
Príloha k zmluve č. 

 

 

Usmernenie 

 

sekcie štátnej starostlivosti o šport Ministerstva školstva Slovenskej republiky k použitiu 

bežných transferov, poskytnutých z rozpočtu Ministerstva školstva Slovenskej republiky na 

realizáciu Národného programu rozvoja športu v SR v roku 2010 

 

Prostriedky štátneho rozpočtu, poskytnuté Ministerstvom školstva SR prostredníctvom sekcie 

štátnej starostlivosti o šport na plnenie úloh v oblasti športu v roku 2010 formou bežných transferov, 

môžu byť použité na základe tejto zmluvy o poskytnutí dotácie ako aj všetkých ďalších zmlúv a jej 

dodatkov, uzavretých medzi Ministerstvom školstva SR a prijímateľom dotácie v kalendárnom roku 

2010 (ďalej len „zmluva“), na nasledovné účely: 

 

Použitie podľa podprogramov 

 

Podprogram 02601 - Šport na školách a rekreačný šport 

 

- organizovanie športových súťaží, podujatí a aktivít v oblasti školského športu a rekreačného 

športu, predovšetkým pre deti a mládež, 

- účasť na podujatiach v zahraničí, 

- vzdelávanie pracovníkov v oblasti školského športu a rekreačného športu, 

- značenie a úprava turistických, cyklistických, korčuliarskych, lyžiarskych a pod. chodníkov a 

trás, 

- poplatky medzinárodným organizáciám a účasť na zasadnutiach ich orgánov, 

- činnosť orgánov a odborných komisií, školenia, semináre a porady, 

- vydávanie odborných publikácií, časopisov, informačných bulletinov a podobných materiálov, 

- zabezpečenie činnosti členských organizácií, 

- odmeny na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, živností a 

mandátnych zmlúv rozhodcom, školiteľom, technikom, organizátorom a ďalším pracovníkom, 

- mzdy zamestnancov aparátu (vrátane odvodov) - maximálne vo výške schválenej v zmluve,  

- režijné náklady - maximálne vo výške schválenej v zmluve. 

 

Priemerná prepočítaná výška finančných prostriedkov na mzdové náklady zamestnancov nesmie v 

kalendárnom roku 2010 prekročiť sumu 10 500 Eur, pripadajúcu na 1 plný pracovný úväzok a u 

žiadneho zamestnanca s plným pracovným úväzkom nesmie v kalendárnom roku presiahnuť sumu 

12 000 Eur za kalendárny rok. V prípade jej prekročenia bude musieť byť prevyšujúca čiastka 

uhradená z iných - vlastných finančných zdrojov organizácie, ale v prípade ich nedočerpania bude 

možné nepoužitú sumu použiť do konca r. 2010 na tie úlohy podprogramu, ktoré sú v zmluve uvedené 

v minimálnej sume.  

 

Podprogram 02602 - Štátna športová reprezentácia a rozvoj športových odvetví 

 

- účasť reprezentantov a reprezentačných družstiev všetkých vekových kategórií na významných 

medzinárodných podujatiach v SR a zahraničí - napr. majstrovstvá sveta a Európy, svetové a 

európske poháre, 

- účasť reprezentantov a reprezentačných družstiev všetkých vekových kategórií na ostatných 

medzinárodných podujatiach v SR a zahraničí, 

- zabezpečenie športovej prípravy reprezentantov a reprezentačných družstiev všetkých vekových 

kategórií - tréningový proces, sústredenia, výcvikové tábory, prípravné stretnutia konané v SR a 

zahraničí a pod., 

- pitný režim a doplnky výživy, zdravotné zabezpečenie, funkčné a lekárske vyšetrenia, 

diagnostika, regenerácia a rehabilitácia reprezentantov, 

- športová výstroj a materiálne vybavenie (neinvestičného charakteru),  
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- ocenenie športovcov - len v prípade, že podľa zmluvy sú dotácie schválené aj na tento účel, 

