
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

FINANČNÝ  PORIADOK AMaS 
 

 
 

Článok I. 

Úvodné ustanovenia 
 

1.  V zmysle Stanov AMaS je táto organizácia neziskovou, všetky finančné príjmy musia byť použité 

na zvyšovanie úrovne AMaS a reprezentácie SR doma i v zahraničí. 

 
2.  Finančný poriadok sa vzťahuje na všetky formy a druhy ekonomickej a hospodárskej činnosti 

orgánov   AMaS ako aj jej individuálnych členov. 

 
3.  Ustanovenia Finančného poriadku sú záväzné pre všetky orgány AMaS, ako aj jej 

individuálnych členov. 

 
Článok II. 

Príjmy AMaS 
 

1. Príjmovú časť rozpočtu AMaS tvoria: 

      príjmy z  členských príspevkov a registračných poplatkov; 

      príjmy z udelenia oprávnenia k výkonu činnosti porotcu alebo funkcionára súťaže; 

      príjmy zo štartovných poplatkov; 

      príjmy z udelenia pokút, poplatkov za protesty; 

      príjmy z reklamnej činnosti; 

      príjmy zo školení a seminárov; 

      iné príjmy. 

 
2. Členské príspevky sa platia vždy na jeden súťažný rok dopredu - súťažný rok je totožný 

s kalendárnym rokom: 1.1. - 31. 12.. Ich výšku stanovuje na každý rok Príspevkový 

poriadok. 

 
3.  Každý člen AMaS je povinný spolu so zaplatením ročného registračného a členského 

príspevku nahlásiť členovi Výkonného výboru, poverenému viesť centrálnu evidenciu, údaje 

potrebné pre evidenciu ( prihláška v zmysle Príspevkový poriadok ). Na  základe obdržania týchto 

údajov  a po uhradení registračného a členského príspevku bude členovi v informačnom 

systéme potvrdené členstvo pre daný súťažný rok. 

 
4. Pri vstupe do AMaS  (i opakovanom )  môže AMaS vyberať zápisné. 

 
5. Členské a registračné sa uhrádza vkladom alebo prevodom na účet AMaS . 

 
6.  Povinnosť uhradiť členský a registračný poplatok v zmysle Príspevkového poriadku vyplýva 

aj pre funkcionárov a porotcov na súťažiach AMaS. 



 
 
 

7.  Na súťažiach je možné v zmysle Príspevkového poriadku vyberať štartovný poplatok. Jeho 

minimálnu výšku určuje Príspevkový poriadok na každý súťažný rok. Po uzávierke súťaže, ak 

organizátor súhlasí je výška štartovného poplatku dvojnásobná. 

 
8.  Výkonný výbor AMaS má právo vyberať pokuty, poplatky za neuznané protesty v 

zmysle Súťažného poriadku. Výška kaucie je 20 € . 
 

 
 

Článok III. 

Úhrady cestovného členom Výkonného výboru AMaS, 

funkcionárom, porotcom a činovníkom súťaží 
 

1. Pre vykonanie potrebných ciest členov Výkonného výboru AMaS v SR, ako aj funkcionárom, 

porotcom a činovníkom súťaží AMaS sa uhrádza: 

A/ cestovné 

  do 100 km od miesta trvalého bydliska vo výške cestovného verejným dopravným 

prostriedkom; 

  nad 100 km od miesta trvalého bydliska cestovné vo výške ceny cestovného lístka I.tr. 

rýchliku, resp. diaľkového autobusu; 

      cestovné pri použití automobilu vo výške podľa zákona o cestovných náhradách; 

      použitie osobného automobilu funkcionárom a porotcom AMaS na súťaž, na ktorú je 

nominovaný, musí vopred oznámiť vyhlasovateľovi súťaže a požiadať ho schválenie. 

 
B / nocľažné na štandardnej úrovni hotelového typu; 

 

C / denné diéty v zmysle platných predpisov 
 

2. Pre vykonanie potrebných ciest členov Výkonného výboru do zahraničia uhrádza cestovné AMaS : 

      do 100 km od miesta trvalého bydliska vo výške cestovného verejným dopravným 

prostriedkom; 

      od 100 do 1000 km od miesta trvalého bydliska cestovné vlakom II. trieda; 

      nad 1000 km od miesta trvalého bydliska cestovné I. trieda rýchlik, výnimočne lietadlo . 
 

 
 

Článok IV. 

Honoráre 
 

* výška každej jednotlivej sumy je suma po zdanení 

 
1)  Výška honorárov na súťažiach AMaS sa určuje nasledovne: 

          na súťažiach organizovaných AMAS 

a)  Riaditeľ súťaže, delegat -  
Pri jednodňovej súťaži, ak táto trvá menej ako 5 hodín, je honorár minimálne 45 €. 

Pri viacdňovej súťaži, ak táto trvá menej ako 10 hodín, je honorár minimálne 45 € 

na jeden súťažný deň. 



 

b)  Porotca - najmenej 7 €/1hod. 

V prípade krátkeho času hodnotenia, či kratšieho času priebehu súťaže sa 

vyhlasovateľovi vyhradzuje právo upraviť výšku honorára paušálnemu poplatku 

 
c)  Ostatní funkcionári - najmenej 7€/1hod. 

V prípade krátkeho času hodnotenia, či kratšieho času priebehu súťaže sa 

vyhlasovateľovi vyhradzuje právo upraviť výšku honorára paušálnemu poplatku 
 

 
 
 

2) Čas činnosti na súťaži začína: 

      pre sekretára a riaditeľa súťaže začiatkom prezentácie, prípadne priestorových skúšok 
(čo je skôr); 

      pre členov poroty a ostatných funkcionárov poradou poroty; 
      čas činnosti na súťaži končí posledným vyhlásením výsledkov. V prípade, že sa po 

skončení súťaže koná seminár za účasti poroty a funkcionárov súťaže, čas činnosti 

končí záverom tohto seminára. Organizátor stanoví honorár sekretára a sčítateľa v 

súlade s reálnym časom ich činnosti na súťaži. 

 

 
 

         3) V prípade , že je organizátorom súťaže iná organizácia a AMAS je spoluorganizátorom,    
štartovné poplatky a honoráre môžu byť po vzájomnej dohode upravené. 

 
 

Článok V. 

Hospodárenie AMaS 
 

1.     Výkonný výbor AMaS zostavuje finančný plán - rozpočet, plán čerpania a rozdelenia 

finančných prostriedkov vždy na jeden súťažný rok dopredu a informuje o ňom raz za rok do 

konca februára  na výročnom stretnutí - zjazde zástupcov súborov. 

 
2.  Účtovníctvo AMaS - účtovná evidencia, účtovanie dokladov a prislúchajúca administratívna 

činnosť sa vykonáva v zmysle platných predpisov v SR formou jednoduchého účtovníctva. 


