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Čl.1 História zmien 
 

Verzia Dátum Spracovateľ Menené/doplnené 
články 

Popis zmeny 

1. 30.03.2019 Ján Sáňka Nová metodika Nová metodika 
2. 01.03.2020 Ján Sáňka Čl. 3 ods.12, 17 

Čl. 4 ods. 2, 3 
Čl. 5 ods. 2, 3, 5, 9 
 
Čl. 7 ods. 1, 6 
Čl. 9 ods. 1, 2, 4, 5, 6, 
7, 9, 14 
Čl. 10 ods. 5 
Čl. 11 ods. 2 písm. b) 
Príloha č.1 
Príloha č.3 

Doplnenie 
suma, § 69 ods. 4 
§ 69 ods. 4, doplnenie, 
odstránenie 
rok, nový odsek 
doplnenie, odstránenie, 
prečíslovanie 
nový odsek (povinnosť) 
doplnenie 
čestné prehlásenie, bod č.2 
nová zmluva na r.2020 

3. 12.3.2021 Ján Sáňka Čl. 3 ods. 13 a 15 
Čl. 4 ods. 2, 3, 4 
 
Čl. 5 ods. 2 písm. d) 
Čl. 5 ods. 7 
Čl. 7 ods. 1 a 7 
Čl. 8 ods. 1 a 3 
Čl. 9 
Čl. 12 príloha č.1 a 3 

zmena (súvis s COVID-19) 
doplnenia (krízová situácia 
súvisiaca s COVID-19) 
nové 
zmena 
zmena (súvis aj s COVID-19) 
zmena 
zmena 
zmena a nová „Zmluva“ 

 

Čl.2 Predmet metodického usmernenia 
 
1) Predmetom metodického usmernenia je popis rozdelenia príspevku uznanému športu športovým 

klubom s aktívnou mládežou. 
 

Čl.3 Základné pojmy a skratky 
 
1) Zákon č. 440/2015 Z.z. o športe (ďalej aj „ZoŠ“). 
2) Slovenský šachový zväz (ďalej aj „SŠZ“). 
3) Výkonný výbor SŠZ (ďalej aj „VV SŠZ“). 
4) Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej aj „Ministerstvo“). 
5) Zmluva o poskytnutí príspevku uznanému športu (ďalej aj „Zmluva“) - zmluva medzi SŠZ 

a Ministerstvom (príloha č.3). 
6) Príspevok uznanému športu (ďalej aj „Príspevok“) - finančný príspevok na športovú činnosť 

poskytnutý SŠZ na základe Zmluvy pre príslušný kalendárny rok. 
7) Žiadosť športového klubu (ďalej aj „Žiadosť“) - žiadosť o úhradu výdavkov oprávnených nákladov 

súvisiacich so zabezpečením športovej prípravy aktívnej mládeže s príslušnosťou ku športovému 
klubu uvedenú v prílohe č.1 tohto metodického usmernenia. 

8) Vyúčtovanie oprávnených nákladov športového klubu – zoznam vyúčtovania oprávnených 
nákladov uvedený v prílohe č.2 tohto metodického usmernenia. 

9) Účel Príspevku (ďalej aj „Účel) - použitie Príspevku na účel športu mládeže s jeho členskou 
príslušnosťou. 



Slovenský šachový zväz, Bernolákovo námestie 811/25, 940 02 Nové Zámky, www.chess.sk 
 

Metodické usmernenie - Rozdelenie príspevku uznanému športu športovým klubom s aktívnou mládežou 
 
    Strana 4 z 9 

10) Rozdelenie Príspevku športovým klubom s Aktívnou mládežou - rozdelenie percentuálnej časti z 
Príspevku športovým klubom s člensky príslušnou Aktívnou mládežou najmenej v rozsahu, aký 
stanovuje Zmluva pre príslušný kalendárny rok, pokiaľ VV SŠZ nerozhodne o väčšom rozsahu 
rozdelenia percentuálnej časti Príspevku na tento Účel.  

