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Príspevok ZCPM CC pre rok 2018
Zväzové centrum prípravy mládeže v cestnej cyklistike (ďalej len „ZCPM CC“) je
program podpory slovenských cyklistov v cestnej cyklistike kategórie U23 (do 23 rokov).
Cieľom programu ZCPM CC je podpora organizácii (oddielov, klubov, tímov,
jednotlivcov) registrovaných Slovenským Zväzom Cyklistiky prostredníctvom
prideleného finančného príspevku pre jednotlivých cyklistov/cyklistky.

CyS - Akadémia Petra Sagana
TJ Slávia ŠG Trenčín
DUKLA Banská Bystrica
Cyklistický tím FIREFLY
CK SPARTAK TLMAČE
PROefekt team
Filip Vančo
Tereza Medveďová
Matúš Štoček
spolu

8519,07
3843,30
17865,63
3648,89
2233,20
3903,12
1545,30
568,27
3873,21
46000,00

Podmienky čerpania príspevku:
1. Za výdavky na oprávnené náklady na účel rozvoja talentovaných športovcov sa
považujú výdavky vynaložené na športovcov v zmysle § 4 ods. 5 Zákona o športe,
ktorými sú výdavky na zabezpečenie športovej prípravy (tréningový proces, sústredenia,
výcvikové tábory, prípravné stretnutia v SR, prípravné stretnutia a súťaže v zahraničí a
pod.) v tom výdavky na:
1. tréningový proces, sústredenia, výcvikové tábory a prípravné stretnutia,
2. prenájom športovej infraštruktúry,
3. pitný režim a doplnky výživy,
4. zdravotné poistenie,
5. funkčné vyšetrenia a lekárske vyšetrenia,
6. diagnostiku,
7. regeneráciu a rehabilitáciu,
8. športové oblečenie, náradie a iné materiálne vybavenie neinvestičného charakteru,
9. osobné náklady trénerov a inštruktorov športu vrátane výdavkov na zabezpečenie
zákonných nárokov vyplývajúcich z ich pracovno-právneho vzťahu alebo zmluvne
dohodnuté externé zabezpečenie trénerov a inštruktorov športu,
10. dopingovú kontrolu,
11. cestovné poistenie športovcov,
12. zabezpečenie tréningového partnera,
13. poplatky za účasť na súťažiach,
14. preprava športových zariadení,
15. spojené s dobrovoľníctvom v športe,
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16. pomerné výdavky na organizovanie podujatí, stretnutí, zápasov a súťaží podľa počtu
zúčastnených talentovaných športovcov na území Slovenskej republiky,
17. cestovné náhrady športovcov a športových odborníkov do výšky určenej zákonom
č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
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