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Smernica k prideleniu finančného príspevku uznanému športu na účel 

športu mládeže do 23 rokov pre rok 2021 
 

 

Čl. I  

Podmienky splnenia dotácie 

 

1. Nárok na pridelenie príspevku uznanému športu má športový klub, ktorý má spôsobilosť 

prijímateľa verejných prostriedkov v zmysle zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v zmysle neskorších predpisov (ďalej len „zákon 

o športe“) a súčasne športovec s jeho príslušnosťou splní nasledovné kritériá:  

a) je vo veku do 23 rokov t. j. kategória od MINI žiaci po U23 (rok narodenia od 1999 

do roku 2014) 

b) štartoval minimálne tri krát na podujatiach organizovaných pod hlavičkou SZC vo 

všetkých odvetviach za rok  2020 

c) má licenciu SZC pre rok 2021 vystavenú najneskôr do 15.5.2021 

d) mal vystavenú licenciu v roku 2020 

 

2. Každý klub, ktorý splnil podmienky pre prijatie príspevku uznanému športu za účelom 

športu mládeže s jeho príslušnosťou  musí spĺňať nasledovné zákonné podmienky: 

a) podľa § 66 ods. 3 písm. b) zákona o športe má činnosť v súlade s § 21 a 22 zákona 

o športe; 

b) podľa § 66 ods. 3 písm. c) zákona o športe mu nebola v lehote šiestich mesiacov pred 

podaním žiadosti o poskytnutie verejných prostriedkov uložená sankcia za závažné 

porušenie povinnosti podľa § 98 ods. 1 zákona o športe; 

c) podľa § 66 ods. 5 zákona o športe spĺňa podmienky podľa § 8a zákona c. 523/2004 Z. 

z. o rozpočtových pravidlách 

d) má zriadený samostatný bankový účet na príjem verejných prostriedkov; 

e) podľa § 61 ods. 1 a § 67 ods. 2 zákona o športe nenastali okolnosti na stratu 

spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov napr. z nasledovných dôvodov, tým 

že: 

I. nezabezpečí na výkon športovej činnosti, na ktorú sa vyžaduje odborná 

spôsobilosť, odborne spôsobilého športového odborníka podľa § 8 ods. 7,  

II. nezabezpečí výkon športovej činnosti športovým odborníkom, ktorý nespĺňa 

podmienku bezúhonnosti podľa § 7 ods. 2 zákona o športe, 

III. neumožní osobe s jej príslušnosťou účasť na športovej reprezentácii podľa § 8 

ods. 10, 

IV. ako prijímateľ verejných prostriedkov nevyberá ročný príspevok na svoju 

športovú činnosť od osôb s jej príslušnosťou podľa § 9 ods. 1, 

V. nemá riadnu účtovnú závierku a výročnú správu overenú audítorom podľa § 9 ods. 

4, 

VI. nesplní povinnosť zverejniť výročnú správu podľa § 9 ods. 7 s obsahom podľa § 

9 ods. 5 a 6, 

VII. nevytvára podmienky na nezávislý výkon kontroly podľa § 10 ods. 1, 
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VIII. nezriadi alebo neobsadí funkciu kontrolóra podľa § 10 ods. 1 a 2 

 

Čl. II  

Nárok na príspevok 

 

1. Finančný príspevok bude pridelený tomu klubu, za ktorý ma daný pretekár vystavenú 

licenciu v roku 2021 k dátumu 15.5.2021. 

 

2. V prípade, že v priebehu sezóny 2021 do dátumu 15.5.2021 pretekár prestúpil do iného 

klubu, finančný príspevok bude rozdelený obom klubom rovnako. Prestupy po 15.5.2021 

nebudú brané do úvahy. 

 

3. Vyplatenie príspevku bude na základe „Zmluvy o pridelení finančného príspevku 

uznanému športu na účel športu mládeže do 23 rokov“ a následnej refundácie nákladov. 

SZC Vám zašle zmluvu s informáciou o výške prideleného príspevku, ktorý bude potrebné 

zaslať na vyúčtovanie najneskôr do 30.11.2021.  

Vyúčtovanie s potrebnými podkladmi/dokladmi sa predkladá v súlade so „Smernicou SZC 

o cestovných náhradách“ V prípade, že bude vyúčtovanie v poriadku Vám SZC následne 

refunduje finančný príspevok. Tento príspevok bude vyplatený iba tým klubom, ktoré budú 

mať splnené všetky podmienky uvedené v čl. I. 

