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Pokyn SAZ k poskytnutiu finančnej podpory Športovcovi 

Všeobecné ustanovenia  

1. Pokyn SAZ k poskytnutiu finančnej podpory Športovcovi (ďalej len „Pokyn“) je vydaný za účelom 

úpravy vzájomných práv a povinností súvisiacich s poskytovaním podpory zo strany SAZ Športovcovi a 

zároveň s plnením povinností Športovca s tým súvisiacich.  

2. Pokyn upravuje spoluprácu SAZ a Športovca pri vytváraní podmienok pre prípravu Športovca na 

účasť v medzinárodných súťažiach v zahraničí, ako aj podujatiach organizovaných SAZ na území 

Slovenskej republiky a pri reprezentácii slovenskej atletiky a SAZ Športovcom ako členom SAZ.  

Osobitné ustanovenia  

1. Finančná podpora sa poskytuje v súlade s rozhodnutím Výkonného výboru SAZ na aktivity 

vykonávané Športovcom v období od 1.1.2015 do 31.12.2015.  

2. Poskytnutie finančnej podpory alebo jej akejkoľvek časti je podmienené splnením a plnením 

podmienok, medzi ktoré patrí najmä: 

 a) prijatie rozhodnutia orgánov SAZ, najmä VV SAZ o poskytnutí podpory alebo jej časti Športovcovi, 

b) dodržiavanie povinností, ktoré Športovec dobrovoľne prevzal na základe a podľa tohto Pokynu,  

c) splnenie iných podmienok, ktoré je oprávnený určiť SAZ alebo príslušné orgány SAZ v súlade so  

Stanovami SAZ; pričom na základe a podľa tohto Pokynu nevzniká Športovcovi nárok na jej 

poskytnutie. V prípade, že Športovec porušil alebo nedodržal podmienky tohto Pokynu, SAZ je 

oprávnený s okamžitou platnosťou pozastaviť poskytnutie podpory alebo jej neposkytnutej časti.  

3. SAZ je oprávnený požadovať od Športovca vrátenie poskytnutej podpory v prípade, ak ju Športovec 

použil v rozpore s účelom, na ktorý mu bola poskytnutá. Rovnako je oprávnený požadovať od 

Športovca vrátenie poskytnutej podpory v prípade, ak Športovec úmyselne alebo hrubou 

nedbanlivosťou porušil alebo nedodržal podmienky/povinnosti podľa tohto Pokynu, najmä však v 

prípade porušenia povinností v súvislosti s antidopingovými pravidlami. 

 4. Podporu môže Športovec použiť na tieto oprávnené výdavky (ide o výdavky nevyhnutne potrebné 

na zabezpečenie športovej prípravy), v rozsahu výdavkov na:  

a) účasť na podujatiach v SR a zahraničí, s výnimkou účasti na majstrovstvách sveta, majstrovstvách 

Európy, olympijských hrách mládeže a európskych mládežníckych olympijských festivaloch,  

b) tréningový proces, sústredenia, vrátane trénera tréningových partnerov a členov realizačného 

tímu, 

 c) dovolené podporné prostriedky, pitný režim a doplnky výživy,  

d) zdravotné zabezpečenie vrátane funkčných a lekárskych vyšetrení,  

e) diagnostické vyšetrenia, 

 f) regeneráciu,  
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g) rekondičné pobyty alebo rehabilitáciu po úrazoch, absolvované výhradne v zariadeniach v 

Slovenskej republike, 

 h) dopingovú kontrolu, 

 i) športovú výstroj a vybavenie neinvestičného charakteru maximálne do výšky 30% zo schválenej 

podpory.  

5. Poskytnutie podpory na prípravu Športovca je podmienené povinným spolufinancovaním najmenej 

vo výške 5% zo strany Športovca. Spolufinancovanie musí byť preukázané predložením dokladov 

preukazujúcich použitie finančných prostriedkov na prípravu Športovca. 

 6. V prípade, že podporu alebo jej časť SAZ poskytne, tak podporu je možné použiť na prípravu 

Športovca a v jej rámci na nákup tovarov a služieb dodaných do 31.12.2015. Účtovné doklady je 

potrebné predložiť na refundáciu SAZ najneskôr do 30 dní od dátumu vystavenia dokladu, okrem 

dokladov vystavených po 1.11.2015. Účtovné doklady vystavené po 1.11.2015 je potrebné predložiť 

na refundáciu SAZ najneskôr do 7 dní od dátumu vystavenia dokladu. Účtovné doklady predložené na 

refundáciu SAZ po 15.12.2015 nemusia byť uhradené. Ak budú účtovné doklady predložené na 

refundáciu SAZ mimo stanovených termínov, nemusia byť uhradené.  

