Zásady hospodárenia
Slovenského spolku SCRABBLE (SSS)

ÚVODNÉ USTANOVENIE
1. Cieľom tohto dokumentu je sumarizovať a podrobnejšie rozpracovať zásady hospodárenia
SSS.
VÝCHODISKOVÉ USTANOVENIA
1. Hospodárenie SSS riadi Rada SSS v súlade s týmito Zásadami hospodárenia. Rada SSS
predkladá správu o hospodárení na schválenie snemu (viď čl.VII ods.7 písm. d Stanov
SSS).
2. Majetok spolku tvoria:
a) pravidelné a dobrovoľné príspevky členov spolku;
b) iné príspevky a dary;
c) výnosy z uložených prostriedkov;
d) iné finančné prostriedky, hmotný a nehmotný majetok, pohľadávky a majetkové práva
(viď čl.IX ods.1 Stanov SSS).
3. Spolok hospodári s majetkom v súlade s platnými všeobecne záväznými predpismi
a internými predpismi spolku (najmä tieto Zásady hospodárenia, viď čl.IX ods.2 Stanov
SSS). Za hospodárenie zodpovedá Rada spolku, menovite hospodár (viď čl. VII ods.6
stanov).
4. Rada SSS môže rozhodovať o investíciách s maximálnym limitom 500 eur (viď zápisnica
zo snemu z 5.10.2019).
ZÁSADY HOSPODÁRENIA
1. SSS je vo vzťahu k hospodáreniu nezisková organizácia, t. z. nevyvíja svoju činnosť so
zameraním na dosiahnutie hospodárskeho výsledku (zisku), ale realizuje svoje
poslanie definované stanovami SSS, pričom nakladanie s majetkom spolku musí byť
v súlade so zásadami primeranosti, hospodárnosti a transparentnosti.
2. SSS povzbudzuje svojich členov, najmä organizátorov kvalifikačných turnajov, ku
spolupráci s tretími osobami (napr. orgánmi štátnej správy a samosprávy, ubytovacími
a reštauračnými zariadeniami, v ktorých priestoroch sa podujatia SSS konajú,
miestnymi inštitúciami a pod.) za účelom získania dotácií, vecných odmien,
množstevných zliav a pod. za účelom navýšenia príjmovej stránky rozpočtu daného
podujatia. Takto získané prostriedky sú zvyčajne účelovo viazané na konkrétne
podujatie alebo spôsob použitia.
3. V prípade, že sa organizátorovi podujatia SSS z objektívnych príčin nepodarí
zabezpečiť vyrovnaný rozpočet podujatia, ale vykáže stratu, je možné požiadať Radu
SSS o kompenzáciu. K žiadosti je nutné doplniť zdôvodnenie, k akým objektívnym

okolnostiam došlo, že sa pôvodne plánovaný vyrovnaný rozpočet nepodarilo dodržať.
Rada SSS rozhodne o primeranosti a výške príslušnej kompenzácie.
4. V prípade, že sa organizátorovi podujatia SSS pri dodržaní všetkých povinností
organizátora definovaných Súťažným poriadkom podarilo dosiahnuť prebytok, má
nárok na odmenu vo výške 25% tohto prebytku.
5. Ak člen spolku sprostredkuje SSS nadštandardný príjem (min. 300 eur), napr. formou
daru, sponzoringu, 2% z dane z príjmu a pod., má nárok na odmenu vo výške 25% z
tej časti sprostredkovanej sumy, ktorá nie je účelovo viazaná.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Tieto Zásady hospodárenia SSS boli schválené
nadobúdajú účinnosť dňom schválenia.

Radou SSS
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