Všetkým stolnotenisovým klubom
s mládežou do 23 rokov

V Bratislave, 25.10.2017
Vec : Finančná podpora klubom pre mládež do 23 rokov
Slovenský stolnotenisový zväz pripravil systém finančnej podpory mládežníckeho športu na základe
ustanovení Zákona o športe a zmluvy s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej
republiky.
Na základe ďalšieho usmernenia z ministerstva doručeného 23.10.2017 boli definované a upresnené
podmienky uchádzania sa o finančný príspevok na činnosť mládeže do 23 rokov. V zmysle týchto
podmienok sa o príspevok môžu uchádzať všetky stolnotenisové kluby s aktívnymi športovcami vo
veku do 23 rokov, registrovanými ku dňu 30.9.2017, ktoré majú v databáze SSTZ uvedené rodné číslo.
Aktívnymi športovcami sa v zmysle zákona rozumejú takí, ktorí sa v poslednom roku zúčastnili najmenej
na troch súťažiach organizovaných SSTZ, KSTZ, ObSTZ, OSTZ, prípadne SAŠS alebo SAUŠ.
Spolu bude pre rok 2017 rozdelená čiastka 90 962 EUR, ktorá bude rozdelená podľa počtu športovcov do
23 rokov na pokrytie oprávnených výdavkov klubov spojených s výchovou mladých športovcov. Všetky
kluby, ktoré spĺňajú podmienky určené právnymi predpismi, majú možnosť sa uchádzať o uvedený
príspevok. Všetky podmienky a harmonogram na predkladanie žiadostí a preplatenie výdavkov sú
uvedené v priloženom usmernení. Zmluva s ministerstvom taktiež stanovuje, na aký účel môžu byť
prostriedky použité (uvedené v prílohe k usmerneniu).
Pre rok 2017 bude príspevok poskytnutý dvomi formami (je aj tretia možnosť priamo poukázať na
transparentný účet – usmernenie ministerstva, to ale neriešime) :
na základe faktúry klubu v presne stanovenej výške príspevku, ku ktorej budú doložené
refakturované výdavky klubu na mladých športovcov (refundácia nákladov)
faktúra od dodávateľa tovaru vystavená na SSTZ v presne stanovenej výške príspevku,
v ktorej texte bude uvedené v prospech ktorého klubu je vystavená.
Žiadame všetky kluby, aby postupovali v zmysle usmernenia. Súčasne prosíme o včasné dodanie
potrebných dokladov. Pri preplácaní sa bude postupovať v poradí doručených kompletných dokladov.
S pozdravom

PhDr. Zdenko Kríž
predseda SSTZ

