Slovenský zväz vodného póla

EKONOMICKÁ SMERNICA
Platná od 1. mája 2013
Ekonomická smernica sumárne uvádza výšku jednotlivých platieb, ktoré sa uhrádzajú v súvislosti s činnosťou SZVP. Vo svojich
prílohách bližšie popisuje, akým spôsobom sa vykonávajú jednotlivé operácie spojené s účtovaním, preplácaním a hradením výdavkov,
zo strany SZVP. Všetky platby uhrádzané na SZVP sú uhrádzané bezhotovostne na účet v ČSOB, číslo účtu: 584838973/7500, alebo v
nevyhnutných prípadoch do pokladne SZVP na sekretariáte SZVP.
Smernica obsahuje prílohu odmeňovanie rozhodcov SZVP.
Na smernicu nadväzuje smernica - príprava a vyúčtovanie akcií SZVP.
1. ČLENSKÁ ZÁKLADŇA
Položka

Suma

Tlačivo
Licencia člena a hráča do 18. roku -prvé vydanie
Licencia člena a hráča nad 18. rokov -prvé vydanie
Vydanie duplikátu licencie pri strate alebo poškodení
Licencia trénera, rozhodcu a delegáta -prvé vydanie
Predĺženie licencie
Vydanie duplikátu licencie (tréner, rozhodca, delegát)
Povinná výmena licencie hráča a člena z dôvodu veku

Poznámka

0,15 €
3,50 €
5,-€
10,-€
5,-€
3,50 €
13,50 €
3,50 €

2. SÚŤAŽE
Položka

Suma

Poznámka
(družstvá štartujú na vlastné náklady)

a) Vklady do súťaže - štartovné - úhrada za súpisku
- muži – Extraliga
- muži SP, kadeti NL, kadeti 2NL, starší žiaci NL, starší žiaci 2NL,
mladší žiaci NL, mladší žiaci 2NL, ženy 1.liga
- muži 1.liga, juniori NL, kadeti ZM, starší žiaci ZM, mladší žiaci ZM,
ženy SP, kadetky NL, žiačky NL
- 11 roční M SR,
- juniori ZM, juniorky ZM, juniorky LM, kadetky ZM, žiacky ZM
dopísanie hráča na súpisku (aj vlastného)
b) Úhrady rozhodcom a delegátom
Za zápas 11-ročných, mladších žiakov,
starších žiakov, žiačok, kadetiek a junioriek
Za zápas kadetov, žien
Za zápas juniorov
Za zápas mužov

300,- €

Platí sa za každú súťaž osobitne
Platí sa za každú súťaž osobitne

250,- €
200,- €

Platí sa za každú súťaž osobitne

180,- €
150,- €
10,- €

Platí sa za každú súťaž osobitne
Platí sa za každú súťaž osobitne

9,- €
1,- €
17,- €
1.50 €
23,50 €
2,- €
30,- €
4,- €

Hradí SZVP, spôsobom podľa prílohy č.1
Príplatok pri odmene vyplatenej na živnosť
Hradí SZVP, spôsobom podľa prílohy č.1
Príplatok pri odmene vyplatenej na živnosť
Hradí SZVP, spôsobom podľa prílohy č.1
Príplatok pri odmene vyplatenej na živnosť
Hradí SZVP, spôsobom podľa prílohy č.1
Príplatok pri odmene vyplatenej na živnosť
Ak v zmysle predpisov LEN a FINA hradí SZVP
za deň v ktorom rozhoduje zápas
za deň v ktorom rozhoduje zápas
za deň v ktorom rozhoduje zápas

c) Úhrady slovenským rozhodcom nominovaných LEN na podujatia
- ME (MS, OH) muži/ženy
100,- €
- LEN turnaj muži/ženy, ME U17, U19, MS U18, U20
50,- €
- kvalifikácia ME muži/ženy, LEN turnaj U15-U20, kvalifikácia ME U17, U19
25,- €
d) Úhrady pomocným rozhodcom
Za zápas 11-ročných, mladších žiakov,
2,85 €
starších žiakov, žiačok, kadetiek a junioriek
Za zápas kadetov, žien
3,35 €
Za zápas juniorov
3,65 €
Za zápas mužov
4,- €
Medzinárodné stretnutia: - časomerač, zapisovateľ
6,- €
Ostatní pomocní rozhodcovia
4,35 €
Poznámka : SZVP hradí stravné, nocľažné, cestovné a za výkon funkcie rozhodcu a delegáta.
Usporiadatelia príslušného kola súťaže hradia všetky náklady pomocným rozhodcom.
e) Zápis o stretnutí
5,- €

