Pravidlá pre čerpanie príspevku uznanému športu a použitie financií z verejných zdrojov.
Limity čerpania

Finačné príspevky na činnosť klubov
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Oprávnené výdavky – finančné príspevky na športovú činnosť klubov
Výdavky na zabezpečenie športovej prípravy členov klubu a v tom náklady na:
- tréningový proces, sústredenia, výcvikové tábory a prípravné súťaže,
- pitný režim,
- funkčné a lekárske vyšetrenia,
- diagnostiku,
- regeneráciu a rehabilitáciu,
- športové náradie, športové náčinie a iné materiálne vybavenie neinvestičného charakteru,
- mzdy a odvody športovcov a športových odborníkov, respektíve úhrady za zmluvné vykonávanie ich
činnosti,
- preprava športového materiálu a náčinia.

Oprávnené výdavky – Súťaže
Výdavky na organizovanie súťaží a športových podujatí (mládež aj dospelí), v tom náklady 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,
- dopingovú kontrolu,
- 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.

Oprávnené výdavky – Reprezentácia
Výdavky na:
a) zabezpečenie a účasť športových reprezentantov a realizačných tímov na medzinárodných súťažiach,
b) zabezpečenie športovej prípravy športových reprezentantov, talentovaných športovcov - občanov
Slovenskej republiky a aktívnych športovcov - občanov Slovenskej republiky, a v tom náklady na:
- tréningový proces, sústredenia, výcvikové tábory a prípravné stretnutia,
- pitný režim,
- poistenie liečebných nákladov,
- funkčné a lekárske vyšetrenia,
- diagnostiku,
- 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),
- dopingovú kontrolu,
- zabezpečenie tréningového partnera,
- preprava športového materiálu a náčinia.

Oprávnené výdavky – Vzdelávanie
Výdavky použité na vzdelávacie aktivity spojené s činnosťou športových odborníkov SLZ a to:
a)
b)
c)
d)

náklady spojené s organizovanie školení, seminármi a workshopmi,
honoráre lektorom a prednášajúcim,
odborná literatúra a časopisy,
účasť na medzinárodných seminároch.

Oprávnené výdavky – Réžia
Výdavky použité na správu a prevádzku ako:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

k)

nájomné,
energie,
poštové služby,
telekomunikačné služby,
nákup výpočtovej techniky neinvestičného charakteru,
nákup kancelárskeho zariadenia a kancelárskych potrieb,
oprava a údržba športových a kancelárskych zariadení
nájom za prenájom skladových priestorov, skladového zariadenia, výpočtovej techniky a telekomunikačnej
techniky,
nákup softvéru a príslušné licencie neinvestičného charakteru,
prevádzka a údržba motorových vozidiel, v tom náklady najmä na
- povinné zmluvné poistenie,
- havarijné poistenie,
- pohonné hmoty,
- diaľničné známky,
bankové poplatky,

l)
m)
n)
o)

poplatky organizáciám so sídlom na území Slovenskej republiky (najmä členské),
ekonomické a administratívne služby,
právne služby,
mzdy a odvody zamestnancov organizácie, vrátane výdavkov na zabezpečenie zákonných nárokov
vyplývajúcich z ich pracovno-právneho vzťahu (napríklad stravovacie poukážky),
p) výdavky nevyhnutne potrebné na zabezpečenie zasadnutí orgánov a komisií na území Slovenskej republiky
a na pracovné cesty zamestnancov alebo funkcionárov športovej organizácie, najmä výdavky podľa zákona
o cestovných náhradách,
q) činnosť orgánov športovej organizácie,
r) propagácia športovej činnosti športovej organizácie,
s) vytvorenie a prevádzka webového sídla športovej organizácie.
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