Usmernenie pre čerpanie prostriedkov z verejných zdrojov na činnosť mládeže pre kluby
Slovenského lukostreleckého zväzu (SLZ)
V zmysle Zákona o športe (Zákon č. 440/2015 Z. z.) sú kluby poberajúce finančné prostriedky na
činnosť mládeže (všetci aktívni športovci do 23 rokov veku) a dospelých, prijímateľom prostriedkov z
verejných zdrojov. Z tohto dôvodu musí SLZ a kluby pri poskytovaní a vyúčtovaní prostriedkov
postupovať podľa jednej z nasledovných alternatív.

1. Priame poberanie finančných prostriedkov.
V prípade priameho poberania finančných prostriedkov z verejných zdrojov (prevodom z účtu SLZ na
účet klubu ako prijímateľa prostriedkov) je klub povinný na tento účel si zriadiť samostatný bankový
účet a zároveň je povinný priebežne zverejňovať prijatie a spôsob použitia týchto prostriedkov. Na účel
zverejňovania prijatia a spôsob použitia týchto prostriedkov je potrebné spracovať správu o použití vo
forme predpísaného formulára. Klub je povinný informácie o prijatí prostriedkov a o spôsobe použitia
prostriedkov z verejných zdrojov zverejňovať priebežne najneskôr do 20. dňa kalendárneho mesiaca
nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom boli prostriedky prijaté alebo použité. Formulár je
dostupný na webovej stránke SLZ. V prípade priameho poberania finančných prostriedkov je klub
prijímateľom prostriedkov z verejných zdrojov a vzťahujú sa naňho všetky povinnosti vyplývajúceho zo
zákona o športe. č. 440/2015 Z. z. Zákon o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (v znení č.
354/2016 Z. z., 335/2017 Z. z.).
Formulár je potrebné zaslať na slz@archerysvk.sk a zverejniť na webovom sídle klubu.
Kluby si splnia povinnosť priebežného zverejňovania prijatia a spôsobu použitia prostriedkov zo
štátneho rozpočtu aj v prípade, ak majú na tento účel zriadený osobitný bankový účet v zmysle § 65
ods. (7) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, tzv. transparentný účet. To znamená, nie je potrebné zasielať vyúčtovanie mesačne, ale
formulár je potrebné vyplniť a zaslať iba po vyčerpaní všetkých prostriedkov. Klub je povinný zverejniť
na svojom webovom sídle link na transparentný účet a tento link rovnako zaslať na slz@archerysvk.sk.
Vytlačenú a podpísanú verziu finálneho (po vyčerpaní všetkých prostriedkov) vyúčtovania je potrebné
zaslať na korešpondenčnú adresu SLZ.

2. Sprostredkované poberanie finančných prostriedkov
V prípade sprostredkovaného poberania finančných prostriedkov pôsobí ako sprostredkovateľ SLZ.
V takomto prípade





Klub vyžiada od dodávateľa materiálu alebo poskytovateľa služby o vystavenie daňového
dokladu na SLZ
Klub zašle na slz@archerysvk.sk informáciu o takejto faktúre a informácie, o použití tovarov
alebo služieb uvedených na faktúre a žiadosť o preplatenie takéhoto dokladu z prostriedkov
na mládež. V prípade požiadavky na objednávku zo strany SLZ, je potrebné žiadosť
a príslušné podklady k objednávke zaslať pred vystavením faktúry.
SLZ uhradí príslušnú čiastku dodávateľovi



Klub preberie materiál (službu) a potvrdí to podpísaním preberacieho protokolu, ktorý
následne doručí na korešpondenčnú adresu SLZ

SLZ uhradí hradí materiál alebo služby maximálne do výšky schválenej (vypočítanej) čiastky pre daný
klub a rok.

V obidvoch prípadoch je nevyhnutné splniť účel použitia prostriedkov zo štátneho rozpočtu a v súlade
s pravidlami schválenými valným zhromaždením . Takýmto účelom je najmä:











Tréningový proces, sústredenia, výcvikové tábory a súťaže
Pitný režim a doplnky výživy
Poistenie liečebných nákladov
Funkčné vyšetrenia a lekárske vyšetrenia
Diagnostika
Regenerácia a rehabilitácia
Športové náradie a iné materiálne zabezpečenie neinvestičného charakteru
Dopingová kontrola
Preprava športového materiálu a náčinia
Nájom priestorov, zariadení a techniky

Všetky prijaté prostriedky je potrebné vyčerpať v roku, v ktorom boli poskytnuté. Nevyčerpané
prostriedky je potrebné vrátiť späť na účet SLZ do 31.12. roku, v ktorom boli poskytnuté.