Hradí usporiadateľ
Hradí usporiadateľ
Hradí usporiadateľ
Hradí usporiadateľ
Hradí usporiadateľ
Hradí usporiadateľ

3. PRESTUPY A HOSŤOVANIA HRÁČOV
Položka

Suma

Tlačivo ( Ohlásenie prestupu a hosťovania )
a) Poplatky za hosťovanie v rámci SR
Prerokovanie hosťovanie hráčov 11.roč., ml.žiakov a žiačok

0,15 €
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3,50 €

Poznámka
Platbu je potrebné doložiť dokladom o zaplatení.
Potreba súhlasu rodičov alebo zákonných zástupcov
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Prerokovanie hosťovanie hráčov a hráčok od SŽ do 18 rokov
Prerokovanie hosťovanie hráčov a hráčok nad 18 rokov
Prerokovanie ukončenia hosťovanie hráčov a hráčok
b) Poplatky za prestup v rámci SR
Prerokovanie prestupu hráčov 11.roč., ml. žiakov a žiačok
Prerokovanie prestupu hráčov a hráčok od SŽ do 18 rokov
Prerokovanie prestupu hráčov a hráčok nad 18 rokov
c) Poplatky za hosťovanie a prestup do zahraničia a prestup zo zahraničia
d) Návrat hráča z hosťovania zo zahraničia do klubu - oddielu v SR
e) Odvolanie hosťovania alebo prestupu hráčom do 14 dní
f) Za vybavenie prestupu, hosťovania a odvolania podaného prestupu a
hosťovania do troch pracovných dní

8,50 €
17,-€
bez poplatku
3,50 €
17,-€
33,50 €
100,-€
33,50 €
166,-€

Potreba súhlasu rodičov alebo zákonných zástupcov

Platbu je potrebné doložiť dokladom o zaplatení.
Potreba súhlasu rodičov alebo zákonných zástupcov
Potreba súhlasu rodičov alebo zákonných zástupcov
Hradí klub, do ktorého hráč odchádza alebo hráč (-čka)
Povinnosti voči LEN -u zostávajú v platnosti.

100,-€

4. FINANČNÉ VYROVNANIE ZA PRESTUP A HOSŤOVANIE
Finančné vyrovnanie za prestup a hosťovanie v SR a v zahraničí je vecou dotknutých klubov – oddielov
Minimálne vyrovnanie za prestup hráča bez zmluvy resp. s nedostatočnou zmluvou:
-za hráča do 15 rokov
Neurčené
-za hráča od 15 do 18 rokov
10000,-€
-za hráča od 18 rokov do 19 rokov
5000,-€
-za hráča od 19 rokov do 20 rokov
6000,-€
-za hráča od 20 rokov do 21 rokov
7000,-€
-za hráča od 21 rokov do 22 rokov
8000,-€
-za hráča od 22 rokov do 23 rokov
9000,-€
-v kategóriách žien
znížené o 90%

