou pred MSR; záloha bude usporiadateľovi zaslaná po podpísaní dohody a schválení 

Rozpisu pretekov VV vo výške 100% predpokladanej dotácie na číslo účtu, ktoré nahlási na 
sekretariáte SZJ.     

1.4.  Pokiaľ usporiadajúci klub nepredloží na sekretariát SZJ vyúčtovanie (podľa prílohy 1) so správou 
riaditeľa preteku do 30 dní po ukončení MSR dotácia bude krátená za každých 10 dní po termíne 
na predloženie vyúčtovania – 20% z prislúchajúcej čiastky a rozdiel musí vrátiť do 90 dní po 
uskutočnení MSR na účet SZJ. 

1.5 Keď:     
- sa MSR neuskutočnia, usporiadateľ je  povinný vrátiť zálohu po odrátaní nutne vynaložených 

nákladov na prípravu odsúhlasených VV.     
- sa MSR neuskutočnia v predpokladanom rozsahu a výška zálohy bude vyššia  ako podľa 

skutočných  kritérií (podľa 1.1, 1.2,1.3,), usporiadateľ je povinný  vrátiť časť zálohy  
odsúhlasenú VV.     

1.6 Keď usporiadateľ  požadované čiastky nevráti, tieto mu budú odpočítané od iných príspevkov pre          
klub v tom, alebo nasledujúcom roku, alebo budú uplatnené i iné postihy.     

1.7 Na požiadanie je usporiadateľ povinný zaslať všetky originály účtovných nákladov ku kontrole VV.     
1.6. Pri prekročení plánovaných nákladov na technické zabezpečenie z dôvodu mimoriadnej situácie, 

väčšej účasti, usporiadateľ môže požiadať VV o zohľadnenie.     
Príspevok nie je určený na zaistenie cien, občerstvenia, diét pretekárom.     

 
2. Príspevok na zabezpečenie významných pretekov     
2.1 Označenie takýchto pretekov určuje VV na základe požiadavky klubov, ALT, KVO. Na schválené 

preteky bude VV žiadať mimoriadnu dotáciu príslušné organizácie. V prípade, že žiadateľ má 
zabezpečeného sponzora alebo iný finančný prísľub uvedie  sa toto v požiadavke.     

 

3. Príspevok klubom za usporiadané preteky     
3.1 Každému klubu, ktorý zorganizuje preteky zaradené v termínovom kalendári prináleží príspevok  

za usporiadanie pretekov nasledovne:     
a) základný príspevok za usporiadanie pretekov 20 € 
b) príspevok na každú štartujúcu a hodnotenú loď 1,50 € 
c) keď sú preteky súčasťou Slovenského pohára + 20,00 €    
d) Ak sa neodjazdí ani jedna  rozjazda z dôvodu zlých poveternostných podmienok, bude   

vyplatený len príspevok podľa bodu   a)  a  c) 
3.2 Príspevok za usporiadané preteky bude klubu zaslaný po predložení vyúčtovania do 20. dňa 

kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom boli preteky 
organizované.  

 

4. Príspevok klubom na činnosť     
4.1 Za celoročnú aktivitu má klub nárok na príspevok na činnosť. Suma prostriedkov podľa 

schváleného rozpočtu je prerozdelená klubom nasledovne:     
a) za získané log. body                     (60% z rozpočtovanej čiastky)     
b) počet aktívnych pretekárov v aktuálnom roku                 (40% z rozpočtovanej čiastky)     



4.2 Rozúčtovanie príspevku na činnosť pre aktuálny rok je realizované na základe hodnotenia klubu 
v predchádzajúcom kalendárnom roku. 

4.3 Logaritmické body podľa horeuvedeného kritéria a), budú pre účely rozúčtovania príspevku 
korigované násobením koeficientom nasledovne: 

Sekcie lodných tried koeficient 

Okruhový jachting 1 

Námorný a kajutový jachting 0,5 

Rádiom riadené plachetnice 0 

4.4 Príspevok na činnosť bude klubu priebežne zasielaný až do dosiahnutia výšky príspevku na 
činnosť pre daný rok po predložení vyúčtovaní do 20. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho 
po kalendárnom mesiaci, v ktorom boli prostriedky použité. 

