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Dodatok č. 02/2017 
 

k predpisu číslo 2016/VV0617/017 v znení Dodatku č. 01/2016 (2016/VV0923/025): 
 

„Zásady financovania a výpočtu finančného príspevku tenisovým klubom a hráčom STZ  
od tenisovej sezóny 2017“. 

 
 
I. Upravený výpočet výšky  finančného príspevku pre jednotlivé kluby na obdobie 01-10/2017 
(10mes): 
 
Príspevok pre klub na 01-10/2017  = Maximum ( 10/12 x podiel z PUŠ2017 ; 10/12 x výpočet STZ2017 ) 
 
alebo alternatívna definícia s rovnakým výsledkom : 
Príspevok pre klub na 01-10/2017  = 10/12 x podiel z PUŠ2017  + Maximum ((10/12 x výpočet STZ2017  
- 10/12 x podiel z PUŠ2017);0)  
 
kde : 
10/12 x podiel z PUŠ2017 : 15% podiel z príspevku uznanému športu (PUŠ) na rok 2017 zo zdrojov 
Ministerstva školstva pre STZ prepočítaný na 10mesiacov za 01-10/2017 (10/12 z PUŠ2017), rozdelený 
na tenisové kluby alikvótne na základe počtu aktívnych športovcov do 23rokov, ktorí sa za 
predchádzajúcu tenisovú sezónu (2016)  zúčastnili aspoň na 3 súťažiach organizovaných STZ (v zmysle 
ustanovení §69, ods.5 Zákona č.440/2016 Z.z. v znení účinnom po 1.1.2017). Minimálne kritérium : 1 
aktívny športovec.  
 
10/12 x výpočet STZ2017 : alikvótna časť príspevku od STZ, pripadajúca na 10mesiacov za obdobie 01-
10/2017 (10/12 z príspevku na obdobie 11/2016-10/2017), vypočítaná na základe predpisu STZ č. 
2016/VV0617/017 v znení platnom od 17.6.2016. 
 
Celková výška finančného príspevku pre klub na obdobie 01-10/2016 je zaokrúhlená matematicky na 
1 eurocent. 
 
II. Finančný príspevok klubu je splatný na základe podpísanej novej zmluvy (alebo v prípade navýšenia 
príspevku na základe dodatku k už platnej zmluve medzi klubom a STZ) do 14 dní od doručenia 
kompletného vyúčtovania finančného príspevku na STZ. Na finančný príspevok STZ nezasiela 
zálohové platby. Ak klub nepodpíše so STZ do 31.10.2017 zmluvu/dodatok alebo ak nezašle na STZ 
najneskôr do 30.11.2017 vyúčtovanie, nárok klubu na finančný príspevok, resp. na jeho 
nevyúčtovanú časť zaniká. Bližšie podmienky použitia a vyúčtovania príspevku ustanoví zmluva. 
Finančný príspevok sa použije na podporu športu mládeže a športovej prípravy talentovanej mládeže 
v klube a na zabezpečenie tréningového procesu. 
 
III. Na kluby, ktoré podľa pôvodného znenia predpisu na rok 2017 nemali podpísanú žiadnu Zmluvu o 
finančnom príspevku na šport mládeže, sa nevzťahujú „Minimálne požiadavky, kladené na tenisové 
kluby“ (časť A., ods.6, body 1) až 5)). 

 
IV. Tento dodatok schválil VV STZ na svojom zasadnutí dňa 22.9.2017 s okamžitou účinnosťou.  
 


