
SMERNICA SZJ č. F2 

kritéria poskytovania príspevkov SZJ klubom na akcie a činnosť, poplatky 
SZJ 

schválená Generálnym zhromaždením SZJ 10.2.2018 
     
1. Príspevok na technické zabezpečenie MSR     
1.1. Cieľom VV SZJ je organizovanie MSR v okruhovom a kajutovom jachtingu za účasti všetkých 

lodných tried, na ktoré je v rozpočte SZJ určená samostatná rozpočtová položka.     
1.2.  Príspevok na technické zabezpečenie MSR bude stanovený výkonným výborom samostatne na 

základe predloženého projektu a rozpočtu povereného organizátora podujatia.     
1.3. Príspevok usporiadateľovi môže byť poukázaný, buď:     

a) po ukončení MSR a predložení  vyúčtovania, alebo     
b) zálohou pred MSR; záloha bude usporiadateľovi zaslaná po podpísaní dohody a schválení 

Rozpisu pretekov VV vo výške 100% predpokladanej dotácie na číslo účtu, ktoré nahlási na 
sekretariáte SZJ.     

1.4.  Pokiaľ usporiadajúci klub nepredloží na sekretariát SZJ vyúčtovanie (podľa prílohy 1) so správou 
riaditeľa preteku do 30 dní po ukončení MSR dotácia bude krátená za každých 10 dní po termíne 
na predloženie vyúčtovania – 20% z prislúchajúcej čiastky a rozdiel musí vrátiť do 90 dní po 
uskutočnení MSR na účet SZJ. 

1.5 Keď:     
- sa MSR neuskutočnia, usporiadateľ je  povinný vrátiť zálohu po odrátaní nutne vynaložených 

nákladov na prípravu odsúhlasených VV.     
- sa MSR neuskutočnia v predpokladanom rozsahu a výška zálohy bude vyššia  ako podľa 

skutočných  kritérií (podľa 1.1, 1.2,1.3,), usporiadateľ je povinný  vrátiť časť zálohy  
odsúhlasenú VV.     

1.6 Keď usporiadateľ  požadované čiastky nevráti, tieto mu budú odpočítané od iných príspevkov pre          
klub v tom, alebo nasledujúcom roku, alebo budú uplatnené i iné postihy.     

1.7 Na požiadanie je usporiadateľ povinný zaslať všetky originály účtovných nákladov ku kontrole VV.     
1.6. Pri prekročení plánovaných nákladov na technické zabezpečenie z dôvodu mimoriadnej situácie, 

väčšej účasti, usporiadateľ môže požiadať VV o zohľadnenie.     
Príspevok nie je určený na zaistenie cien, občerstvenia, diét pretekárom.     

 
2. Príspevok na zabezpečenie významných pretekov     
2.1 Označenie takýchto pretekov určuje VV na základe požiadavky klubov, ALT, KVO. Na schválené 

preteky bude VV žiadať mimoriadnu dotáciu príslušné organizácie. V prípade, že žiadateľ má 
zabezpečeného sponzora alebo iný finančný prísľub uvedie  sa toto v požiadavke.     

 

3. Príspevok klubom za usporiadané preteky     
3.1 Každému klubu, ktorý zorganizuje preteky zaradené v termínovom kalendári prináleží príspevok  

za usporiadanie pretekov nasledovne:     
a) základný príspevok za usporiadanie pretekov 20 € 
b) príspevok na každú štartujúcu a hodnotenú loď 1,50 € 
c) keď sú preteky súčasťou Slovenského pohára + 20,00 €    

3.2 Príspevok za usporiadané preteky bude klubu zaslaný po predložení vyúčtovania do 20. dňa 
kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom boli preteky 
organizované.  

 

4. Príspevok klubom na činnosť     
4.1 Za celoročnú aktivitu má klub nárok na príspevok na činnosť. Suma prostriedkov podľa 

schváleného rozpočtu je prerozdelená klubom nasledovne 
Základ príspevku na činnosť vo výške 100 EUR pre každý klub, ktorý mal v predchádzajúcom 
roku aspoň jedného aktívneho pretekára.Zvyšok prostriedkov sa rozpočíta pomerne:   
a) za získané log. body                     (60% z rozpočtovanej čiastky)     
b) počet aktívnych pretekárov v aktuálnom roku                 (40% z rozpočtovanej čiastky)     

4.2 Rozúčtovanie príspevku na činnosť pre aktuálny rok je realizované na základe hodnotenia klubu 
v predchádzajúcom kalendárnom roku. 