 

5. Príspevok za pretekárov do 23 rokov   
5.1 Klub má nárok na pomerný príspevok podľa schváleného rozpočtu za pretekárov do 23 rokov  

podľa počtu pretekárov do 23 rokov, ktorí sa v predchádzajúcom kalendárnom roku zúčastnili 
minimálne 3 súťaží.  

5.2 Príspevok za pretekárov do 23 rokov bude klubu zaslaný po predložení vyúčtovania do 20. dňa 
kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom boli prostriedky použité 
do dosiahnutia výšky príspevku za pretekárov do 23 rokov pre daný rok. 

 
6. Poplatky SZJ   
6.1 Členský príspevok člena SZJ je stanovený nasledovne:   

- pre právnické osoby  200 EUR   
- pre fyzické osoby  100 EUR   

6.2 Za každého pretekára, ktorý v sezóne aspoň raz pretekal, musí byť uhradená pretekárska 
licencia vo výške    

4 EUR – pre kategórie pretekárov muži a ženy, 
2 EUR – pre ostatné kategórie pretekárov.   

6.3 Pretekárske licencie za predchádzajúci rok musia byť uhradené najneskôr do 1.3. nasledujúceho 
roku. Pretekárske licencie za členov právnických osôb uhrádza klub v jednej spoločnej platbe.   

  



Náležitosti, ktoré musí obsahovať vyúčtovanie  MSR , významných pretekov a akcií dotovaných 
z prostriedkov MŠ SR (výber z požiadaviek MŠ SR)     

     
A. Všeobecné:     
1. predložiť rozpis súťaže, výsledkovú listinu a správu vedúceho akcie.     
2. pri informovaní médií uviesť, že akcia bola finančne podporená z dotácie MŠ SR       
3. termíny predloženia vyúčtovania do 20. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho 

po kalendárnom mesiaci, v ktorom boli prostriedky použité.     
4. účtovné doklady musia spĺňať všetky náležitosti zákona o účtovníctve. (najmä pozor 

na výdavkové pokladničné doklady – uvádzať všetky požadované údaje)     
     

     

B. Základné položky k vyúčtovaniu:     
1. Náklady na prenájmy telovýchovných  a iných objektov  zariadení účtovné doklady  

keď prenajímateľ je právnická osoba:    
  

- objednávka alebo zmluva o prenájme     
- daňový doklad: faktúra a výpis z účtu     
- pri platbe v hotovosti pokladničný doklad ktorý potvrdzuje úhradu za prenájom (jeden z 
podkladov musí obsahovať údaje o výpočte ceny - doba prenájmu, jednotková cena  a výslednú 
cenu)           
 
účtovné doklady  keď prenajímateľ je fyzická osoba (nepodnikateľ), ktorá nemá IČO:        
- dohoda o prenájme , ktorá musí obsahovať: cenu prenájmu, adresu bydliska a rodné               
číslo prenajímateľa.(upozornenie: na prenájom techniky, alebo iného zariadenia nie je            
možné s fyzickou osobou uzatvárať dohodu o vykonaní práce!)  
- výdavkový pokladničný doklad      

                 

2. Náklady na technické zabezpečenie (technická čata (motoráky), úprava trate,  ozvučenie,      
strážna, zdravotná služba, ...)     
 

  účtovné doklady ak služby poskytuje právnická osoba:     
- objednávka alebo zmluva     
- daňový doklad: faktúra a výpis z účtu       
- pri platbe v hotovosti pokladničný doklad ktorý potvrdzuje úhradu za prenájom  
 
doklady ak služby poskytuje fyzická osoba:     

- dohoda o vykonaní práce, ktorá musí obsahovať :adresu bydliska, rodné číslo, miesto             
narodenia, stav, počet odpracovaných hodín, a výšku odmeny – pozor na povinnosti voči            
poisťovniam.          

- výplatná listina     
- výdavkový pokladničný doklad     
        

3. Náklady na odmeny rozhodcom  účtovné doklady:     
- dohoda o vykonaní práce, ktorá musí obsahovať: adresu bydliska, rodné číslo, miesto            
narodenia, stav, počet odpracovaných hodín, a výšku odmeny – predpis podľa ktorého            
bola určená odmena     

- výplatná listina     
- výdavkový pokladničný doklad     
        

4. Výnimočne je možno účtovať obdobným spôsobom i náklady na propagáciu (plagát, buletín,               
propagačné predmety – nie však ich kúpa, len potlač, logo.)       


