Názov smernice:
Poradové číslo smernice:
Vypracoval:
Schválil:
Dátum vyhotovenia internej smernice:
Za správnosť smernice zodpovedá:
Za dodržiavanie smernice zodpovedá:
Platnosť internej smernice:

Dotácie riadnych členov
18
Dušan Dědeček
Výkonný výbor DVS
30. 4.2019
Výkonný výbor DVS
Peter Birka, prezident DVS
02. 07. 2019

Kapitola I.
ÚVODNÉ USTANOVENIA
Touto smernicou sa v zmysle Článku 3, odsek 2, odsek 7, písmeno b) a l) Stanov Deaflympijského výboru Slovenska upravujú podmienky a podrobnosti na základe ktorých Deaflympijský výbor Slovenska
poskytuje finančné dotácie svojim riadnym členom (ďalej len „členské organizácie“).
Kapitola II.
DOTÁCIE A REFUNDÁCIE
Článok 1.
Finančné dotácie sa poskytujú formou príspevku a refundácie oprávnených nákladov na športovú činnosť a športové zabezpečenie, ktoré bude členským organizáciám poskytované na ročnej báze, podľa
kalendárneho roku.
Článok 2
Deaflympijský výbor Slovenska určuje rozdelenie celkovej výšky dotácie medzi jednotlivé členské organizácie na príslušný kalendárny rok, vždy v termíne do jedného mesiaca po podpísaní Zmluvy o podpore národného športového projektu s Ministerstvom školstva, vedy, techniky a športu Slovenskej republiky a to z finančných prostriedkov určených touto zmluvou na činnosť Deaflympijského výboru Slovenska.
Článok 3.
Celková suma všetkých dotácií je stanovená v úhrnnej výške 3% z celkového objemu poskytnutých prostriedkov podľa Článku 2. v danom kalendárnom roku.
Článok 4.
Výpočet výšky dotácie pre jednotlivé členské organizácie je stanovený vzorcom, ktorý využíva pomerné
rozpočítanie medzi členské organizácie podľa získaných bodov ohodnocujúcich ich činnosť a aktivity
z predchádzajúceho kalendárneho roka.

Kapitola III.
VZOREC VÝPOČTU

Sumarč1 = Bodrč1 x Bod€
Jednotlivé premenné:
Sumrč1 = Celková suma v € vypočítaná pre riadneho člena s poradovým číslom 1.
Bodrč1 = súčet bodov riadneho člena (napr. s poradovým číslom 1) daný súčtom položiek
Pol1rč1+ Pol2rč1+... Pol7rč1,
rč1...rč18 = riadny člen č. 1... až riadny člen č. 18,
Pol1rč1... Pol7rč1 = jednotlivé položky riadneho člena získané výpočtom podľa kritérií,
Bod€ = Cena bodu v eur vypočítaná pomerom Sumd / Bodsum,
Sumd = Suma dotácie podľa Kapitoly II. Článok 3 (na činnosť DVS),
Bodsum = Sumárny počet bodov získaný všetkými riadnymi členmi.
Kapitola IV.
POLOŽKY KRITÉRIÍ
Pol. č.

Bodové
ohodnotenie

Popis položky - kritériá

Pol1

Členská základňa - body za každého registrovaného individuálneho člena

1

Pol2

Členská základňa - body za každého športovca TOP tímu

30

Pol3

Členská základňa – body za každého športového odborníka

10

Pol4

Športový objav – body za každého športovca, ktorý v priebehu 2 rokov bol nominovaný na ME, MS či
Deaflympiádu

25

Pol5

Účasť na Valnom zhromaždení

15

Pol6
Pol7

Usporiadanie športovej akcie v deaflympijskom športe, účasť 4 a viac krajín, počítajú sa body za každé
usporiadané podujatie
Usporiadanie športovej akcie v nedeaflympijskom športe, účasť 4 a viac krajín, hodnotí sa iba jedno
podujatie v roku

Kapitola V.
PODMIENKY PRIDELENIA DOTÁCIE
1. Riadne a včas zaplatené členské poplatky. Nezaplatenie znamená vylúčenie z dotačného systému.
2. Vlastný bankový účet. Refundácie sa neposkytujú v hotovosti.
3. Členstvo v DVS minimálne 12 mesiacov.
4. Plnenie písomných požiadaviek sekretariátu DVS týkajúce sa povinnej administratívnej agendy
vyplývajúcej zo Zákona o športe v stanovených termínoch (aktualizácia údajov, hlásenia zmien
a pod.)

