
             Smernice  hospodárskej komisie SŠRA

1. Registračný poplatok

 a/    50 € splatný do 31.1. bežného roka
 b/    65 € pre novoprijatých členov SŠRA
 d/    15 € pre individuálneho člena asociácie

2. Poplatok za licenciu skúšobného komisára

   poplatok v sume 17 € pre skúšobných komisárov 3. a 2. triedy je splatný 
do 31.1. bežného roka.

3. Súťaž – Otvorené MSR SŠRA

a/ Štartovné 
– kategórie mládeže deti do 11 rokov jednotlivci – 10€
- jednotlivci nad 11 rokov                       - 13€
- neregistrované kluby uhradia registračný popl. – 50€
- nečlenovia do 11 rokov                         - 15€
- nečlenovia nad 11 rokov                        - 17€
Za + kategóriu                                   -  4€ 

b/ Odmeny rozhodcov  
- hl.rozhodca – 35€
- rozhodca    - 30€
- sudca       - 25€
                        
    Ide o hrubú mzdu, z ktorej SŠRA odvádza osobitnou sadzbou 19% daň z 
príjmov. Rozhodcom je vyplatená hrubá mzda znížená o daň.

c/ Cestovné rozhodcov - vyplácané vo výške cestovného SAD

d/ Usporiadanie
-  občerstvenie   -  max.  5  €  na  osobu,  rozhodca,   usporiadatelia  a iný 
zainteresovaní na súťaži.
-  lekárska  služba  na  základe  dohody  usporiadateľa  avšak  max.  70€ 
- prenájom haly podľa priloženého dokladu o zaplatení
- odmena klubu za usporiadanie 166 € za každé zápasisko    

f/ Pokuta – 20 € klub, ktorý nezabezpečí kvalifikovaného rozhodcu pri účasti 
členov klubu na súťaži organizovanej SŠRA.

g/ Pokuta – 3€ za vopred neregistrovaného  účastníka súťaže ktorý nebol 
registrovaný predsedom ŠTK asociácie na základe zaslanej súpisky.
        

4. Seminár
   
 a/ Poplatok za účasť na seminári /účastník/ - 7€ pri zahraničnom 
    lektorovi poplatok stanoví VV SŠRA
               
 b/ Odmena lektora – 10€ za hodinu

   Ide o hrubú mzdu, z ktorej SŠRA odvádza daň z príjmov podľa zákona 
č.286/92 zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov. Lektorom je 
vyplatená hrubá mzda znížená o daň.

 c/  Stravné  lektora  -  vyplácané  na  základe  Z.č.  286/92  Zb.  v  znení 
neskorších predpisov a Opatrení MPSV SR.

 d/  Cestovné lektora  - vyplácané  vo výške  paušálnej náhrady  + spotreba 
pohonných hmôt podľa technického preukazu motorového vozidla, na ktorom bola 
uskutočnená pracovná cesta.
  
  e/ Náklady účastníkov, riešia vysielajúce kluby.

  f/ Usporiadateľovi seminára alebo školenia bude vyplatená paušálna odmena 
20 € za jeden deň.

V Nových Zámkoch 15.4.2013                          Marta BAĎUROVÁ
                                               predseda ekon. komisie SŠRA
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