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Smernica	Slovenskej	golfovej	asociácie	
o	poskytnutí	príspevku	na	účel	športu	mládeže	a	príspevku	na	účel	rozvoja	talentovaných	

športovcov	
	

Článok	I.	
	
1.		 Táto	 smernica	 o	poskytnutí	 príspevku	 na	 účel	 športu	 mládeže	 a	príspevku	 na	 účel	
rozvoja	 talentovaných	 športovcov	 upravuje	 práva	 a	povinnosti	 člena	 Slovenskej	 golfovej	
asociácie	 (ďalej	 len	 „SKGA“	 a	 „prijímateľ“)	 pri	 rozdeľovaní	 a	použití	 príspevku,	 ktorý	
poskytuje	 Ministerstvo	 školstva,	 vedy,	 výskumu	 a	 športu	 Slovenskej	 republiky	 (ďalej	 len	
„poskytovateľ“)	 SKGA	 podľa	 zákona	 č.	 440/2015	 Z.z.	 o	športe	 a	o	zmene	 a	doplnení	
nietkrorých	zákonov	v	znení	neskorších	predpisov	(ďalej	len	„zákon	o	športe“).		
	
2.		 Príspevok	uznanému	športu	poskytuje	poskytovateľ	SKGA	pre	každý	kalendárny	 rok	
na	základe	uzatvorenej	zmluvy	o	poskytnutí	príspevku	uznanému	športu	(ďalej	len	„zmluva“),	
bezhotovostne	 na	 samostatný	 bankový	 účet,	 v	splátkach.	 V	 prípade	 vydania	 rozpočtových	
opatrení	 Ministerstva	 financií	 Slovenskej	 republiky,	 ktorými	 sa	 zmenia	 záväzné	 limity	 a	
záväzné	 ukazovatele	 rozpočtu	 kapitoly	 poskytovateľa	 pre	 oblasť	 športu	 na	rozpočtový	 rok,	
bude	príspevok	poskytnutý	v	zmysle	a	rozsahu	týchto	zmien.	
	
3.	 Kritériá,	účel	a	 rozdelenie	 finančných	prostriedkov	z	príspevku	uznanému	športu	na	
účel	 rozvoja	 talentovaných	 športovcov	 schvaľuje	 konferencia	 ako	 najvyšší	 orgán	 SKGA.	
Finančné	prostriedky	z	poskytnutého	príspevku	uznanému	športu	sa	prerozdeľujú	na	základe	
rozhodnutia	konferencie	a	v	súlade	s	podmienkami	upravenými	touto	smernicou.	
	
4.		 Prostriedky	 zo	 štátneho	 rozpočtu	 môžu	 byť	 poskytnuté	 na	 športovú	 činnosť	 iba	
osobe,	 ktorá	má	 spôsobilosť	 prijímateľa	 verejných	 prostriedkov	 podľa	 §	 67	 a	nasl.	 zákona	
o	športe.		
	
5.		 SKGA	podľa	zákona	o	športe	 rozdeľuje	najmenej	 (a)	15	%	 finančných	prostriedkov	z	
príspevku	 uznanému	 športu	 na	 účel	 športu	 mládeže	 s	 jeho	 príslušnosťou,	 a	 to	 pomerne	
medzi	 športové	 kluby	 podľa	 počtu	 aktívnych	 športovcov	 do	 23	 rokov	 v	 individuálnych	
športoch	alebo	počtu	súťažiacich	družstiev	do	23	rokov	v	kolektívnych	športoch	a	 (b)	20	%	
finančných	 prostriedkov	 z	 príspevku	 uznanému	 športu	 na	 účel	 rozvoja	 talentovaných	
športovcov;	 kritériá,	 účel	 a	 rozdelenie	 finančných	 prostriedkov	 schvaľuje	 konferencia	 ako	
najvyšší	orgán	národného	športového	zväzu.	
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Článok	II.	
	