40
15

Kapitola VI.
REALIZÁCIA
Článok 1
Dotovanie je realizované formou priamej úhrady konkrétnych výdavkov členskej organizácie podľa
Článku 4 tejto kapitoly, alebo refundácie takýchto nákladov vynaložených z vlastných zdrojov členskej
organizácie v období od 1. januára do 30. novembra daného roku.
Článok 2
Členská organizácia je povinná požiadať vopred sekretariát DVS o súhlas s takouto formou úhrady a
predložiť k svojej požiadavke originálnu dokumentáciu, či iné doklady preukazujúce oprávnenosť takéhoto výdavku v zmysle Článku 4. tejto kapitoly.
Článok 3
Termín na vyčerpanie určenej dotácie je do 30. novembra príslušného kalendárneho roka v ktorom
vznikol členskej organizácii nárok na čerpanie dotácie. V prípade nepredloženia zúčtovania dotácie do
tohto termínu stráca členská organizácia nárok na čerpanie dotácie, alebo jej nevyčerpanej časti.
Článok 4
Za oprávnené náklady sa považujú výdavky vynaložené na športovcov v deaflympijských športoch, ktorými sú:
1) zabezpečenie športovej prípravy športovcov, v tom výdavky na:
a) tréningový proces, sústredenia, výcvikové tábory a prípravné stretnutia,
b) nájomné a prevádzku športovej infraštruktúry,
c) pitný režim a doplnky výživy,
d) zdravotné poistenie,
e) funkčné vyšetrenia a lekárske vyšetrenia,
f) diagnostiku,
g) regeneráciu a rehabilitáciu,
h) športové oblečenie, náradie a iné materiálne vybavenie nevyhnutne potrebné na zabezpečenie športovej prípravy športového reprezentanta.
2) organizovanie súťaží a športových podujatí, či iných aktivít v deaflympijských športoch spojené s ich
organizovaním na území Slovenskej republiky a to na:
a) ubytovanie,
b) stravu,
c) dopravu,
d) prenájom priestorov, zariadení a techniky,
e) zdravotnú službu, bezpečnostnú službu a iné služby,
f) dopingovú kontrolu,
g) športové náradie, či náčinie a iné materiálne vybavenie neinvestičného charakteru,
h) technické zabezpečenie.

Kapitola VII.
FORMY ZÚČTOVANIA
Článok 1
Doklad jednoznačne popisujúci výdavok vystavený dodávateľom (napr. faktúra), ktorý je vždy predkladaný súčasne s dokladom potvrdzujúcim úhradu (bankový výpis, príjmový doklad).
Článok 2.
Bloček z registračnej pokladne.
Kapitola VIII.
OSTATNÉ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Celkovú výšku a detailné rozdelenie dotácie schvaľuje podľa pravidiel tejto Smernice Výkonný výbor DVS.
Schválené dotácie členských organizácií budú zverejnené vždy do 14 dní od ich schválenia na webových stránkach DVS.
Na predkladanie dokladov na refundáciu výdavkov riadneho člena je oprávnenou osobou štatutár
členskej organizácie, alebo ním poverená osoba.
Za DVS je obojstrannou komunikáciou poverený generálny sekretár DVS, alebo ním poverený pracovník sekretariátu DVS.
Členská organizácia uplatňujúca si nárok na dotáciu je povinná umožniť kontrolórovi DVS na jeho
požiadanie nahliadnuť do jej účtovných dokladov.
Členská organizácia, ktorej vyplatená výška dotácie presiahne sumu 100€, uvedie na svojich webových stránkach (ak sú) logo DVS a v administratívnych priestoroch na frekventovanom a verejnosti prístupnom mieste potvrdenie o členstve v DVS (členský list).

Vypracoval: Dušan Dědeček, generálny sekretár
V Bratislave, 2. júla 2019

