
Slovenský zväz vodného lyžovania a wakeboardingu 

Smernica o poskytovaní účelových prostriedkov na reprezentáciu 

 

Článok I. 

Všeobecné ustanovenia 

 

1. Táto smernica o poskytovaní účelových prostriedkov na reprezentáciu   Slovenského 
zväzu vodného lyžovania   a wakeboardingu ( ďalej smernica ), je schválená 
Zhromaždením delegátov  ( ďalej ZD) v zmysle Hospodárskej smernice Slovenského 
zväzu vodného lyžovania a wakeboardingu ( ďalej SZVW). 

2. Táto smernica bola vypracovaná v súlade so stanovami SZVW a v súlade so: 
a. zákonom o športe č.440/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov. 
b. zákonom č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách 
c. zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov 
d. zákonom č. 406/2011 Z.z. o Zákon o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov, 
e. hospodárskymi smernicami SZVW. 

3. SZVW prerozdeľuje finančné prostriedky na reprezentáciu SR minimálne v sume 
určenej na základe zmluvy o poskytnutí príspevku uznanému športu platnej pre daný 
rok, uzatvorenej medzi Ministerstvom školstva, vedy výskumu a športu SR a SZVW. 

4. Smernica určuje spôsob poskytovania finančných prostriedkov na: 
a. zabezpečenie športovej prípravy a účasť športových reprezentantov 

a realizačných tímov vo všetkých vekových kategóriách na významných 
súťažiach podľa §3 písm. h) Zákona o športe, 

b. zabezpečenie športovej prípravy športových reprezentantov. 
5. Účastníkmi akcií organizovaných alebo financovaných SZVW sa rozumejú nasledovné 

osoby: 
a. športovec, ktorý získal štatút športového reprezentanta SR 
b. členovia realizačného tímu a iné osoby nominované SZVW, ktoré sú súčasťou 

športovej reprezentácie. 
6. Prideľovanie finančných prostriedkov na jednotlivé akcie vychádza zo spoločných 

kritérií pre všetky sekcie- člny, vleky wakeboard. 
7. Rozdelenie účelových prostriedkov určených na reprezentáciu schvaľuje P SZVW. 

 

Článok II. 

Kritériá pre prideľovanie finančných prostriedkov na významné súťaže 

 

1. Nominovaným účastníkom podľa čl.I bodu 5 môže byť hradené: 

a. Štartovné : na každého nominovaného športovca v plnej výške podľa propozícií  

b. Diéty: na každého nominovaného športovca  vo výške platného opatrenia 

Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR pri tuzemských cestách 

a platného opatrenia Ministerstva financií SR pri zahraničných pracovných 

cestách – maximálne na počet dní uvedených podľa propozícií jednotlivých 



pretekov. 

c. Ubytovanie: vo výške maximálne 30 € na osobu a noc- maximálne na počet dní 

uvedených podľa propozícií jednotlivých pretekov. 

d. Oficiálny tréning : podľa propozícií. 

e. Cestovné náklady: diaľničné poplatky a náhrada pri použití vlastného osobného 

motorového vozidla1 0,183 €/km.  

f. Letenky: použitie leteckej prepravy musí byť vopred odsúhlasená P SZVW. 

V zmysle hospodárneho vynakladania finančných prostriedkov, 

g. Poistenie: účastníci sú povinný si uzavrieť cestovné poistenie liečebných 

nákladov a úrazové poistenie, športovci, poistenie batožiny a poistenie 

zodpovednosti za škody. 

2. Navýšenie počtu km bude možné len v prípade, že ubytovanie je v inom mieste ako je 

miesto konania pretekov, čo však musí jednoznačne vyplývať z predložených dokladov. 

Vtedy sa pripočíta dvojnásobok vzdialeností medzi ubytovaním a miestom závodu 

násobený počtom dní. 

3. Pri účasti viac ako troch pretekárov je možné financovať ďalšie auto. 

4. Predsedovia jednotlivých sekcií podľa vyššie uvedených kritérií pripravia záväzné 

finančné rozpočty bezprostredne po obdržaní propozícií vrcholných pretekov a 

predložia ich P-SZVW na schválenie. Tlačivo na kalkuláciu nákladov si vyžiada na 

sekretariáte zväzu, alebo na internetovej stránke. 

