Smernica o čerpaní dotácií na schválené
projekty SVF
Názov organizácie:
Vznik organizácie:
Sídlo organizácie:
Predmet činnosti:
Platnosť smernice:

Slovenská volejbalová federácia
1.1.1993
Junácka 6, 832 80 Bratislava
vymedzené v článku 2, Stanov SVF
od 12.4. 2006

Článok I
Účel smernice
Smernica sa vydáva za účelom stanovenia podmienok pri čerpaní dotácií na
schválené projekty SVF, v súlade s hospodárskymi smernicami SVF a smernicami ďalších
nadriadených orgánov, ktoré dotácie poskytnú.
Článok II
Definícia projektu SVF
1. Za projekt sa považuje plánované podujatie alebo akcia so stanoveným konkrétnym
cieľom v nasledujúcich oblastiach:
a) starostlivosť o talentovanú mládež,
b) príprava reprezentačných družstiev SR a ich účasť na vrcholových
podujatiach,
c) vzdelávanie členov odborných zložiek SVF
2. Projekty SVF môžu byť financované prostredníctvom dotácií:
a) zo štátneho rozpočtu cez MŠ SR a SVF,
b) z vlastných zdrojov SVF,
c) z ďalších organizácií a fondov (napr. FIVB, CEV, SOV atď.).
Článok III
Podmienky pre čerpanie dotácie na projekty
1. Projekt musí byť riadne schválený Exekutívou SVF, na základe predloženia žiadosti
o poskytnutie účelovej dotácie žiadateľom na projekty podľa článku II. tejto smernice.
Žiadateľ  člen SVF sa môže uchádzať o dotácie na tieto projekty, pričom žiadosti
musí vyplniť na požadovanom tlačive organizácie od ktorej dotáciu žiada a to priamo
od SVF, alebo prostredníctvom SVF, najneskôr však do 1.11. kalendárneho roka.
2. Vyúčtovanie dotácie podlieha pravidlám vyúčtovania finančných dotácií zo štátneho
rozpočtu, pokiaľ žiadateľ čerpal dotáciu z MŠ SR, alebo pravidlám stanovených SVF
podľa platných hospodárskych smerníc SVF, resp. inej organizácie.
3. Po odsúhlasení projektu a schválení výšky finančnej dotácie, SVF uzavrie zmluvu
so žiadateľom (organizátorom), realizátorom projektu o organizácii akcie, podujatia
a poskytnutí
účelovej
dotácie.
SVF
musí
oznámiť
rozhodnutie
o schválení/neschválení každému žiadateľovi písomnou formou.
4. Podmienky, ktoré musí splniť organizátor podujatia voči SVF:
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a) pri organizácii medzinárodných podujatí s klubovou účasťou je podmienkou
minimálne 50% účasť slovenských družstiev,
b) podujatie musí byť zaradené do oficiálneho kalendára podujatí SVF pre aktuálny
kalendárny rok, minimálne 3 mesiace pred jeho uskutočnením,
c) dva mesiace pred uskutočnením podujatia musí byť zaslaný 1.informačný bulletin
na SVF (základné informácie o turnaji, miesto, termín, pozývané družstva,
systém súťaže, podmienky na ubytovanie a stravu atď.) a rozpočet podujatia
s vyznačeným krytím nákladov z dotácie,
d) najneskôr 7 dní pred akciou zaslanie súťažného bulletinu s presným programom
podujatia,
e) najneskôr 3 dni pred akciou zaslanie tlačovej správy na SVF (rozsah min. 30
riadkov) o uskutočnení podujatia (emailom na adresu svf@svf.sk
a press@svf.sk),
f) zasielanie súhrnu výsledkov po každom súťažnom dni do tlačových agentúr a na
SVF (emailom na svf@svf.sk a press@svf.sk),
g) zaslanie záverečnej tlačovej informácie o výsledkoch podujatia a vyhlásení
najlepších hráčov do agentúr a na SVF (emailom na svf@svf.sk a press@svf.sk)
s 23 digitálnymi fotografiami z uskutočneného podujatia,
h) záverečný výsledkový a organizačný report o podujatí najneskôr do 14 dní po
skončení podujatia,
5. SVF zabezpečí:
a) poskytnutie finančnej dotácie v plnej výške, najneskôr do 30 dní od skončenia
podujatia, za predpokladu splnenia podmienok podľa článku III. bod 4, tejto
smernice
b) uvedenie akcie do kalendára podujatí SVF s jeho uverejnením na internetovej
stránke SVF
c) uverejnenie tlačových správ na internetovej stránke SVF pred a po podujatí
d) delegovanie rozhodcov (rozhodovanie na náklady organizátora v zmysle ESOR)
e) delegovanie technického delegáta SVF resp. hlavného rozhodcu (na náklady
organizátora)
6. Vyúčtovanie dotácie musí organizátor akcie v zmysle zmluvy a stanovených pravidiel
predložiť SVF najneskôr do 14 dní po skončení podujatia.
7. Nesplnenie stanovených podmienok v tejto smernici, znamená neuhradenie
schválenej finančnej dotácie v prospech organizátora. Zároveň jeho žiadosť o dotáciu
pre nasledujúci kalendárny rok nebude akceptovaná.
Článok IV
Všeobecné pokyny
1. Táto smernica nadobúda platnosť dňom 12.4.2006.
2. Kontrolou dodržiavania ustanovení tejto smernice je poverený prezident SVF.
3. S touto ekonomickou smernicou sú povinní oboznámiť sa:
a) kluby a ich štatutárni zástupcovia,
b) funkcionári orgánov a komisií SVF
c) ďalší dobrovoľní funkcionári SVF.
V Bratislave, dňa 12.4.2006

Ing. Ľubor Halanda
prezident SVF
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