1.	 Príspevok	 na	 účel	 rozvoja	 talentovaných	 športovcov	 bude	 vo	 výške	 uvedenej	
v	rozpočte	SKGA	schválenom	konferenciou	použitý	na	(1)	Centrá	talentovanej	mládeže,	a	to	
pomerne	medzi	športové	kluby	podľa	počtu	členov	CTM	v	jednotlivých	kluboch,	(2)	na	účel	
výjazdu	talentovaných	športovcov	-	víťazov	Túry	olympijských	nádejí	a	(3)	na	účel	testovania	
a	 sústredenia	 talentovaných	 športovcov.	 Talentovaným	 športovcom	 je	 športovec	 do	 23	
rokov	 veku,	 ktorý	 prejavil	 vysokú	 úroveň	 talentu,	 športových	 zručnosti	 a	 športových	
schopností	a	je	zaradený	do	zoznamu	talentovaných	športovcov.	Do	zoznamu	talentovaných	
športovcov	budú	zaradení	(a)	športovci	zaradení	do	Centier	talentovanej	mládeže,	(b)	víťazi	
jednotlivých	 kategórií	 Túry	 olympijských	 nádejí	 a	 (c)	 športovci	 zaradení	 do	 zoznamu	
talentovaných	 športovcov	 na	 základe	 výkonnostných	 kritérií	 určených	 SKGA.	Výkonnostné	
kritéria	 na	 zaradenie	 športovca	 do	 Centra	 talentovanej	 mládeže	 upravujú	 Podmienky	
pridelenia	 statusu	 „Centrum	 talentovanej	 mládeže“	 klubom,	 ktoré	 schvaľuje	 prezídium	
SKGA.	
	
2.	 Podmienkou	 čerpania	 príspevku	 rozvoja	 talentovanej	 mládeže	 je	 platná	 lekárska	
prehliadka	v	zmysle	zákona	o	športe1	v	rozsahu	vyžadovanom	vykonávacím	predpisom2.	
	
3.		 Za	 výdavky	 na	 oprávnené	 náklady	 na	 účel	 rozvoja	 talentovaných	 športovcov	 sa	
považujú	výdavky	vynaložené	na	športovcov	v	zmysle	§	4	ods.	5	zákona	o	športe,	ktorými	sú	
výdavky	na	:	

a. zabezpečenie	športovej	prípravy	(tréningový	proces,	sústredenia,	výcvikové	
tábory,	prípravné	stretnutia	v	SR,	prípravné	stretnutia	a	súťaže	v	zahraničí	a	pod.)	
v	tom	výdavky	na:	

1. tréningový	proces,	sústredenia,	výcvikové	tábory	a	prípravné	
stretnutia,	

2. prenájom	športovej	infraštruktúry,	
3. pitný	režim	a	doplnky	výživy,	
4. zdravotné	poistenie,	
5. funkčné	vyšetrenia	a	lekárske	vyšetrenia,	
6. diagnostiku,	
7. regeneráciu	a	rehabilitáciu,	
8. športové	oblečenie,	náradie	a	iné	materiálne	vybavenie	

neinvestičného	charakteru,	
9. 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		

10. dopingovú	kontrolu,	
                                                             
1	§5	ods.8	zákona	o	športe	

2	Vyhláška	č.	51/2016	Z.z.	Ministerstva	školstva,	vedy,	výskumu	a	športu	Slovenskej	republiky,	ktorou	sa	
ustanovujú	zdravotné	výkony,	ktoré	sú	súčasťou	lekárskej	prehliadky	vrcholového	športovca	a	talentovaného	
športovca	
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11. cestovné	poistenie	športovcov,	
12. zabezpečenie	tréningového	partnera		
13. poplatky	za	účasť	na	súťažiach		
14. preprava	športových	zariadení	
15. spojené	s	dobrovoľníctvom	v	športe	
16. pomerné	výdavky	na	organizovanie	podujatí3,	stretnutí,	zápasov	a	

súťaží	podľa	počtu	zúčastnených	talentovaných	športovcov	na	území	
Slovenskej	republiky	

17. cestovné	 náhrady	 športovcov	 a	športových	 odborníkov	 do	 výšky	
určenej	 zákonom	 č.	 283/2002	 Z.	 z.	 o	cestovných	 náhradách	 v	znení	
neskorších	predpisov	

	
Článok	III.	