5. PORIADKOVÉ POKUTY PRI PORUŠENÍ USTANOVENÍ SÚŤAŽNÉHO, DISCIPLINÁRNEHO PORIADKU, ROZPISU SÚŤAŽE
a) Hlásenie usporiadania medzinárodného turnaja neuvedeného v
kalendári SZVP, LEN a FINA najneskôr 1 deň pred prvým stretnutím
b) Nezaslanie vyhodnotenia turnaja a výsledkov stretnutí
c) Nekonanie vyhlásenej súťaže, turnaja, stretnutia nedodržanie termínu
ohlásenia účastníkom, rozhodcom, delegátom a ŠTK
d) Nedodržanie termínu predloženia súpisky a úhrada prísl. vkladu,
nedodržanie termínu prihlásenia sa do súťaže
-1 až 2 dni po termíne
-3 dni po termíne
-4 dni po termíne
e) predloženie súpisky v skrátenom termíne za administratívny poplatok
-3 dni pred začatím súťaže
-2 dni pred začatím súťaže
-1 deň pred začatím súťaže
-v deň odohratia súťažného stretnutia podľa rozpisu súťaže
f) Hlásenie stretnutí :
-pri nedodržaní termínu 14 dní pred začatím záp.
-pri prekročení 72 hodín pred začatím záp.
-pri prekročení 48 hodín pred začatím záp.
-pri nedoručení 24 hodín pred začatím záp.
g) neúplné vybavenie a vyznačenie hracej plochy
h) vedenie družstva v zápase trénerom platnej LT na sezónu
ch) neodoslanie Zápisu o odohranom stretnutí deň po ukončení
i) Priestupky jednotlivcov(Disciplinárny poriadok)
-kritika výkonu rozhodcu hráčom (DKSN)/trénerom (ŽK)
-kritika výkonu rozhodcu funk., asist., ved.družstva, lekárom (ČK) opakovaná kritika výkonu rozhodcu hráčom (ČK po DKSN) -opakovaná
kritika výkonu rozhodcu trénerom (ČK po ŽK)
-vulgárne vyjadrovanie sa hráčom (DKSN)/trénerom (ŽK)
-vulgárne vyjadrovanie sa funk., asist., ved.družstva,lekárom(ČK) opakované vulgárne vyjadrovanie sa hráčom (ČK po DKSN) -opakované
vulgárne vyjadrovanie sa trénerom (ČK po ŽK)
-vyhrážanie sa hráčom (DKSN)
-opakované vyhrážanie sa hráčom (ČK po DKSN)
-vyhrážanie sa funk., asist., ved.družstva,lekárom(ČK) -vyhrážanie sa
trénerom (ČK po ŽK)
-nebezpečný kontakt s protihráčom(DKSN)
-brutalita(DKSbN4min)
-inzultácia rozhodcu, funkcionára, hráča, riadiaceho orgánu mimo ihriska,
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3,50 €
3,50 €
10,-€
rozhodujúci je dátum poštovej pečiatky
10,-€
20,-€
30,-€
umožňuje sa klubom v prípadoch hodných zvláštneho zreteľa
40,-€
50,-€
60,-€
200,-€
2,-€
7,-€
10,-€
17,-€
2-5,-€
10,-€
3,50 €

za jednotlivý prípad
za jednotlivý prípad
za jednotlivý prípad
za jednotlivý prípad
podľa povahy previnenia

5,-€
10,-€
10,-€
30,-€
100,-€
50,-€
5,-€
100,-€
200,-€
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ale v areáli športoviska (prerokuje DK)
-opakované použitie doping.prostriedkov (doživotné vylúčenie)
-neoprávnený štart za cudzie družstvo bez súhlasu mater. klubu
-zmena príslušnosti – do zahraničia, porušenie PP
j) Priestupky kolektívu (Disciplinárny poriadok)
-nešportové chovanie divákov, urážlivé pokrikovanie
-pokus o inzultáciu/inzultácia rozhodcu na športovisku
-nešportové chovanie kolektívu voči divákom
-zavinenie nedostavenia sa k stretnutiu, narušenie regulárnosti
-svojvoľné opustenie ihriska celým družstvom
-odohratie stretnutia v čase zastavenia činnosti
-odohratie stretnutia s družstvom, ktoré má zastavenú činnosť
-machinácie, naruš.regulárnosti, podplácanie, nenálež.odmeny
-nerešpektovanie a porušovanie platných smerníc
-odohratie stretnutia s hráčom, ktorý použil doping.protriedky
-uskutočnenie medzinárodného styku bez ohlásenia u ŠTK
-nevyhodnotenie medzinárodného styku
k) Postihy rozhodcov(Disciplinárny poriadok)
-bezdôvodné nedostavenie sa k zápasu
l) odstúpenie družstva zo súťaže po zaslaní prihlášky do súťaže
m) odstúpenie družstva zo súťaže po potvrdení súpisky MK
n) preloženie stretnutí (turnaja) -poplatok za začatie konania