- odmeny na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, živností a 

mandátnych zmlúv trénerom reprezentácie, členom realizačných tímov, rozhodcom, školiteľom, 

technikom, organizátorom a ďalším pracovníkom,  

- mzdy trénerov reprezentácie (vrátane odvodov) - maximálne vo výške schválenej v zmluve, 

- mzdy zamestnancov aparátu (vrátane odvodov) - maximálne vo výške schválenej v zmluve, 

- organizovanie významných medzinárodných športových podujatí a aktivít, 

- organizovanie športových súťaží, podujatí a aktivít pre členov telovýchovných a športových 

občianskych združení a širokú verejnosť, 

- vzdelávanie trénerov, rozhodcov a ďalších odborných pracovníkov, 

- poplatky medzinárodným organizáciám a účasť na zasadnutiach ich orgánov, 

- činnosť orgánov a odborných komisií, školenia, semináre a porady, 

- vydávanie odborných publikácií, časopisov, informačných bulletinov a podobných materiálov, 

- príspevky oddielom a klubom na zabezpečenie ich činnosti, 

- režijné náklady - maximálne vo výške schválenej v zmluve. 

 

V prípade účelovej dotácie na prípravu vybraných športovcov (t. z. aj členov olympijských tímov), 

vyčlenenej v zmluve, môžu byť z dotácie hradené všetky náklady športovcov a nevyhnutného 

realizačného tímu, spojené so zabezpečením komplexnej prípravy športovcov, ako je účasť na 

medzinárodných podujatiach v SR a zahraničí (okrem majstrovstiev sveta a Európy), zabezpečenie 

športovej prípravy (tréningový proces, sústredenia, výcvikové tábory, prípravné stretnutia konané v 

SR a zahraničí), pitný režim a doplnky výživy, zdravotné zabezpečenie, funkčné a lekárske vyšetrenia, 

diagnostika, regenerácia a rehabilitácia, športová výstroj a materiálne vybavenie (neinvestičného 

charakteru), dopingová kontrola a pod. V prípade športovcov so zdravotným postihnutím je možné 

dotáciu použiť aj na účasť na majstrovstvách sveta a Európy. Dotáciu nie je možné použiť na odmeny 

pre členov realizačného tímu. Ak pre zabezpečenie športovej prípravy vybraného športovca je 

potrebný aj „sparingpartner“, je možné hradiť výdavky spojené s jeho činnosťou z dotácie určenej pre 

príslušného vybraného športovca. V takomto prípade je potrebný súhlas osobného a reprezentačného 

trénera vybraného športovca príp. samotného vybraného športovca. Týka sa to len nasledovných 

športov: bedminton, box, džudo, stolný tenis, šerm, taekwon-do, tenis, zápasenie. Dotácia je určená 

výlučne na účely spojené so športovou prípravou vybraného športovca v príslušnom športe, a nie pre 

ďalšie potreby športovca. O použití prostriedkov určených na tieto účely rozhoduje organizácia 

(prijímateľ dotácie) v spolupráci s reprezentačným trénerom, osobným trénerom príp. samotným 

športovcom. Za celkové čerpanie prostriedkov poskytnutých na tieto účely zodpovedá prijímateľ. V 

prípade, ak sa vybraný športovec dlhodobo nezúčastňuje športovej prípravy, je zranený, resp. ukončil 

aktívnu športovú činnosť, organizácia je povinná oznámiť túto skutočnosť bez zbytočného odkladu 

sekcii štátnej starostlivosti o šport Ministerstva školstva SR. 

