
Príloha k zmluve č.                   /2010/SŠSŠ 

 

 

Usmernenie 

 

sekcie štátnej starostlivosti o šport Ministerstva školstva Slovenskej republiky k použitiu 

bežných transferov, poskytnutých z rozpočtu Ministerstva školstva Slovenskej republiky na 

zabezpečenie činnosti centier olympijskej prípravy v roku 2010 

 

Prostriedky štátneho rozpočtu - beţné transfery (ďalej len „dotácie“), poskytnuté Ministerstvom 

školstva SR prostredníctvom sekcie štátnej starostlivosti o šport na zabezpečenie činnosti centier 

olympijskej prípravy (ďalej len „COP“ ), môţu byť pouţité v zmysle zmluvy, uzatvorenej medzi 

Ministerstvom školstva SR a príslušným prijímateľom dotácie, na nevyhnutné výdavky spojené so 

zabezpečením športovej prípravy športovcov zaradených do COP, čím sa rozumie predovšetkým 

zabezpečenie tréningového procesu, sústredení, výcvikových táborov, prípravných stretnutí, súťaţí a 

účasti na športových podujatiach (okrem účasti na reprezentačných akciách národného športového 

zväzu a majstrovstvách sveta a Európy), nákup športového materiálu, výstroja a zariadení 

(neinvestičného charakteru), zabezpečenie lekárskych prehliadok, diagnostiky, regenerácie, testovania, 

a pod.  

 

Dotácia poskytnutá na zabezpečenie činnosti COP sa môţe čerpať v súlade s metodickým 

pokynom Ministerstva školstva SR č. 17/2009-R z 20. októbra 2009 k organizácii a činnosti centier 

olympijskej prípravy na nasledovné účely: 

 

- mzdy zamestnancov (vrátane odvodov) - vedúceho COP, trénerov, športových a 

administratívnych pracovníkov maximálne v sume schválenej v zmluve o poskytnutí dotácie, 

- odmeny za práce vykonávané na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného 

pomeru, 

- výdavky za činnosti trénerov, športových a administratívnych pracovníkov vykonávané mimo 

pracovno-právnych vzťahov (ţivnosti, zmluvy a pod.), 

- ubytovanie (internátneho typu), stravovanie (internátneho typu) a doprava športovcov,  

- nájomné za prenájom športovísk a iných zariadení, 

- nevyhnutné vybavenie športovým materiálom, výstrojom a oblečením (neinvestičného 

charakteru), 

- prevádzka a údrţba motorových vozidiel zakúpených pre účely COP (vrátane zákonného a 

havarijného poistenia a nákupu pohonných hmôt a diaľničných známok), 

- údrţba a oprava športového náradia a výstroja a ich príprava na tréningový proces a súťaţe, 

- zdravotné zabezpečenie športovcov, diagnostika, funkčné, lekárske a psychologické 

vyšetrenia, pitný reţim a doplnky výţivy, regenerácia a rehabilitácia, 

- výdavky podľa zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov 

(napr. pri účasti na sústredeniach a súťaţiach). 

 

Výdavky na ubytovanie, stravovanie a dopravu športovcov zaradených do COP, ktorí sú ţiakmi 

príslušnej školy s COP, je moţné uhradiť z dotácie len v súlade s čl. 2 ods.7 cit. metodického pokynu 

Ministerstva školstva SR k organizácii a činnosti centier olympijskej prípravy. 

V rámci financovania účasti na sústredeniach, výcvikových táboroch, prípravných stretnutiach, 

súťaţiach a podujatiach ide o nevyhnutné výdavky spojené najmä s dopravou, ubytovaním, 

stravovaním, poistením, účastníckym poplatkom a nájomným za prenájom športových objektov a 

zariadení.  

Mzdy (vrátane príslušných odvodov) sú prostriedky určené na platy zamestnancov, ktorí sú v 

zamestnaneckom pomere so školou s COP. Dotácie určené na mzdy (vrátane odvodov) nie je moţné 

pouţiť na odmeny pracovníkov, ktorí vykonávajú prácu na základe dohôd o prácach vykonávaných 

mimo pracovného pomeru.  

Na zaraďovanie zamestnancov do platových tried a ich odmeňovanie sa vzťahujú predpisy 

platné pre zamestnancov škôl a školských zariadení. 



 

 

 

2 

Výška finančných prostriedkov určených na mzdové náklady vedúceho COP, trénerov, 

športových a administratívnych pracovníkov nesmie v kalendárnom roku 2010 prekročiť priemernú 

sumu 835 Eur mesačne, pripadajúcu na 1 plný pracovný úväzok. Suma finančných prostriedkov, 

určená v zmluve o poskytnutí dotácie na mzdy (vrátane povinných odvodov organizácie), je záväzným 

ukazovateľom a v prípade jej prekročenia bude musieť príslušná organizácia uhradiť prevyšujúcu 

sumu z iných - vlastných finančných zdrojov. V prípade ich nedočerpania je moţné nepouţitú sumu 

vyčerpať na ďalšie vyššie uvedené výdavky spojené so zabezpečením činnosti COP.  

Dotácie na činnosť COP sa budú poukazovať priebeţne v roku 2010 na účet prijímateľa 

uvedený v zmluve o poskytnutí dotácie. 

Zmeny sumy finančných prostriedkov alebo ich účelového určenia v zmluve (mimo záväzných 

limitov) sa môţu vykonať len výnimočne, v odôvodnených prípadoch a so súhlasom ministra školstva. 

