Slovenská jazdecká federácia, Junácka 6, 832 80 Bratislava
Vnútorná smernica SJF č. 2/2016
schválená Predsedníctvom SJF dňa 19.7.2016
a násl. v zmysle schválených zmien

Nakladanie s finančnými prostriedkami SJF
pridelenými jazdeckým oblastiam SJF

Článok 1
Úvodné ustanovenia
1. Táto smernica určuje pravidlá pre prideľovanie finančných prostriedkov SJF oblastným
organizačným zložkám SJF (ďalej tiež len „jazdecké oblasti“).
2. Všetky finančné prostriedky, ktoré sú jazdeckej oblasti pridelené zo SJF alebo, ktoré
dostane k dispozícii aj akýmkoľvek iným spôsobom, sú finančnými prostriedkami SJF a musí
byť o nich účtované v účtovníctve SJF.

Článok 2
Pridelenie finančných prostriedkov jazdeckej oblasti.
1. Finančné prostriedky môžu byť príslušnej jazdeckej oblasti pridelené resp. dané k dispozícii
v rámci SJF nasledovne:
a) V súlade s uznesením Predsedníctva SJF, ako podiel z členských príspevkov členov
a klubov registrovaných v SJF územne patriacich do príslušnej jazdeckej oblasti. „SJF
je povinná minimálne 30% finančných prostriedkov pochádzajúcich z členských
príspevkov klubov a 50% z finančných prostriedkov pochádzajúcich z členských
príspevkov členov previesť na analytický podúčet interného účtovníctva SJF, a to
vždy k 31.3., 31.7. a 30.11. za predchádzajúce obdobie v danom roku.
b) Rozhodnutím VZ SJF alebo Predsedníctva SJF o pridelení ďalších finančných
prostriedkov pre jazdeckú oblasť.

c) Rozhodnutím tretej strany, ktorá SJF napríklad daruje určité finančné prostriedky
s podmienkou, že tieto musia byť v rámci SJF pridelené, resp. dané k dispozícii
v celom rozsahu alebo v určenej čiastke príslušnej jazdeckej oblasti.
d) V prípade, ak jazdecká oblasť alebo jej člen alebo členský subjekt získajú pre SJF
zmluvného reklamného partnera alebo sponzora s podmienkou, že zmluvne určená
časť z príslušného finančného plnenia reklamnej, sponzorskej alebo aj prípadnej inej
zmluvy bude daná k dispozícii príslušnej jazdeckej oblasti.
2. Ak sú finančné prostriedky vyplatené klubom a jazdcom jazdeckej oblasti rozhodnutím
Predsedníctva SJF z dôvodu, že jazdecká oblasť nemá zvoleného predsedu ani zvolené
predsedníctvo oblasti, a preto títo nemôžu rozhodovať o nakladaní s finančnými
prostriedkami podľa článku 3 tejto smernice, o túto sumu sa krátia pridelené finančné
prostriedky príslušnej jazdeckej oblasti podľa bodu 1, písmena a) tohto Článku, a to už v
najbližšom termíne.
Článok 3
Nakladanie s finančnými prostriedkami pridelenými jazdeckej oblasti.
1. Oblasti pridelené finančné prostriedky sú vedené na samostatnom analytickom účte oblasti
v účtovníctve SJF. Na analytický účet oblasti sú zaúčtované aj finančné prostriedky, ktorých
príjem na účet SJF pre potreby oblasti zabezpečí oblasť alebo aj prípadná iná osoba alebo
subjekt.
2. O nakladaní s finančnými prostriedkami JO rozhoduje predseda JO sám, ak nie je zvolený
žiadny iný člen predsedníctva JO alebo predsedníctvo JO, ak je viacčlenné alebo P-SJF.
3. S finančnými prostriedkami pridelenými oblasti oblasť nakladá podľa toho, na aký účel jej
boli pridelené alebo, ak jej neboli pridelené na konkrétny účel, podľa rozhodnutia
oblastného predsedníctva alebo Predsedníctva SJF, v súlade so Stanovami SJF.

Článok 4
Daňové doklady pri finančných operáciách realizovaných jazdeckou oblasťou.
1. Akákoľvek finančná operácia v rámci finančných prostriedkov pridelených jazdeckej oblasti
musí byť zdokladovaná platným daňovým dokladom.
2. Na všetkých daňových dokladoch, na ktorých sa bude vyžadovať uvedenie názvu strany SJF
či už ako strany finančné prostriedky vydávajúcej alebo prijímajúcej musí byť uvádzaná SJF
vrátane jej identifikačných údajov (IČO, DIČ, sídlo a pod.).
3. Názov jazdeckej oblasti finančnú operáciu realizujúcej v zmysle tejto smernice môže byť na
daňovom doklade uvádzaný len ako doplňujúci údaj neovplyvňujúci obsahovú správnosť
daňového dokladu.
4. Podpisovanie zmlúv, dohôd alebo aj akýchkoľvek iných právne záväzných dokumentov
s pôsobnosťou na príslušnú jazdeckú oblasť, z ktorých plynú pre SJF akékoľvek záväzky
alebo povinnosti, musia byť v súlade s Článkom VIII, bod 8 Stanov SJF, t.j. podpisuje
Predseda SJF alebo v súlade s Článkom VIII, bod 11 Stanov SJF podpredseda predsedníctva
SJF.
5. Každá jazdecká oblasť je povinná za daný kalendárny mesiac do 10. dňa po jeho ukončení
zaslať alebo inak doručiť na sekretariát SJF všetky daňové doklady a tiež prípadné iné
dokumenty týkajúce sa akýchkoľvek finančných operácií vykonaných v danom kalendárnom

mesiaci s finančnými prostriedkami pridelenými alebo aj inak danými k dispozícii jazdeckej
oblasti v súlade s článkom 3 tejto smernice.
6. V prípade, ak v kalendárnom mesiaci neboli vystavené žiadne daňové doklady alebo iné
dokumenty týkajúce sa finančných operácií s finančnými prostriedkami pridelenými alebo
inak danými k dispozícii jazdeckej oblasti, je jazdecká oblasť povinná túto skutočnosť
písomne oznámiť na sekretariát SJF do 10. dňa po ukončení daného kalendárneho mesiaca.
Za dodržanie písomnej formy oznámenia sa považuje aj oznámenie zaslané e-mailom.
7. Jazdecká oblasť je povinná bez zbytočných prieťahov na sekretariát SJF oznámiť meno
a kontaktné údaje osoby (číslo telefónu, e-mail), ktorá za jazdeckú oblasť zodpovedá za
plnenie povinností jazdeckej oblasti uvedené v bodu 5 až bodu 7 tohto článku.
8. V prípade, ak si jazdecká oblasť nesplní svoju povinnosť vyplývajúcu jej z bodu 5 až bodu 7
tohto článku, môže jej Predsedníctvo SJF pozastaviť alebo aj inak obmedziť nakladanie
s finančnými prostriedkami pridelenými alebo aj inak danými jej k dispozícii v súlade s
článkom 2 tejto smernice.

Článok 5
Záverečné ustanovenia
1. Prípadné zmeny alebo dodatky ku tejto smernici, ktoré je možné vykonať len v písomnej
forme, nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich schválenia Predsedníctvom SJF.
2. Táto smernica nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej schválenia Predsedníctvom SJF.

V Bratislave, dňa 8.9.2020

verzia 04 / 8.9.2020

