Školský basketbalový klub Sereď
ZŠ Juraja Fándlyho, Fándlyho 763/7A, 92601 Sereď, IČO: 50095382

Ekonomická smernica
Táto ekonomická smernica sa vzťahuje na členov ŠBK Sereď, funkcionárov, trénerov
a iné osoby zúčastňujúce sa na činnosti ŠBK Sereď.

1. CESTOVNÉ
1.1 Čiastky náhrad podľa tejto smernice vychádzajú z obecne platných predpisov
a uvedené čiastky sú maximálne. Riadiaci orgán ( správna rada ŠBK ) má právo
stanoviť aj nižšiu náhradu. O tejto skutočnosti musia byť účastníci vopred
oboznámení. Účastníkom sa poskytujú nasledovné náhrady výdavkov na cestovné (
ak nie je stanovené inak ) :
Vzdialenosť

použitý dopravný prostriedok

do 50 km

osobný vlak

nad 50 km

rýchlik II. triedy

nad 200 km

rýchlik I. triedy

nad 300 km

lehátko, lôžko

bez obmedzenia

autobus

Náhrady cestovných výdavkov je možné poskytnúť len po predložení dokladov
(platných cestovných lístkov, miesteniek, lístky MHD a pod. )
Pri kúpe cestovných lístkov je nutné využívať všetky zľavy (bezplatný vlak pre
žiakov).
1.2 Náhrada výdavkov v prípade použitia vlastných motorových vozidiel:
sadzba za 1 km je 0,15 €
Počet kilometrov podľa interného kilometrovného vydaného ŠBK Sereď.
V kategórii mini maximálny počet 15 hráčov + tréner a vedúci druţstva,
v ostatných kategóriach 12 hráčov + tréner a vedúci druţstva.
1.2 V prípade ekonomickej výhodnosti je možné so súhlasom predsedu ŠBK použiť i iný
dopravný prostriedok ( zmluvný autobus, mikrobus ).
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2. STRAVNÉ
2.1 Výdavky na stravovanie sa účtujú v súlade so zák. 283/2002 Z.z. o cestovných
náhradách. V súčasnej dobe v zmysle Opatrenia MPSVaR SR č. 296/2014 Z.z. takto:
od 5 do 12 hodín:
4,20 €
od 12 do 18 hodín: 6,30 €
nad 18 hodín:
9,80 €
2.2 Stravné si môže účtovať na tlačivo Vyúčtovanie zápasov tréner a vedúci družstva pri
zápasoch mimo Serede.
Pri výjazdoch na súťažné zápasy, ktoré trvajú viac ako jeden deň ( celoslovenské
súťaže ) vedúci družstva zakúpi účastníkom (hráčom/hráčkam) stravu maximálne do
výšky stravného a k vyúčtovaniu priloží doklad o zakúpení stravy.

3. NOCĽAŢNÉ
Ubytovanie sa hradí vo výške priloženého účtovného dokladu
z ubytovacieho zariadenia. ( Pri vyhľadávaní ubytovacieho zariadenie využiť ponuku
domáceho družstva, resp. vyhľadať čo najekonomickejšiu )

4. VYÚČTOVANIE
4.1. Poskytovanie záloh na bežné výdaje
Každý vedúci družstva, resp. tréner môže vopred požiadať o poskytnutie zálohy na
zabezpečenie akcie.
4.2. Každý vedúci družstva, resp. tréner je povinný bezodkladne, najneskôr do 5
pracovných dní predložiť pokladníkovi riadne písomne spracované vyúčtovanie
uskutočnenej akcie na predpísanom tlačive, priložiť všetky doklady ( cestovné
lístky, resp. dohodu o použití vlastného motorového vozidla, pokladničné bloky
k ubytovaniu, strave a zoznam zúčastnených osôb ).

5. ODMENY
5.1 Odmeny trénerom.
Všetkým trénerom sa vyplácajú odmeny za vedenie zápasov vo výške 10,- € za
zápas. Trénerom, ktorí nie sú financovaní za tréningy zo Školského strediska
záujmovej činnosti pri ZŠ Juraja Fándlyho v Seredi a CVČ Sereď sa vyplácajú
odmeny 10,- € za jednu tréningovú jednotku ( 1,5 – 2 hodiny ).
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Tréneri sú povinní predložiť výkaz odpracovaných tréningov a zápasov za mesiac na
predpísanom tlačive najneskôr do 1. dňa nasledujúceho mesiaca pokladníkovi ŠBK
Sereď.
Odmeny trénerom sa vyplácajú na základe schválenej dohody o pracovnej činnosti.
5.2 Odmeny asistentom rozhodcov.
Asistent rozhodcu, ktorý je členom ŠBK Sereď má znížené členské za každý zápas
vo funkcii asistenta rozhodcu vo výške 2,- €.

6. ČLENSKÉ PRÍSPEVKY
6.1 Členské príspevky aktívnych hráčov hrajúcich súťaže SBA.
Každý aktívny hráč je povinný riadne a včas platiť členské príspevky. Súrodenci
platia členský príspevok vo výške 50%.
Členské príspevky sa platia polročne
I.
II.

polrok vo výške 30,- €. Termín do 31. januára
polrok vo výške 30,- €. Termín do 30. septembra

6.2 Členské príspevky hráčov, ktorí nehrajú súťaže SBA (predprípravka, prípravka) sa
platia ročne vo výške 4,- €. Prvý krát do 30 dní po prijatí za člena ŠBK, neskôr vždy
do 31.januára príslušného roka.
6.3 Členské príspevky dospelých
Dospelí platia členské príspevky ročne do 31. januára vo výške 4 ,-€.
6.4 Mimoriadne členské príspevky.
- Pri účasti družstiev na turnajoch a sústredeniach hráči hradia mimoriadne
členské príspevky o výške ktorých rozhoduje správna rada ŠBK Sereď.
- Pokuty udelené Hracou komisiou SBA jednotlivcom (hráčom, trénerom,
funkcionárom, divákom) za porušenie predpisov platia jednotlivci
formou mimoriadneho klubového príspevku.
6.5 Členské a mimoriadne členské príspevky sa platia bezhotovostne na účet č.:
SK11 0900 0000 0051 1142 6154
Identifikácia platby:
Variabilný symbol: prvých 6 čísel rodného čísla
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Špecifický symbol: polrok za ktorý sa platí ( 1,2 )
Správa pre prijímateľa: priezvisko a družstvo ( napr. Novák MLM ), PRI - prípr.
MLM - mladší mini, STM - starší mini, MLZ - mladší žiaci, ZIA - žiaci, STZ - starší
žiaci, KAD - kadeti, JUN - juniori

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
7.1 Smernicu schválila správna rada ŠBK Sereď dňa 3.mája 2016
7.2 Prílohy:
- Tlačivo: Vyúčtovanie zápasov
- Tlačivo: Dohoda o použití vlastného motorového vozidla na súťažné stretnutia
ŠBK Sereď
- Tlačivo: Výkaz odpracovaných tréningov, zápasov pre trénera
- Tlačivo: Kilometrovné
V Seredi dňa 3.mája 2016

Vladimír Ujlacký
predseda ŠBK Sereď
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