	
1. Príspevok	 na	 účel	 športu	mládeže	 bude	 vo	 výške	 uvedenej	 v	schválenom	 rozpočte	
SKGA	rozdelený	prijímateľom	a	použitý	na	výdavky	prijímateľov.		

	
2. Za	výdavky	na	úhradu	oprávnených	nákladov	na	účel	športu	mládeže	s	príslušnosťou	
k	SKGA	sa	považujú	náklady	na	

a) prenájom	športovej	infraštruktúry	
b) nákup	športového	oblečenia,	náradia	a	materiálu	neinvestičného	charakteru	
c) 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		

d) tréningový	proces,	sústredenia,	výcvikové	tábory	
e) funkčné	vyšetrenie	a	lekárske	vyšetrenie		
f) diagnostika	
g) regenerácia	a	rehabilitácia	
h) preprava	športového	materiálu	a	náčinia	
i) výdavky	na	účasť	na	súťažiach	okrem	štartovného	hradeného	priamo	Prijímateľovi	
j) dopingovú	kontrolu	
k) cestovné	poistenie	športovcov	

	
Článok	IV.	

	
1.		 Prijímateľ	 je	 povinný	sekretariátu	 SKGA	do	 15.11.	 každého	 kalendárneho	 roka	
predložiť	doklady	preukazujúce	použitie	príspevku	na	účel	športu	mládeže	a/alebo	doklady	
preukazujúce	 	 použitie	 príspevku	 na	 Centrá	 talentovanej	 mládeže.	 Prijímateľ	 sa	 zaväzuje	
zaslať	na	adresu	elektronickej	pošty	SKGA	skga@skga.sk	a	v	písomnej	podobe	na	adresu	sídla	
SKGA	zoznam	dokladov	o	úhrade	oprávnených	nákladov	za	plnenia	 (napr.	 tovarov,	 služieb,	
miezd,	vykonaných	prác),	dodané	prijímateľovi,	pri	ktorých	sa	aspoň	sčasti	čerpali	 finančné	

                                                             
3 § 2 písm. a) zákona č. 1/2014 Z. z. o organizovaní športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov 
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prostriedky	 z	poskytnutého	 príspevku	 v	 členení	 podľa	 jednotlivých	 účelov	 (ďalej	 len	
„vyúčtovanie“).	Prijímateľ	dbá	pri	vypĺňaní	zoznamu	dokladov	podľa	predcházajúcej	vety	na	
to,	 aby	 suma	 výdavkov	 podľa	 vyplnených	 dokladov	 bola	 rovná	 súčtu	 finančných	 transakcií	
použitých	z	príspevku	a	aby	zoznam	dokladov	obsahoval	údaje	v	nasledovnom	rozsahu:	

a) výdavky	z	príspevku,	
b) dátum	úhrady,	
c) originálne	číslo	účtovného	dokladu,	
d) popis	uhradeného	plnenia,	ktorý	ho	neskreslene	identifikuje,	
e) plný	názov	právnickej	osoby,	ak	dodávateľom	plnenia	je	právnická	osoba,	
f) obchodné	meno	fyzickej	osoby,	ak	dodávateľom	plnenia	je	fyzická	osoba	-	

podnikateľ,	
g) IČO	právnickej	osoby	alebo	fyzickej	osoby	–	podnikateľa,	
h) anonymizované	 označenie	 osoby	 (napr.	 „osoba	 1“,	 „osoba	 2“	 a	 pod.),	 ak	

dodávateľom	plnenia	je	fyzická	osoba	-	nepodnikateľ,	
i) hodnota	 uhradeného	 plnenia	 vrátane	 DPH	 v	 prípade,	 ak	 prijímateľ	 nemá	