Pri reprezentačných akciách je povinnosťou členov výpravy - účastníkov reprezentačných akcií 

nosiť na dresoch, športovom oblečení a výstroji oficiálne označenie štátnej príslušnosti SR. Pre toto 

označenie sa môže použiť názov štátu (napr. „Slovenská republika“ alebo v anglickom jazyku 

„Slovakia“) a štátny znak. Na drese a oblečení (spravidla na prednej strane) musí byť umiestnený 

štátny znak a na zadnej strane sa odporúča uviesť názov štátu. Za oficiálne označenie štátnej 

príslušnosti účastníkov reprezentačných akcií je zodpovedný prijímateľ dotácie t. j. príslušná 

organizácia, s ktorou je uzatvorená zmluva o poskytnutí dotácie. Dodržanie označenia štátnej 

príslušnosti účastníkov reprezentačných akcií je záväzné tak pre organizáciu ako aj pre jednotlivých 

účastníkov akcií. Jeho porušenie môže viesť k zastaveniu poskytovania dotácií na účely reprezentácie. 

Označenie sponzorov, partnerov, dodávateľov a pod. na dresoch, športovom oblečení a výstroji nesmie 

byť dominantné v porovnaní s oficiálnym označením štátnej príslušnosti SR. 

Prijímateľ, resp. športovec je povinný spolupracovať s Antidopingovou agentúrou SR a 

predkladať na jej vyžiadanie všetky požadované informácie a údaje. Porušenie týchto zásad môže 

viesť k zastaveniu poskytovania dotácií. 

Priemerná prepočítaná výška finančných prostriedkov na mzdové náklady zamestnancov aparátu a 

trénerov reprezentácie nesmie v kalendárnom roku 2010 prekročiť sumu 10 500 Eur, pripadajúcu na 1 

plný pracovný úväzok a u žiadneho zamestnanca a trénera s plným pracovným úväzkom nesmie v 

kalendárnom roku presiahnuť sumu 12 000 Eur za kalendárny rok. Uvedené prepočty miezd sa pritom 
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vzťahujú osobitne na zamestnancov aparátu a osobitne na trénerov reprezentácie. V prípade 

prekročenia objemu mzdových nákladov bude musieť organizácia uhradiť prevyšujúcu čiastku z iných 

- vlastných finančných zdrojov, ale v prípade ich nedočerpania bude možné nepoužitú čiastku čerpať 

do konca r. 2010 na ostatné úlohy štátnej športovej reprezentácie resp. na úlohy, ktoré sú v zmluve 

uvedené v minimálnej výške. 

 

Podprogram 02603 - Športovo-talentovaná mládež 

 

- zabezpečenie výberu a športovej prípravy talentovanej mládeže v útvaroch talentovanej mládeže 

resp. jednotlivcov - tréningový proces, sústredenia, výcvikové tábory, prípravné stretnutia 

konané v SR a zahraničí, účasť na medzinárodných podujatiach v zahraničí (okrem 

majstrovstiev sveta a Európy) a pod., 

- pitný režim a doplnky výživy, zdravotné zabezpečenie, funkčné a lekárske vyšetrenia, 

diagnostika, regenerácia a rehabilitácia, 

- športová výstroj a materiálne vybavenie (neinvestičného charakteru), 

- vzdelávanie trénerov mládeže príp. ďalších odborných pracovníkov, 

- organizovanie medzinárodných mládežníckych športových podujatí v SR, 

- odmeny na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, živností a 

mandátnych zmlúv trénerom mládeže a príp. ďalším členom realizačných tímov, 

- mzdy trénerov mládeže (vrátane odvodov) - maximálne vo výške schválenej v zmluve. 

 

Priemerná prepočítaná výška finančných prostriedkov na mzdové náklady trénerov mládeže 

nesmie v kalendárnom roku 2010 prekročiť sumu 10 500 Eur, pripadajúcu na 1 plný pracovný úväzok 

a u žiadneho trénera s plným pracovným úväzkom nesmie v kalendárnom roku presiahnuť sumu 12 

000 Eur za kalendárny rok. V prípade jej prekročenia bude musieť byť prevyšujúca čiastka uhradená z 

iných - vlastných finančných zdrojov organizácie, ale v prípade ich nedočerpania bude možné 

nepoužitú čiastku čerpať do konca r. 2010 na činnosť útvarov talentovanej mládeže resp. jednotlivcov, 

ktoré sú v zmluve uvedené v minimálnej sume.  