4.3 Logaritmické body podľa horeuvedeného kritéria a), budú pre účely rozúčtovania príspevku 
korigované násobením koeficientom nasledovne: 

Sekcie lodných tried koeficient 

Okruhový jachting 1 

Námorný a kajutový jachting 0,5 

Rádiom riadené plachetnice 0 

4.4 Príspevok na činnosť bude klubu priebežne zasielaný až do dosiahnutia výšky príspevku na 
činnosť pre daný rok po predložení vyúčtovaní do 20. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho 
po kalendárnom mesiaci, v ktorom boli prostriedky použité. 

 

5. Príspevok za pretekárov do 23 rokov   
5.1 Klub má nárok na pomerný príspevok podľa schváleného rozpočtu za pretekárov do 23 rokov  

podľa počtu pretekárov do 23 rokov, ktorí sa v predchádzajúcom kalendárnom roku zúčastnili 
minimálne 3 súťaží.  

5.2 Príspevok za pretekárov do 23 rokov bude klubu zaslaný po predložení vyúčtovania do 20. dňa 
kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom boli prostriedky použité 
do dosiahnutia výšky príspevku za pretekárov do 23 rokov pre daný rok. 

 
6. Poplatky SZJ   
6.1 Členský príspevok člena SZJ je stanovený nasledovne:   

- pre právnické osoby  200 EUR   
- pre fyzické osoby  100 EUR   

6.2 Za každého pretekára, ktorý v sezóne aspoň raz pretekal, musí byť uhradená pretekárska 
licencia vo výške    

4 EUR – pre kategórie pretekárov muži a ženy, 
2 EUR – pre ostatné kategórie pretekárov.   

6.3 Pretekárske licencie za predchádzajúci rok musia byť uhradené najneskôr do 31.1. 
nasledujúceho roku. Pretekárske licencie za členov právnických osôb uhrádza klub v jednej 
spoločnej platbe.   

 
Prílohy: 
Príloha 1 : Pokyny k použitiu formulárov pre vyúčtovanie 
Príloha 2 : Oprávnené a neoprávnené výdavky 
Príloha 3 : Oprávnené výdavky na účet športu mládeže, talentovaných športovcov, 

reprezentácie a ostatnú športovú činnosť 
Príloha 4 : Náležitosti, ktoré musí obsahovať vyúčtovanie  MSR a významných pretekov 

  



Príloha 1 Pokyny k použitiu formulárov pre vyúčtovanie 
 

Bod 3 Príspevok klubom na organizáciu pretekov 
Vo formulári vyplniť hlavičku – číslo klubu, názov klubu, ČTK, názov pretekov, dátum pretekov. 
Základný príspevok je 20,- Eur na preteky. V kolónke hodnotená loď sa uvádza počet lodí 
zverejnených vo výsledkovej listine (nie počet štartujúcich lodí). V prípade, že ide o preteky 
Slovenského pohára uvádza sa číslo 1. Ak to nie sú preteky Slovenského pohára, uvádza sa 0.  
Všetky tieto informácie sú vložené ako komentár priamo vo formulári. Po zadaní všetkých údajov 
formulár vypočíta nárok na preplatenie. 
V spodnej časti formulára uveďte výdavky spojené s pretekmi. Občerstvenie nie je oprávneným 
výdavkom. 
Prílohou formulára sú kópie dokladov uvedených vo výdavkoch a doklady o úhrade (výdavkový 
pokladničný doklad, výpis z účtu).   
  
