Program podpory mládeže Bratislavského stolnotenisového zväzu

VV BSTZ od roku 2011 zavádza tento systém podpory mládeže.
A. Finančné zdroje
Finančné zdroje pre podporu detí a mládeže vytvára BSTZ v príjmovej časti svojho rozpočtu, a to
z nasledovných položiek:
-

štartovné do ligových súťaží družstiev dospelých
podiel z poplatkov za registráciu hráčov, prestupy a hosťovanie v rámci SSTZ, prestupy
a hosťovanie v rámci BSTZ
granty a projekty
iné

B. Oblasť podpory
Finančná podpora je rozdelená do troch oblastí:
1. Podpora klubov
2. Podpora jednotlivcov

C. Spôsob podpory
Podpora klubov a jednotlivcov
Podpora klubov a jednotlivcov bude vyplácaná jednorazovo, a to na základe nasledovných
princípov:
a/ podpora klubov, ktorých deti sa umiestnia na ľubovoľnom mieste SR rebríčkov mládeže
vydaných k 1.7. daného roku, pričom výška podpory sa počíta na základe poradia
v rebríčku. Kľúč výpočtu podpory je v prílohe 1. Klub má nárok na podporu len v prípade,
ak má umiestnených v SR rebríčkoch k 1.7. daného roku minimálne 5 detí (nie 5
umiestnení, ale 5 detí).
b/ podpora jednotlivcov, ktorí sa umiestnili v SR rebríčkoch mládeže k 1.7. daného roku ale
pôsobia v klube, ktorý nespĺňa kritérium minimálneho počtu 5 detí.
Klub stráca nárok na podporu podľa bodu b/ ak vypočítaná výška podpory za celý klub je nižšia ako
10 EUR. Jednotlivec stráca nárok na podporu podľa bodu c/, ak vypočítaná výška podpory je nižšia
ako 3 EUR.
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Spôsob vyplácania podpory podľa bodu a/
Klub vystaví na adresu BSTZ faktúru vo výške podpory podľa výpočtu (príloha 1) najneskôr do 30.11.
prvého roku súťažného ročníka. Ak klub v tomto termíne faktúru nedoručí na BSTZ, stráca nárok na
podporu, príslušná čiastka prepadne v prospech BSTZ a bude opätovne použitá na podporu mládeže
v nasledujúcom roku. Klub v texte faktúry uvedie:
„V zmysle programu podpory a podľa rozhodnutia VV BSTZ Vám fakturujeme v rámci programu
podpory mládeže BSTZ časť nákladov spojených s výchovou a športovou činnosťou detí a mládeže
klubu ...... vo výške .......“
Faktúru so správnymi fakturačnými údajmi doručí klub predsedovi BSTZ osobne, alebo na adresu:

Pavol Alexy
Svätoplukova 17
902 01 Pezinok.
Spôsob vyplácania podpory podľa bodu b/
Zákonný zástupca hráča v termíne do 30.11. prvého roku súťažného ročníka doručí predsedovi BSTZ
originálne účtovné doklady (účtenky za nákup športového materiálu, príjmové doklady za štartovné
na turnaje, platba členských príspevkov do klubu, riadne vyúčtovanie cestovného na turnaje a pod.)
a uvedie číslo účtu, na ktorý mu bude príslušná suma poukázaná.
Všetky uvedené podpory sú nárokovateľné a splatné až po schválení KM BSTZ a VV BSTZ, a po
zverejnení vypočítanej podpory jednotlivým klubom a jednotlivcom. Uvedené informácie ako aj
termíny zverejní BSTZ na svojej internetovej stránke najneskôr do 30.9. prvého roku súťažného
ročníka. Na podporu nie je právny nárok. BSTZ si vyhradzuje právo znížiť celkovú výšku podpory
v prípade, že dôjde k zmenám v rozpočte BSTZ na daný rok z titulu neplnenia príjmových položiek
rozpočtu v predpokladanej výške, alebo v prípade nepredvídaných výdavkov. BSTZ môže túto čiastku
aj navýšiť v prípade lepšieho výsledku rozpočtu, ako bol pôvodne predpokladaný.
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Príloha 1.
Kľúč výpočtu podpory.
1. V rozpočte BSTZ pre daný súťažný ročník vyčlení finančné čiastky pre:
a. podporu majstrovstiev kraja jednotlivcov, ktorá zahŕňa predpokladané výdavky na
štartovné, ceny a odmeny vo forme poukážok .
b. celkovú podporu pre kluby a jednotlivcov, ktorú rozdelí pre podporu na základe SR
rebríčkov a podporu na základe účasti družstiev v krajských ligových súťažiach
mládeže
2. Podpora klubom a jednotlivcom sa vypočíta nasledovne:
- na základe SR rebríčka v príslušnej kategórii sa hráči obodujú tak, že poslednému hráčovi
rebríčka sa pridelí jeden bod a postupne smerom hore sa za každé lepšie umiestnenie
bodová hodnota hráča zvýši o jeden bod. Napríklad, ak je v rebríčku 150 hráčov, posledný
hráč má bodovú hodnotu 1 bod, prvý hráč má bodovú hodnotu 150. Potom sa hráčom
z prvej 32-ky chlapcov a prvej 24-ky dievčat ich bodová hodnota zdvojnásobí. Pre prvú 16-ku
sa vynásobí 3, 8-ku krát 4, 4-ka krát 5, jednotka a dvojka x 6. Takto sa obodujú všetky
rebríčky mládeže a vypočíta sa súčet všetkých bodov vo všetkých kategóriách.
- Vypočíta sa hodnota jedného bodu tak, že sa podelí celková suma určená pre túto časť
podpory celkovým súčtom všetkých bodov vo všetkých kategóriách
- výška podpory prislúchajúca na jedného hráča sa vypočíta tak, že sa vynásobí jeho bodová
hodnota hodnotou bodu. Ak je hráč umiestnený vo viacerých vekových kategóriách, tieto
hodnoty sa mu spočítajú
- Hráči sa následne zoradia podľa klubovej príslušnosti. Ak je v jednom klube takto
hodnotených aspoň 5 hráčov, nárok na podporu získava klub za podmienky, že suma
dosiahla hodnotu minimálne 10 EUR. Ak klub nemá aspoň 5 hráčov takto hodnotených,
potom nárok na podporu získavajú jednotlivci, ak výška podpory jednotlivca dosiahla aspoň
3 EUR. Vypočítané výsledné sumy za klub sa zaokrúhľujú na celé EUR. Výsledné sumy za
jednotlivcov sa zaokrúhľujú takisto, ale len v prípade, že klub nemá aspoň 5 hráčov.

3

