
Interný predpis SHbÚ – 1. máj 2022 - čerpanie dotácií pre turnaje a súťaže 
SHbÚ sezóna 2022. 

Podľa usmernení MŠVVaŠ SR finančných prostriedkov pre rozvoj prípravu reprezentantov a podporu 

mládeže určuje VV SHbÚ rozhodnutím 26.4.2022 nasledovný spôsob čerpania dotácií a príspevkou 

pridelených SHbÚ zo štátneho rozpočtu MŠVVaŠ : 

Čerpanie  – 1. máj 2022 až 1. december 2022 

Podmienkou čerpanie je splnenie všetkých povinností, ako aj úhrady všetkých poplatkov voči SHbÚ. 

V prípade nevyčerpania pridelených prostriedkov v stanovenom termíne členom SHbÚ, môže VV SHbÚ 
rozhodnúť o prerozdelení nevyčerpaných prostriedkov na iné činnosti. 

Predmet čerpania : 

A, Čerpanie prostredníctvom materiálneho technického vybavenia - zakúpeného športového vybavenia pre 
družstvá extralíg SHbÚ a zabezpečenie športových podujatí SHbÚ do maximálnej výšky poskytnutej dotácie 
/ príspevku SHbÚ. 

B, Čerpanie prostredníctvom prenájmu ihrísk na súťažné turnaje, tréningový proces a na zápasy extraligy 
dodávaných treťou stranou,  

C, Čerpanie prostredníctvom trénerských služieb, lekárskej služby a technického zabezpečenia pre súťažné 
podujatia a mužstvá dodávaných treťou stranou, 

D, Čerpanie prostredníctvom HCP – vypísaných v zmysle predpisov s doloženými dokladmi o poskytnutí 
ubytovania a dopravy / zapožičanie vozidla treťou stranou (bez stravného) na zápasy SHbE / finálové turnaje 
SHbE a Majstrovstvá Slovenska. 

Systém čerpania : 

A, Materiálneho technické vybavenie re-fakturuje (zakúpi a zaplatí) klub  v pridelenom objeme – faktúra 
musí obsahovať kópie faktúr / pokladničných dokladov spolu s ich úhradami. Z jednej položky podľa 
tovarovej špecifikácie, môže byť obstaraných vo výške maximálne 1.000,- eur bez DPH z jedneho produktu 
– za predložené doklady ako aj ich výšku zodpovedá klub / organizátor podujatia.



B, Prenájom - člen SHbÚ predloží faktúru, kde budú jednotlivé položky ako re-fakturované náklady vrátane 
DPH, ktoré člen SHbÚ žiada preplatiť. Faktúra musí obsahovať kópie faktúr / pokladničných dokladov spolu 
s ich úhradami. 

C, Čerpanie prostredníctvom trénerských služieb, lekárskej služby a technického zabezpečenia podijatí pre 
mužstvá / organizátorov podujatí dodávaných treťou stranou, člen SHbÚ predloží faktúru, prílohou bude 
doklad o odbornej spôsobilosti trénera, zdravotníka prípadne DZ alebo inej zmluvy ako re-fakturované 
náklady vrátane DPH, ktoré člen SHbÚ žiada preplatiť. Faktúra musí obsahovať kópie faktúr / 
pokladničných dokladov spolu s ich úhradami. 

D, Čerpanie prostredníctvom HCP (Hromadného Cestovného Príkazu)  – HCP bude vypísaný v zmysle 
predpisov s doloženými dokladmi o poskytnutí ubytovania a dopravy / zapožičanie vozidla treťou stranou 
(bez stravného) na zápasy SHbE / finálové turnaje SHbE. Vzor HCP tvorí prílohu tohto predpisu. 

Náležitosti, ktoré musí splňať každá refakturácia : 

a) vo výške minimálne 500,- eur okrem turnajov a prípadnej poslednej re-fakturácie. za 
predložené doklady ako aj ich výšku zodpovedá klub.

b) prílohou každej faktúry budú položkovite kópie faktúr vystavených na predmetného člena
a zároveň doklad o úhrade predmetnej faktúry (výpis z banky), alebo kópie hotovostných 
dokladov z registračnej pokladne.

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

Faktúru, ktorá spĺňa podmienky čerpania preplatí SHbÚ obratom v závislosti postupných platieb dotácií 
z MŠVVaŠ. 

Vypracoval :  
Ing. Július Száraz - GS SHbÚ 


