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Upresnenie k čerpaniu účelového príspevku na meno 

TOP TÍM SR 

2019 

 

Účelové dotácie - Národný športový projekt Čerpanie 
Športová príprava vybraných športovcov a športových kolektívov 01.01.-31.12.2019 

Anastasia Kuzmina 72.000 Eur 

Ivona Fialková 28.000 Eur 

Terézia Poliaková 28.000 Eur 

Martin Otčenáš 20.000 Eur 

Paulína Fialková 52.000 Eur 

Tomáš Sklenárik 10.000 Eur 

 

OPRÁVNENÝ PRIJÍMATEĽ 
Oprávnený prijímateľ účelového príspevku musí spĺňať: 

 
a) § 80 ZoŠ ods. 2, min. písm. a), b), f), k) n) až q) – evidovanie športovca v Informačnom 

systéme športu. 
 

b) § 29 ods. 1 ZoŠ - športovec má do 31. marca 2019 vypracovaný a schválený Plán prípravy 

športovca na rok 2019 s vyčíslením komplexných výdavkov na športovú prípravu a tento plán 
je schválený národným športovým zväzom (SZB). 
 

OPRÁVNENÉ VÝDAVKY 
Za oprávnené výdavky z príspevku poskytnutého SZB na športovú prípravu členov Top tímu 

sa považujú tie výdavky športovca alebo výdavky inej právnickej alebo fyzickej osoby, ak táto 
osoba priamo realizuje zabezpečenie športovej prípravy športovca. Výdavky musia byť 

preukázateľne viazané na športovca a jeho realizačný tím uvedený v schválenom 
Harmonograme športovej prípravy a musia byť nevyhnutne potrebné na zabezpečenie jeho 

športovej prípravy. Všetky výdavky musia byť hospodárne vynaložené na príslušný účel, 

v správnom čase, vo vhodnom množstve, kvalite a za najlepšiu cenu. 
 

Za oprávnené výdavky tohto príspevku sa považujú výdavky špecifikované v zmluve 
o poskytnutí športovcom Top tímu okrem výdavkov spojených s účasťou športovca na 

olympijských hrách, majstrovstvách sveta a majstrovstvách Európy všetkých 

kategórií a univerzitných majstrovstvách sveta i Európy.  
Zmluva o podpore národného športového projektu  pre športovcov Top tímu v príslušnom 

roku, je neoddeliteľnou súčasťou tejto Smernice. 
 

Oprávnenými nákladmi použitia Príspevku športovcom zaradených do zoznamu športovcov 
Top tímu 2019 sú výdavky nevyhnutne potrebné na zabezpečenie prípravy športového 

reprezentanta a talentovaného športovca a ich účasti na významnej súťaži podľa 

Harmonogramu prípravy športovca Top tímu, ktorými sú náklady na:  
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a) zabezpečenie tréningového procesu,  

b) zabezpečenie sústredení a výcvikových táborov,  
c) nájom športovej infraštruktúry,  

d) účasť na prípravných pretekoch a stretnutiach v Slovenskej republike a v zahraničí,  

e) pitný režim, vitamíny a potravinové doplnky výživy,  

f) poistenie liečebných nákladov,  

g) funkčné vyšetrenia a lekárske vyšetrenia,  
h) diagnostiku,  

i) regeneráciu a rehabilitáciu,  

j) dopingovú kontrolu,  
k) športové oblečenie,  

l) športové náradie, športové náčinie a iné materiálne vybavenie neinvestičného charakteru, 
ktoré bude používať výhradne športovec,  

m) osobné náklady športových odborníkov vrátane výdavkov na zabezpečenie zákonných 
nárokov vyplývajúcich z ich pracovno-právneho vzťahu alebo zmluvne dohodnuté externé 

zabezpečenie športových odborníkov,  

n) prepravu športového materiálu a náčinia,  
p) cestovné náhrady športovcov a realizačného tímu, ktoré sa riadia Smernicou Slovenského 

zväzu biatlonu č. 3/2019 o cestovných náhradách. 
 