Kaţdá zmena zmluvy (vrátane zmien napr. štatutárneho zástupcu, adresy, bankového spojenia) sa 

môţe vykonať len dodatkom k zmluve na základe oprávnených poţiadaviek prijímateľa dotácie, ktoré 

budú predloţené Ministerstvu školstva SR v termíne najneskôr do 31.11.2010. 

Zmeny sumy finančných prostriedkov určených v maximálnej výške na jednotlivé účely môţe 

vykonať prijímateľ dotácie vo svojej pôsobnosti podľa potrieb COP a v súlade so zmluvou len v tom 

zmysle, ţe o zníţenú sumu konkrétneho účelu sa zvýšia ďalšie výdavky na COP, určené v zmluve o 

poskytnutí dotácie v minimálnej výške.  

Ak prijímateľ dotácie (resp. škola s COP) zistí nepotrebnosť schválených prostriedkov na 

výdavky spojené so zabezpečením činnosti COP, je povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť 

Ministerstvu školstva SR a vrátiť nepotrebnú sumu prostriedkov na účet Ministerstva školstva SR 

uvedený v zmluve o poskytnutí dotácie. 

Ministerstvo školstva SR zároveň upozorňuje prijímateľov dotácie na povinnosť odviesť k 10. 

januáru 2011 na účet MŠ SR č. 7000063812/8180 VS 10, vedený v Štátnej pokladnici, výnosy z 

prostriedkov štátneho rozpočtu. Z výnosov je moţné odpočítať daň z úrokov a poplatok za vedenie 

účtu. Nie je moţné odpočítať poplatky za bankové operácie a ostatné bankové sluţby - napr. poplatok 

za zaslanie výpisu z účtu. V príkaze na prevod finančných prostriedkov je potrebné uviesť v správe pre 

prijímateľa, či ide o výnosy z prostriedkov štátneho rozpočtu alebo o vrátenie nevyčerpaných 

prostriedkov. V oboch prípadoch, tak pri vrátení nepouţitých prostriedkov ako aj pri poukázaní 

výnosov z prostriedkov štátneho rozpočtu na účet MŠ SR, je bezpodmienečne nutné zaslať sekcii 

štátnej starostlivosti o šport - odboru financovania športu MŠ SR avízo k poukázaniu prostriedkov t. j. 

list, v ktorom sa uvedie, o aké prostriedky ide (výnosy alebo vratky), v akej výške a v prípade 

nepouţitých prostriedkov z akého účelu sa vracajú. Ţiadne finančné prostriedky sa však neposielajú 

poštovou poukáţkou! 

V prípade odvodov výnosov, vrátenia nepouţitých prostriedkov, zaslania avíz, predloţenia 

zúčtovaní a pod. je povinný toto vykonať prijímateľ (priamy príjemca dotácie), s ktorým Ministerstvo 

školstva SR uzavrelo zmluvu na rok 2010, a nie tretí subjekt (konečný príjemca dotácie - škola s 

COP). V prípade čerpania dotácie na činnosť COP je však prijímateľ dotácie povinný zabezpečiť, aby 

aj príslušná škola s COP plnila povinnosti, vyplývajúce zo zmluvy uzatvorenej medzi Ministerstvom 

školstva SR a prijímateľom dotácie. Škola s COP (okrem školy s COP, ktorá je priamym príjemcom 

dotácie) však v ţiadnom prípade nevykonáva povinnosti priamo voči Ministerstvu školstva SR (t. z. 

neodvádza výnosy a nevracia nepouţité prostriedky štátneho rozpočtu na účty Ministerstva školstva 

SR, nezasiela avíza a nepredkladá zúčtovanie dotácie Ministerstvu školstva SR), ale prostredníctvom 

príslušného prijímateľa dotácie.  

Za dodrţanie podmienok zmluvy voči Ministerstvu školstva SR je zodpovedný prijímateľ, s 

ktorým Ministerstvo školstva SR uzatvorilo zmluvu o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu 

prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva Slovenskej republiky, ako aj konečný príjemca 

dotácie - škola s COP.  

 Prostriedky štátneho rozpočtu, ktoré sa nepouţijú do 31. decembra 2010 (ak podmienky v 

zmluve, resp. jej dodatku neurčujú iný termín ich pouţitia), je prijímateľ dotácie povinný bezodkladne 

vrátiť po tomto termíne Ministerstvu školstva SR (bez osobitného vyzvania Ministerstvom školstva 

SR) na účet č. 7000063900/8180 VS 10, vedený v Štátnej pokladnici pre MŠ SR.  

V súvislosti so zabezpečením činnosti COP a pouţitia poskytnutej dotácie Ministerstvo školstva 

SR upozorňuje prijímateľov dotácií na dôsledné dodrţiavanie všetkých ustanovení a podmienok 

zmluvy o poskytnutí dotácie, najmä účelového určenia dotácie (spolu s prípadnými zmenami, 
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schválenými a vykonanými dodatkom k zmluve resp. v súlade s vyššie uvedenými povolenými 

zmenami), pretoţe sú pre prijímateľov dotácie záväzné a podľa nich sa bude musieť predloţiť aj 

zúčtovanie poskytnutej dotácie za rok 2010 Ministerstvu školstva SR. K zúčtovaniu dotácie zašle 

Ministerstvo školstva SR v dostatočnom časovom predstihu osobitné usmernenie. 

Ministerstvo školstva SR súčasne upozorňuje príjemcov dotácie na skutočnosť, ţe toto 

usmernenie je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o poskytnutí dotácie a je pre všetkých prijímateľov 

dotácie záväzné. 

 

 

 

 

 

 

Pavol Macko 

generálny riaditeľ 

sekcie štátnej starostlivosti o šport 


