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Smernica  

o Príspevkoch pre mládežnícke basketbalové kluby 

 

Čl. I 

Základné ustanovenia a účel vydania smernice 

Účelom vydania tejto smernice je presné definovanie podmienok za ktorých majú mládežnícke 
basketbalové kluby nárok na príspevok zo strany SBA.  
 

Čl. II 

Príspevok na šport mládeže do 23 rokov (15%) 

Na príspevok na šport mládeže do 23 rokov má nárok každý basketbalový klub, ktorý prihlási aspoň 
jedno družstvo do oficiálnej súťaže vyhlasovanej SBA a zároveň odohrá minimálne 3 súťažné zápasy.  

Výška celkového príspevku sa pre všetky kluby sa spravidla vypočíta ako 15% z celkového Príspevku 
uznanému športu (PUŠ) pre SBA v danom roku. Konečná suma ako aj rozdelenie príspevku podlieha 
schváleniu VV SBA.   

Ekonomické oddelenie SBA vždy po uzavretí prihlášok do súťaží oznámi klubom ich výšku príspevku 
na šport mládeže do 23 rokov na danú sezónu aj s usmernením ohľadom vyúčtovania. Spravidla platí, 
že príspevok je refundačný. Kluby najskôr pošlú vyúčtovanie príspevku aj s faktúrou adresovanou na 
SBA a až následne po kontrole dokladov bude príspevok uhradený na účet klubu.  

Medzi oprávnené náklady patria tie náklady, ktoré priamo súvisia so športovou činnosťou družstiev 
do 23 rokov.  

Naďalej platí, že klub nie je oprávnený nárokovať si nasledujúce druhy výdavkov:  
·      občerstvenie mimo občerstvenia v primeranom rozsahu na zabezpečované podujatie,  
·      nápoje a pochutiny mimo zabezpečovaných podujatí v primeranom rozsahu,  
·      pokuty a penále,  
·       všetkých súvisiacich výdavkov s použitím dopravného prostriedku bez preukázania  

oprávnenosti vynaloženia takýchto výdavkov knihou jázd s uvedením použitého dopravného  
prostriedku, mena vodiča, dátumu jazdy, miesta vycestovania a návratu, najazdených km, 
prepočtom spotreby pohonných hmôt v pomere k najazdeným km a spotrebou v EUR, účelu 
jazdy a fotokópiou oboch strán osvedčenia o evidencii vozidla časť II, 

·      pracovné obedy zamestnancov a členov klubu, 
·      kancelárske potreby, 
·      vybavenie a zariadenie kancelárií, 
·      výzdobu, vizualizáciu a skrášlenie priestorov, vrátane kvetinovej výzdoby,   
·      kultúrne a spoločenské podujatia, 
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·      regeneráciu mimo regenerácie v primeranom rozsahu na zabezpečované podujatie, 
·     telefónne poplatky bez preukázania podrobného rozpisu telefónnych hovorov s uvedením mien 

účastníkov hovoru, účelu, dĺžky telefónneho hovoru a nákladov na telefónny hovor v prepočte 
na EUR, 

·    pracovné oblečenie členov klubu, mimo dresov hráčok, hráčov a členov realizačného 
tímu  v primeranom množstve na zabezpečované podujatie, 

·      osobných prostriedkov členov klubu, mimo tých, ktoré slúžia na zabezpečované podujatie, 
·    všetkých iných výdavkov, ktoré vedenie SBA odmietne klubu preplatiť, pričom svoje rozhodnutie 

klubu primerane zdôvodní, 
·     poradenstvo (akékoľvek je neprijateľné). 

Taktiež klub nemôže vyúčtovať finančné prostriedky, ktoré uhradil na základe faktúry zaslanej  
od SBA, napr.: za rozhodovanie, členské, licenčné a iné poplatky. 

 

Čl. III 

Príspevok pre družstvá na účasť na M-SR mládeže 

Na príspevok pre družstvá na účasť na M-SR mládeže má nárok každý klub, ktorý sa zúčastní M-SR vo 
svojej kategórii.   

Výšku príspevku na družstvo schvaľuje VV SBA podľa rozpočtu na príslušný kalendárny rok. Príspevok 
je zasielaný automaticky na účet klubu, spravidla pred začiatkom M-SR v danej kategórii.  

Termín zúčtovania príspevku určuje ekonomické oddelenie SBA samostatným usmernením. Medzi 
oprávnené náklady použiteľné na vyúčtovanie tohto príspevku patria náklady priamo spojené 
s účasťou alebo organizáciou M-SR.  