nárok	na	odpočítanie	DPH,	inak	hodnota	bez	DPH,	
j) meno,	 priezvisko,	 funkcia	 a	podpis	 osoby,	 ktorá	 schválila	 vyúčtovanie,	

a	ktorá	je	oprávnená	v	súlade	so	stanovami	na	podpis	vyúčtovania,		
k) dátum	schválenia	vyúčtovania,	
l) meno,	priezvisko	a	telefónne	číslo	kontaktnej	osoby	pre	vyúčtovanie,	

	
2.	 Prijímateľ	 sa	 zaväzuje	 doručiť	 SKGA	 vyúčtovanie	 včas	 a	 vo	 formáte,	 ktoré	 SKGA	
oznámi	 prijímateľovi.	 Prílohou	 vyúčtovania	 bude	 aj	 (a)	 čestné	 vyhlásenie,	 že	 všetky	
poskytnuté	 údaje	 sú	 pravdivé,	 spôsobom	 dohodnutým	 v	tejto	 zmluve	 a	 boli	 podpísané	
osobami,	ktoré	boli	oprávnené	vykonať	príslušný	právny	úkon	v	mene	prijímateľa	a	(b)	súhlas	
prijímateľa	so	zhromažďovaním,	spracovávaním	a	zverejňovaním	poskytnutých	údajov.	
 
3.	 Príspevok	je	prijímateľ	povinný	použiť	na	športovú	činnosť,	v	súlade	s	jeho	účelom.	

	
4.	 Prijímateľ	 je	 povinný	 na	 základe	 písomnej	 žiadosti	 SKGA	 alebo	 na	 žiadosť	 orgánu	
oprávneného	na	 výkon	 kontroly	 podľa	 osobitného	 predpisu4	 predložiť	mu	bez	 zbytočného	
odkladu	 originál	 zmluvy,	 objednávky,	 faktúry	 alebo	 iného	 účtovného	 dokladu	 súvisiaceho	
s	použitím	príspevku	pre	účely	kontroly.	
	
4.	 Príspevok	nie	je	možné	použiť	na	

a) úhradu	dane	z	pridanej	hodnoty	(ďalej	len	„DPH“)	prijímateľa	alebo	inej	právnickej	
osoby	alebo	fyzickej	osoby,	ak	táto	osoba	priamo	realizuje	účel	(ďalej	len	„priamy	
realizátor“),	 ktorí	 sú	 platiteľom	 DPH	 a	 majú	 nárok	 na	 jej	 odpočítanie	 z	 vlastnej	
daňovej	povinnosti,	

b) splácanie	 úverov,	 pôžičiek,	úrokov	 a	súvisiacich	 poplatkov	 z	prijatých	 úverov	
a	pôžičiek,	

                                                             
4 Napríklad zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 39/1993 
Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 
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c) refundáciu	výdavkov	uhradených	v	predchádzajúcich	rokoch,	
d) úhradu	 výdavkov,	 ktoré	 nie	 sú	 v	súlade	 s	účelom	 vymedzeným	 v	zmluve	 a/alebo	

v	tejto	smernici,	
e) finančné	 vyčíslenie	 hodnoty	 dobrovoľnej	 činnosti	 v	 prospech	 účelu,	 ak	 neprišlo	

ku	skutočnému	vyplateniu	finančných	prostriedkov.	
	 	
