


















Príloha č. 1 
k Zmluve o podpore národného športového projektu v roku 2022 

Oprávnené náklady na činnosť, úlohy a povinnosti Prijímateľa, vyplývajúce z Článku 4 
a 5 Zmluvy 

1) Za oprávnené náklady sa považujú výdavky najmä na
a) organizovanie súťaží a zabezpečenie účasti na súťažiach,
b) športovú prípravu, sústredenia, tréningové tábory a prípravné podujatia,
c) nákup športového oblečenia,
d) nákup, prenájom, prepravu, opravu a údržbu náradia a materiálu,
e) funkčné, lekárske a diagnostické vyšetrenia (vrátane testov na ochorenie COVID-19),
f) lekárske zákroky a operácie športovcov, avšak len v odôvodnených prípadoch a len v

súvislosti s vykonávaním športu,
g) pobyt športovca v zariadení určenom na regeneráciu a rehabilitáciu v Slovenskej

republike alebo v zahraničí, v ktorých služby vzhľadom na ich cenu, dostupnosť,
klimatické podmienky a pod. neprevyšujú ceny služieb za obdobné plnenia
poskytované v Slovenskej republike,

h) dopingovú kontrolu,
i) nájomné, prevádzku, opravy a údržbu športovej infraštruktúry, kancelárskych

a skladových priestorov,
j) energie (voda, plyn, elektrická a tepelná energia a pod.),
k) nákup, opravy, údržbu a prenájom technických zariadení,
1) nákup, prevádzku a údržbu softvéru (vrátane licencií) a informačných a komunikačných

technológií,
m) nákup kancelárskych potrieb,
n) prevádzku, prenájom, opravu a údržbu služobných motorových vozidiel,
o) poštové a telekomunikačné služby,
p) poistenia,
q) bankové poplatky,
r) vedenie účtovníctva, personalistiky a miezd,
s) 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 ďalších odborníkov, členov orgánov a
administratívnych zamestnancov (vrátane výdavkov na zabezpečenie zákonných
nárokov vyplývajúcich z ich pracovno-právneho vzťahu),

t) náhradu za stratu času dobrovoľníkov zapísaných v informačnom systéme športu za
každú hodinu vykonávania dobrovoľníckej činnosti v športe najviac vo výške hodinovej
minimálnej mzdy,

u) cestovné náhrady osôb vyslaných na pracovnú cestu do výšky určenej zákonom č.
283/2002 Z. z. o cestovných náhradátch v znení neskorších predpisov,

v) ocenenie a odmeny športovej reprezentácie,
w) audítorské služby a právne služby,
x) vzdelávaciu a publikačnú činnosť a uchovávanie historických materiálov a hodnôt

v športe,
y) organizovanie kongresov, konferencií, seminárov a zasadnutí orgánov a komisií na

území Slovenskej republiky,
z) účasť na kongresoch, konferenciách, seminároch a zasadnutiach orgánov a komisií,
aa) poplatky vyplývajúce z povinného členstva v športových organizáciách.

2) Pri nájme priestorov, kúpe tovaru, úhrade telekomunikačných služieb, úhrade energií a
podobne sú oprávnenými nákladmi len náklady priamo vynaložené na realizáciu športovej
činnosti. Ak Prijímateľ využíva len časť vlastných priestorov alebo prenajatých priestorov, do
prevádzkových nákladov môže zahrnúť len pomernú časť nákladov na energie, nájomné,
opravy, údržbu a podobne súvisiacu so športovou činnosťou.
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