Adresa klubu:
na vedomie športovým organizáciám s príslušnosťou k SLA
Poprad, 06.06.2019

AVÍZO a VYKONÁVACIA SMERNICA PRE PRÍJEM ŠTÁTNYCH
FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV Z KAPITOLY ŠPORT MLÁDEŽE (KLUBY)
2019
Add1: - FINANČNÉ PROSTRIEDKY
Avízujeme Vám, že Vám bola, na základe uznesenia Predsedníctva SLA č. 8/2019 zo dňa
05.06.2019 z kapitoly Šport mládeže (kluby) 2019, pridelená suma z príspevku uznanému športu
MŠVVaŠ SR, kapitola Šport mládeže (kluby), ktorá je zverejnená na webovom sídle SLA v sekcii
Asociácia / Šport mládeže (kluby) 2019. (http://www.slovak-ski.sk/sla/sport-mladeze-(kluby).html)
Add 2: - OSOBITNÝ BANKOVÝ ÚČET PRE PRÍJEM VEREJNÝCH PROSTRIEDKOV
Týmto Vás informujeme, že každá športová organizácia, ktorá je príjemcom štátnych
prostriedkov musí mať podľa platného Zákona o športe č.440/2015 (ZoŠ) osobitný bankový účet
pre príjem týchto prostriedkov (§81 ods.1 písm.f, §65 ods.6, §65 ods.7, §66 ods.2 písm.b, §66 ods.3
písm.d --- http://www.slovak-ski.sk/sla/zakon-o-sporte.html )
Keďže SLA je príjemcom štátneho príspevku uznanému športu a tieto prostriedky následne
prerozdeľuje medzi svoje športové kluby je nevyhnutné, aby ste viedli vo Vašej športovej organizácii
dva nezávislé bankové účty a splnili tak literu zákona:
1.
2.

Bankové spojenie : bežný bankový účet pre príjem a výdaj vlastných zdrojov klubu
Účet pre štátne prostriedky: účet určený pre príjem štátnych prostriedkov

V evidenčnom liste klubu sme zaviedli novú kolónku “Účet pre štátne prostriedky” (2. účet). V tejto
kolónke uvádzate číslo účtu, ktorý bude Váš klub používať pre príjem verejných prostriedkov
prostredníctvom SLA z kapitoly “Šport mládeže (kluby)”.
Zákon o športe, §65 ods.7, Vám prikazuje zverejňovať príjem a použitie verejných prostriedkov na
tomto osobitnom účte. Túto povinnosť môžete realizovať dvomi spôsobmi:
Možnosť a./ klub si založí ľubovoľný transparentný účet a ten označí za “účet pre štátne prostriedky“.
Možnosť b./ klub si založí netransparentný účet (komerčný). V takomto prípade však musí klub na
svojom webovom sídle pravidelne zverejňovať prehľad platobných transakcií verejných zdrojov
v rozsahu §65 ods.6 a 7. použitím formuláru MŠVVaŠ SR pre vyúčtovanie verejných prostriedkov
a informovať Sekretariát SLA na ako webovom linku sa tento vyplnený formulár nachádza.

SLA silne doporučuje možnosť a). V tomto prípade klub uvedením elektronického linku na svoj
transparentný účet na svojom webovom sídle technicky napĺňa vyššie uvedenú zákonnú povinnosť.
§ 65: ods.6. Prijímateľ prostriedkov zo štátneho rozpočtu je povinný priebežne zverejňovať informácie o
prijatí a spôsobe použitia prostriedkov zo štátneho rozpočtu najneskôr do 25. dňa kalendárneho mesiaca
nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom boli prostriedky štátneho rozpočtu prijaté alebo použité, ak
nevedie príjmy a výdavky prostriedkov zo štátneho rozpočtu na osobitnom bankovom účte.
§ 65: ods.7. Údaje na osobitnom bankovom účte podľa odseku 6 musia byť bezplatne, diaľkovo a nepretržite
prístupné tretím osobám a musia zobrazovať prehľad platobných transakcií v rozsahu údajov o sume, dátume
zaúčtovania, mene a priezvisku platiteľa alebo názve platiteľa, texte účtovného zápisu a variabilnom symbole.
Adresu webového sídla, na ktorom sú tieto údaje zobrazené, oznámi prijímateľ prostriedkov štátneho rozpočtu
v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe ministerstvu školstva, ktoré ju zverejní.
Na základe vyššie uvedeného, pokiaľ ste tak neučinili v minulosti, Vás týmto žiadame
o nahlásenie čísiel transparentných účtov prostredníctvom Evidenčného listu klubu:
http://www.slovak-ski.sk/sla/registracie.html do termínu 30.8.2019 elektronicky na adresu
registracie@slovak-ski.sk .
Add 3: - SPÔSOB ČERPANIA PRÍSPEVKU
Predmetný klub je povinný vyúčtovať príjem štátnych finančných prostriedkov
z kapitoly Šport mládeže (kluby) 2019 oprávnenými výdavkami prostredníctvom faktúry a
vyúčtovacieho formulára s kópiami dokladov úhrad vynaložených na oprávnené výdavky
v roku 2019.
Text na faktúre: „V súlade so zmluvou medzi SLA a MŠVVaŠ SR o príspevku uznanému športu
2019 a na základe uznesenia P-SLA č. 8/2019 fakturujeme Vám príspevok uznanému športu –
Šport mládeže s jeho príslušnosťou - za kalendárny rok 2019“
Vyúčtovací