Upozorňujeme, že dotácia na športovo-talentovanú mládež má byť použitá predovšetkým na 

talentovaných jednotlivcov a na tie útvary talentovanej mládeže, ktoré sú pri výbere a príprave 

talentovaných športovcov dlhodobo úspešné. 

 

Podprogram 02605 - Koordinácia projektov, prierezové činnosti a podpora priamoriadených 

organizácií 

 

- organizovanie medzinárodných športových aktivít v SR a účasť na takýchto aktivitách v 

zahraničí - kongresy, konferencie, odborné semináre a pod., 

- propagácia športu v SR a propagácia slovenského športu v zahraničí, 

- muzeálna činnosť, uchovávanie a propagácia historických materiálov a hodnôt v športe, 

- vzdelávanie trénerov, rozhodcov a ďalších odborných pracovníkov, 

- poplatky medzinárodným organizáciám a účasť na zasadnutiach ich orgánov, 

- činnosť orgánov a odborných komisií, školenia, semináre a porady, 

- vydávanie odborných publikácií, časopisov, informačných bulletinov a podobných materiálov, 

- príspevky členským organizáciám na zabezpečenie ich činnosti, 

- odmeny na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, živností a 

mandátnych zmlúv školiteľom, organizátorom a ďalším pracovníkom, 

- mzdy zamestnancov aparátu (vrátane odvodov) - maximálne vo výške schválenej v zmluve, 

- režijné náklady - maximálne vo výške schválenej v zmluve. 

 

Priemerná prepočítaná výška finančných prostriedkov na mzdové náklady jedného zamestnanca 

nesmie v kalendárnom roku 2010 prekročiť sumu 10 500 Eur, pripadajúcu na 1 plný pracovný úväzok 

a u žiadneho zamestnanca s plným pracovným úväzkom nesmie v kalendárnom roku presiahnuť sumu 

12 000 Eur za kalendárny rok. V prípade jej prekročenia bude musieť byť prevyšujúca čiastka 

uhradená z iných - vlastných finančných zdrojov organizácie, ale v prípade ich nedočerpania bude 
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možné nepoužitú čiastku čerpať konca r. 2010 na ostatné úlohy podprogramu, ktoré sú v zmluve 

uvedené v minimálnej sume.  

 

Spoločné ustanovenia pre všetky podprogramy 

 

Ak sú v zmluve v rámci jednotlivých podprogramov stanovené rôzne účely s príslušnou sumou 

finančných prostriedkov, dodržanie sumy finančných prostriedkov podľa ich účelového určenia je 

záväzné. Zmeny sumy finančných prostriedkov alebo ich účelového určenia v zmluve sa môžu 

vykonať len výnimočne, v odôvodnených prípadoch a so súhlasom ministra školstva. Každá zmena 

zmluvy (vrátane zmien napr. štatutárneho zástupcu, adresy, bankového spojenia) sa môže vykonať len 

dodatkom k zmluve na základe oprávnených požiadaviek organizácie, ktoré budú predložené 

Ministerstvu školstva SR v termíne najneskôr do 30.11.2010. 

Zmeny sumy finančných prostriedkov určených v maximálnej výške na mzdové a na režijné 

náklady môže vykonať organizácia podľa vlastných potrieb v súlade so zmluvou a len v tom zmysle, 

že o zníženú sumu mzdových resp. režijných nákladov sa zvýšia výdavky, určené v minimálnej výške 

na „ostatné úlohy“ resp. ďalšie úlohy organizácie určené v zmluve o poskytnutí dotácie v minimálnej 

výške. V tejto súvislosti upozorňujeme na dôsledné dodržiavanie všetkých podmienok zmluvy, najmä 

účelového určenia dotácie (spolu s prípadnými vyššie uvedenými zmenami resp. s dodatkom k 

zmluve), pretože sú pre organizáciu záväzné a podľa nich sa predloží aj zúčtovanie dotácií za rok 2010 

Ministerstvu školstva SR. 

