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Smernica k prideleniu finančného príspevku uznanému športu na účel 

športu mládeže do 23 rokov pre rok 2019 
 

 

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.  po kategóriu U23 (rok narodenia od 1997 do roku 2012) 

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

všetkých odvetviach za rok  2018 

c) má licenciu SZC pre rok 2019 vystavenú najneskôr do 30.4.2019 

d) mal vystavenú licenciu aj v roku 2018 

 

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

spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov napr. z nasledovných dôvodov, že: 

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

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

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

ods. 10, 

III. ako prijímateľ verejných prostriedkov nevyberá ročný príspevok na svoju 

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

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

4, 

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

9 ods. 5 a 6, 

VI. nevytvára podmienky na nezávislý výkon kontroly podľa § 10 ods. 1, 

VII. 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 2019 k dátumu 30.4.2019. 
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2. V prípade, že v priebehu sezóny do dátumu 30.4.2019 pretekár prestúpil do iného klubu, 

finančný príspevok bude rozdelený obom klubom rovnako. Prestupy po 30.4.2019 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 30.9.2019.  

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 

 

Klub môže príspevok použiť na výdavky na športovú činnosť najmä:  

 

a) zabezpečenie a účasť športových reprezentantov a realizačných tímov na 

medzinárodných súťažiach zaradených do kalendára UCI alebo jej pridružených 

federácií. 

b) zabezpečenie športovej prípravy športových reprezentantov, talentovaných športovcov - 

občanov Slovenskej republiky a aktívnych športovcov - občanov Slovenskej republiky, v 

tom náklady najmä na: 

-  tréningový proces, sústredenia, výcvikové tábory a prípravné stretnutia,  

- funkčné a lekárske vyšetrenia,  

- diagnostiku,  

- pitný režim  

- poistenie liečebných nákladov 

- regeneráciu a rehabilitáciu,  

- športové náradie, športové náčinie a iné materiálne vybavenie neinvestičného 

charakteru,  

- mzdy a odvody športovcov a športových odborníkov , resp. úhrady za zmluvné 

vykonávanie ich činnosti, vrátane výdavkov na zabezpečenie zákonných nárokov 

vyplývajúcich z ich pracovno-právneho vzťahu (napr. stravovacie poukážky),  

- zabezpečenie tréningového partnera,  

- preprava športového materiálu a náčinia.  

c) organizovanie súťaží a športových podujatí (mládež a dospelí), v tom náklady najmä na  

- ubytovanie,  

- stravu,  

- dopravu,  

- prenájom priestorov, zariadení a techniky,  

- ostatné výdavky nevyhnutne potrebné na zabezpečenie a organizovanie športového 

podujatia,  

- rozhodcov a organizátorov súťaží a podujatí,  

- zdravotnú službu, strážnu službu a iné služby,  
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- dopingovú kontrolu,  

- športové náradie, športové náčinie a iné materiálne vybavenie neinvestičného 

charakteru,  

- účasť pozorovateľov, prípadne delegátov, ak ju pravidlá súťaže vyžadujú,  

- nákup cien pre športovcov,  

- poštové služby a telekomunikačné služby,  

- poistenie podujatia,  

- poplatok za organizovanie podujatia  

- propagáciu,  

- tlmočnícke a prekladateľské služby,  

- technické zabezpečenie.  

d) vzdelávanie športových odborníkov,  

e) poplatky medzinárodným organizáciám a účasť na zasadnutiach ich orgánov,  

f) školenia a semináre,  

g) vydávanie odborných periodických publikácií alebo neperiodických publikácií,  

h) dopingovú kontrolu,  

i) športové náradie, športové náčinie a iné materiálne vybavenie neinvestičného charakteru,  

j) organizovanie súťaží olympijských nádejí na území Slovenskej republiky,  

k) vykonávanie aktivít, ktoré propagujú šport ako súčasť zdravého životného štýlu a zvyšujú 

jeho úroveň na území Slovenskej republiky, ktorými sú najmä  

- kongresy, konferencie a odborné semináre,  

- uchovávanie a propagácia historických materiálov a hodnôt v športe. 

 

Táto smernica nadobúda platnosť schválením VV SZC, dňom 4.4.2019 

 

 

 

V Bratislave, dňa: 1.4.2019 

  

 

 

 

 

 

                                           Peter P r i v a r a 

                                            prezident SZC 

                                           v. r. 