Bod 4 Príspevok klubom na činnosť 
Finančné prostriedky sú určené na činnosť klubu – úhrada štartovného, cestovného členom klubu, 
nákup materiálu, náklady spojené s prevádzkou klubu a pod.  
Vo formulári vyplňte jednotlivé kolónky. Uveďte číslo klubu, dátum úhrady predmetného dokladu 
a uhradenú sumu. V popise úhrady uveďte čo najviac údajov (viď vzor). Dodávateľom plnenia je 
konečný užívateľ výhod, t.j. ak člen Vášho klubu kupoval PHM do motorového člna a na výdavkom 
doklade bude meno člena klubu, konečným užívateľom výhod je čerpacia stanica, na ktorej tankoval. 
Prílohou formulára sú kópie dokladov uvedených vo výdavkoch a doklady o úhrade (výdavkový 
pokladničný doklad, výpis z účtu).   
 
Bod 5 Príspevok na pretekárov do 23 rokov 
Finančné prostriedky sú určené na mládež – úhrada štartovného, cestovného pretekárom do 23 rokov, 
nákup materiálu pre mládež, náklady na trénera, ktorý sa venuje mládeži a pod.  
Vo formulári vyplňte jednotlivé kolónky. Uveďte číslo klubu, dátum úhrady predmetného dokladu 
a uhradenú sumu. V popise úhrady uveďte čo najviac údajov (viď vzor). Dodávateľom plnenia je 
konečný užívateľ výhod, t.j. ak člen Vášho klubu kupoval PHM do motorového člna a na výdavkom 
doklade bude meno člena klubu, konečným užívateľom výhod je čerpacia stanica, na ktorej tankoval. 
Prílohou formulára sú kópie dokladov uvedených vo výdavkoch a doklady o úhrade (výdavkový 
pokladničný doklad, výpis z účtu).   
Použite rovnaký formulár ako predchádzajúcom bode – formulár vyúčtovanie kluby. 
  



Príloha č. 2 Oprávnené a neoprávnené výdavky 

(1) Oprávnenými výdavkami na správu a prevádzku sú výdavky na  
a) nájomné, 
b) energie, 
c) poštové a telekomunikačné služby, 
d) nákup výpočtovej techniky neinvestičného charakteru, 
e) nákup kancelárskeho zariadenia a kancelárskych potrieb, 
f) oprava a údržba športových a kancelárskych zariadení, 
g) prenájom skladových priestorov, skladového zariadenia, výpočtovej techniky a 

telekomunikačnej 
techniky, 
h) nákup softvéru a príslušné licencie neinvestičného charakteru, 
i) prevádzka a údržba motorových vozidiel (v tom najmä náklady na povinné zmluvné 

poistenie, havarijné poistenie, pohonné hmoty, diaľničné známky), j) bankové poplatky, 
j) poplatky organizáciám so sídlom na území Slovenskej republiky (najmä členské), 
k) ekonomické a administratívne služby, 
l) právne služby, 
m) mzdy a odvody zamestnancov organizácie, vrátane výdavkov na zabezpečenie 

zákonných nárokov vyplývajúcich z ich pracovno-právneho vzťahu (napr. stravovacie 
poukážky), 

n) výdavky nevyhnutne potrebné na zabezpečenie zasadnutí orgánov a komisií na území 
Slovenskej republiky a na pracovné cesty zamestnancov alebo funkcionárov športovej 
organizácie, najmä cestovné výdavky5, 

o) činnosť orgánov športovej organizácie, 
p) propagáciu športovej činnosti športovej organizácie, 
q) vytvorenie a prevádzku webového sídla športovej organizácie. 

(2) Pri nájme priestorov, kúpe spotrebného tovaru, úhrade telekomunikačných služieb, úhrade 
energií a podobných výdavkoch sú oprávnenými nákladmi len náklady priamo vynaložené 
na realizáciu športových činností. Ak športová organizácia využíva len časť vlastných 
priestorov alebo prenajatých priestorov, do prevádzkových nákladov môže zahrnúť len 
pomernú sumu nákladov na energie a údržbu. 

(3) Oprávnenými výdavkami na zabezpečenie účasti športových reprezentantov a 
realizačných tímov na medzinárodných súťažiach sú výdavky na  
a) cestovné výdavky , 
b) poistenie, 
c) štartovné poplatky. 

