Rozpočet Slovenskej federácie karate a bojových umení (SFKaBU) na
rok 2016
Preambula
Tento rozpočet sa opiera o výnosy SFKaBU za rok 2015. Avizované a predpokladané navýšenie
rozpočtu, rovnako ako aj výnos z poukázaných 2 % môžu byť následne na základe rozhodnutia
Prezidentskej rady (PR) použité na medzinárodné letné sústredenie, iné medzinárodné súťaže, na
ktorých sa členovia SFKaBU zúčastnia, resp. iné náklady SFKaBU schválené PR.
Náklady rozpočtu sú vo veľkej miere ovplyvnené účelom použitia financií, ktoré môžu byť
použité predovšetkým na športovú reprezentáciu a rozvoj športových odvetví.
Zároveň náklady kopírujú ciele záverov pracovného stretnutia predsedov všetkých komisií
SFKaBU a následného rozhodnutia PR zo dňa 4.12.2015. Podporujú športovú reprezentáciu SFKaBU
nielen na úrovni Majstrovstiev sveta WUKF, WTKA a Majstrovstiev Európy EGKF, ale aj jednotlivé
semináre športovej reprezentácie (starostlivosť o športovú reprezentáciu). Zároveň tento rozpočet
navyšuje podporu domácich súťaží SFKaBU (poháre SFKaBU, M SR a Slovakia OPEN), čím znižuje
náklady organizátorov na technické zabezpečenie súťaží a otvára priestor pre skvalitnenie domácich
súťaží.
Rozpočet zároveň podporuje vo veľkej miere (preplácanie nákladov) školenia rozhodcov
SFKaBU, čím predpokladá neustále zvyšovanie kvality rozhodcovského zboru SFKaBU. Pre prácu
jednotlivých komisií rozpočet vyčleňuje finančné prostriedky za účelom vytvorenie komplexného
systému zvyšovania kvality trénerov, rozhodcov a skúšobných komisárov SFKaBU, ktoré sa prejaví na
neustálom zlepšovaní cvičení karate v SFKaBU a na Slovensku.
V oblasti športovej reprezentácie sa rozpočet opiera o delenie reprezentácie navrhnuté
reprezentačnými trénermi a schválené PR na úrovni A1, B1, C1, resp. do 15. rokov A2, B2, C2.
V oblastiach ubytovania, preplácania cestovných nákladov (vlak II. triedy - priemer), leteniek
sa rozpočet opiera o priemerné hodnoty vypočítané z online dostupných zdrojov k 13.12.2015.

Výnosy rozpočtu SFKaBU pre rok 2016
Okrem predpokladaných výnosov na základe údajov z roku 2015 a avizovaného navýšenia
dotácie z Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (MŠVVŠ SR) bude SFKaBU,
resp. PR neustále aktívne pracovať na ďalších možnostiach navýšenia výnosov SFKaBU pre rok 2016.

položka

názov

návrh podľa 2015
rok 2016

1. VÝNOSY
1V

MŠVVŠ SR

79 520,00 EUR

2V

Členské príspevky – kluby a individuálni členovia

5 925,00 EUR

3V

Príspevok zo skúšok – iné kluby, SFK

3 150,00 EUR

4V

Preukazy

1 000,00 EUR

5V

Skúšobní komisári, licencie

1 390,00 EUR

6V

Sponzorské príspevky

3 000,00 EUR

7V

Odvody z pretekárskych odmien

4 610,00 EUR

8V

Dotácia Bratislavský samosprávny kraj

1 000,00 EUR

9V

Semináre

1 885,00 EUR
101 480,00 EUR

Náklady rozpočtu SFKaBU pre rok 2016
Bežné náklady
Bežné náklady tvoria pravidelné mesačné náklady na zabezpečenie chodu SFKaBU. Vo
viacerých položkách je návrh rozpočtu na rok 2016 ponížený oproti skutočnému rozpočtu z roku 2015,
čím sa vytvoril následne priestor pre ďalšie nákladové položky rozpočtu.

položka

názov

návrh podľa 2015
rok 2016

2. BEŽNÉ NÁKLADY
1N
2N

Honbu dojo – prenájom – podpora talentovanej
mládeže
Honbu dojo – energie – podpora talentovanej
mládeže

8 040,00 EUR
700,00 EUR

3N

Slovak Telekom (viazanosť 2017)

960,00 EUR

4N

Swan (viazanosť 2017)

160,00 EUR

5N

Slovak Telekom – internet (viazanosť 2017)

500,00 EUR

6N

Kancelária

2 390,00 EUR

7N

zamestnanec sekretariátu

2 400,00 EUR

8N

vedenie účtovníctva

1 080,00 EUR

9N

Sekretariát – spotrebný materiál, doména, tlačiareň

2 000,00 EUR

10N

Bankové poplatky

250,00 EUR
18 480,00 EUR

Viazané náklady
Viazané náklady MŠVVŠ SR sú priamo viazané na mená členov reprezentácie za ich dosiahnuté
výsledky v predchádzajúcom roku a nie je možné ich využiť na iný účel. Tieto prostriedky sa v rozpočte
predpokladajú v rovnakej výške ako v roku 2015, pričom ich poníženie, alebo navýšenie neovplyvňuje
vo veľkej miere rozpočet, nakoľko sú naopak zarátane vo výnosovej položke 1V.