5.		 Za	výdavky	na	oprávnené	náklady	sa	považujú	

a) výdavky	špecifikované	vo	všeobecne	záväznom	právnom	predpise	poskytovateľa	
vydanom	v	súlade	 s	 §	 100	ods.	 1	 písm.	 e)	 zákona	o	športe,	 ktoré	boli	 uhradené	
počas	 obdobia	 použitia	 príspevku.	 Do	 času	 nadobudnutia	 účinnosti	 všeobecne	
záväzného	právneho	predpisu	vydaného	poskytovateľom	podľa	§	100	ods.	1	písm.	
e)	 zákona	 o	športe,	 sa	 za	 úhradu	 oprávnených	 nákladov	 považujú	 úhrady	
oprávnených	nákladov	špecifikované	v	prílohe	č.	1	k	zmluve,		

b) výdavky	preukázateľne	viazané	na	príslušný	účel	a	zároveň	nevyhnutne	potrebné	
na	jeho	uskutočnenie,	a	

c) výdavky	hospodárne	vynaložené	na	príslušný	účel	v	správnom	čase,	vo	vhodnom	
množstve	a	kvalite	za	najlepšiu	cenu.		

	
6.		 Za	 oprávnené	 použitie	 príspevku	 sa	 považuje	 len	 ten	 výdavok,	 ktorý	 je	 uhradený	 v	
období	daného	kalendárneho	roka.		
	
7.		 Za	 oprávnené	 použitie	 príspevku	 sa	 nepovažuje	 prevod	 finančných	 prostriedkov	
zo	samostatného	 bankového	 účtu	 za	 účelom	 úhrady	 oprávnených	 nákladov	 účelu	 na	 účet	
dodávateľa	 tovarov	alebo	služieb,	ktorého	člen	štatutárneho	orgánu	alebo	člen	výkonného	
orgánu	 je	 členom	 štatutárneho	 orgánu	 alebo	 výkonného	 orgánu	 prijímateľa	 alebo	 jeho	
člena;	to	neplatí,	ak	ide	o	prevod	finančných	prostriedkov	na	účet	dodávateľa	tovarov	alebo	
služieb,	v	ktorom	má	prijímateľ	100%	majetkovú	účasť,5	a	dodávateľ	 je	priamy	realizátor,	a	
súčasne	ak	výdavky	na	obstaranie	tovarov	alebo	služieb	boli	v	obvyklej	cene	na	trhu,	ako	aj	
za	cenu	na	 trhu,	 za	ktorú	dodávateľ	 tovaru	a	 služieb	obvykle	poskytuje	obdobné	plnenia	v	
bežnom	obchodnom	styku	s	inými	osobami.	Ak	takých	informácií	niet,	je	potrebné	zohľadniť	
najpravdepodobnejšiu	cenu	výdavkov	na	obstaranie	tovarov	alebo	služieb	ku	dňu	plnenia	v	
danom	mieste	a	čase,	ktorú	by	bolo	možné	dosiahnuť	na	trhu	v	podmienkach	voľnej	súťaže,	
pri	poctivom	predaji,	pri	konaní	s	primeranou	opatrnosťou,	zohľadnení	všetkých	dostupných	
informácií	a	s	predpokladom,	že	cena	nie	je	ovplyvnená	neprimeranou	pohnútkou.	

	
8.		 Prijímateľ	 sa	 zaväzuje	 použiť	 príspevok	 hospodárne,	 efektívne,	 účinne	 a	účelne	 v	
súlade	s	podmienkami	upravenými	v	zmluve	a	v	zákone	o	športe.	
	
9.		 Prijímateľ	 je	 povinný	 počas	 celej	 doby	 používania	 príspevku	 mať	 vysporiadané	
záväzky	 voči	 SKGA.	 Uvedenú	 povinnosť	 SKGA	 preskúma	 pri	 poskytnutí	 každej	 platby,	
                                                             
5	Priamy alebo nepriamy podiel predstavujúci 100 % na základnom imaní právnickej osoby alebo na hlasovacích právach 
v právnickej osobe, alebo možnosť uplatňovania vplyvu na riadení právnickej osoby, ktorý je porovnateľný s vplyvom 
zodpovedajúcim tomuto podielu	
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a	v	prípade	zistenia	porušenia	tohto	ustanovenia,	nevykoná	platbu	až	do	času,	kým	prijímateľ	
nepreukáže	opak.		
	