11) Rok rozdelenia Príspevku – rok, v ktorom sa Príspevok rozdeľuje Klubom s Aktívnou mládežou. 
12) Športový klub (ďalej aj „Klub“) - športová organizácia s právnou subjektivitou, ktorá vytvára vhodné 

podmienky pre vykonávanie športu, organizovanie súťaží a na prípravu a účasť jednotlivcov alebo 
družstiev v súťaži. Je evidovaná v registri právnických osôb v športe, v športovom odvetví šachu v 
Relevantnom období a v Roku rozdelenia Príspevku. Má zriadený samostatný bankový účet na 
príjem verejných prostriedkov a má spôsobilosť prijímať verejné prostriedky v zmysle § 66 a § 67 
ZoŠ.  

13) Aktívna mládež - športovec (ďalej aj „Hráč“), ktorý v Roku rozdeľovania Príspevku dosiahol najviac 
23 rokov veku. Je evidovaný v registri fyzických osôb v športe, v športovom odvetví šachu 
v Relevantnom období, a ktorý sa v zmysle čl.7 ods. 7 zúčastnil najmenej na troch súťažiach 
organizovaných v rámci SŠZ. 

14) Relevantné obdobie - obdobie od 1. januára do 31. decembra roku predchádzajúcemu Roku 
rozdelenia Príspevku. 

15) Súťaž - organizované vykonávanie športu vo forme šachového turnaja alebo inej súťaže 
jednotlivcov a družstiev v súlade s pravidlami SŠZ na území Slovenskej republiky, ktorých výsledok 
bol zaznamenaný na webových stránkach www.chess-results.com, a ktorých cieľom je dosiahnutie 
športového výsledku alebo porovnanie športového výkonu. Súťaž sa musí uskutočniť v r.2019, 
resp. musí začať v r.2019 a skončiť sa najneskôr do 30.apríla r.2020. Spracovanie súťaže musí 
byť vykonané programom Swiss manager s licenciami patriacimi SŠZ. Usporiadateľ súťaže je 
povinný použiť v programe Swiss manager aktuálne údaje o hráčoch platné v deň začiatku súťaže 
vrátane FIDE ID. V prípade, ak usporiadateľ manuálne upravuje štartovnú listinu v programe Swiss 
manager, vystavuje sa riziku chyby, resp. zadaniu neúplných údajov, ktoré môžu spôsobiť 
nezapočítanie súťaže pre daného športovca.  

16) Účtovný doklad - preukázateľný účtovný záznam, ktorý musí obsahovať: 
a) slovné a číselné označenie účtovného dokladu, 
b) obsah účtovného prípadu vrátane účastníkov, 
c) peňažnú sumu alebo údaj o cene za mernú jednotku a vyjadrenie množstva, 
d) dátum vyhotovenia účtovného dokladu, 
e) dátum uskutočnenia účtovného prípadu, ak nie je zhodný s dátumom vyhotovenia, 
f) podpisový záznam osoby (§ 32 ods. 3 Zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení 

neskorších predpisov) zodpovednej za účtovný prípad v účtovnej jednotke a podpisový záznam 
osoby zodpovednej za jeho zaúčtovanie Tento doklad je vystavený športovému klubu 
dodávateľom plnenia s výnimkou čl. 5 ods. 3 písm. a) tohto metodického usmernenia. 

17) E-mailová komunikácia s Klubmi – generálny sekretár alebo Kontrolór SŠZ komunikuje s Klubom 
prostredníctvom e-mailu, ktorý je pre príslušný Klub zadaný v matrike SŠZ zverejnenej na 
webovom sídle SŠZ. Zodpovednosť za aktuálnu správnosť príslušnej e-mailovej adresy Klubu vo 
zverejnenej matrike SŠZ prináleží Klubu, ktorý na tento účel jeho úpravu oznamuje generálnemu 
sekretárovi, po čom generálny sekretár bezprostredne zabezpečí jeho aktualizáciu. V prípade, že 
Klub na e-mailovej adrese uvedenej v matrike SŠZ nedostane od generálneho sekretára žiaden 
e-mail súvisiaci s týmto metodickým usmernením najneskôr do 31. mája Roku rozdelenia 
Príspevku, je povinný sa na generálneho sekretára SŠZ obrátiť bezprostredne sám 
prostredníctvom svojho zástupcu pre zabezpečenie nárokov Klubu plynúcich z tohto metodického 
usmernenia. 