položka

názov

návrh podľa 2015
rok 2016

3. VIAZANÉ NÁKLADY
11N

Odmeny športovcov - viazané financie MŠVVŠ SR

21 220,00 EUR
21 220,00 EUR

Náklady domácich súťaží, komisií a PR
Pre rok 2016 na základe rozhodnutia PR SFKaBU z 4.12.2016 budú rozhodcovia platení priamo
z rozpočtu SFKaBU (položka 12N), pričom sa predpokladajú triedy:
-

3. trieda (senior) 45 €
3. trieda 35 €
2. trieda 25 €
1. trieda 20 €

Rozdelenie jednotlivých rozhodcov SFKaBU bude jednoznačne vyplývať zo štatútu rozhodcu
SFKaBU.
SFKaBU bude okrem priameho platenia rozhodcov dotovať aj súťaže – kolá Pohára SFKaBU vo
výške 500 € a Majstrovstvá SR a Slovakia OPEN vo výške 1000 € (položka 13N).
Na základe termínového kalendára pre rok 2016 sa predpokladajú školenie rozhodcov, pričom
všetci rozhodcovia budú mať hradené ubytovanie (položka 14N). Rovnako hradené ubytovanie
budú mať aj členovia RK, TMK a KD na oficiálnych seminároch a školeniach SFKaBU (položka 15N).
Ostatné náklady TMK, RK, KD a PR sú uvedené v položkách 16N a 17N. Tieto náklady zahŕňajú
aj iný spotrebný materiál a rezervu na rok 2016.

položka

názov

návrh podľa 2015
rok 2016

4. NÁKLADY DOMÁCICH SÚŤAŽÍ, KOMISIÍ A PR
12N

Súťaže SFK – domáce – príspevok na rozhodcov

5 600,00 EUR

13N

Súťaže SFK – domáce – dotácia

4 000,00 EUR

14N

Rozhodcovská komisia – náhrady rozhodcov semináre

2 610,00 EUR

15N

Semináre TMK, KD, RK - náhrady členov komisií

1 189,00 EUR

16N

Zasadania TMK, KD, RK + spotrebný materiál

2 689,00 EUR

17N

Zasadania PR a spotrebný materiál

1 820,00 EUR

18N

Rezerva PR SFKaBU

5 000,00 EUR
22 908,00 EUR

Náklady na členské príspevky v medzinárodných organizáciách

položka

názov

návrh podľa 2015
rok 2016

5. NÁKLADY NA ČLENSKÉ PRÍSPEVKY V
MEDZINÁRODNÝCH ORGANIZÁCIÁCH
19N

WKC členské

350,00 EUR

20N

WUKF členské

250,00 EUR

21N

EGKF členské

150,00 EUR
750,00 EUR

Náklady na reprezentáciu
Rozpočet predpokladá účasť na ME EGKF, ako aj účasť najlepších pretekárov na MS WTKA. Na
základe neustáleho rastu medzinárodnej organizácie WUKF je väčšia časť prostriedkov v rozpočte
alokovaná práve na MS WUKF – Dublin.
Náklady na jedného pretekára tvoria 450 € (200 € letenka, 250 € ubytovanie s raňajkami) +
štartovné. Na MS WUKF PR schválila na svojom zasadaní dňa 4.12.2015:
-

úhradu v plnej výške reprezentantom A1,
úhradu letenky a štartovného reprezentantom B1 a A2,
úhradu štartovného reprezentantom C1 a B2.

Na základe nominácie RK SFKaBU budú na MS WUKF vyslaní 4 rozhodcovia a 3 oficiálni coachovia,
vrátane oficiálneho lekára SFKaBU.
Náklady na ME EGKF, ako aj MS WTKA budú upresnené dodatkom k návrhu rozpočtu na rok 2016.
Pre neustále zvyšovanie kvality reprezentácie a systémovú prípravu bude členom reprezentácie
(A1, B1, C1) hradené ubytovanie a strava pri viacdňových oficiálnych sústredeniach. Zároveň budú
hradené aj náklady trénerov počas týchto viacdňových, príp. operatívnych jednodňových
sústredeniach (položka 25N), čím nevzniknú náklady členom reprezentácie (A1, B1, C1, A2, B2, C2) –
poplatok za seminár.

položka

názov

návrh podľa 2015
rok 2016

6. NÁKLADY NA REPREZENTÁCIU
22N
23N

ME EGKF - Steyr, 15. - 18.9.2016 - podpora
talentovanej mládeže
MS WUKF – Dublin, 15. - 19.6.2016, odlet 20.6.2016 podpora talentovanej mládeže

5 000,00 EUR
18 652,00 EUR

24N

MS WTKA - podpora talentovanej mládeže

5 000,00 EUR

25N

Reprezentačné sústredenia - podpora talentovanej
mládeže

6 570,00 EUR
35 222,00 EUR

Rozpočtová rezerva

položka

názov
7. ROZPOČTOVÁ REZERVA

návrh podľa 2015
rok 2016
2 900,00 EUR
2 900,00 EUR

