
 
 

                                                               

 

 

 
 

 

 

 

 
Článok I 

Všebecné zásady 

 

1. Nárok na refundáciu nákladov na činnosť, má každý klub podľa schváleného rozpočtu.  

 

2. Klub musí mať podpísanú zmluvu so Sekciou divokých vôd Slovenskej kanoistiky a následne 

môže refakturovať náklady na činnosť priebežne počas celého roka, nikdy však nesmie presiahnuť 

sumu predchádazjúceho štvrťroka.  

 

3. Financie je možné čerpať ako je uvedené v zmluve, maximálne však 25% ešte do 10.12. daného 

roku. 

 

Článok II. 

 Prílohy 

 
1. Súčasťou faktúry musia byť nasledujúce prílohy (kópie):  

 

a) dodávateľské faktúry, potvrdenia o úhrade 

b) pri zúčtovaní sústredenia/pretekov musia byť všetky náležité dokumenty ako prezenčná 

listina, doklady, potvrdenia o úhrade 

c) zmluvy, potvrdenia o úhrade 

 

Článok III. 

Oprávnené výdavky 

 

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 a 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 

platnej v danom roku  

t) cestovné náhrady osôb vyslaných na pracovnú cestu do výšky určenej zákonom č. 283/2002 Z. z. 

o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov,  

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

v športe,  

x) organizovanie kongresov, konferencií, seminárov a zasadnutí orgánov a komisií na území 

Slovenskej republiky,  

y) účasť na kongresoch, konferenciách, seminároch a zasadnutiach orgánov a komisií,  

 

2. Pri nájme priestorov, kúpe tovaru, úhrade telekomunikačných služieb, úhrade energií a 

podobne sú oprávnenými nákladmi len náklady priamo vynaložené na realizáciu športovej 

činnosti. Ak športový klub využíva len časť vlastných priestorov alebo prenajatých priestorov, 

do prevádzkových nákladov môže zahrnúť len pomernú časť nákladov na energie, nájomné, 

opravy, údržbu a podobne súvisiacu so športovou činnosťou.  

 

3. Za oprávnené výdavky sa v každom jednotlivom prípade považujú výdavky preukázateľne viazané 

na príslušný účel a zároveň nevyhnutne potrebné na jeho uskutočnenie, pričom musia byť 

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

Všetky tieto podmienky platia kumulatívne pri rešpektovaní objektívneho nastavenia a hodnotenia 

pomeru kvality a ceny. 

 

 

Článok IV. 

Záverečné ustanovenia 

 

1 .Táto smernica nadobudne účinnosť dňom schválenia VV SDV SK. 

 


