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Najčastejšie otázky a odpovede (FAQ) k Zmluvám o finančnom príspevku pre jednotlivcov  
na obdobie 1.11.2016-31.10.2017. 

 

I. Podpora hráčov. 

 

Prečo sú v jednotlivých ročníkových rebríčkoch hráčov aj mladší hráči? 

Ročný finančný príspevok vo výške 2 až 5 tis. € sa vypláca pre najlepších hráčov v jednotlivých ročníkoch podľa 
poradia v celoštátnom rebríčku za rok 2016. Pre hráčov vo veku 19 a 20 rokov sa príspevok vyplatí hráčom podľa 
umiestnenia na dvojhrovom rebríčku ATP a WTA, pokiaľ sú na týchto rebríčkoch do 1000.miesta. Až na ďalších 
miestach budú hráči, zaradení podľa celoštátneho rebríčka. Maximálny možný počet podporených hráčov je 148 
a maximálna teoretická celková výška príspevku je 456.000 €.  Veľa hráčov sa nachádza vo viac ako jednom 
ročníkovom rebríčku. V tomto prípade sa u hráča berie najlepšie umiestnenie v kategórii, za ktorú má nárok na 
najvyšší finančný príspevok.  Poradie a počet ocenených hráčov sa už potom neposúva na hráčov, umiestnených na 
nižších priečkach v ročníkovom rebríčku. Pri takto redukovanom počte hráčov bude na obdobie od 1.11.2016 do 
31.10.2017 podporených 101 hráčov v celkovom objeme finančných príspevkov 298.000 € ročne.  Príklad: Ak hráč 
narodený v r. 2001 predbehne hráčov narodených v r.1998 v ich ročníkovom rebríčku 1998, patrí mu ocenenie 
podľa rebríčka 1998, ak skončil medzi prvými ôsmimi v tomto rebríčku. Hráči narodení v r.1998, umiestnení v 
takomto upravenom rebríčku na 9.tom a ďalších miestach už nemajú nárok na finančný  príspevok, keďže ich 
predbehli mladší hráči. 

 

II. Osobitný bankový účet na príjem verejných prostriedkov 

 

Aký je dôvod zriadenia osobitného účtu ? 

STZ uhrádza klubom a hráčom verejné prostriedky zo zdrojov Ministerstva školstva. Každý prijímateľ verejných 
prostriedkov musí mať spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov v zmysle §66 Zákona o športe. Jednou 
z podmienok spôsobilosti prijímateľa je u každej fyzickej a právnickej osoby aj zriadenie osobitného bankového 
účtu na príjem verejných prostriedkov. 

 

Môžeme používať osobitný bankový účet aj na iné príjmy ? 

Nie, osobitný bankový účet je možné použiť  len na príjem verejných prostriedkov od STZ (prípadne inej 
organizácie, ktorá poskytuje verejné prostriedky (obec, VÚC, Ministerstvo a pod.)  Pozor, nejde o účet, na ktorý sú 
zasielané sponzorské príspevky. Nie je potrebné, aby bol tento účet vedený vo forme transparentného účtu, 
postačuje klasický bežný bankový účet.  

 

Moje dieťa dostalo podporu a nemá 18 rokov. Môže byť osobitný účet zriadený na meno rodiča?  

Pokiaľ nemá športovec 18rokov, môže ísť aj o účet vedený na meno jeho zákonného zástupcu (rodiča). 

 

Musí mať hráč osobitný účet, aj keď peniaze idú cez klub? 

V prípade písomného súhlasu športovca (resp. jeho zákonného zástupcu) a klubu, ktorého je členom, môže byť 
individuálny finančný príspevok pre športovca vyplatený priamo príslušnému klubu, so zachovaním účelu použitia 
finančného príspevku na zabezpečenie športovej prípravy, tréningovej činnosti a účasti športovca na tenisových 
turnajoch. Takýto písomný súhlas bude vyjadrený podpisom dodatku k Zmluve (strana 5 a 6). Klub preberá priamo 
všetky práva a povinnosti športovca podľa Čl. VI. Zmluvy (osobitný bankový účet klubu, príjem, použitie 
a vyúčtovanie finančného príspevku) a športovec už nemá v tomto prípade povinnosť mať zriadený osobitný 
bankový účet pre príjem verejných prostriedkov. 

 

III. Oprávnené výdavky 
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Aké typy výdavkov nie je možné hradiť z osobitného účtu ? 

Z osobitného účtu nie je možné hradiť a do vyúčtovania nie je možné zahrnúť výdavky hradené priamo STZ (napr. 
poplatky za individuálnu a kolektívnu registráciu, poplatky za podujatia v termínovej listiny, prestupy, hosťovania 
a pod). Potom by STZ musel  uviesť vo vyúčtovaní pre Min.školstva sám seba, co nie je prípustné.  V zmluve s 
hráčmi a klubmi to priamo nie je uvedené, je to len ako poznámka v komentároch vo formulári vyúčtovania. Tieto 
poplatky je možné hradiť iba v prípade, že sú hradené regionálnemu tenisovému zväzu. Zároveň nie je možné 
hradiť bankové poplatky, na sumu bankových poplatkov si môže prijímateľ previesť určenú čiastku na osobitný 
účet.  