5. Osoba poverená P-SZVW vedením   výpravy   športovcov ( vedúci výpravy)   na   

športové podujatie obdrží finančné prostriedky na zabezpečenie akcie na základe 

kalkulácie podľa čl.II  bodu  1, ktorú kontroluje sekretariát zväzu a schvaľuje P- SZVW 

formou: 

a.  zálohy a následne doplatku po predložení vyúčtovania výjazdu, 

b.  refundácie po celkovom vyúčtovaní výjazdu. 

6. Za zabezpečenie dopravy a jej spôsobu pre všetkých nominovaných účastníkov je 

zodpovedný vedúci výpravy. 

7. Nominovaný účastník nemá nárok na finančný príspevok na dopravu ak neakceptuje 

ponúknutú formu dopravy. 

8. Preplatenie jednotlivých náhrad nie je právne nárokovateľné a podlieha rozpočtu 
a finančným možnostiam SZVW. 

 

Článok III. 

Finančné prostriedky na  

zabezpečenie športovej prípravy reprezentantov 

 

 

P-SZVW  môže vo svojom rozpočte vyčleniť sumu na účel športovej reprezentácie na 

zabezpečenie športovej prípravy reprezentantov na základe aktuálnych potrieb v danom 

roku, ktorá zahŕňa výdavky na: 

● tréningový proces, sústredenia, výcvikové tábory  a prípravné stretnutia 

športových reprezentantov, 

● nájomné a prevádzku športovej infraštruktúry, 

● pitný režim a doplnky výživy, 
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● zdravotné poistenie, 

● funkčné vyšetrenia a lekárske vyšetrenia, 

● diagnostiku, 

● regeneráciu a rehabilitáciu, 

● športové oblečenie, náradie a iné materiálne vybavenie nevyhnutne 

potrebné na zabezpečenie športovej prípravy reprezentanta, 

● dobrovoľníctvo v športe, 

● osobné náklady trénerov, inštruktorov, realizačného tímu vrátane výdavkov 

na zabezpečenie zákonných nárokov vyplývajúcich z ich pracovno-právneho 

vzťahu alebo zmluvne dohodnuté externé zabezpečenie trénerov, 

inštruktorov športu a realizačného tímu 

● ocenenie a odmeny športovej reprezentácie, 

● dopingovú kontrolu, 

● poplatky za účasť na významných súťažiach, 

● prepravu športového náradia a materiálu, 

● výdavky na organizovanie reprezentačných podujatí a stretnutí na území 

Slovenskej republiky.  

Účel využitia finančných prostriedkov na zabezpečenie športovej prípravy reprezentácie 

navrhujú zástupcovia jednotlivých sekcií  spolu s trénersko-metodickou komisiou.  

 

Článok IV. 

Vyúčtovanie finančných prostriedkov 

1. Vedúci výpravy je zodpovedný za vyúčtovanie a predloženie dokladov podľa platných 
predpisov čl.II bod 2, najneskôr do 30 dní od ukončenia výjazdu.  

2. Vyúčtovanie výjazdu musí obsahovať doklady podľa  
3. V opodstatnených prípadoch môže vedúci výpravy žiadať o navýšenie krytia nákladov 

ak je to nevyhnutné z dôvodu vopred neočakávaných okolností. Túto žiadosť schvaľuje 
P SZVW. 

4. Výnimky z uvedených zásad musia byť dopredu odsúhlasené P-SZVW a uvedené ako 

uznesenia v zápisnici P-SZVW 

 

Článok V. 

Záverečné ustanovenie 

1. Túto smernicu schválilo ZD SZVW na svojom zasadnutí dňa 27.4.2019 svojim 
uznesením. 

2. Je platná pre všetkých členov SZVW a nadobúda účinnosť a právoplatnosť dňom 
schválenia. K danému dňu končí platnosť doterajšej smernice, ktorá upravovala 
náležitosti uvedené v tejto smernici. 

3. Tento dokument je možné meniť alebo dodatkovať  iba schválením ZD SZVW 

 

 

 



 