 

Čl.4 Poskytnutie, Účel a výška Príspevku 
 
1) SŠZ poskytne Príspevok športovým klubom v Roku rozdelenia Príspevku bezhotovostne na 

samostatný bankový účet pre príjem verejných prostriedkov vedený v banke na území Slovenskej 
republiky patriaci Klubu. 

http://www.chess-results.com/
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2) SŠZ je povinný rozdeliť Príspevok určený Zmluvou tak, že najmenej 15 % výšky Príspevku použije 
na Účel športu mládeže s jeho príslušnosťou, a to pomerne medzi Kluby podľa počtu Aktívnej 
mládeže, ktorá je k danému Klubu člensky príslušná. Pre rok 2021 je SŠZ povinný rozdeliť 
najmenej sumu 33 733 €. 

3) V zmysle čl.4 ods. 2 zmluvy s Ministerstvom: „Ak v roku 2021 bude krízová situácia trvať viac ako 
30 dní, odsek 1 sa v súlade s § 101a ods. 5 nepoužije. V takom prípade je Prijímateľ povinný 
postupovať podľa § 101a ods. 6 Zákona o športe tak, že výdavky na správu a prevádzku nesmú 
prekročiť 20 % z Príspevku.“ 
Nakoľko krízová situácia trvá viac ako 30 dní, z uvedeného vyplýva, že povinnosť v zmysle ods. 
2 tohto článku sa neuplatňuje. 

4) VV SŠZ určí, v zmysle ods. 3 tohto článku výšku Príspevku na rozdelenie Klubom s Aktívnou 
mládežou pre rok 2021 po schválení najvyšším orgánom SŠZ. 

 

Čl.5 Podmienky použitia Príspevku 
 
1) Príspevok je Klub povinný použiť na športovú činnosť. 
2) Za výdavky na oprávnené náklady sa považujú v zmysle § 69 ods. 4 písm. a) ZoŠ a čl.5 Zmluvy: 

a) úhrady oprávnených nákladov špecifikované v ods.7 tohto článku, 
b) výdavky preukázateľne viazané na daný Účel a zároveň nevyhnutne potrebné na jeho 

uskutočnenie, 
c) výdavky hospodárne vynaložené na daný Účel v správnom čase, vo vhodnom množstve, kvalite 

a za najlepšiu cenu, 
d) výdavky vynaložené na príslušný Účel, ktoré boli preukázateľne uhradené v čase, kedy ešte 

nebol reálny predpoklad zrušenia súťaží vrátane prípravy na tieto súťaže, plánovaných na 
obdobie použitia Príspevku, a to aj v prípade, ak boli súťaže vrátane prípravy na tieto súťaže 
kvôli opatreniam v súvislosti s ochorením COVID-19 zrušené a Prijímateľovi sa nepodarilo 
zabezpečiť stornovanie alebo vrátenie výdavkov v plnej výške. 

3) Za oprávnené použitie Príspevku sa považuje prevod finančných prostriedkov z bankového účtu 
Klubu  za účelom úhrady oprávnených nákladov Účelu na účet dodávateľa tovaru alebo služby 
alebo na účet SŠZ, ktorý následne sprostredkovane a bezodplatne uskutoční úhradu konečnému 
dodávateľovi tovaru alebo služieb, a to najmä v prípade účasti Hráča na medzinárodnej športovej 
súťaži. 

