Smernica SSTZ č.3/2017, schválil VV SSTZ dňa 28.9.2017 s účinnosťou od 1.1.2018
EKONOMICKÁ SMERNICA SSTZ
I. Všeobecná časť
Článok I.
Úvodné ustanovenie
1.1 V súlade so stanovami Slovenského stolnotenisového zväzu /ďalej len SSTZ/ vydáva Výkonný výbor Slovenského
stolnotenisového zväzu vnútorný predpis, ktorý upravuje najmä
a/poplatky súvisiace s vkladmi do súťaží, štartovné, kaucie
b/náhrada paušálnych výdavkov
c/iné náklady súvisiace s činnosťou SSTZ
d/sankcie, vymáhanie poplatkov a sankcií
1.2 Táto smernica sa vzťahuje na všetkých volených alebo menovaných pracovníkov, funkcionárov SSTZ, športové kluby
v riadiacej pôsobnosti SSTZ, trénerov, rozhodcov, hráčov ako aj ďalších osôb podieľajúcich sa na činnosti SSTZ so
súhlasom, alebo na základe poverenia jednotlivých orgánov SSTZ. VV SSTZ má právo upraviť smernicu podľa
ekonomického vývoja v zmysle platných zákonov.
Článok II.
Výklad ekonomickej smernice
2.1 Cestovné výdavky
Čiastky náhrad cestovného podľa tejto smernice vychádzajú podľa všeobecne platných predpisov a uvedené čiastky sú
maximálne. Riadiaci resp. organizujúci orgán 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 pre použitý dopravný prostriedok
Do 50 km
nad 50 km
nad 200 km
nad 300 km
bez obmedzenia
lietadlo

osobný vlak
rýchlik II. triedy
rýchlik I. triedy
ležadlo, lôžko
autobus
na základe súhlase gen. sekretára , alebo ekonóma SSTZ

a/ Náhrady cestovných výdavkov je možné poskytnúť len po predložení dokladov /platný cestovný lístok,
miestenka, lístok MHD a pod. /. V prípade použitia vlastného motorového vozidla je možné náhrady cestovných
výdavkov poskytnúť bez dokladov len do výšky ceny vlakového resp. autobusového lístka. V prípade využitia vlastného
motorového vozidla minimálne 3 osobami (vodič a 2 spolucestujúci) je možné majiteľovi motorového vozidla vyplatiť
náhradu za použitie súkromného vozidla v zmysle zák. č. 283/2002 Z. z. podľa Opatrenia MPSVaR č. 632/2008 Z. z.
o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách. Sadzba za 1 km pre
osobné cestné motorové vozidlá je 0,183 €. Vypláca sa na základe vypísania „Dohody o použití súkromného
motorového vozidla“. Pri použití vlastného motorového vozidla musia byť na zúčtovacom doklade uvedené nasledovné
údaje: - EČ vozidla, č. vodičského preukazu, č. technického preukazu, mená spolucestujúcich
V mimoriadnych prípadoch je možné majiteľovi motorového vozidla vyplatiť náhradu za použitie súkromného
vozidla aj pri menšom počte cestujúcich osôb po súhlase predsedu SSTZ alebo gen. sekretára.
b/

Ubytovanie sa hradí vo výške priloženého daňového dokladu z ubytovacieho zariadenia.

c/ Výdavky na stravovanie sa účtujú v súlade so zákonom č. 283/2000 zb. o náhradách stravného. Pri spoločných
zasadnutiach VV SSTZ a jeho orgánov sa poskytuje strava – obed v hodnote 5,- €/os. a občerstvenie v hodnote 1,50 €
na osobu. Stravné pri reprezentačných akciách je vo výške 13,- €/osoba a deň.
d/ Objednávky je oprávnený vystavovať ekonóm SSTZ na základe požiadavky na tlačive „Návrh na usporiadanie...“
podpísanej gen. sekretárom SSTZ.
3.1 Odmeny
Odmeny členom realizačných teamov /tréner, masér, lekár/sa vyplácajú v súlade s predpismi o dani s príjmov. Tréneri
reprezentačných družstiev majú výšku odmeny zakotvenú v trénerskej zmluve. V prípade účasti maséra, kondičného trénera
a lekára sa stanovuje odmena vo výške 20,- €/deň, pokiaľ VV SSTZ neurčí inak.
Odmeny rozhodcom za výkon ich funkcie sa vyplácajú v zmysle samostatnej smernice „Odmena a náhrady rozhodcom
stolného tenisu“.

