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O SPÔSOBE A FORME FINANCOVANIA ČINNOSTI 
SAZ 

 
 

Článok 1 
Príjmy SAZ 

 
1. SAZ v zmysle zákona č.300/2008 Z.z. o športe financuje plnenie svojich úloh 

určených Stanovami SAZ a svoju činnosť z vlastných príjmov, ktorými sú: 
a) dotácie z rozpočtu verejnej správy a granty (zo štátneho rozpočtu 

prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR 
(ďalej len „MŠ SR“), 

b) finančné prostriedky od SOV, 
c) členské príspevky, 
d) výnos hospodárenia s vlastným majetkom, najmä nájomné z prenájmu 

hnuteľného a nehnuteľného majetku a plôch na reklamné účely, 
e) výnos marketingových aktivít, 
f) príjmy z televíznych a rozhlasových práv za prenosy zo športových súťaží 

a športových podujatí, 
g) príspevky od medzinárodných športových zväzov (IAAF a EAA), 
h) výnos pokút za disciplinárne previnenia, 
i) dary a príspevky, 
j) iné príjmy, 
k) príjmy z predaja vstupeniek. 

 
2. Prostriedky zo štátneho rozpočtu dostáva SAZ prostredníctvom rozpočtu MŠ SR 

spravidla na kalendárny rok. O poskytnutých prostriedkoch sa uzatvára zmluva 
v zmysle paragrafu 51 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, 
ktorá vymedzuje: 

a) Zmluvné strany (MŠ SR a Slovenský atletický zväz) 
b) Podmienky použitia dotácie s určením výšky prostriedkov a účelovosti ich 

využitia 
c) Práva a povinnosti zmluvných strán 
d) Sankcie 



e) Spoločné stanovenie 
 
3. MŠ SR vydáva spravidla Usmernenie k použitiu pridelených prostriedkov ako prílohu 

k zmluve. 
 
4. Prostriedky sú poskytované priebežne v priebehu kalendárneho roku na špeciálny, 

k tomu zriadený účet SAZ v komerčnej banke. O ich poskytnutí posiela MŠ SR avízo 
s vymedzením použitia prostriedkov a spôsobom zúčtovania. 

 
5. Prostriedky od SOV dostáva SAZ prísne účelovo, na špecifikované účely plniace 

potreby olympijskej prípravy a prípravy olympionikov Slovenska. O poskytnutí 
prostriedkov sa uzatvára zmluva. O konkrétnom pridelení prostriedkov posiela SOV 
avízo a posiela ich na účet SAZ v komerčnej banke. 

 
6. V zmysle smernice SAZ o poplatkoch získava SAZ prostriedky od svojich členov, 

atletických oddielov športových klubov a atletických klubov. Prostriedky zasielajú 
oddiely na určený účet SAZ. K ich evidencii je vedené tzv. predplatné poplatkové 
konto, na ktoré sa môžu prostriedky vkladať jednorázovo bez určenia, a z ktorého sú 
preúčtovávané podľa konkrétnej potreby toho ktorého poplatku. Stav ako i účtovanie 
poplatkového konta je zverejnený a kontrolovateľný na webovej stránke SAZ. 
Atletické oddiely športových klubov a atletické kluby sú povinné sledovať výšku konta 
a mať na konte aktívny zostatok v najnižšej výške 0 €. Nie je povolený záporný 
zostatok predplatného konta. O dotácii konta zasiela atletický oddiel športového 
klubu a atletický klub avízo na SAZ. 

 
7. SAZ môže k financovaniu svojej činností získať prostriedky i od tretích subjektov a to 

ako príspevok na špeciálne vymedzený účel, napr. športové podujatie, preteky, 
určeného športovca, nákup oblečenia, ako i bez určenia účelovosti. O poskytnutí 
prostriedkov sa uzatvára zmluva v zmysle Občianskeho zákonníka. 

 
8. O priebežnom stave príjmov SAZ sú Ekonomicko-marketingová komisia SAZ (ďalej 

len „EMK SAZ“) a Výkonný výbor SAZ informovaní po každej zmene presahujúcej 
10.000 €, minimálne však raz za mesiac, Sekretariátom SAZ – ekonomickým 
oddelením. 

 
Článok 2 

Výdavky SAZ 
 
1. SAZ zabezpečuje financovanie svojej činnosti nasledovným spôsobom: 

a) priamo z účtov a pokladne SAZ – na konkrétne účely zabezpečované 
Sekretariátom SAZ 
Ø patrí sem menovite zabezpečenie financovania činnosti orgánov 

a Sekretariátu SAZ, ako aj akcií organizačne zabezpečovaných Výkonným 
výborom SAZ a ním poverených pracovníkov Sekretariátu SAZ 

b) financovanie úloh súvisiacich so zabezpečením ostatných činností, a to najmä 
Ø športová príprava reprezentantov v zmysle zmluvy s MŠ SR 
Ø príprava ostatných pretekárov 
Ø centrá prípravy talentovanej mládeže 
Ø športové podujatia v zmysle zmluvy s MŠ SR 
Ø ostatné športové podujatia, ktorých usporiadaním SAZ poverí atletické 

oddiely športových klubov a atletické kluby 



Ø činnosť Oblastných atletických zväzov 
Ø všetky ostatné príbuzné činnosti spojené so zabezpečením úloh SAZ 

 
2. Náklady na činnosti sú z prostriedkov SAZ preúčtovávané na základe objednávky 

vystavenej SAZ a na jej základe na SAZ adresovaných účtovných dokladov – faktúr 
s podrobným rozpisom ich použitia. 

 
3. Sekretariát SAZ vystavuje objednávky na prípravu pretekárov na základe požiadaviek 

ústredného trénera SAZ a ústredného trénera mládeže SAZ, resp sekretára SAZ 
pre mládež, po odsúhlasení podpredsedom SAZ a predsedom EMK SAZ. Obdobným 
spôsobom je možné vystaviť objednávky pre zabezpečenie športových podujatí a inej 
príbuznej činnosti na základe požiadania subjektov poverených SAZ ich 
zabezpečením. 

 
4. Prípravu pretekárov, ktorá bola hradená z ich vlastných zdrojov, alebo iných zdrojov 

(oddiely-kluby) prefinancuje SAZ po predložení originálov účtovných dokladov 
do výšky odsúhlasenej v danej etape prípravy Výkonným výborom SAZ. 

 
5. V odôvodnených prípadoch môže SAZ na požiadavku subjektu, ktorý technický 

zabezpečuje čerpanie prostriedkov, poskytnúť zálohu z vlastných prostriedkov. 
O poskytnutí takejto zálohy rozhoduje na základe finančných možností SAZ 
podpredseda SAZ a predseda EMK SAZ. V prípade jej odsúhlasenia poverí Sekretariát 
SAZ vypracovaním zmluvy o podmienkach poskytnutia pôžičky. 

 
6. O priebežnom stave výdavkov SAZ sú EMK SAZ a Výkonný výbor SAZ informovaní 

minimálne raz za mesiac, a to Sekretariátom SAZ – ekonomickým oddelením. 
 

Článok 3 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Táto smernica bola schválená na zasadnutí Výkonného výboru SAZ dňa 30.06.2010, 

účinnosť nadobúda dňa 01.07.2010. 
 
a. Táto smernica ruší Smernicu SAZ č.11/2009. 

 