4) Za oprávnené použitie Príspevku sa považuje aj hotovostná operácia Klubu vykonaná 
v nevyhnutnom a odôvodnenom rozsahu, ak nebolo možné postupovať podľa predchádzajúceho 
odseku. 

5) Dodávateľom tovaru alebo služieb na účely oprávneného použitia Príspevku nemôže byť: 
a) SŠZ, 
b) samotný Klub, 
c) subjekt, ktorého člen štatutárneho orgánu alebo člen výkonného orgánu je členom štatutárneho 

orgánu alebo výkonného orgánu Klubu alebo jeho člena. 
6) Princípy vynaloženia oprávnených nákladov sú: 

a) Hospodárnosť - minimalizácia výdavkov pri rešpektovaní účelu. 
b) Účelnosť - priama väzba na účel a nevyhnutnosť pre účel použitia. 
c) Efektívnosť - maximalizácia pomerov medzi vstupmi a výstupmi účelu. 

7) Úhrada oprávnených nákladov: 
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) regeneráciu a rehabilitáciu, 
g) dopingovú kontrolu, 
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h) nájomné, prevádzku, opravy a údržbu športovej infraštruktúry, kancelárskych a skladových 
priestorov, 

i) 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 (vrátane výdavkov na zabezpečenie zákonných nárokov 
vyplývajúcich z ich pracovno-právneho vzťahu), 

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

8) Účtovné doklady musia spĺňať tieto kritériá: 
a) musia byť zaevidované v účtovníctve Klubu, 
b) na faktúrach musí byť ako odberateľ uverejnený Klub ako právnická osoba, 
c) je potrebné doložiť aj doklad o úhrade, 
d) v prípade účtovných dokladov platených v hotovosti (blok z pokladne, cestovný príkaz) musí 

byť aj vyplnený očíslovaný výdavkový pokladničný doklad. Cestovný príkaz musí byť vyplnený 
v zmysle zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách. V prípade použitia motorového 
vozidla je potrebné priložiť aj fotokópiu technického preukazu a dokladu o nákupe pohonných 
látok, na základe ktorých sú vypočítané cestovné náhrady (musia byť správne číselne 
vyjadrené). 

 

Čl.6 Obdobie použitia Príspevku 
 
1) Za oprávnené použitie Príspevku sa považuje len ten výdavok, ktorý je uhradený v období od 

1.januára do 31.decembra Roku rozdelenia Príspevku. 
2) Oprávnené náklady sú uhradené Klubu výlučne v priebehu Roku rozdelenia Príspevku. 
3) Účtovný doklad, ktorý sa refunduje, musí byť vystavený v Roku rozdelenia Príspevku. 
 

Čl.7 Kritéria výberu a určenia počtu Aktívnej mládeže pre Kluby 
 
1) V Roku rozdelenia Príspevku má Hráč rok narodenia XXXX a mladší, kde rok XXXX vypočítame 

ako rozdiel Roku rozdelenia Príspevku a hodnoty 23. (Na príklade pre r. 2021 to znamená: 2021 - 
23 = 1998, čiže „Rok narodenia 1998 a mladší“). 

2) Hráč má pridelené FIDE ID najneskôr v deň začatia súťaže a toto FIDE ID je uvedené v turnajovej 
zostave súťaže zverejnenej na www.chess-results.com.  

3) Hráč má zaplatený členský príspevok SŠZ za relevantné obdobie. 
4) Hráč má v matrike SŠZ uvedenú adresu trvalého bydliska a rodné číslo. 
5) Hráč je registrovaný v matrike SŠZ s členskou príslušnosťou v Klube s právnou subjektivitou. Ak 

Klub nemá IČO uvedené v matrike SŠZ, je považovaný za Klub bez právnej subjektivity. 
6) Hráč je registrovaný v Klube, ktorý má zriadený samostatný bankový účet na príjem verejných 

prostriedkov a môže čerpať príspevok uznanému športu. 
7) Hráč sa zúčastnil najmenej na troch súťažiach (nie troch partiách v rámci jednej súťaže), ktoré sa 

začali v r.2019. Pri súťažiach, ktoré začali v r.2019 a skončili v r.2020 sa účasť Hráča na súťaži 
posudzuje do r.2019 (dokonca aj keď hráč odohrá všetky partie iba v r.2020). Súťaže musia byť 
organizované na území SR v pôsobnosti SŠZ. Pre ich zaradenie do výpočtu rozdelenia Príspevku 
je potrebné, aby výsledky súťaží boli zverejnené na stránke www.chess-results.com s licenciami 
programu Swiss manager patriacim SŠZ. 

