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Smernica pre zúčtovanie prĺspevkov od Slovenského zväzu vzpierania

Č1.I

(1 ) Slovenský zväz vzpierania (ďalej aj SZV) poskytuje príspevky v nasledovných formách
a) príspevky na CTM - klubom,
b) príspevky pretekárom v ZCTM,
c) prĺspevky z projektu „Phoenix"
d) účelové prĺspevky pre reprezentáciu schválené uznesením VV SZV.

Čl. II
Zúčtovanie príspevku

(1)        Zúčtovaniepríspevku nacTM-klubom
a)             Klub s správnou subjektivitou predkladá zúčtovanie na základe vystavenej fáktúry,

ktorej prílohu tvoria kópie riadne očíslovaných účtovných dokladov preukazuj úcich
výdavky podľa  Čl.  3  ods.  1  tejto  smemice,  ktoré  sú k položkovitým  výdavkom
číselne identifikované a vzostupne zoradené podl'a dátumu ich úhrady.
Klub zasiela vystavenú fáktúru/y spolu s prílohami na Se-SZV najneskôr do  15.11.

prislušného  roka.  Po tomto  dátume  sa nebudú  zúčtovávat' pn'spevky  na  CTM -
klubom.
Ak klub uhradil výdavok prevodom, je potrebné k objednávke a k Íáktúre výdavku
doložiť výpis bankového účtu klubu preukazujúci autorizáciu daného výdavku.
Ak klub príspevkom hradil činnosť trénerov, je potrebné doložiť Pracovnú zmluvy,
Dohodu,  Dohodu  o vykonaní  dobrovol'níckej  činnosti  a pod.,  spolu  s dokladom

preukazujúcim   autorizáciu   výdavku.    (Výpis   z   bankového   účtu klubu   resp.
Výdavko\ý pokladničný doklad klubu)
Výška príspevku na CTM -klubom bude vždy zverejnená najneskôr do 3 . mesiaca

pn'slušného roka na webom sídle SZV.
Výplata    prĺspevku    klubom    bude    prebiehať    podl'a    možnosti    dispozičných
finančných  zdrojo'v  SZV  a potreby  priority  vyplácania  ostatných  neodkladných
výdavkov SZV.

(2)        Zúčtovanie príspevku pretekárom v zcTM
Pretekár  predkladá  zúčtovanie  pn'spevku  na  predpísanom  a  úplne  vypísanom
tlačive, ktoré tvori prílohu č.  1  tejto smemice.

Pn'lohu   zúčtovania   príspevku   pretekára   tvoria   originály   riadne   očĺslovaných
účtovných dokladov preukazujúcich jeho oprávnené výdavky podľa Čl.  3  ods.  2



tejto   smemice,   ktoré   sú  kpoložkovitým   výdavkom   číselne   identifikované   a
vzostupne zoradené podľa dátumu ich úhrady.
Pretekár zasiela zúčtovanie s prílohami na Se-SZV najneskôr do 20. dňa kvartálu,
nasledujúceho  po  kvartály,  v ktorom  mal  právo  čerpat'  príspevok  v ZCTM.  Po
tomto  dátume  sa nebudú vyplácať príspevky  pretekárom  v  ZCTM.  (napr.  za  1.
kvartál do 20. aprĺla príslušného roka).

Výnimku z Čl. 2 ods. 2 písm. c) tvorí príspevok na 4. kvartál, pri ktorom zúčtovanie
s prílohami je potrebné zaslat' na Se-SZV do 30.11. príslušného roka.

Ak  pretekár  uhradil  výdavok  prevodom,  je  potrebné  k objednávke  a fáktúre
výdavku doložiť výpis bankového účtu pretekára preukazujúci autorizáciu daného
výdavku.
Výška   príspevku   v   ZCTM,   bude   vždy   zverejnená   najneskôr   do   20.   dňa
nasledujúceho po uzavretí kvartálu príslušného roka (20. január, april, júl, október.)
Výplata  príspevku  pretekárom   bude   prebiehať  podľa  možnosti   dispozičných
finančných  zdrojov  SZV  a potreby  priority  vyplácania  ostatných  neodkladných
výdavkov SZV.
Ak  Antidopingová  agentúry  SR,  WADA,  ITA  resp.  iná  udelí  pretekárovi  pr`ý
čiemy bod, príspevok mu bude skrátený o 1/2 . Ak mu udelí v sledovanom obdobi'
druhý bod, pretekár nemá nárok na príspevok po dobu 12 mesiacov.

(3)        Zúčtovanie  príspevku  pretekárom  zprojektu  „Phoenix"  a  účelových  pn'spevkov    pre
reprezentáciu schválených uznesením VV SZV:

Pretekár predkladá zúčtovanie príspevku analogicky tak,  ako je uvedené v Čl.  2
ods. 2 tejto smemice.

Osobitný temín zúčtovania môže učiť predseda SZV svojim rozhodnutím, čo sa
týka príspevku z projektu „Phoenix".
V prípade,   Že  bol   schválený  jednorazo`ý  príspevok  klubu,   pri  zúčtovam'  sa

postupuje v zmysle v Čl. 2 ods.  1 tejto smemice.
Osobitný termĺn zúčtovania jednorazového prĺspevku klubom môže učiť svojim
rozhodnutĺm VV SZV prostredníctvom uznesenia.
Ak  Antidopingová  agentúry  SR,  WADA,  ITA  resp.  iná  udelí  pretekárovi  pr`ý
čiemy bod, príspevok mu bude skrátený o 1/2 . Ak mu udelí v sledovanom období
druhý bod, pretekár nemá nárok na príspevok po dobu 12 mesiacov.