V rámci všetkých aktivít, uvedených v jednotlivých podprogramoch, ide o nevyhnutné náklady 

spojené najmä s cestovným, ubytovaním, stravným, poistením, účastníckym poplatkom, dopravou, 

nájomným za prenájom športových objektov a zariadení, vybavením športovým materiálom a 

výstrojom, tlmočníckymi a prekladateľskými službami a pod. 

V prípade organizovania podujatí (športových podujatí, kongresov, konferencií, seminárov a pod.) 

ide predovšetkým o výdavky spojené s prenájmom športových a iných objektov, zariadení a techniky, 

technickým zabezpečením, rozhodovaním, zdravotnou a strážnou službou, dopingovou kontrolou, 

nákupom cien pre športovcov, účasťou pozorovateľov, resp. delegátov, poplatkom za organizovanie 

podujatia, tlmočníckymi a prekladateľskými službami a pod. V prípade výdavkov spojených s 

ubytovaním a stravovaním zahraničných účastníkov podujatia, tieto výdavky môžu byť hradené z 

prostriedkov štátneho rozpočtu predovšetkým vtedy, ak to určujú pravidlá danej súťaže alebo 

podujatia, príp. je to zvyklosťou pri takýchto podujatiach (malo by to byť preukázateľné) alebo v 

prípade zabezpečenia reciprocity (vtedy môžu byť hradené výdavky športovcom z tých krajín, kde sa 

slovenskí športovci zúčastňujú na obdobných športových podujatiach, pričom im organizátor hradí 

obdobné výdavky, ako sú uhrádzané týmto účastníkom na Slovensku). V prípade výdavkov spojených 

s dopravou, ubytovaním a stravovaním hostí, pozvaných na podujatie, tieto výdavky môžu byť 

hradené z prostriedkov štátneho rozpočtu predovšetkým vtedy, ak to určujú pravidlá danej súťaže 

alebo podujatia (vtedy by malo byť presne stanovené, kto je hosť a čo mu je organizátor povinný 

zabezpečiť), alebo ak hosť je významná osobnosť alebo osoba s významnou funkciou - prezident 

medzinárodnej organizácie, člen exekutívy a pod. 

Pod režijnými nákladmi sa pre tieto účely rozumejú výdavky spojené s prevádzkou organizácie 

ako je najmä nájomné, energie, voda, komunikácie (poštové a telekomunikačné služby), materiál 

(nákup výpočtovej techniky, kancelárskeho zariadenia a kancelárskych potrieb), oprava a údržba 

(kancelárskych a skladových priestorov a zariadenia, výpočtovej a telekomunikačnej techniky, 

softveru), prevádzka a údržba motorových vozidiel (zákonné a havarijné poistenie, nákup pohonných 

hmôt, diaľničné známky), bankové poplatky (poplatky za prevody, týkajúce sa štátnej športovej 

reprezentácie a športových podujatí nemusia byť považované za režijné náklady), poplatky domácim 

organizáciám (napr. členské), ekonomické (napr. účtovnícke) a právne služby, výdavky súvisiace so 

zamestnancami organizácie (napr. nákup stravných lístkov), výdavky spojené so zasadnutiami 

domácich orgánov a komisií a so služobnými cestami zamestnancov aparátu príp. funkcionárov (napr. 

cestovné, stravné, ubytovanie). Náklady na medzinárodné aktivity nemusia byť považované za režijné 

náklady. 

Dotácie určené na zabezpečenie plnenia úloh jednotlivých podprogramov (02601, 02602, 02603, 

02605) sa môžu použiť len na bežné výdavky, nie je možné ich použiť na kapitálové výdavky 

(investície).  
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Dotácie sa poukazujú podľa jednotlivých podprogramov priebežne počas roku 2010. Ak je v rámci 

príslušných podprogramov presne stanovený účel a suma finančných prostriedkov na jednotlivé úlohy, 

je v kompetencii prijímateľa, aby z priebežne poskytovaných čiastok na podprogramy použil počas 

roka na príslušné účely zmluvne určené čiastky podľa aktuálnej časovej potreby organizácie (pokiaľ v 

avíze k poukázaniu dotácie nie je presne špecifikované jej účelové určenie). 