 

Čl.8 Výpočet rozdelenia Príspevku 
 
1) Generálny sekretár (ďalej aj „sekretár“) SŠZ zistí z výstupov webových stránok www.chess-

results.com celkový počet športovcov Aktívnej mládeže v SŠZ v r.2019. 

http://www.chess-results.com/
http://www.chess-results.com/
http://www.chess-results.com/
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2) Generálny sekretár SŠZ priradí počet športovcov Aktívnej mládeže k jednotlivým Klubom. 
Príslušnosť hráča k danému Klubu sa posudzuje na základe údajov matriky SŠZ k 30.aprílu Roku 
rozdelenia Príspevku. 

3) Generálny sekretár SŠZ vypočíta sumu príspevku na jedného športovca ako podiel sumy, ktorú 
určil  VV SŠZ na rozdelenie Klubom s Aktívnou mládežou v zmysle čl.4 ods. 4 a počtu športovcov 
Aktívnej mládeže SŠZ. 

4) Generálny sekretár SŠZ vypočíta sumu príspevku pre daný Klub ako súčin sumy príspevku na 
jedného športovca a počtu športovcov Aktívnej mládeže v danom Klube. 

 

Čl.9 Zasielania informácií, dokladov a zmlúv 
 
1) Generálny sekretár SŠZ e-mailom zašle zástupcom Klubov zoznam priradených športovcov 

aktívnej mládeže k jednotlivým Klubom na kontrolu do 15. mája Roku rozdelenia Príspevku 
v zmysle čl.8 ods. 2. 

2) Zástupcovia Klubov e-mailom zašlú sekretariátu SŠZ pripomienky k zoznamu a taktiež žiadosť 
o úhradu výdavkov oprávnených nákladov (príloha č.1) do 15. júna Roku rozdelenia Príspevku. 
V prípade nezaslania pripomienok, zoznam je považovaný za odsúhlasený. Za oprávnené 
pripomienky budú považované tie, ktoré jednoznačne poukážu na to, že športovec spĺňa, resp. 
nespĺňa všetky podmienky v zmysle čl. 7. 

3) Generálny sekretár SŠZ e-mailom zašle zástupcom Klubov, v prípade oprávnených pripomienok, 
nový zoznam priradených športovcov aktívnej mládeže k jednotlivým Klubom do 30. júna Roku 
rozdelenia Príspevku. 

4) Generálny sekretár SŠZ e-mailom zašle zástupcom Klubom, ktorí do termínu uvedenom v čl. 9 
ods. 2 zaslali žiadosť o úhradu výdavkov oprávnených nákladov, oznámenie o sume príspevku 
daného Klubu pre príslušný kalendárny rok do 30. júna Roku rozdelenia Príspevku v zmysle čl.8 
ods. 4. 

5) Kluby zaslaním žiadosti o úhradu výdavkov oprávnených nákladov (príloha č.1), kópií účtovných 
dokladov a vyúčtovania oprávnených nákladov (príloha č.2) do termínov uvedených jednotlivých 
odsekoch čl. 9 vyjadrujú, že sú považované za Kluby v zmysle čl. 3 ods. 12 venujúce sa aj práci 
s Aktívnou mládežou, majú zriadený samostatný bankový účet na príjem verejných prostriedkov 
a majú spôsobilosť prijímať verejné prostriedky. Len s týmito Klubmi bude uzatvorená zmluva 
o refundácií a len týmto Klubom budú refundované náklady. 