formulár

refundácie

nákladov

:

http://www.slovak-ski.sk/sla/sport-mladeze-

(kluby).html
Za oprávnené použitie týchto prostriedkov sa považuje bankový prevod finančných prostriedkov
z dotačného účtu SLA za účelom úhrady nižšie uvedených oprávnených výdavkov na samostatný
bankový účet športovej organizácie určený pre príjem štátnych prostriedkov.
OPRÁVNENÉ VÝDAVKY
Za oprávnené výdavky z príspevku poskytnutého SLA na šport mládeže s jeho príslušnosťou sa
považujú tie výdavky športovej organizácie, ktorá realizuje zabezpečenie športovej prípravy
športovcov. Športovec vo význame tohto výdavku je fyzická osoba, ktorej maximálny dosiahnutý vek
v roku 2019 je 23 rokov.
Výdavky musia byť preukázateľne viazané na športovca/športovcov a byť nevyhnutne potrebné na
zabezpečenie športovej prípravy v klube. Všetky výdavky musia byť preukázateľne hospodárne,
efektívne a účelné, pričom ich cena musí byť primeraná.
Za oprávnené výdavky tohto príspevku sa považujú výdavky špecifikované v Zmluve o poskytnutí
príspevku uznanému športu podľa okrem výdavkov spojených s účasťou športovca na olympijských

hrách, majstrovstvách sveta a majstrovstvách Európy všetkých kategórií a univerzitných majstrovstvách
sveta i Európy.
Oprávnenými nákladmi použitia príspevku sú výdavky na zabezpečenie športovej prípravy v klube
realizované výlučne v období 01.01.2019 až 31.12.2019:


tréningový proces, sústredenia, výcvikové tábory a prípravné stretnutia



pitný režim a doplnky výživy



poistenie liečebných nákladov



funkčné vyšetrenia a lekárske vyšetrenia



diagnostika



regenerácia a rehabilitácia



športové náradie, športové náčinie a iné materiálne vybavenie neinvestičného charakteru



dopingová kontrola



preprava športového materiálu a náčinia

Všetky doklady musia spĺňať všetky potrebné náležitosti potrebné na preukázanie hospodárnosti,
účelnosti a efektívnosti.
Termín doručenia faktúry, vyúčtovacieho formuláru a kópií dokladov na Sekretariát SLA
je stanovený do 20.09.2019.
Upozornenie: V prípade nedoručenia požadovaných dokumentov, alebo ich nesprávnosti, do uvedeného
termínu, budú predmetné prostriedky klubu, ktoré nebudú vyplatené do 31.12.2019 vrátené na
MŠVVaŠ SR v súlade so znením Zmluvy o poskytnutí príspevku uznanému športu 2019.
Prevod finančných prostriedkov podľa vyššie uvedeného popisu podlieha schváleniu
kontrolórom SLA.

v.r. Ivan Ivanič, prezident SLA
v.r. Ján Garaj, viceprezident SLA
v.r. Marino Mersich, viceprezident SLA

Vyúčtovací formulár
Vyúčtovateľ:
P.č.

Popis úhrady

Dodávateľ plnenia

CELKOM V EUR:
Dátum predloženia vyúčtovania:
Podpis vyúčtovateľa:
Vyúčtovateľ žiada finančné prostriedky poslať na účet číslo (IBAN):
K výplate (v prospech vyúčtovateľa):
Kontrolór SLA
Dátum kontroly vyúčtovania:

Skutočne
uhradená suma