(4) Neoprávnenými výdavkami na zabezpečenie účasti športových reprezentantov a 
realizačných tímov na medzinárodných súťažiach a na zabezpečenie športovej prípravy sú 
výdavky v prospech fyzických osôb alebo právnických osôb, ktoré porušili antidopingové 
pravidlá, alebo v prospech tých osôb, ktoré sa na takomto porušení podieľali, ak sa 
sankcie za porušenie antidopingových pravidiel realizujú v čase poskytnutia Prostriedkov 
alebo uvedené osoby porušili tieto opatrenia, rozhodnutia a povinnosti opakovane. 

(5) Oprávnenými výdavkami na zabezpečenie športovej prípravy sú výdavky viazané na 
aktívnych športovcov, ktorí sú občanmi Slovenskej republiky, na ich tréningový proces, 
sústredenia a prípravné súťaže v Slovenskej republike a v zahraničí, a to najmä na  
a) pitný režim, vitamíny a potravinové doplnky výživy, 
b) poistenie liečebných nákladov, 
c) funkčné a lekárske vyšetrenia, 
d) diagnostiku, regeneráciu a rehabilitáciu,  



e) športové náradie, športové náčinie a iné materiálne vybavenie neinvestičného 
charakteru, 

f) 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),  

g) dopingovú kontrolu, 
h) zabezpečenie tréningového partnera, 
i) prepravu športového materiálu a náčinia. 

(6) Oprávnenými výdavkami na organizovanie súťaže a športového podujatia sú najmä 
výdavky na  
a) ubytovanie, 
b) stravu, 
c) dopravu, 
d) prenájom priestorov, zariadení a techniky, 
e) rozhodcov a organizátorov súťaží a podujatí, 
f) zdravotnú službu, strážnu službu a iné služby, 
g) dopingovú kontrolu, 
h) športové náradie, športové náčinie a iné materiálne vybavenie neinvestičného 

charakteru, 
i) účasť pozorovateľov, prípadne delegátov, ak ju pravidlá súťaže vyžadujú, 
j) nákup cien pre športovcov, 
k) poštové služby a telekomunikačné služby, 
l) poistenie podujatia, 
m) poplatok za organizovanie podujatia, 
n) propagáciu podujatia, 
o) tlmočnícke a prekladateľské služby, 
p) technické zabezpečenie. 

(7) Oprávnenými výdavkami na športovú činnosť sú najmä výdavky na 
a) vzdelávanie športových odborníkov, 
b) poplatky medzinárodným organizáciám a účasť na zasadnutiach ich orgánov, 
c) školenia a semináre, 
d) vydávanie odborných periodických publikácií alebo neperiodických publikácií,  
e) dopingovú kontrolu, 
f) športové náradie, športové náčinie a iné materiálne vybavenie neinvestičného 

charakteru,  
g) vykonávanie aktivít, ktoré propagujú šport ako súčasť zdravého životného štýlu a 

zvyšujú jeho úroveň na území Slovenskej republiky (najmä kongresy, konferencie a 
odborné semináre),  

h)  uchovávanie a propagáciu historických materiálov a hodnôt v športe. 
  



Príloha 3 Oprávnené výdavky na účet športu mládeže, talentovaných športovcov, 
reprezentácie a ostatnú športovú činnosť 

 
Čl. II  Oprávnené náklady na účel športu mládeže s jeho príslušnosťou  
 1. Za výdavky na úhradu oprávnených nákladov na účel športu mládeže s príslušnosťou k 
národnému športového zväzu 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  

 
Čl. III  Oprávnené náklady na účel rozvoja talentovaných športovcov  
 1. 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,  
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 podujatí 1 , 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  

  
Čl. IV Oprávnené náklady na účel športovej reprezentácie  
 1. Oprávnené náklady na účel športovej reprezentácie podľa § 29 ods. 2 a 4 Zákona o športe 
sa považujú výdavky, na  

a) zabezpečenie športovej prípravy a účasť športových reprezentantov a 
realizačných tímov vo všetkých vekových kategóriách významných súťažiach podľa § 
3 písm. h) Zákona o športe  
b) Zabezpečenie športovej prípravy športových reprezentantov zahŕňa výdavky na   

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

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 nevyhnutne 

potrebné za zabezpečenie športovej prípravy športového reprezentanta 
neinvestičného charakteru,  