500,-€
1000,-€
100/200,-€
20/100/150 €
200/350,-€
30-100,-€

platí klub, za ktorý neoprávnene nastúpil
100,-€ hráč (-čka), 200,-€ materský klub
vyššia suma pri opakovaní
vyššia suma pri opakovaní
vyššia suma pri opakovaní

100,-€
20,-€
20,-€
10,-€
150/250,-€
30,-€
20,-€
20,-€
10/20,-€
10/20,-€
350,-€
1.000,-€
100,-€

podľa závažnosti

vyššia suma pri opakovaní
vyššia suma pri opakovaní
neplatí sa v prípade zániku klubu
klub musí splniť podmienky SP a po uhradení poplatku
požiada ŠTK o preloženie stretnutí (turnaja)

6. CESTOVNÉ NÁHRADY
6.1 Doprava súkromným autom
a) po predchádzajúcom súhlase
-3 a viac osôb
-2 osoby
-1 osoba
-doprava v zahraničí
b) bez súhlasu vo výške cestovného hromadnou dopravou
-do 50.-Km (tarifa za osobný vlak)
-od 50 do 200 km (tarifa za rýchlik 2. triedy)
-nad 200.-Km (tarifa za rýchlik (EC, IC)
-tarify Slovenskej automobilovej dopravy podľa
ubehnutých km a príslušných sadzieb
6.2 Sadzby stravného
-ak pracovná cesta trvá od 5 do 12 hodín

0,183 € za 1 km
0,133 € za 1 km
0,100 € za 1 km
0,200 € za 1 km

4,00 €

-ak pracovná cesta trvá viac ako 12 hodín, najviac však 18 hod.

6,00 €

-ak pracovná cesta trvá dlhšie ako 18 hodín

9,30 €

Ak má účastník akcie čiastočne preukázateľne zabezpečené
stravovanie, bude mu stravné krátené nasledovne : raňajky o
25 %, obed o 40 %, večera o 35 %. Pri cestách do zahraničia
viď. príloha o cestovných náhradách.

6.3 Sadzby za ubytovanie
Bratislava
30,-€
Košice
25,-€
ostatné mestá
20,-€
V odôvodnených prípadoch môže vyššiu sadzbu za ubytovanie povoliť sekretariát SZVP

maximálna cena za 1 nocľah
maximálna cena za 1 nocľah
maximálna cena za 1 nocľah

7. ŠKOLENIA A SEMINÁRE -ŠPECIALIZÁCIA VP
Odmena školiteľa
Školenia - trénerov a rozhodcov, poplatok účastníka
Seminár - trénerov a rozhodcov, poplatok účastníka

max. 30,-€ za
hodinu
min 20,-€ za
školenie
min. 10,-€ za
seminár

v odôvodnených prípadoch môže väčšiu sumu jednorázovo
odsúhlasiť VV SZVP
cena sa určí individuálne podľa nákladov na školenie a počtu
účastníkov
cena sa určí individuálne podľa nákladov na školenie a počtu
účastníkov

8. RIEŠENIE SPOROV
Odvolanie k arbitrážnej komisii
17,-€
Poznámka: Po akceptovaní odvolania sa poplatok vracia. Zamietnuté odvolania -poplatok sa nevracia.