 

Čl. III  

Oprávnené náklady 

 

Všetky náklady musia vecne a časovo súvisieť s obdobím od 1.1.2021 do 30.11.2021 a musia 

byť uhradené v období od 1.1.2021 do 30.11.2021.  

 

Oprávnenými výdavkami sú výdavky na zabezpečenie športovej prípravy športovcov 

(tréningový proces, sústredenia, výcvikové tábory, prípravné stretnutia v SR, prípravné 

stretnutia a súťaže v zahraničí a pod.), v tom výdavky na:  

1) Za oprávnené náklady sa považujú výdavky (bežné transfery) najmä na  

a) organizovanie súťaží a zabezpečenie účasti na súťažiach, 

b) športovú prípravu, sústredenia, tréningové tábory a prípravné podujatia,  

c) nákup športového oblečenia, 

d) nákup, prenájom, prepravu, opravu a údržbu náradia a materiálu, 

e) funkčné, lekárske a diagnostické vyšetrenia (vrátane testov na ochorenie COVID-

19) 

f) regeneráciu a rehabilitáciu,  

g) dopingovú kontrolu, 
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h) nájomné, prevádzku, opravy a údržbu športovej infraštruktúry, kancelárskych 

a skladových priestorov, 

i) energie (voda, plyn, elektrická a tepelná energia a pod.), 

j) nákup, opravy, údržbu a prenájom technických zariadení, 

k) nákup, prevádzku a údržbu softvéru (vrátane licencií) a informačných 

a komunikačných technológií,  

l) nákup kancelárskych potrieb,  

m) prevádzku, prenájom, opravu a údržbu služobných motorových vozidiel,  

n) poštové a telekomunikačné služby,  

o) poistenia,  

p) bankové poplatky,  

q) vedenie účtovníctva, personalistiky, miezd,  

r) mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania a odmeny vyplácané na 

základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru trénerov 

a inštruktorov športu, športových a ďalších odborníkov, členov orgánov 

a administratívnych zamestnancov (vrátane výdavkov na zabezpečenie zákonných 

nárokov vyplývajúcich z ich pracovno-právneho vzťahu) 

s) náhradu za stratu času dobrovoľníkov zapísaných v informačnom systéme športu 

za každú hodinu vykonávania dobrovoľníckej činnosti v športe najviac vo výške 

hodinovej minimálnej mzdy,  

t) cestovné náhrady osôb vyslaných na pracovnú cestu do výšky určenej zákonom č. 

283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov a v zmysle 

Smernice SZC o Cestovných náhradách,  

u) ocenenie a odmeny športovej reprezentácie,   

v) vzdelávaciu a publikačnú činnosť a uchovávanie historických materiálov a hodnôt 

v športe,  

w) organizovanie kongresov, konferencií, seminárov a zasadnutí orgánov a komisií, 

x) poplatky vyplývajúce z povinného členstva v športových organizáciách. 

 

To znamená, že príspevok môže byť použitý napr. na: prenájom športovísk, odmeny trénerov, 

nákup športových pomôcok, športového oblečenia a obuvi, iného športového materiálu, pitný 

režim, výživové doplnky, masáže a regeneráciu, vklady na súťaže, cestovné a ubytovanie na 

súťaže a sústredenia a pod.  Príspevok môže byť použitý na všetky výdavky súvisiace s účelom 

Zmluvy o poskytnutí príspevku, ktoré sú v súlade s vyššie uvedeným zoznamom – čl.III,.  V 
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prípade nákladov, vzťahujúcich sa na viac osôb, je prílohou dokladu zoznam zúčastnených osôb 

(napr. doklady za cestovné, stravu, ubytovanie, regeneráciu pri sústredeniach a súťažiach a 

pod.)  

 

IV. Neoprávnené náklady/výdavky 

 

Príspevok NIE JE MOŽNÉ POUŽIŤ na: 

 

a) Splácanie úverov, pôžičiek, úrokov a súvisiacich poplatkov z prijatých úverov 

a pôžičiek, 

b) Refundáciu výdavkov uhradených v predchádzajúcich rokoch, 

c) Propagačné materiály,  

d) Propagačné, mediálne, produkčné, projektové a poradenské služby, 

e) Reklamnú, podnikateľskú alebo obdobnú činnosť,  

f) Propagáciu iných fyzických a právnických osôb,  

g) Úhradu tovarov a služieb, ktoré nie sú preukázateľne viazané na príslušný účel 

a zároveň nevyhnutne potrebné na jeho uskutočnenie.   

 

 

 

 

 

                                                                   v. r. 

                                                         Peter P r i v a r a 

                                                           prezident SZC 

                                                                   


