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Rozdelenie bude vychádzať z aktuálneho stavu financií v klube. K dátumu napr. 1.12. sa uskutočný výročná 
schôdza na ktorej sa prednesie aktuálny stav na účte. Z tohoto stavu sa  
20 % ponechá ako záloha na činnosť klubu ( tzv. rezervný fond ), ostatné financie – 80 %  
sa rozdelia na polovicu  - činnosť leto 40% (od 1.4.- do 31.10 ), činnosť zima  40% ( od1.11 – do 31.3 ) . Obe 
polovice sa vydelia počtom riadnych členov klubu ( nie čakateľov ) a tak dosiahneme sumu, ktorá pripadá na 
činnnosť každého riadneho člena na polrok.  
 
Podmienky čerpania financií: 
 
1. riadne členstvo v HK Extrém 
2. financie budú použité na horolezeckú a skialpinistickú činnosť ( výstup, zjazd ) 
3. akcia bola realizovaná ( peniaze sa nedávajú pred akciou ) 
4. cieľ akcie bol splnený ( tomu predchádza projekt aby sme vedeli aký cieľ + nákresy ciest ) 
5. akcia bude riadne vydokladovaná a vyúčtovaná, príp. články a iné proparačné aktivity 

budú priložené k vyúčtovaniu  
6. peniaze budú poslané na účet žiadateľa po splnení vyššie uvedených podmienok 
 
 
Členovia, ktorí si nevyčerpajú svoj podiel financií  v aktuálnom polroku nebudú mať na tieto 
financie nárok. Nevyčerpané financie prechádzajú do takz. MOTIVAČNÉHO FONDU , 
z ktorého budú ohodnotené 3 najlepšie výkony za polrok a osobu ( hodnotí sa osoba ) podľa 
systému –  
 
1. miesto-  50% z celkovej sumy motivačného fondu  
2. miesto- 30% z celkovej sumy motivačného fondu 
3. miesto- 20% z celkovej sumy motivačného fondu 
 
Komisia upresní hornú hranicu financií pridelených za osobné ohodnotenie 
Táto suma sa mu priráta k základnej sume na nasledujúci rok. 
Príklad čerpania financií 
 
Na účte klubu bude 1.12.2004 suma 100.000,- Sk. 20% t.j. 20.000,- Sk sa odloží do rezervného fondu. Zvyšok 
financií 80% = 80.000,- Sk sa rozdelí na dve obdobia, čiže na polovicu = 2 x 40.000,- Sk. Táto suma sa vydelí 
počtom členov, napr. 10. Výsledok je teda 40.000,- sk / 10  =  4.000 Sk,- na jedného riadneho člena na pol roka.   
 
Riadny člen klubu, nazvyme ho Fero, bude chcieť ísť liezť do Tatier na jeden týždeň. 
Naplánoval si vyliezť cestu – Hokejka na Lomničák. 
Plán tejto akcie odovzdá napísaný ( najlepšie na počítači a príslušnom tlačive ) 
 predsedovi  HK Extrém. Ten prijatím tlačiva jeho cieľ akceptuje a založí ho do registra          
( kniha, zošit, … ) na to určeného. Fero odcestuje do Tatier a vylezie Hokejku. 
 
 Všetky náklady si platí najprv sám. Po návrate vyhodnotí ( vyliezol, nevyliezol ), vyúčtuje a 
vydokladuje akciu spolu na príslušné tlačivo. Toto tlačivo odovzdá predsedovi HK Extrém a 
ekonómovi HK Extrém.  
 



Fero cestu vyliezol takže klub mu odovzdá vydokladovanú ( žiadanú ) časť finančnej 
podpory. Povedzme , že cesta ho stála 1000,- , ubytko 2000,- a jedlo 1000,- ( v tomto bode 
nieje jasné či sa peniaze budú používať iba na cestu a lanovky alebo aj na ostané, podľa mňa 
zbytočné výdavky- pripomienka -A.Kolárik ). Čiže Fero dostane 4.000,- na účet a tým sa 
vyčerali jeho finančné nároky voči klubu na aktuálny polrok.  
 
Povedzme, že Fero prelezením Hokejky urobil najlepší výkon polroka v HK Extrém. 
Za ten polrok si finančnú podporu vyčerpalo iba 5 členov. Do motivačného fondu sa tak 
presunulo 20.000,- Sk. Za naj. výkon polroka sa udeluje odmena 50% z aktuálneho stavu 
financií v motivačnom fonde. V našom prípade je to 10.000,- Sk. Táto suma bude Ferovi 
poukázaná na činnosť v nasledujúcom roku. Čiže jeho základ na čerpanie v budúcom roku 
bude 4.000 + 10.000 Sk za odcenené výkony minulého roku = 14.000 Sk. 
 
 
 
 
 