Schválené VV SZVP dňa 25.4.2013
Pavol Mihalkovič
člen VV SZVP zodpovedný za ekonomiku

Ekonomická smernica

Stanislav Vaňo
generálny sekretár SZVP
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príloha k Ekonomickej smernici SZVP

ODMEŇOVANIE ROZHODCOV
Platné od 1. januára 2013
V súvislosti so zmenami legislatívy a znížením administratívnej náročnosti je nutné upraviť spôsob obmeňovania rozhodcov na
akciách, kde odmenu rozhodcovi vypláca SZVP.
Základnými princípmi sú:
-

-

-

-

rozhodca má so SZVP podpísanú Zmluvu činnosti rozhodcu (potrebná živnosť) alebo Dohodu o pracovnej činnosti –
nepravidelný príjem (ďalej len „Dohoda“), ktorá sa ukončí vyúčtovaním a automaticky sa uzatvorí nová odo dňa nasledujúceho
po vyúčtovaní, maximálna doba trvania dohody je jedna sezóna (spravidla od 1.9. do 31.8. resp. odo dňa jeho prvej akcie
v súťažnom ročníku)
rozhodca osobne uhrádza všetky výdavky (doprava, ubytovanie, strava, iné) na akcii, na ktorú bol nominovaný,
do 5.dňa nasledujúceho mesiaca v ktorom rozhodoval na akcii (v odôvodnených prípadoch aj v inom termíne) rozhodca
predkladá na sekretariát SZVP vyúčtovanie výdavkov za predchádzajúci mesiac, v prípade vyplácania odmeny „na živnosť“ je
súčasťou vyúčtovania tiež faktúra
vyúčtovanie predkladá zaslaním vyplneného elektronického formulára (formulár je na www.szvp.sk) e-mailom na adresu
szvp@netax.sk, v prípade nedostupnosti elektronického formulára možno vyúčtovanie zaslať aj napísaním v prehľadnej forme
do e-mailovej správy alebo pripojeného súboru, faktúru musí doručiť alebo zaslať aj ako papierový originál
sekretariát SZVP vyúčtovanie skontroluje a zabezpečí zúčtovanie a odoslanie výplaty,
výplata sa uskutočňuje do 15 dňa nasledujúceho mesiaca poukázaním odmeny a cestovných náhrad na bankový účet rozhodcu,
zároveň sa poukazujú príslušným inštitúciám súvisiace daňové a odvodové platby,
v prípade problémov s financovaním môže rozhodca individuálne požiadať o trvalú zálohu sekretariát SZVP.

Nároky rozhodcu:
Rozhodca v zmysle ekonomickej smernice v súvislosti so svojou činnosťou môže dostať:
Cestovné náhrady:
- preplatenie cestovného
- preplatenie ubytovania (ak je potrebné)
- vyplatenie stravného
Odmenu:
- odmena za zápas (v minulosti tzv. ošatné)
V súvislosti s existenciou dohody o pracovnej činnosti – nepravidelný príjem uhrádza SZVP odvody do zdravotnej a sociálnej poisťovne
a je tiež zrazená príslušná daň.
Pri vyplácaní „na živnosť“ sú odvodové a daňové povinnosti záležitosťou rozhodcu.
V súvislosti s ubytovaním rozhodcu v prípade potreby je organizátor (klub) povinný zabezpečiť pre rozhodcu ubytovanie. Pod
zabezpečením sa rozumie preverenie voľného miesta v ubytovacom zariadení a jeho informovanie, že si u neho pravdepodobne
rozhodca objedná ubytovanie. Následne organizátor (klub) poskytne kontakt na ubytovacie zariadenie rozhodcovi, ktorý si ubytovanie
objednáva sám.
Nie je povinnosťou klubu ubytovanie objednať, rezervovať a pod. jeho povinnosťou je len preveriť dostupnosť voľného ubytovania
v danom termíne v zariadení a poskytnutie kontaktu rozhodcovi pre objednanie ubytovania.
Medzinárodné akcie:
Pri medzinárodných akciách, na ktoré rozhodcu nominoval FINA, LEN resp. SZVP musí mať rozhodca rovnako podpísanú so SZVP Zmluvu
o činnosti rozhodcu alebo Dohodu o pracovnej činnosti – nepravidelný príjem. Vyúčtovanie sa však robí pre každú akciu osobitne.
Zabezpečenie prípadných leteniek resp. ostatných náležitostí si rozhodca dohodne so sekretariátom SZVP individuálne.

Ekonomická smernica

4/4