10.		 Prijímateľ	 sa	 zaväzuje	 bez	 zbytočného	 odkladu,	 najneskôr	 do	 10	 kalendárnych	 dní	
písomne	 informovať	 SKGA	 (a)	 o	 každej	 zmene	 týkajúcej	 sa	 prijímateľa,	 ako	 je	 zmene	
kontaktných	 údajov,	 štatutárneho	 orgánu,	 kontrolóra,	 stanov,	 samostatného	 bankového	
účtu,	webového	sídla	určeného	na	zverejňovanie	údajov	v	súlade	so	zákonom	o	športe,	 (b)	
ak	 v	 priebehu	 roka,	 v	 ktorom	 používa	 príspevok,	 prestane	 spĺňať	 podmienky	 spôsobilosti	
prijímateľa	verejných	prostriedkov	podľa	§	66	a	§	67	zákona	o	športe.		
	
11.	 Ak	 prijímateľ	 príspevku	má	 dočasne	 pozastavenú	 spôsobilosť	 prijímateľa	 verejných	
prostriedkov,		 SKGA	 počas	 obdobia	 dočasného	 pozastavenia	 spôsobilosti	 prijímateľa	
verejných	 prostriedkov	 príspevok	 prijímateľovi	 neposkytne.	 Poskytovateľ	 môže	 príspevok	
resp.	 jeho	 zostávajúcu	 časť	 poskytnúť	 prijímateľovi	 až	 po	 jeho	 opätovnom	 nadobudnutí	
spôsobilosti	prijímateľa	verejných	prostriedkov.	
	
12.	 V	prípade,	ak	počas	kalendárneho	roka,	pre	ktorý	bol	zostavený	a	schválený	rozpočet	
SKGA,	 	 dôjde	 k	zmene	 výšky	 príspevku	 od	 poskytovateľa	 podľa	 článku	 I.	 bod	 3.	 tejto	
smernice,	bude	zo	strany	SKGA	primerane	zmenená	aj	výška	príspevku	prijímateľovi.	
	
13.	 Prijímateľ	 je	 povinný	 viesť	 o	 poskytnutom	 príspevku	 účtovnú	 evidenciu	 v	 súlade	
s	osobitným	 predpisom6	 na	 analytických	 účtoch.	 Prijímateľ	 musí	 počas	 piatich	 rokov	
poskytnutia	príspevku	uchovávať	všetky	účtovné	doklady,	súvisiace	s	realizáciou	účelu	podľa	
tejto	smernice.	
	
14.		 Prijímateľ	 je	povinný	vrátiť	nepoužité	alebo	nepotrebné	 finančné	prostriedky	 ihneď	
po	 zistení	 tejto	 skutočnosti	 a	 bez	 vyzvania	 na	 účet	 SKGA.	 Ak	 sa	 kontrolou	 vyúčtovania	
príspevku	preukáže	neoprávnené	použitie	alebo	nečerpanie	časti	príspevku,	prijímateľ	vráti	
finančné	prostriedky	na	účet,	ktorý	mu	oznámi	SKGA.	Prijímateľ	je	povinný	spolu	s	vrátením	
nepoužitých	 alebo	 nepotrebných	 prostriedkov	 zároveň	 zaslať	 SKGA	 avízo	 o	 vrátení	
prostriedkov	s	uvedením	ich	sumy	a	účelu,	z	ktorého	sa	vracajú.	
	 	

Článok	V.	
	
1.	 Prezídium	 SKGA	 je	 oprávnené	 v	 prípade	 potreby	 upraviť	 podrobnosti	 poskytnutia	
príspevku.		
	
2.	 Na	 prijímateľa	 sa	 primerane	 vzťahujú	 povinnosti	 SKGA	 uvedené	 v	zmluve,	 ktorá	 je	
zverejnená	na	webovom	sídle	SKGA.		
	
3.		 Táto	smernica	nadobúda	platnosť	a	účinnosť	dňom	06.09.2018.	
	
V	Bratislave,	dňa	06.09.2018	
	

                                                             
6 zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov 