9. spojené s dobrovoľníctvom v športe  
10. osobné náklady trénerov, inštruktorov športu, realizačného tímu vrátane 

výdavkov na zabezpečenie zákonných nárokov vyplývajúcich z ich 
pracovnoprávneho vzťahu alebo zmluvne dohodnuté externé 
zabezpečenie trénerov , inštruktorov športu a realizačného tímu   

11. ocenenie a odmeny športovej reprezentácie,  
12. dopingovú kontrolu,  
13. zabezpečenie tréningového partnera   
14. poplatky za účasť na významných súťažiach   
15. preprava športových zariadení  
16. cestovné náhrady športovcov reprezentantov a realizačného tímu do 

výšky určenej zákonom č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v 
znení neskorších predpisov  

17. pomerné výdavky na organizovanie reprezentačných podujatí 23, 
stretnutí, zápasov podľa počtu zúčastnených športových reprezentantov 
na území Slovenskej republiky  

Čl. V Oprávnené náklady na ostatnú športovú činnosť  
(1) Za oprávnené náklady na ostatnú športovú činnosť sa považujú výdavky :  
  

                                                      
1 § 2 písm. a) zákona č. 1/2014 Z. z. o organizovaní športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov  



a. Na organizovanie súťaží, športových podujatí 23 a súvisiacich aktivít spojené s 
organizovaním súťaží, športových podujatí 23 a súvisiacich aktivít v oblasti športu 
v Slovenskej republike, na  

1. ubytovanie,  
2. stravu,  
3. dopravu,  
4. nájom športovej infraštruktúry  
5. nájom športových zariadení   
6. nájom techniky,  
7. dopingová kontrola  
8. osobné náklady rozhodcov a organizátorov súťaží a podujatí vrátane 

výdavkov na zabezpečenie zákonných nárokov vyplývajúcich z ich 
pracovnoprávneho vzťahu alebo zmluvne dohodnuté externé 
zabezpečenie rozhodcov a organizátorov súťaží a podujatí   

9. nákup vecných cien pre športovcov  
10. poistenie podujatia  
11. poplatok za organizovanie podujatia  
12. propagáciu podujatia okrem výdavkov súvisiacich s na propagáciu 

komerčných partnerov  
13. technické zabezpečenie podujatia  
14. zdravotné zabezpečenie podujatia   
15. strážnu službu  
16. požiarnu službu  
17. vodnú záchrannú službu  
18. spojené s dobrovoľníctvom v športe  
19. na zabezpečenie online prenosu, ak takáto povinnosť je stanovená v 

súťažných predpisoch určených medzinárodnou organizáciou  
20. cestovné náhrady športovcov a športových odborníkov do výšky 

určenej zákonom č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení 
neskorších predpisov  

b. na organizovanie majstrovstiev sveta, majstrovstiev Európy, svetového pohára a 
európskeho pohára a kvalifikácie na ne a organizovanie tradičných športových 
podujatí 23 aspoň celoštátneho významu v Slovenskej republike , výdavky na  

i. ubytovanie,  
ii. stravu,  
iii. dopravu,  
iv. nájom priestorov, zariadení a techniky,  
v. dopingovú kontrolu,  
vi. športové náradie, športové náčinie a iné materiálne vybavenie 

neinvestičného charakteru,  
vii. účasť pozorovateľov, prípadne delegátov, ak ju pravidlá súťaže 

vyžadujú,  
viii. osobné náklady rozhodcov a organizátorov súťaží a podujatí vrátane 

výdavkov na zabezpečenie zákonných nárokov vyplývajúcich z ich 
pracovnoprávneho vzťahu alebo zmluvne dohodnuté externé 
zabezpečenie rozhodcov a organizátorov súťaží a podujatí   

ix. poistenie podujatia  
x. poplatok za organizovanie podujatia  
xi. propagáciu podujatia okrem výdavkov súvisiacich s na propagáciu 

komerčných partnerov  



xii. tlmočnícke a prekladateľské služby  
xiii. technické zabezpečenie  
xiv. zdravotné zabezpečenie podujatia   
xv. strážnu službu  
xvi. požiarnu službu  
xvii. vodnú záchrannú službu  
xviii. spojené s dobrovoľníctvom v športe  
xix. na zabezpečenie online prenosu, ak takáto povinnosť je stanovená v 

súťažných predpisoch určených medzinárodnou organizáciou  
xx. cestovné náhrady športovcov a športových odborníkov do výšky 

určenej zákonom č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení 
neskorších predpisov  

