
Rozpočet 2020

PRÍJMY 2021: 
 PLÁN roku 2021 v 

bežnom rozpočte 

SLA 3D: 

PLÁN získania 

dotácie/darov v 

roku 2021:

Ďalšie navýšenie 

v prípade lepších 

príjmov:

Poznámka:

výber členského: 10 500 €                licenia pre všetkých členov bez ohľadu na vek zostáva - 15 EUR, 700 členov, 

podpora víťazov SP 615 €-                     preplatenie licencií víťazom SP 2020, 41 víťazov

príjmy z reklamy: 850 €                     7 rekl.partnerov (licitovať cenu 1.banneru), v r.2020 1030€

dotácia: 10 000,00 je možné minimálna suma dotácie v roku 2020 v rovnakej dotačnej schéme

2% z príjmov: 265 €                     2%  dane, viazané prostriedky pre deti a mládež, v r.20 - 130€

Sponzorské, dary, ďalšie projekty: 1 500,00 je možné oslovovanie veľkých firiem / sponzorov s projektom CTM a účasti na MS/ME

Spolu: 11 000 €                11 500,00 €           registrovať sa bez licencie)

VÝDAVKY 2020:  Plán 2020 

PLÁN čerpania pre 

prípad získania 

dotácie/darov v 

roku 2021:

Ďalšie navýšenie v 

prípade lepších 

príjmov/ ušetrenia

Poznámka:

Režijné výdavky SLA 3D: 2 425 €          -  €              

Cestovné - predseda 250 €                     
využitie na najnutnejšie služobné cesty, schvaľuje sa maximálna suma 0,20€ / km 

(PHM+opotrebenie)

Cestovné - predsedníctvo 200 €                     
využitie na najnutnejšie služobné cesty, schvaľuje sa maximálna suma 0,20€ / km 

(PHM+opotrebenie)

vedenie účtovníctvo: 100 €                     ODHAD: účtovníctvo Ivana Germanová 100 EUR

Notár - vybavenie 2% pre rok 2022 70 €                       poplatok notárovi za vybavenie 2% prijímateľa dane

vedenie účtu 250 €                     
Odhad: poplatky 1% Trust Pay za online platby + vedenie účtu a úhrady,  účet v TB 

zrušený až v decembri 2020 (12*7 EUR), FIO banka - bezplatná

hosting web 78 €                       okrem hostingu aj web priestor

členské HDH 100 €                     ročný členský poplatok HDH IAA

Daň z príjmov: 115 €                     daň z reklamy rok 2020

Lukostrelec roka 2021 300 €                     plakety, prípadne iné vhodné predmety

Výročná členská schôdza 450 €                     Odhad: 45 osôb x 5,50 + 100 EUR nájom miestnosti + občerstvenie

Rezerva predsedníctva 212 €                     

prevádzka www stránky 300 €                     platby za servis na stránke, ľahký upgrade software

Ocenenia pre súťažiacich: 4 800 €          -  €              

Majstrovstvá Slovenska 1 500 €                  Kvalitné poháre na MSR (medaile na MMSR zabezpečuje organizátor)

Slovenský pohár - na finále 1 500 €                  poháre na finále SP - na celkové vyhodnotenie

Ceny do finále súťaží nižšej triedy: 1 800 €                  

Podpora súťaží v pôsobnosti SLA 3D nižšej úrovne (napr. Južná 5ka, 3D West Cup...), 

4x500 (max. 100 EUR na 1 kolo, max 500 EUR/súťažnú sériu)

Iné náklady spojené so súťažami: 2 415 €          -  €              

rozhodcovia 8+1 (75 € na pretek) 900 €                     8 kôl SP + 2 dni MSR á 75 EUR na pretek (na MSR 2 rozhdocovia)

plachta Slovenský pohár 2021 135 €                     návrh+tlač

Software + web 1 000 €                  vývoj aplikácie na online "bodovačky", preprogramovanie webu

obrandované stuhy na SP 380 €                     8 kôl SP á 95 ocenených á 0,50 EUR/stuha

Nákup materiálu SLA 3D 1 500 €          1 500 €          

3D terče strednej, malej veľkosti 500 €                     1 500,00 ÁNO cca. 10-20 ks vhodných terčov

terčovnice pre SP/MSR/sústredenia 500 €                     kvalitné terčovnice, na bezplatné zapožičanie, skladovanie v Trnovci n.V.

Pomocný materiál na súťaže 500 €                     ÁNO
podložky na bodovačky obrandované, kolíky na trať, zástava, stupne víťazov... 

(vytlačené bodovačky v prípade, že to rozpočet dovolí)

Podpora reprezentácie 350 €             960 €             

medzinárodné licencie HDH IAA 350 €                     
ODHAD: 80 licencií na MS/ME Maďarsko (r.2018 Rakúsko 60 licencií, r. 2019 Slovensko 

160 licencií)
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reprezentačné tričká 960,00 ÁNO 720€/30os.
úhrada repre tričiek pre reprezentáciu (cca. 40 osôb) á 24 EUR (vybrať pre tých s 

najlepšími priebežnými výsledkami)

úhrada štartovného MS/ME HDH IAA 

Maďarsko pre najlepších ÁNO 1600€/10os.
preplatenie štartovného 10 športovcom s najlepšími výsledkami (dľa metodiky 

MŠVVaŠ z r.2020 a úpravou SLA 3D)

Podpora športovcov a klubov: 2 500 €          2 000 €          

materiálna podpora klubov 2 000,00 terčovnice/iný vhodný materiál 10 najaktívnejším klubom s deťmi - po 3 terčovnice

podpora detí a mládeže 2 500 €                  
3 poukážky pre cca. 100 aktívnych športovcov z roku 2020 do 23 rokov, možnosť 

využiť na SP/MSR, ale aj na súťažiach nižšej kategórie v pôsobnosti SLA3D, 85%využ.

Vzdelávanie, podpora detí: 2 160 €          1 540 €          

6.ročník sústred. mladých lukostrelcov 900 €                     Spišské Vlachy (cca. 25-30 účastníkov) + dozor (strava+ubytko si hradia účastníci sami)

Lukostrelecký víkend 800,00 ÁNO - 200,-

3-dňové spojené podujatie / výmena skúseností trénerských/ metodických/ 

inštruktori lukostreľby poradiť si navzájom (certifikát)/poraďme si navzájom, bohatý 

program, tréning na okruhu na konci víkendu (stravu a ubytko si hradí účastník sám)

CTM - aktivity, sústredenie 1 260 €                  740,00 ÁNO - 1000,-

Sústredenie mládeže do 23 rokov, činnosť CTM, preplatenie štartovného na 

GP/MS/ME dľa kľúča CTM apod. (víkendové sústredenie pred vytypovanou súťažou 

vyššej kategórie), (jarný, letný, pred MSR)

Tvorba rezervy: -  €              500 €             

Licenčný poplatok na GP HDH IAA 500,00 rezerva pre organizátora Grand Prix 2022/23

SPOLU 16 150 €        6 500 €          

TOTAL výdavky: 

Plánované príjmy:  11 000 €                11 500,00 €           

TOTAL príjmy: 

Krytie hotovostnou rezervou: 5 150 €                  použitie na krytie výdavkov v prípade, ak nebude schválená dotácia / 2 roky 

22 650 €                                  

22 500 €                                  
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