Vyššie uvedené výdavky musia byť hospodárne vynaložené na príslušný účel, v správnom čase, 

vo vhodnom množstve, kvalite a za najlepšiu cenu. 
 

Všetky doklady musia spĺňať všetky potrebné náležitosti potrebné na preukázanie 
hospodárnosti, účelnosti a efektívnosti.  

 

 

SPÔSOB ČERPANIA PRÍSPEVKU 

 
Za oprávnené použitie týchto prostriedkov sa považuje bankový prevod finančných 

prostriedkov z dotačného účtu SZB za účelom úhrady oprávnených výdavkov účelu na 
bankový účet športovca určený pre príjem prostriedkov zo štátneho rozpočtu, ak z vlastných 

finančných prostriedkov uhradil oprávnený výdavok na účel oproti finančnému dokladu 
dodávateľa tovaru/služby vystaveného na športovca. Športovec je povinný vyúčtovať 

predmetné výdavky  prostredníctvom Vyúčtovacieho formuláru (príloha), 
 

Za oprávnené použitie Príspevku sa považuje len ten výdavok oprávnených nákladov, ktorý 

bol uhradený v období od 01.01.2019 do 31.12.2019.  
 

Prevod finančných prostriedkov podľa vyššie uvedeného popisu podlieha schváleniu 
kontrolórovi SZB.  

 
 

Športovec nemá nárok na poskytnutie Príspevku, ak národný športový zväz alebo rezortné 

športové stredisko, v ktorom je športovec zaradený, oznámi, že športovec : 
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a) nebol nominovaný za člena športovej reprezentácie dospelých,  

b) nie je zaradený do zoznamu talentovaných športovcov,  
c) porušil antidopingové pravidlá,  

d) dopustil sa priestupku podľa § 96 ods. 1 zákona o športe,                                                    

e) porušil opakovane alebo závažne povinnosti vyplývajúce z pracovnoprávneho vzťahu alebo 

obdobného pracovného vzťahu podľa osobitného predpisu ak je zaradený v rezortnom 

športovom stredisku,  
f) porušil opakovane alebo závažne povinnosti športového reprezentanta upravené predpisom 

národného športového zväzu, ktorý športovca nominoval za člena športovej reprezentácie, 

alebo  
g) nezúčastňuje sa športovej prípravy podľa plánu prípravy schváleného národným športovým 

zväzom dlhšie ako 6 (šesť) po sebe nasledujúcich mesiacov.   
 

 
Slovenský zväz biatlon 
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príloha: Vyúčtovací formulár 

Vyúčtovateľ: 
Refundácia nákladov - SLOVENSKÝ ZVÄZ BIATLONU 

Povinnou prílohou formulára sú ORIGINÁLY dokladov k nižšie uvedeným úhradám. 

P.Č. Popis platby Dodávateľ plnenia 
Skutočne uhradená 

suma 

Priložte doklady presne 
podľa tohto poradia a 

ceruzkou ich očíslujte 

Uveďte detailný popis platby! 

Uveďte dodávateľa z priloženého účtovného dokladu Dátum  
úhrady 

Povinne 

priložte aj 
doklad o 

úhrade tohto 
dokladu! 

mená osôb. opis výdaju, opis nakúpenej služby, opis a 
objem nakúpeného materiálu a pod. 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

    Celkom v EUR: 0,00 € 

    V prospech vyúčtovateľa:   
Svojím podpisom čestne prehlasujem, že predmetné doklady uvedené v tomto     
formulári neboli použité pre žiadne iné vyúčtovanie v SZB a ani v žiadnej inej IBAN na zaslanie finančných prostriedkov vyúčtovateľovi. 

organizácii alebo spoločnosti (tzv. dvojité použitie dokladu). IBAN:   

    BIC:   

        

Dátum: Podpis:     
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