 

Čl IV 

Príspevok za umiestnenie na M-SR mládeže 

Na príspevok za umiestnenie na M-SR mládeže majú nárok tie kluby, ktorých družstvá sa umiestnili 
na 1-4. mieste na M-SR v kategóriách U15,U17 a U19.  

Výšku príspevku na družstvo schvaľuje VV SBA podľa rozpočtu na príslušný kalendárny rok. Príspevok 
je zasielaný automaticky na účet klubu.   

Termín zúčtovania príspevku určuje ekonomické oddelenie SBA samostatným usmernením. Medzi 
oprávnené náklady použiteľné na vyúčtovanie tohto príspevku patria náklady priamo spojené 
s účasťou alebo organizáciou M-SR, ako aj náklady na tréningový proces počas prípravy na M-SR 
(odmena trénera, nájom telocvične) 
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Čl. V 

Príspevok pre družstvá hrajúce medzinárodné súťaže mládeže 

Na príspevok pre družstvá hrajúce medzinárodné súťaže mládeže majú nárok tie kluby, ktorých 
mládežnícke družstvá sa zúčastnia týchto súťaží. Spravidla ide o súťaže EYBL, EGBL a CEYBL. 
Nevylučuje sa však ani účasť v iných medzinárodných dlhodobých súťažiach klubov, napr. 
mládežnícka Euroliga.  

Výšku príspevku na družstvo schvaľuje VV SBA podľa rozpočtu na príslušný kalendárny rok. 

Výšku príspevku a termín vyúčtovania oznamuje klubom ekonomické oddelenie osobitným 
usmernením po uzatvorení prihlášok to týchto súťaží.  

Medzi oprávnené náklady patria priame náklady spojené s účasťou na turnaji alebo organizáciou 
turnaja. Oprávnené náklady budú preplatené refundačne. 

  

Čl. VI 

Príspevok za výchovu mládežníckych reprezentantov 

Na príspevok za výchovu mládežníckych reprezentantov majú nárok tie kluby, ktoré mali na svojej 
súpiske reprezentantov v širšej (24) a užšej (12) nominácii na ME mládeže, alebo inom oficiálnom 
podujatí organizovanom pod hlavičkou FIBA (Youth Challenger) v kategóriách U16, U18, U20.  

Výšku celkových alokovaných prostriedkov na tento príspevok schvaľuje VV SBA podľa aktuálneho 
rozpočtu SBA. Príspevok je vždy splatný až po skončení všetkých FIBA letných podujatí mládeže.  

Spôsob výpočtu výšky príspevku:  

• Ak sa hráč/ka klubu dostane do oficiálnej širšej nominácie (24) reprezentácie získava 1 bod 
• Ak sa hráč/ka klubu dostane do oficiálnej užšej nominácie (12) reprezentácie získava 1 bod, 

to znamená že hráč/ka, čo sa zúčastní záverečného turnaja má spolu 2 body.  
• Ak hráč/ka vekovo patrí do jednej z mládežníckych kategórii, ale nezúčastní sa FIBA turnaja 

mládeže kvôli pôsobeniu v seniorskej reprezentácii, automaticky klubu prináležia 2 body.  
• Hráč v zahraničí dostane 2 sezóny body za repre, a to pre materský klub alebo posledný klub 

na SR 

Výška príspevku pre jednotlivé kluby sa vypočíta nasledovne. Celková alokovaná suma sa vydelí 
počtom získaných bodov pre hráčov (max 216), výsledkom bude suma v Eurách za získaný bod. 
Výsledný podiel klubov na tomto príspevku schvaľuje VV SBA s konečnou platnosťou. 

Oprávnenými nákladmi na tento príspevok sú náklady priamo súvisiace so športovou činnosťou 
v klube, ktorá je potrebná na výchovu ďalších reprezentantov v mládežníckych kategóriách. Platí 
refundačný princíp, kluby najskôr zašlú na ekonomické oddelenie SBA účtovné doklady potrebné 
k vyúčtovaniu a po ich kontrole bude príspevok vyplatený, spravidla do konca príslušného 
kalendárneho roka.  
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Čl. VII 

Iné finančné príspevky pre mládežnícke kluby 

VV SBA môže v kalendárnom roku schváliť aj inú formu príspevku pre mládežnícke kluby, na základe 
aktuálneho rozpočtu SBA.  

Čl. VIII 

Záverečné ustanovenia 

Táto Smernica je platná a účinná od 19.1.2022 po predchádzajúcom schválení Výkonným výborom SBA 
dňa 19.1.2022.   

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Andrej Kuffa       Ing. Miloš Drgoň 

Generálny sekretár SBA       Prezident SBA 
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