4.1 Poplatky za licencie
Poplatky za udeľovanie licencií trénerov a rozhodcov riešia samostatné smernice komisie rozhodcov a TMK.
5.1 Zahraničné vreckové a diéty
Pri ceste do zahraničia účastníci zahraničnej cesty dostanú diéty v zmysle vyhl MF SR č.482/2010 z.z. Vreckové sa
nevypláca.
6.1 Úhrady poplatkov za registráciu a členské.
Hráč uhradí registračný poplatok po dobu jeho platnosti / 5 rokov/ vo výške 30,- € len jedenkrát a to pri podaní
žiadosti. Od uhradenia poplatku za registráciu sú oslobodení hráči mladší ako 18 rokov a starší ako 65 rokov a držitelia
preukazu ZŤP.
Hráč uhradí členský poplatok po dobu jeho platnosti / 5 rokov/ vo výške 5,- € len jedenkrát a to pri podaní žiadosti.
6.1.1 Poplatok pre overenie fotokópie registračného preukazu pre jeden súťažný ročník je 1,- €.
6.2. Poplatky za tlačivá :
- registračný preukaz hráča
- prihláška na registráciu hráča
- zápisy o stretnutí
- diplomy
7.1

0,20 € /ks
0,20 €/ks
1,50 €/50 ks
1,50 €/ks

Úhrada poplatkov za prestup a hosťovanie

Hráč resp. klub, ktorý hlási prestup, alebo hosťovanie je povinný uhradiť príslušnému zväzu, ktorého matričná komisia
rozhoduje o prestupe resp. hosťovaní tento poplatok :
10,- € pri prestupe, resp. hosťovaní v rámci SSTZ
7,- € pri prestupe, resp. hosťovaní v rámci KSTZ
4,- € pri prestupe, resp. hosťovaní v rámci OSTZ
8.1

Úhrada poplatkov za štart v zahraničí

Hráč žiadajúci o prestup do zahraničia uhradí SSTZ poplatok podľa aktuálneho zaradenia hráča na rebríčku SR
( doklad o zaplatení priloží k žiadosti), ktorý je:
1.-20. miesto
200,- €
21.- 100. miesto 150,-€
nezaradení
50,- €

9.1 Peňažné vklady pri podávaní opravných prostriedkov
- pri súťaži v rámci SSTZ
20,- €
- pri súťaži v rámci KSTZ
10,- €
- pri súťaži v rámci OSTZ
7,- €
10.1 Poriadkové pokuty
- za včasné nenahlásenie výsledkov stretnutí 10,- €
- za včasné neodoslanie zápisov zo stretnutí 10,- €
- za porušenie ostatných predpisov a smerníc SSTZ / neúčasť na turnaji, seminári, odhlásenie a i. /
- za porušenie ostatných predpisov a smerníc ETTU a ITTF / neúčasť na turnaji, seminári, odhlásenie a i. /
11.1

Poplatky za schvaľovanie hracích miestností

- schválenie jednej hracej miestnosti pre jeden oddiel je zdarma
- schválenie každej ďalšej hracej miestnosti pre jeden oddiel je spoplatnený sumou 30,- €
- udelenie výnimky pre hraciu miestnosť na jednu sezónu je spoplatnené sumou do 150,- €, podľa rozhodnutia riadiaceho
orgánu
12.1

Cenník prenájmov v stolnotenisovej hale (s DPH)

Hala SSTZ
Kluby SSTZ
Ostatné subjekty
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Celá hala 3/3
50,40 €/hod.
64,80 €/hod.
2/3
33,60 €/hod.
48,00 €/hod.
1/3
16,80 €/hod.
33,60 €/hod.
1 stôl
3,60 €/hod.
7,20 €/hod.
- Zasadačka SSTZ
15,00 €/ deň
- Bufet SSTZ
40,00 €/ deň
- Vestibul haly
80,00€/ deň

-

Pre fyzické osoby nepodnikateľov (bez DPH):
Hala SSTZ
Členovia SSTZ
Nečlenovia SSTZ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Celá hala 3/3
42,00 €/hod.
54,00 €/hod.
2/3
28,00 €/hod.
40,00 €/hod.
1/3
14,00 €/hod.
28,00 €/hod.
1 stôl
3,00 €/hod.
6,00 €/hod.
- Zasadačka SSTZ
12,50 €/ deň
- Bufet SSTZ
33,33 €/deň
- Vestibul haly
66,66 €/deň
13.1

Záverečné ustanovenie

Poplatky o zaplatení súťažného vkladu a kaucií do majstrovských súťaží v rámci SSTZ sa stanovujú rozpisom súťaží
ŠTK. Všetky poplatky uhrádzané SSTZ sa platia prevodom na účet č. SK89 0200 0000 0017 9998 1755.

Smernica schválená VV SSTZ dňa 28.9.2017 a jej účinnosť je od 1.1.2018.

-

