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Podmienky pridelenia podpory klubom pre spoluprácu so 

základnými a materskými školami pre školský rok 2021/2022 
 

Cieľ:  

Finančne podporiť kluby aktívne spolupracujúce so základnými a materskými školami v regióne 

vytváraním golfových krúžkov.  

 

Cieľová skupina:  

Registrované golfové kluby SKGA.  

 

Spôsob prideľovania podpory:  

Klub doručí do 15.9.2021  „Žiadosť o pridelenie podpory pre spoluprácu so ZŠ a MŠ“, ktorá bude 

obsahovať všetky náležitosti uvedené nižšie. 

 
Do 1.12.2021 klub doručí „Výkaz o činnosti krúžku“ za obdobie od 2.9.2021 do 30.11.2021, ktorý 
bude obsahovať všetky náležitosti uvedené nižšie.  Po splnení všetkých podmienok bude klubu po 
odsúhlasení prezídia SKGA do konca kalendárneho roka pridelená finančná podpora alikvotne zo 
sumy 9000€. 
 
Do 10.7.2022 klub doručí druhý „Výkaz o činnosti krúžku“ za obdobie od 1.1.2022 do 30.6.2022, ktorý 
bude obsahovať všetky náležitosti uvedené nižšie.  Po splnení všetkých podmienok bude klubu po 
odsúhlasení prezídia SKGA do konca školského roka pridelená finančná podpora vo výške 60% zo 
sumy určenej na kalendárny rok 2022. 
 
 Výška finančnej podpory pre jeden klub na školský rok môže predstavovať maximálnu čiastku 3000 

eur. Celková čiastka vyčlenená na rok 2021 z rozpočtu SKGA na podporu klubom pre prácu so školami 

a materskými školami činí 15 000 eur. Za obdobie september – december 2021 bude klubom 

vyplatená alikvotná čiastka zo sumy 9000€.  Čiastka na rok 2022 bude uvedená v rozpočte na rok 

2022, ktorý schváli konferencia. 

 

Žiadosť o pridelenie podpory pre spoluprácu so ZŠ a MŠ musí obsahovať (vzor žiadosti viď 

príloha 2):  

• názov klubu,  

• meno kvalifikovaného trénera/inštruktora zodpovedného za vedenie golfového krúžku a za 

spoluprácu so školami a materskými školami ktorý: 

- je držiteľom platnej trénerskej  licencie  A, B alebo licencie inštruktora golfu C podľa 

smernice SKGA o udeľovaní licencie na výkon  činnosti  trénera a licencie na výkon 

športového inštruktora športu 

- je zaevidovaný v Informačnom systéme športu /ISŠ/ ako športový odborník s uvedeným 

oprávnením podnikania  športového odborníka 
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• názov školy/materskej školy, kontaktnú osobu zodpovednú za spoluprácu s klubom,  

• meno osoby, ktorá krúžok trénuje (tréner, rodič učiteľ...) 

• písomné potvrdenie alebo zmluvu školy/materskej školy s klubom /minimálne obdobie 1 

školský rok, 

• zoznam detí, ktoré sa aktívne zúčastňujú golfového krúžku 

• harmonogram tréningov - deň, čas a miesto tréningov.  

 

Podmienky pridelenia podpory:  

• Minimálne 6 detí, ktoré sa pravidelne zúčastňujú golfového krúžku,  

• Minimálne jedného kvalifikovaného trénera alebo inštruktora , ktorý má zmluvu s klubom a 

je zodpovedný za vedenie golfového krúžku,  

• Kvalifikovaný tréner alebo inštruktor na účely tohto predpisu je: 

o  držiteľ licencie „A“ vydanej podľa smernice Slovenskej golfovej asociácie o udeľovaní 

licencie na výkon činnosti trénera a licencie na výkon činnosti inštruktora športu alebo  

o držiteľ licencie „B“ vydanej podľa smernice Slovenskej golfovej asociácie o udeľovaní 

licencie na výkon činnosti trénera a licencie na výkon činnosti inštruktora športu alebo  

o držiteľ licencie „C“ vydanej podľa smernice Slovenskej golfovej asociácie o udeľovaní 

licencie na výkon činnosti trénera a licencie na výkon činnosti inštruktora športu 

• Golfový tréning minimálne 1x týždenne v priestoroch školy alebo v priestoroch golfového 

klubu, počas celého školského roka  

• Doručenie „Výkazu o činnosti krúžku“ v požadovaných termínoch. 

• Klub umožní prístup na krúžok pre účely kontroly. V prípade opätovnej neúspešnej náhodnej 

kontroly je Komisia pre mládež SKGA oprávnená odobrať finančnú podporu klubu. 

 

Výkaz o činnosti krúžku musí obsahovať: 

  

• zdokladovanie dochádzky detí na krúžok za dané obdobie,  

• zdokladovanie nákladov spojených s činnosťou golfového krúžku za dané obdobie spolu 

s kópiami faktúr, oprávnené náklady na činnosť krúžku viď príloha 1 

• tréningový plán golfového krúžku za dané obdobie, ak nebol doručený spolu so žiadosťou  
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Príloha č. 1 
k Podmienkam pridelenia podpory klubom pre spoluprácu so základnými a materskými školami 

 
 

Oprávnené náklady na Účel spolupráce golfových klubov s MŠ a ZŠ 
Za výdavky na úhradu oprávnených nákladov na účel spolupráce golfových klubov s MŠ a ZŠ k 
Prijímateľovi sa považujú náklady na: 
 

a) prenájom a prevádzku športovej infraštruktúry, 
b) nákup, prenájom, prepravu, opravu a údržbu náradia a materiálu  
c) nákup trofejí, medailí  
d) nákup športového oblečenia (tričká, šilovky) 
e) osobné náklady trénerov a inštruktorov športu vrátane výdavkov na zabezpečenie zákonných 

nárokov vyplývajúcich z ich pracovno-právneho vzťahu alebo zmluvne dohodnuté externé 
zabezpečenie trénerov a inštruktorov športu, 

f) tréningový proces, 
g) preprava žiakov zo školy na golfové ihrisko/do areálu športového klubu,   
h) výdavky na účasť na súťažiach okrem štartovného hradeného priamo Prijímateľovi, 
i) organizovanie mládežníckych športových podujatí, stretnutí, zápasov a súťaží medzi 

školskými zariadeniami na území Slovenskej republiky, 
j) cestovné poistenie. 
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Príloha č. 2 

 Vzor Žiadosti o pridelenie podpory pre spoluprácu so ZŠ a MŠ 

 

 

 Slovenská golfová asociácia 

 Kukučínova 26 

 831 02 Bratislava 

 Slovenská republika 

 

Vec: Žiadosť o pridelenie podpory pre spoluprácu zo základnou školou a materskou školou 

 

 Žiadame Vás o pridelenie podpory pre spoluprácu nášho klubu a ZŠ/MŠ.  

Názov klubu:  

Meno zodpovednej osoby golfového klubu + kontakt: 

Meno trénera/inštruktora zodpovedného za vedenie krúžku, licencia (A,B,C): 

Meno osoby, ktorá krúžok trénuje (tréner, inštruktor, učiteľ a pod.): 

Názov školy a meno zodpovednej osoby + kontakt:  

Tréningy prebiehajú (deň, čas, miesto: 

Písomné potvrdenie/zmluva, zoznam detí, tréningový plán krúžku: viď príloha 

 Za kladné vybavenie našej žiadosti vopred ďakujem.  

 S pozdravom  

 .......................................... 

 Štatutárny zástupca klubu 


