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23.2.2017 

Usmernenie STZ pre tenisové kluby k použitiu a vyúčtovaniu finančných prostriedkov  

za obdobie 01-03/2017 a nasledujúce v zmysle Zmluvy o finančnom príspevku na šport mládeže. 

Kluby, ktoré podpísali Zmluvu so STZ, dostanú v mesiacoch 02, 05 a 08/2017 zálohovú platbu vo výške 1/4 z ročnej 

sumy príspevku za príslušný kalendárny štvrťrok na svoj osobitný bankový účet na príjem verejných prostriedkov. 

Použitie príspevku :   

Od r. 2017 Ministerstvo školstva 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.  

c) organizovanie súťaží a športových podujatí (mládež a dospelí), v tom náklady najmä na (týka sa len zmlúv 
o usporiadaní Majstrovstiev Slovenska a medzinárodných turnajov v SR) 

- ubytovanie,  
- stravu,  
- dopravu,  
- prenájom priestorov, zariadení a techniky,  
- ostatné výdavky nevyhnutne potrebné na zabezpečenie a organizovanie športového podujatia,  
- rozhodcov a organizátorov súťaží a podujatí,  
- zdravotnú službu, strážnu službu a iné služby,  
- dopingovú kontrolu,  
- športové náradie, športové náčinie a iné materiálne vybavenie neinvestičného charakteru,  
- účasť pozorovateľov, prípadne delegátov, ak ju pravidlá súťaže vyžadujú,  
- nákup cien pre športovcov,  
- poštové služby a telekomunikačné služby,  
- poistenie podujatia,  
- poplatok za organizovanie podujatia  
- propagáciu,  
- tlmočnícke a prekladateľské služby,  
- technické zabezpečenie.  

 

Klub môže použiť príspevok od STZ na všetky výdavky, súvisiace s účelom zmluvy (podpora športu mládeže 

a športovej prípravy talentovanej mládeže v tenise), ktoré sú v súlade s vyššie uvedeným zoznamom.  V prípade, že sa 

niektoré náklady používajú jednak na prevádzku klubu (napr. el.energia)  a jednak na športovú činnosť (napr. len 

el.energia súvisiaca s prevádzkou kurtov), je možné do vyúčtovania zahrnúť len časť týkajúcu sa športovej činnosti. 

Náklady musia zároveň vecne a časovo súvisieť s obdobím 01-10/2017 a byť uhradené v období od 1.1.2017 do 

31.10.2017. 

Ak klub nepoužije príspevok za 01-10/2017 (alebo jeho časť) v termíne do 31.10.2017, musí ho vrátiť STZ! 
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Čerpanie peňazí na výdavky z osobitného bankového účtu 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 (klubu) na iný bankový 
účet prijímateľa (klubu), ak prijímateľ (klub) 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. 

Formulár vyúčtovania tvorí prílohu zmluvy a je zverejnený aj na : http://www.stz.sk/soubory/27102016_vyuctfinprisp.xlsm 

Okrem prázdneho formuláru vyúčtovania sú v súbore uvedené na ďalších hárkoch aj vyplnené vzory vyúčtovaní. 

Prílohu vyúčtovania tvoria fotokópie všetkých účtovných dokladov uvedených vo vyúčtovaní, t.j. :  

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

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) 

4. ak je vo vyúčtovaní klubu uvedená suma za prenájom kurtov, ktoré sú vo vlastníctve/správe klubu, prílohu 
vyúčtovania tvorí faktúra klubu za prenájom kurtov, vystavená na STZ .   

Za obdobie po 1.1.2017 sa vyúčtovanie spolufinancovania nevyžaduje. 

Zaslanie vyúčtovania. Vyplnené vyúčtovanie za 01-03/2017 sa zasiela najneskôr do 30.4.2017 : 

1) poštou (osobne) : podpísaný formulár spolu s prílohami na adresu: Slovenský tenisový zväz, ekonomické 

oddelenie, Príkopova 6, 831 03 Bratislava. 

2) elektronicky vo formáte xls, xlsm (nie ako pdf sken) na adresu : vyuctovanie.kluby@stz.sk. Do predmetu 

uveďte číslo zmluvy. 

Je potrebné súčasne zaslať vyúčtovanie oboma spôsobmi. Obdobný postup platí aj pre nasledujúce kalendárne 

štvrťroky. Zálohovú platbu na ďalšie štvrťročné obdobie dostane klub až po doručení správneho vyúčtovania za 

predchádzajúce obdobie. Za posledný mesiac 10/2017 klub nedostáva zálohovú platbu, STZ uhradí príspevok len na 

základe posledného vyúčtovania, ktoré je potrebné zaslať najneskôr do 30.11.2017. Odporúčame klubom nespoliehať 

sa na posledný termín vyúčtovania, keďže STZ ďalej priebežne zverejňuje údaje z vyúčtovaní na svojom webe 

a predtým je potrebné ešte odstrániť prípadné chyby a nezrovnalosti vo vyúčtovaní klubov. 

 

Ďalšie informácie ohľadne zmluvy, osobitného bankového účtu a vyúčtovaní sú uvedené tu : 

http://www.stz.sk/podpora-hracov-a-klubov/najcastejsie-otazky-faq-k-zmluvam-o-financnom-prispevku 

 

Kontaktná osoba: Zuzana Szabóová, zuzana.szaboova@stz.sk, 02 / 331 04 873 

Ing. Ivan Greguška, ivan.greguska@stz.sk, 0903/ 714 918 
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