(4)        Účtovné  doklady musia mať všetky náležitosti,  ktoré  učuje  zákon č.  431/2002  Z.  z.  o
účtovníctve v znení neskorších predpisov.

(5)        Každý výdavok je potrebné  preukázať účtovnými  dokladmi  tak,  aby z nich bol zrejmý
najmäpredmetadruhvýdavhOehodruh,rozsah,množstvo,dôvod)anazákladeakéhoprávneho
titulu bol uhradený (napr. zmluva, objednávka a pod.), dátum dodania alebo prevzatia predmetu
výdavku, resp. jeho realizácie (dodací list, fáktúra, preberací protokol a pod.) a komu a kedy bol
výdavokuhradený(výpiszúčtu,dokladzregistračnejpokladnice,prĺjmovéapokladničnédoklady
a pod.). Ak bol príspevok schválený na konkrétny účel a konkrétnej  osobe, predmet zúčtovania
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výdavku  musĺ  byť  totožný  s účelom  a zúčtovateľom  je  konkrétna  osoba  alebo  jej  zákomý
zástupca.

(6)        Zistené nedostatky v zúčtovaníje povinný zúčtovatel' odstrániť do 7 dnĺ od vyzvania.

Čl. III
0právnené výdavky:

(1)        PríspevkynacTM-klubom
výdavky na športovú prípravu, sústredenie a tréningové tábory,

účasť na súťažiach,
nákup Športového oblečenia,
nákup,  prenájom,  prepravu,  opravu  a  údržbu  náradia  a  materiálu,  ktoré  bude

používat' klub,
pitný režim, vitamíny a potravinové doplnky výživy,
fimkčné, lekárske a diagnostické vyšetrenia (vrátane testov na ochorenie COVID-
19)'

regeneráciu a rehabilitáciu,
mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania a odmeny vyplácané na
základe  dohôd  o  prácach  vykonávaných  mimo  pracovného  pomeru  trénerov  a
inštruktorov   športu,   športových  a  ďalšĺch  odbomíkov,   maximálne  však  30   %

z prĺspevku.

náhradu za stratu času dobrovoľníkov zapísaných v informačnom systéme Športu
za každú hodinu vykonávania dobrovoľníckej  čimosti v  športe najviac vo výške
hodinovej minimálnej mzdy, maximálne však 30 % z príspevku.

(2)        PríspevkynazcTM
výdavkynašportovúprípravuastravuvreštauračnýchzariadeniach,
účasť na súťažiach,
nákup Športového oblečenia,

nákup,  prenájom,  prepravu,  opravu  a  údržbu  náradia  a  materiálu,  ktoré  bude

pouŽívat' výhradne pretekár,
pitný režim, vitamĺny a potravinové doplnky výživy,
fimkčné, lekárske a diagnostické vyšetrenia (vrátane testov na ochorenie COVID-
19),

regeneráciu a rehabilitáciu,
dopingovú kontrolu,

prenáj om športovej infraštruktúry,

poistenie.

(3)        Oprávnené   výdavky   príspevku. zprojektu   „Phoenix"   a   účelového      prispevku   pre
reprezentáciuschválenéhouznesenímWSZVsúvzmysleČl.3ods.2tejtosmemice,toneplatí,
ak je účel daný rozhodnutím predsedu SZV resp. W SZV.
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Čl. IV
Záverečné ustanovenia

(1)        Táto smemica nadobúda platnosť a účimosť schválením vv szv dňa l6.07.202l.

(2)        Zmeny a doplnky k tejto smemici schvaľuje vv szv. Ich účimosť stanoví tak, aby s nimi
boli včas oboznámené všetky oddiely, kluby a orgány SZV, ktorých sa jeho obsah týka.

(3)        Výklad smemice vykonáva predseda szv.

(4)        Účirmosť zmien a doplnkov sa nesmie stanoviť spätne.

(5)        Schválená  Smemica  musí  byť  podpĺsaná  Predsedom   SZV   akaždá  strana  musí  byť
opečiatkovaná pečat'ou SZV.

(6)        Tlačové a gramatické chyby sa odstraňujú bezodkladne.

(7)        Smemica pre zúčtovanie prĺspevkov od slovenského zväzu vzpierania bola schválená dňa
16.07.2021  na Výkonnom výbore SZV konanom v Bobrove.

F,...:,.)i.,,t.
Ing. Tomáš Chovanec

predseda SZV
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SLOVENSKÝ ZVÄZ VZPIERANIA
Junácka  6,  832  80  Bratislava

VYÚČTOVANIE

Vyúčtovateľ : Doklad  R

Názov  akcie  : čĺs.  akcie

P.č.
Vyp latené                  Upravené

MD DAL
I azov  po oz  y

EUR učtáreň

Preddav

Úhrnom

ok poskytnutý dňa: EUR:

k výplate  : EUR:

k  vráteniu  : EUR:

Poslat' na  účet č.

Dátum  a  podpís  zodp.  pracovníka

pečiatka  zväzu

Vyúčtovanie  preskúmané a  upravené

Poznámky  učtárne

Podpĺsy  účt.  pracovníkov

Zúčtované

Strana  denníka

podpis  vyúčtovateľa