 

Aké typy výdavkov je možné hradiť z osobitného účtu ? 

Zmluva o finančnom príspevku pre športovca : Finančné prostriedky je možné použiť na zabezpečenie športovej 
prípravy a tréningovej činnosti športovca a na účasť na tenisových turnajoch na obdobie 1.11.2016 – 31.10.2017, 
uhradené po 1.1.2017.  

Ministerstvo školstva od r. 2017 upravilo zmluvne so športovými zväzmi rozsah oprávnených výdavkov, ktoré je 

možné použiť z príspevku uznanému športu. Týka sa to aj poskytnutia a použitia príspevku športovým klubom. Ide 

to tieto výdavky : 

B. Náklady na športovú činnosť  
    Výdavky na športovú činnosť sú najmä  
a) zabezpečenie a účasť športových reprezentantov a realizačných tímov na medzinárodných súťažiach,  
b) zabezpečenie športovej prípravy športových reprezentantov, talentovaných športovcov - občanov Slovenskej 
republiky a aktívnych športovcov - občanov Slovenskej republiky, v tom náklady najmä na  

- tréningový proces, sústredenia, výcvikové tábory a prípravné stretnutia,  
- pitný režim  
- poistenie liečebných nákladov,  
- funkčné a lekárske vyšetrenia,  
- diagnostiku,  
- regeneráciu a rehabilitáciu,  
- športové náradie, športové náčinie a iné materiálne vybavenie neinvestičného charakteru,  
- 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),  
- dopingovú kontrolu,  
- zabezpečenie tréningového partnera,  
- preprava športového materiálu a náčinia.  

 

Akým spôsobom je možné hradiť výdavky z osobitného účtu? 

Čerpať peniaze na výdavky je možné len vo forme :  

1. prevodu z osobitného bankového účtu na účet dodávateľa,  

2. výberom v hotovosti pri neskoršej hotovostnej úhrade výdavku,  

3. alebo aj prevodom finančných prostriedkov z osobitného bankového účtu prijímateľa na iný bankový účet 
prijímateľa, ak prijímateľ pred poukázaním príspevku na osobitný bankový účet uhrádzal z vlastných 
finančných prostriedkov výdavky, na ktoré sa vzťahuje finančný príspevok podľa tejto zmluvy, najviac však 
do výšky určenej v tejto zmluve a takto použitých vlastných finančných prostriedkov. 

 

Výdavky, ktoré môžeme dať do vyúčtovania,  sme vopred hradili z vlastných prostriedkov. Akým spôsobom si tieto 
výdavky preplatíme z verejných prostriedkov, ktoré sme dostali neskôr? 

Výdavky si po tom, ako dostanete verejné prostriedky, prevediete v rovnakej výške, v akej ste ich minuli, ale max. 
do výšky poskytnutého príspevku, z osobitného účtu na svoj vlastný bežný bankový účet. 
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Môžu sa do vyúčtovania zahrnúť výdavky na registračné poplatky, poplatky za turnaje, prestupy a hosťovania, 
hradené STZ? 

Nie, do vyúčtovania príspevku STZ nemôžu hráči ani kluby  zahrnúť poplatky hradené STZ (reg.poplatky, licencie, 
poplatky za turnaje a pod.) Potom by STZ musel  uviesť vo vyúčtovaní pre Min.školstva sám seba, co nie je 
prípustné.  V zmluve s hráčmi a klubmi to priamo nie je uvedené, je to len ako poznámka v komentároch vo 
formulári vyúčtovania. Tieto poplatky je možné hradiť iba v prípade, že sú hradené regionálnemu tenisovému 
zväzu. 

 

Aké prílohy dávame do vyúčtovania? 

Prílohu vyúčtovania tvoria originály všetkých účtovných dokladov uvedených vo vyúčtovaní, tj. :  

1. faktúra, spolu s príslušnou objednávkou (alebo zmluvou) a dokladom potvrdzujúcim jej úhradu 
(pokladničný doklad alebo bankový výpis),  

2. výdavkový pokladničný doklad + doklad o úhrade z registračnej pokladne 

3. dohoda o vykonaní práce, prac.zmluva resp. iná zmluva spolu s dokladom potvrdzujúcim  úhradu odmeny 
netto (výdavkový pokl.doklad alebo bank.výpis) + doklad (bankový výpis) o úhrade dane zo záv.činnosti, 
resp. poistného na soc. a zdrav.poistenie (pokiaľ sú zahrnuté do vyúčtovania) 

 

Prečo sa oproti minulosti zmenil vzor vyúčtovania? 