  

c. vzdelávanie športových odborníkov  
d. členské príspevky vyplývajúce z povinného členstva v tuzemskej alebo 

zahraničnej právnickej, osobe zriadenej na účel športovej činnosti v danom športe  

e. poplatky medzinárodným organizáciám a účasť na zasadnutiach ich orgánov,  

f. školenia a semináre športovcov a športových odborníkov,  

g. vydávanie odborných periodických publikácií alebo neperiodických publikácií,   

h. športové náradie, športové náčinie a iné materiálne vybavenie neinvestičného 
charakteru,  

i. opravu a údržbu športového náradia a športového náčinia  
j. vykonávanie aktivít, ktoré propagujú šport ako súčasť zdravého životného štýlu a 

zvyšujú jeho úroveň na území Slovenskej republiky,   
k. kongresy, konferencie a odborné semináre,  
l. uchovávanie a propagácia historických materiálov a hodnôt v športe,  

  
  



Príloha 4 Náležitosti, ktoré musí obsahovať vyúčtovanie  MSR a významných 
pretekov  

 

A. Všeobecné:     
1. predložiť rozpis súťaže, výsledkovú listinu a správu vedúceho akcie.     
2. pri informovaní médií uviesť, že akcia bola finančne podporená z dotácie 

MŠ SR       
3. termíny predloženia vyúčtovania do 20. dňa kalendárneho mesiaca 

nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom boli prostriedky použité.     
4. účtovné doklady musia spĺňať všetky náležitosti zákona o účtovníctve. 

(najmä pozor na výdavkové pokladničné doklady – uvádzať všetky 
požadované údaje)     

     
B. Základné položky k vyúčtovaniu:     
1. Náklady na prenájmy telovýchovných  a iných objektov  zariadení účtovné doklady  

keď prenajímateľ je právnická osoba:    
- objednávka alebo zmluva o prenájme     
- daňový doklad: faktúra a výpis z účtu     
- pri platbe v hotovosti pokladničný doklad ktorý potvrdzuje úhradu za prenájom (jeden z 
podkladov musí obsahovať údaje o výpočte ceny - doba prenájmu, jednotková cena  a 
výslednú cenu)           
 
účtovné doklady  keď prenajímateľ je fyzická osoba (nepodnikateľ), ktorá nemá IČO:        
- dohoda o prenájme , ktorá musí obsahovať: cenu prenájmu, adresu bydliska a rodné               
číslo prenajímateľa.(upozornenie: na prenájom techniky, alebo iného zariadenia nie je            
možné s fyzickou osobou uzatvárať dohodu o vykonaní práce!)  
- výdavkový pokladničný doklad      

                 
2. Náklady na technické zabezpečenie (technická čata (motoráky), úprava trate,  

ozvučenie,      strážna, zdravotná služba, ...)     
  účtovné doklady ak služby poskytuje právnická osoba:     
- objednávka alebo zmluva     
- daňový doklad: faktúra a výpis z účtu       
- pri platbe v hotovosti pokladničný doklad ktorý potvrdzuje úhradu za prenájom  
 
doklady ak služby poskytuje fyzická osoba:     

- dohoda o vykonaní práce, ktorá musí obsahovať :adresu bydliska, rodné číslo, miesto             
narodenia, stav, počet odpracovaných hodín, a výšku odmeny – pozor na povinnosti 
voči            poisťovniam.          

- výplatná listina     
- výdavkový pokladničný doklad     
        
3. Náklady na odmeny rozhodcom  účtovné doklady:     
- dohoda o vykonaní práce, ktorá musí obsahovať: adresu bydliska, rodné číslo, miesto            
narodenia, stav, počet odpracovaných hodín, a výšku odmeny – predpis podľa ktorého            
bola určená odmena     

- výplatná listina     
- výdavkový pokladničný doklad     
        



4. Výnimočne je možno účtovať obdobným spôsobom i náklady na propagáciu (plagát, 
buletín,               

propagačné predmety – nie však ich kúpa, len potlač, 
logo.)       


