ZÁSADY HOSPODÁRENIA SLOVENSKÉHO ZVAZU HÁDANKÁROV A KRÍŽOVKÁROV
platné od rozpočtového roku 2016

A. Zásady hospodárenia vychádzajú z povahy združenia ako neziskovej organizácie. Na základe
tohoto princípu sa pripravuje rozpočet celého združenia a jednotlivých podujatí. Celkové hospodárenie
je závislé na objeme finančných prostriedkov, ktoré SZHaK získa na svoje aktivity. Rozpočet sa tvorí
systémom zhora nadol a jeho cieľom je, aby sa tvoril ako vyrovnaný. Pri tvorbe rozpočtu sa
vychádza zo 75% objemu skutočných finančných prostriedkov SZHaK, ktoré sú k dispozícii k 30.9.
31.12. predchádzajúceho roka, pričom sa zohľadní predpokladaný a známy rozsah príjmov a výdavkov
viažucich sa na práve končiaci kalendárny rok (napr. odpočet DPH, daň z príjmu, pohľadávky
a záväzky splatné v nasledujúcom roku a podobne). Rozpočet sa zostavuje ako celok a na jednotlivé
podujatia.
B. Pre tvorbu rozpočtu platia nasledovné pravidlá podľa stupňa priority:
1. podpora svetových a národných majstrovských podujatí v rozpätí 50-60% rozpočtu;
2. podpora regionálnych turnajov v rozpätí 20-25% 17-27% rozpočtu, kde sa rozhodovacia
právomoc o turnajovom rozpočte presúva na rozhodnutie rady SZHaK;
3. pokrytie nákladov súvisiacou s publikačnou a bežnou činnosťou SZHaK v rozpätí 10-15% 1020% rozpočtu;
4. pokrytie prevádzkových nákladov (cestovné a ubytovanie) pre 3 organizátorov / autorov
majstrovských súťaží v rozpätí do 2,5% rozpočtu;
5. podpora zliav pre členov nad rámec výšky členského (ubytovanie) v rozpätí do 10% rozpočtu;
6. pokrytie prevádzkových nákladov (cestovné a ubytovanie) pre zasadnutia členov rady,
odborných komisií a zástupcov krúžkov (mimo termínov konania turnajov) v rozpätí do 5%
rozpočtu;
7. podpora korešpondenčných súťaží pod gesciou krúžkov SZHaK v rozpätí do 2% rozpočtu;
8. obstarávanie drobného hmotného majetku (napr. slovníky).
C. Pre prostriedky získané z 2% daní sa v rámci rozpočtu podľa časti B stanoví osobitné členenie
s tým, aby sa vyčerpali na účel stanovený zákonom do konca nasledujúceho kalendárneho roka, kedy
boli tieto prostriedky obdržané. V prípade 60% takto získaných prostriedkov právo určenia viazať tieto
prostriedky na podporu účasti konkrétnej osoby na majstrovstvá sveta v logických úlohách alebo
sudoku. ................................ ........................................
D. Rozpočet schvaľuje rada SZHaK a to v termíne do 30.októbra predchádzajúceho roku. 15. januára
príslušného roku.
E. Plnenie rozpočtu sa vyhodnocuje celoročne do 30.októbra nasledujúceho roku 15. januára
nasledujúceho roku v tom istom členení ako bol zostavený. Správa o plnení rozpočtu sa vždy
predkladá na sneme za všetky sledované obdobia od roku, kedy sa konal posledný snem.
V Martine, 31.7.2015