Štruktúra vzoru vyúčtovania za klub/ za hráča pre STZ je rovnaká, ako je štruktúra vzoru vyúčtovania STZ pre 
Ministerstvo. Preto sa vyúčtovanie zasiela okrem písomnej podoby aj v elektronickej podobe na adresu uvedenú vo 
vyúčtovaní. Údaje z klubového a hráčskeho vyúčtovania budú po kontrole jednoduchým spôsobom prekopírované 
do vyúčtovania pre Ministerstvo, čím sa ušetrí čas, pracnosť a chybovosť  pri ručnom prepisovaní údajov. Vzor 
vyúčtovania tvorí prílohu Zmluvy.  Pre úplné využitie funkcií súboru je nutné povoliť pri jeho otvorení používanie 
makier v MS Excel.  

 

Aké údaje máme uviesť v jednotlivých bunkách vyúčtovania? 

Príjemca vypĺňa ružovo podfarbené bunky. Podržaním myši nad niektorými bunkami zošitu vyúčtovania (označené 
v pravom hornom rohu červeným trojuholníkom) sa objaví komentár, ktorý obsahuje bližšie vysvetlenie obsahu 
položiek. Príklady vyplnených vyúčtovaní sú uvedené v ďalších hárkoch vyúčtovania. 

 

Prečo je za obdobie podpory u hráča od 1.11.2016 do 31.1.2017 možné vyúčtovať len výdavky hradené po 
1.1.2017? 

STZ uhrádza príspevky v roku 2017 zo zdrojov  z Min.školstva na rok 2017, t.j. ktoré musia byť uhradené zo strany 
STZ aj zo strany príjemcov verejných prostriedkov po 1.1.2017. Za obdobie 1.11.2016-31.1.2017 je možné vo 
vyúčtovaní uviesť len doklady, ktoré boli fyzicky uhradené po 1.1.2017. (Napr. pokladničné doklady cez ERP - len 
uhradené po 1.1.2017; došlé faktúry, týkajúce sa mesiacov 11,12/2016, vystavené v období 1.11.2016-31.1.2017, 
uhradené po 1.1.2017). 

Príklad pre vyúčtovanie hráča za 11/2016 – 01/2017: 
1) Doklady za 11,12/2016, uhradené v hotovosti alebo prevodom do 31.12.2016 – nie je možné uviesť vo 

vyúčtovaní. 
2) Doklady za 11,12/2016, uhradené v hotovosti alebo prevodom po 1.1.2017 – je ožné uviesť vo vyúčtovaní. 
3) Doklady za 01/2017, uhradené v hotovosti alebo prevodom po 1.1.2017 – je možné uviesť vo vyúčtovaní. 
 

Čo sa stane, keď nevyčerpám všetky príjmy za jedno trojmesačné obdobie do výšky ¼ príspevku od STZ? Je možné 
peniaze presunúť do ďalšieho obdobia? 

Áno, peniaze je možné počas platnosti zmluvy a počas kalendárneho roka presunúť do ďalšieho obdobia. Napr. 
športovec má zmluvu na 2000€ v období 11/2016 – 10/2017. Za 11/2016-01/2017 má športovec iba výdavky za 
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300€, ktoré vyúčtuje. V nasledujúcom 3 mesačnom období za 02-04/2017 môže športovec vyúčtovať výdavky za 
700€ (200€ z minulého obdobia a 500€ z tohto obdobia). Ak v niektorom období vyúčtuje viac, môže si rozdiel 
navyše uplatniť v nasledujúcom období. Vždy ale iba počas platnosti zmluvy a v jednom kalendárnom roku.  

 

Aký je posledný dátum pre zaslania vyúčtovania? 

Posledný dátum pre zaslanie vyúčtovania je 30.11.2017. V prípade, že príjemca (športovec) nezašle do 30.11.2017 
vyúčtovanie na STZ, jeho nárok na nevyúčtovanú časť príspevku zaniká. 

 

Doklady s akým dátumom je možné uviesť do vyúčtovania ? 

Do vyúčtovania je možné zaradiť doklady,  ktoré sa vecne a časovo týkajú príslušného obdobia a ktoré boli 
uhradené do dňa zaslania vyúčtovania na STZ.  Do vyúčtovania príspevku športovca  v období od 1.1.2017 do 
31.10.2017 je možné uviesť doklady, ktoré vecne a časovo súvisia s obdobím vyúčtovania a boli uhradené pred 
odoslaním vyúčtovania (ale stále v kalendárnom roku 2017). 

 

Musím posielať vyúčtovania, aj keď máme zriadený transparetný účet? 

Áno, aj keď je osobitný bankový účet vedený vo forme transparentného účtu, nezbavuje to príjemcu povinnosti 
zasielať vyúčtovania finančných prostriedkov na STZ. 

 

Zverejnené : 12.12.2016, posledná aktualizácia : 23.2.2017. 

 

 

Spracoval : Ing. Ivan Greguška, ivan.greguska@stz.sk 
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