Ak prijímateľ zistí nepotrebnosť schválených prostriedkov na realizáciu úloh uvedených v zmluve, 

je povinný bez zbytočného odkladu, kedy zistil túto skutočnosť, oznámiť výšku nepotrebných 

prostriedkov (s uvedením schváleného účelu) odboru financovania športu Ministerstva školstva SR a 

bezodkladne ich vrátiť na účet Ministerstva školstva SR uvedený v zmluve. 

Mzdy (vrátane odvodov) sú prostriedky určené na platy zamestnancov (trénerov reprezentácie a 

mládeže a pracovníkov aparátu), ktorí sú v zamestnaneckom pomere s organizáciou - prijímateľom 

dotácie. V prípade miezd trénerov mládeže ide aj o prostriedky, ktoré organizácia - prijímateľ dotácie 

refunduje inej organizácii, ak je s ňou príslušný tréner v pracovnom pomere. Dotácie určené na mzdy 

(vrátane odvodov) nie je možné použiť na odmeny pracovníkov, ktorí vykonávajú prácu na základe 

dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, živností alebo mandátnych zmlúv. Z 

prostriedkov štátneho rozpočtu, určených na mzdy (vrátane odvodov) nie je možné hradiť príplatky, 

náhrady za pracovnú pohotovosť, odmeny, ostatné osobné vyrovnania, doplatky k platu, príspevky do 

doplnkových dôchodkových poisťovní a na starobné dôchodkové sporenie. Zdôrazňujeme, že suma 

finančných prostriedkov na mzdy (vrátane povinných odvodov organizácie) je záväzným 

ukazovateľom a v prípade jeho prekročenia sa rozdiel musí hradiť z vlastných prostriedkov 

organizácie.  

Prijímateľ musí dbať na účelné, hospodárne a efektívne použitie poskytnutých finančných 

prostriedkov a na presné dodržanie všetkých ustanovení zmluvy (napr. na odvod výnosov vrátane 

úrokov, vrátenie nepoužitých prostriedkov, zaslanie avíza, predloženie zúčtovania dotácií a termíny na 

to určené). V prípade odvodov výnosov, vrátenia nepoužitých prostriedkov, zaslania avíz, predloženia 

zúčtovaní a pod. je povinný toto vykonať prijímateľ, s ktorým Ministerstvo školstva SR uzatvorilo 

zmluvu na rok 2010, a nie ďalší - tretí subjekt. To znamená, že v prípade poskytnutia finančných 

prostriedkov ďalšiemu subjektu (ak to umožňujú podmienky uvedené v zmluve alebo jej dodatku napr. 

na činnosť klubu, organizovanie podujatia a pod.), prijímateľ musí zabezpečiť, aby tento tretí subjekt v 

dostatočnom časovom predstihu splnil povinnosti uvedené v zmluve medzi Ministerstvom školstva SR 

a prijímateľom dotácie tak, aby nedošlo k jej porušeniu. Tretí subjekt v žiadnom prípade nevykonáva 

povinnosti, uvedené v zmluve, priamo voči Ministerstvu školstva SR (t. z. neodvádza výnosy a 

nevracia nepoužité prostriedky na účet Ministerstva školstva SR, nezasiela avíza a nepredkladá 

zúčtovanie dotácie Ministerstvu školstva SR), ale všetky tieto úkony vykonáva prostredníctvom 

organizácie, ktorá mu finančné prostriedky priamo poskytla. 

Vzhľadom na pretrvávajúce nedostatky a kontrolné zistenia súvisiace s čerpaním dotácií 

poskytnutých zo štátneho rozpočtu, Ministerstvo školstva SR upozorňuje všetkých prijímateľov 

dotácií na dôsledné preštudovanie a dodržanie príslušných ustanovení zmluvy o poskytnutí dotácie zo 

štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva Slovenskej republiky uzavretej v 

roku 2010. 
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