Vyúčtovanie dotácie na podporu mládežníckeho športu v roku 2019

FUTBAL
Na základe Zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Košice č. FUT3VZN/2019
obdržala Futbalová akadémia BENECOL od Mesta Košice dotáciu vo výške 14 810,00 €.
Účelom dotácie je podpora mládežníckeho futbalu.
Jednou z položiek vo vyúčtovaní dotácie je nákup kompletného športového oblečenia
ADIDAS s klubovou potlačou. Športové oblečenie obsahovalo teplákové súpravy, tepláky a
bundy. Kompletné zápasové oblečenie ADIDAS s klubovou potlačou, obsahovalo dresy, trenírky
a štulpne.
Ďalšie finančné prostriedky boli použité na úhradu výdavkov spojených s údržbou
a regeneráciou prírodného trávnika v jarnom období. Tá obsahovala vertikutáciu, kosenie,
valcovanie, doosievanie a hnojenie trávnika. Súčasťou údržby trávnika bola aj spotreba vody
/vodné/ potrebné k pravidelnému zavlažovaniu ihriska. K ihrisku patrí aj športový materiál –
háčiky, ochranné siete a tiež bránkové siete, ktoré sú súčasťou použitých finančných
prostriedkov z dotácie
Časť finančných prostriedkov bola použitá za účelom nájomných a prevádzkových
nákladov na telocvične a šatne v priestoroch Základnej školy Postupimskej 37 v Košiciach. Tie
sú nevyhnutnou súčasťou tréningových procesov v zimných mesiacoch ako aj počas
nepriaznivého počasia v ostatných mesiacoch.
Ďalšou časťou výdavkov je preprava hráčov na rôzne majstrovské zápasy a turnaje
/Gerlachov, Medzev, Drnava/ ako aj preprava na zimné sústredenie v Tatranských Matliaroch.
Preprava bola realizovaná aj na turnaj Třebíč Open 2019 v Českej republike počas ktorého mali
hráči zabezpečené aj stravovanie.
Náklady na súťaže, rozhodcov, a rôzne ďalšie poplatky spojené s fungovaním súťaži boli
obsiahnuté vo faktúrach Slovenského futbalového zväzu /SFZ/ pri ktorých sa použila dotácia.
Časť dotačných prostriedkov bola použitá k vyplateniu odmien trénerom v určitých mesiacoch.
Z poskytnutej dotácie bola časť finančných prostriedkov použitá aj na zimné sústredenie
hráčov v Tatranských Matliaroch počas jarných prázdnin.
Zimné sústredenie prebiehalo podľa vopred stanoveného programu. Program zostavoval
prezident a šéftréner akadémie René Babušík. V prvý deň sústredenia po docestovaní na miesto
určenia sa všetci ubytovali, prezliekli do športového oblečenia a vybrali sa do areálu hotela na
rozcvičku. Po rozcvičke nasledoval obed a ďalej sa pokračovalo ako v iné dni sústredenia. Jeden
celodenný program hráčov uvádzame.

Budíček o 7:00 a za ním nasledovala polhodinová rozcvička pre všetky kategórie. Po
rozcvičke o 8:00 boli podávané raňajky formou švédskych stolov. Krátky odpočinok po
raňajkách a následne prvý tréning o 10:30 zameraný na vytrvalosť cez rýchlosť až k výbušnosti.
Tréningová jednotka bola v trvaní 1,5 hodiny, kde boli hráči rozdelení podľa vekovej kategórie
ku konkrétnemu trénerovi. Tréning prebiehal vo vonkajšom prostredí v prírodnom teréne. Po
tréningu hráči dostali malé občerstvenie a o 12:30 hod. nasledoval obed a dvojhodinový
odpočinok. O 15:00 hod. začala ďalšia tréningová jednotka zameraná na prácu s loptou podľa
vekovej kategórie pridelená jednotlivému trénerovi. Táto tréningová jednotka trvala 1,5 hodiny
a prebiehala v priestore hotelovej telocvične. Približne o 17:30 hod. bola podávaná večera, po
ktorej nasledoval krátky oddych. Aerobik spoločne so strečingom prebiehal tiež v telocvični
hotela. Začínal o 19:00 hod. a trval približne 45 minút a bol vedený do hudby. Po tomto
poslednom tréningovom procese mali hráči k dispozícií možnosť regenerácie v hotelovom
bazéne a saune. O 21:00 opustili hráči bazén a následne obdŕžali ovocie a o 21:30 začala
večierka. Počas celého dňa mali zabezpečený pitný režim a počas prestávok voľný program.

Dotačné finančné prostriedky boli použité v súlade s článkom IV. bodu 2 zmluvy.
Finančné prostriedky boli použité účelne, maximálne hospodárne, efektívne a účinne
v súlade s ustanoveniami § 2 ods. 2 písm. l), m), n) a o) zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej
kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. O poskytnutej dotácii je vedená
účtovná evidencia v súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších
predpisov.
Príjemca dotácie čestne vyhlasuje, že na spolufinancovanie projektu vo výške 10 %
podľa § 5 ods. 2 VZN č. 190 o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Košice nepoužil osobitné
verejné prostriedky a tiež prehlasuje, že finančné prostriedky z dotácie neboli poskytnuté iným
právnickým alebo fyzickým osobám.

V Košiciach, 30.12.2019

René B a b u š í k
prezident FA Benecol

