
 

 

 
 

Interný predpis SHbÚ – 27. marec 2018 - čerpanie dotácií pre mládež. 
 
Na základe pridelenia a podľa usmernení MŠVVaŠ SR finančných prostriedkov pre rozvoj mládeže určuje 
VV SHbÚ rozhodnutím nasledovný spôsob čerpania dotácií : 
 
Čerpanie A – apríl 2018 až september 2018 
Suma 1 – pridelenie dotácií VV na základe registrácie mládeže do 23 rokov 
Suma 2 – SP – účasť na Slovenskom poháry členov SHbÚ 
Suma 4 – Odmena za umiestnenie v Extralige 
 
Čerpanie B – september 2018 až november 2018 
Suma 3 – dotácia na účasť v extralige v ročníku 2017 / 2018 – podmienkou čerpania / pridelenia finančných 
prostriedkov je prihlásenie sa do súťaže extralíg mládeže U10 až U19. 
Suma 5 a 6 – Dotácia na školskú ligu 
 
V prípade nevyčerpania pridelených prostriedkov v stanovených termínoch členom SHbÚ môže oprávniť 
VV SHbÚ rozhodnúť o prerozdelení nevyčerpaných prostriedkov na iné činnosti súvisiace s mládežou. 
 
Predmet čerpania : 
 

1) Čerpanie na základe re-fakturácie zakúpeného športového vybavenia pre mládežnícke družstvá do 
maximálnej výšky 500,- eur z jednotlivej položky. 
 

2) Čerpanie na základe re-fakturácie prostriedkov súvisiacich s činnosťou mládeže v súťažiach 
extraligy, účasť na SP v rozsahu  oprávnené náklady : ubytovanie, strava, doprava, prenájom ihrísk 
na zápasy a tréningový proces, činnosť zdravotnej a usporiadateľskej služby na zápasoch extraligy 
resp. turnajoch extraligy dodávaných treťou stranou,  

 
Systém čerpania : 
 

1) Člen SHbÚ predloží faktúru, kde budú jednotlivé položky ako re-fakturované náklady vrátane DPH, 
ktoré člen SHbÚ žiada preplatiť. 
a) prílohou tejto faktúry budú položkovite kópie faktúr vystavených na predmetného člena 

a zároveň doklad o úhrade predmentnej faktúry (výpis z banky), alebo kópie hotovostných 
dokladov z registračnej pokladne. 
 

2) SHbÚ skontroluje náležitosti a oznámi členovi SHbÚ do 7 dní od doručenia faktúry či je faktúra 
vystavená v súlade s podmienkami, alebo pošle pripomienky na doplnenie/opravu. 
 

3) Faktúru, ktorá spĺňa podmienky čerpania preplatí do 5 dní v prípade že budú pridelené prostriedky 
na účte SHbÚ, keďže prideľovanie finančných prostriedkov je priebežné. 
 
 
Vypracoval :  
 
Július Száraz VP SHbÚ a zastupujúci GS 

 