6) Generálny sekretár SŠZ zašle Klubom na podpis Zmluvu o refundácií v dvoch exemplároch do 30. 
septembra Roku rozdelenia Príspevku. 

7) Kluby zašlú podpísanú Zmluvu o refundácií štatutárnym zástupcom Klubu v jednom exemplári na 
adresu sekretariátu SŠZ vrátane kópii účtovných dokladov a vyúčtovania oprávnených nákladov 
(príloha č.2) na sumu príspevku v zmysle čl. 9 ods. 4 do 30. novembra Roku rozdelenia Príspevku. 

8) Generálny sekretár SŠZ preverí zaslané účtovné doklady s kritériami a podmienkami uvedenými v 
tomto metodickom usmernení do 05. decembra Roku rozdelenia Príspevku. 

9) V prípade, ak je celková suma zaslaných kópií účtovných dokladov daným Klubom nižšia ako suma 
príspevku pre daný Klub, resp. ak sekretár SŠZ zistí, že nie všetky zaslané účtovné doklady spĺňajú 
kritéria a podmienky uvedené v tomto metodickom usmernení, dané Kluby majú možnosť zaslať 
(doplniť) kópie účtovných dokladov a vyúčtovania oprávnených nákladov (príloha č.2) do výšky 
sumy príspevku do 15. decembra Roku rozdelenia Príspevku. 

10) Generálny sekretár SŠZ uhradí Klubom refundované náklady na bankový účet do 31. decembra 
Roku rozdelenia Príspevku. 

11) V prípade, ak Kluby nezašlú účtovné doklady do sumy príspevku v termíne v zmysle čl. 9 ods. 9, 
danému Klubu bude uhradený príspevok vo výške zaslaných kópií účtovných dokladov spĺňajúcich 
kritéria a podmienky uvedené v tomto metodickom usmernení. O nevyčerpanú sumu sa zníži 
celková suma príspevku určená SŠZ v zmysle čl. 4 ods. 4. 

12) Časová os jednotlivých termínov Roku rozdelenia Príspevku v zmysle tohto článku: 
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a) do 30.04. - posúdenie príslušnosti hráča k danému Klubu v zmysle čl. 8 ods. 2, 
b) do 15.05. – generálny sekretár SŠZ zasiela Klubom zoznam a žiadosť o vyjadrenie ... v zmysle 

čl. 9 ods. 1, 
c) do 15.06. - Kluby zasielajú generálnemu sekretárovi SŠZ pripomienky k zoznamu vrátane 

žiadosti o úhradu výdavkov oprávnených nákladov v zmysle čl. 9 ods. 2, 
d) do 30.06. - generálny sekretár SŠZ zasiela Klubom nový zoznam v zmysle čl. 9 ods. 3, 
e) do 30.06. - generálny sekretár SŠZ zasiela Klubom oznámenie o sume príspevku v zmysle čl. 

9 ods.4, 
f) do 30.09. - generálny sekretár SŠZ zasiela Klubom na podpis zmluvu v zmysle čl. 9 ods. 6, 
g) do 30.11. - Kluby zašlú generálnemu sekretárovi SŠZ podpísanú zmluvu v zmysle čl. 9 ods. 7 

vrátane kópii účtovných dokladov a vyúčtovania oprávnených nákladov, 
h) do 05.12. - generálny sekretár SSŽ preverí účtovné doklady v zmysle čl. 9 ods. 8, 
i) do 15.12.- Kluby zasielajú (dopĺňajú) generálnemu sekretárovi SŠZ účtovné doklady v zmysle 

č. 9 ods. 9, 
j) do 31.12. - generálny sekretár SŠZ uhradí Klubom refundované náklady v zmysle č. 9 ods. 10. 

