Pracovná náplň ekonomického pracovníka SZJ
Ekonomický pracovník SZJ je samostatne konajúci pracovník Slovenského zväzu judo /ďalej
len „SZJ“/. Je členom sekretariátu SZJ a po stránke pracovnoprávnej je priamo podriadený
generálnemu sekretárovi SZJ. Rozsah jej pracovných povinností je rozdelený do týchto
oblastí:
1. ekonomickej
1. V oblasti ekonomickej, pokiaľ nie je vyšším orgánom stanovené inak, je zodpovedný za :
- vypracúvanie zmlúv a hospodárskych dohôd s členmi SZJ, týkajúcich sa usporiadania
turnajov, seminárov, školení, prípadne činnosti krajských zväzov a ÚTM, vrátane dohľadu
nad ich plnením,
- zodpovedá za predkladanie žiadostí a „projektov“ na MŠ SR, prípadne ďalšie inštitúcie, na
základe pokynov ekonomickej komisie alebo predsedu SZJ,
- vypracúvanie vyúčtovania štátnych dotácií podľa stanovených pravidiel,
- zabezpečuje riadne uskladnenie a vedenie skladovej evidencie materiálu potrebného pre
činnosť reprezentačných , prípadne iných zložiek SZJ.
- schvaľuje povinné platby a výbery záloh v hotovosti na domáce aj medzinárodné akcie
podľa schváleného plánu a/alebo požiadaviek reprezentačných trénerov a trénerov ÚTM,
následne po ukončení podujatia ich včasné vyúčtovanie,
- zabezpečuje zálohy a vyúčtovania na činnosť regionálnych zväzov a činnosť ÚTM podľa
vopred schváleného rozpočtu a spôsobu realizácie,
- zabezpečuje úhradu poistného za pobyt reprezentačných družstiev v zahraničí, v prípade
poistnej udalosti zaistenie poistného plnenia,
- zabezpečuje úhradu záloh a vyúčtovaní na majstrovské, prípadne tiež nemajstrovské
súťaže, školenia, semináre a pod., v súlade s prijatým plánom činnosti na dané obdobie,
- zabezpečuje úhradu ostatných poplatkov, dotácií a faktúr vyplývajúcich z členských
povinností SZJ, uzavretých zmluvných vzťahov, prípadne rozhodnutí príslušných orgánov
SZJ,
- zabezpečuje úhradu miezd, honorárov a odmien trénerom reprezentačných družstiev a
trénerom ÚTM (pokiaľ sú zabezpečovaní priamo SZJ), zamestnancom sekretariátu,
odmeneným pretekárom, prípadne iným činovníkom,
- vedie operatívnu účtovnú evidenciu príjmov a výdajov v rámci čerpania finančných
prostriedkov zo štátneho rozpočtu,
- zabezpečuje prevod finančných hotovostí zo sekretariátu na bankový účet,
- príjem a výdaj peňažných hotovostí podľa príkazov generálneho sekretára,
- sledovanie úhrad poplatkov za: skúšky na získanie kvalifikácie, licencie trénera; rozhodcu
SZJ, licenčné známky, skúšky na STV,
- účtovanie cestovných náhrad a stravného členom odborných komisií a orgánov SZJ pri ich
zasadnutiach.
Ekonomický pracovník má právo zúčastňovať sa na zasadnutiach komisií a orgánov SZJ počas
prerokovávania agendy spadajúcej do jej kompetencie. Má tiež právo sa k danej
problematike vyjadriť a predkladať vlastné návrhy na jej zlepšenie ako i zlepšenie celého
chodu SZJ. V mimoriadnych prípadoch môže byť nadriadeným orgánom poverený plnením aj
iných úloh jednorazového, alebo krátkodobého charakteru.