7. SAZ: a) poskytne príspevok na prípravu Športovca spôsobom, ktorý bude v súlade s platnými 

právnymi predpismi, predpismi Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR a zmluvami 

uzatvorenými SAZ.  

b) je povinný v medzinárodných súťažiach určených SAZ, na ktoré SAZ nominuje Športovca, 

organizačne, materiálne a finančne zabezpečiť jeho účasť v rozsahu určenom SAZ.  

8. Športovec:  

a) je povinný sa pripravovať na dosahovanie čo najlepších výsledkov v súťažiach a zamerať svoju 

športovú prípravu na dosahovanie najvyššej výkonnosti počas reprezentácie Slovenskej republiky na 

významných medzinárodných podujatiach alebo iných podujatiach určených SAZ,  

b) je povinný sa usilovať dosiahnuť stanovený výkonnostný cieľ, alebo splniť výkonnostný limit, ak ide 

o Športovca, ktorému bol takýto cieľ či limit stanovený SAZ, 

 c) je povinný maximálne efektívne využívať poskytnutú podporu a podmienky športovej prípravy a 

absolvovať zdravotné a funkčné vyšetrenia podľa schváleného harmonogramu športovej prípravy 

alebo určené SAZ, 

 d) je povinný reprezentovať Slovenskú republiku, ak bude nominovaný SAZ, a vynaložiť všetko úsilie 

pre úspešné vystúpenie na medzinárodnom podujatí, na ktorom reprezentuje Slovenskú republiku,  

e) je povinný zdržať sa akéhokoľvek porušenia pravidiel, opatrení a rozhodnutí uplatňovaných v boji 

proti dopingu, 

 f) nesmie používať nedovolené podporné prostriedky, pričom Športovec súhlas í s testovaním na 

zakázané látky z hľadiska dopingového účinku, pričom v prípade pozitívneho dopingového nálezu 

bude disciplinárne riešený podľa platných právnych predpisov a predpisov SAZ a IAAF/EA,  

g) je povinný nosiť na súťažiach, najmä na medzinárodných podujatiach, na ktoré bude nominovaný 

SAZ, pridelené oficiálne oblečenie SAZ, resp. oficiálne reprezentačné oblečenie, tak počas súťaže ako 

aj v súvislosti so súťažou (napr. pri nástupe, pri vyhlasovaní výsledkov, na tlačových konferenciách a 

podobne),  
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h) je povinný pri súťažiach dodržiavať všetky pravidlá SAZ a IAAF/EA a súťažiť v duchu „fair-play“, 

 i) nesmie v termíne konania Majstrovstiev Slovenskej republiky (v hale aj na dráhe) vrátane 1 dňa 

pred a 1 dňa po danom termíne štartovať na inom podujatí; 

 j) je povinný zúčastňovať sa na oficiálnych reprezentačných, propagačných, mediálnych a iných 

akciách určených SAZ; takúto povinnosť nemá Športovec iba v prípade, že by nad mieru primeranú 

pomerom takáto účasť výrazným spôsobom obmedzila alebo sťažila športovú a inú prípravu 

Športovca, pričom Športovec je v každom takom prípade ospravedlnenej neúčasti povinný tieto 

prekážky SAZ oznámiť, a na žiadosť SAZ primeraným spôsobom následne aj preukázať, 

 k) je povinný vhodným a primeraným spôsobom informovať, najmä v prípade informovania 

masovokomunikačných médií (tlač, televízia a podobne) a verejnosti, že mu bola a je poskytovaná 

podpora pre účely zabezpečenia svojej športovej prípravy zo SAZ,  

l) je povinný rešpektovať pokyny vedúceho akcie, vedúceho výpravy, technického vedúceho, lekára, 

ústredného trénera, reprezentačného trénera, osobného trénera (a iných osôb v obdobnom 

postavení, ktoré sú nimi určené) v prípade účasti najmä na medzinárodných podujatiach, na ktorých 

reprezentuje Slovenskú republiku, m) súhlasí s použitím vyobrazení svojej osoby (napr. fotografie, 

videozáznamy) a iných záznamov (napr. zvukové záznamy) pre účely propagácie atletiky, SAZ a športu 

ako takého, najmä pre potreby preukazovania dodržania povinností vyplývajúcich zo zmlúv 

uzatvorených SAZ.  

9. SAZ je povinný vytvárať a zabezpečovať všetky potrebné podmienky pri zabezpečovaní účasti 

Športovca na oficiálnych podujatiach a aktivitách SAZ (reprezentačných, propagačných, mediálnych a 

podobne), a najmä pri zabezpečovaní účasti Športovca na majstrovstvách sveta, majstrovstvách 

Európy, olympijských hrách mládeže a európskych mládežníckych olympijských festivaloch, pod čím 

sa rozumie úhrada nákladov v rozsahu podľa schválenia, najmä úhrada nákladov na dopravu, 

ubytovanie, stravu a podobne, vrátane zabezpečenie primeraného reprezentačného oblečenia.  

 