 

Čl.10 Čerpanie Príspevku a povinnosti Klubov 
 
1) Klub, ktorý splní podmienky vymedzené v tomto metodickom usmernení, má nárok na úhradu 

oprávnených nákladov v celom rozsahu príspevku priradenému danému Klubu zo strany SŠZ na 
základe Zmluvy o refundácii medzi SŠZ a Klubom. 

2) Klub znáša vo vzťahu k SŠZ zodpovednosť za čerpanie prostriedkov vzhľadom na oprávnenosť 
nákladov v spojení s ich Účelom a to aj napriek kontrole kritérií a podmienok generálnym 
sekretárom SŠZ pred úhradou  refundovaných nákladov Klubom. 

3) Ak dôjde k použitiu Príspevku v rozpore s kritériami a podmienkami uvedenými v tomto 
metodickom usmernení alebo Klub stratí spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov, je daný 
Klub povinný vynaložené prostriedky Príspevku vrátiť na bankový účet SŠZ do 30 kalendárnych 
dní od oznámenia tejto skutočnosti Klubu zo strany generálneho sekretára SŠZ alebo Kontrolnej 
komisie SŠZ. 

4) Športová organizácia, ktorá je prijímateľom verejných prostriedkov je povinná v zmysle § 9 ods. 1 
ZoŠ vyberať od osôb s jej príslušnosťou ročný príspevok na svoju činnosť podľa § 3 písm. k) prvého 
až šiesteho bodu ZoŠ, okrem osôb s príslušnosťou založenou zmluvným vzťahom na základe 
zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu a zmluvy o amatérskom vykonávaní športu a 
dobrovoľníckym vzťahom.Za tento príspevok sa považuje aj členský príspevok. 

5) V zmysle § 66 ods. 3 písm. d) ZoŠ Klub má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov, ak má 
okrem iného zriadený samostatný bankový účet na príjem verejných prostriedkov. 
 

Čl.11 Záverečné ustanovenia 
 
1) Rozdeľovanie Príspevku športovým klubom s aktívnou mládežou je možné len v súlade s týmto 

metodickým usmernením. 
2) Súčasťou Zmluvy o refundácii medzi SŠZ a Klubom bude čestné vyhlásenie Klubu o tom, že: 

a) zoznam priradených športovcov aktívnej mládeže k jednotlivým Klubom zaslaný generálnym 
sekretárom SŠZ sa zhoduje so skutočnosťou, 

b) uvedený samostatný bankový účet na príjem verejných prostriedkov v žiadosti aj Zmluve 
o refundácii patrí športovému klubu ako právnickej osobe športovej organizácie, ktorá žiada 
úhradu dokladov, 

c) neexistujú žiadne záväzky ku dňu podpisu Zmluvy o refundácií voči SŠZ, krajským šachovým 
zväzom, správcovi dane, zdravotným poisťovniam, Sociálnej poisťovni, 

d) Klub nie je v konkurze, reštrukturalizácii, ani v likvidácii, ani nebol voči nemu zamietnutý návrh 
na vyhlásenie konkurzu a nie je voči nemu vedený výkon rozhodnutia. 



Slovenský šachový zväz, Bernolákovo námestie 811/25, 940 02 Nové Zámky, www.chess.sk 
 

Metodické usmernenie - Rozdelenie príspevku uznanému športu športovým klubom s aktívnou mládežou 
 
    Strana 9 z 9 

3) Preferovaná komunikácia so SŠZ: 
a) sekretariat@chess.sk, 
b) kontrolor@chess.sk. 
 

Čl.12 Prílohy 
 
Príloha č.1:  Žiadosť o úhradu výdavkov oprávnených nákladov súvisiacich so zabezpečením športovej 

prípravy aktívnej mládeže s príslušnosťou ku športovému klubu. 

Žiadosť o úhradu 
výdavkov oprávnený     

 
 
Príloha č.2: Vyúčtovanie oprávnených nákladov športového klubu 

Vyúčtovanie 
oprávnených náklad 
 
Príloha č.3: Zmluva o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2021. 

Zmluva o 
poskytnutí príspevku     
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