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Financovanie cez Top Team
Tréningové, cestovné a pobytové náklady pre športovcov
a nevyhnutný realizačný tím
Náklad
Doprava cestná / km
Doprava letecká > 8000 km
Doprava letecká < 8000 km
Ubytovanie / osoba a deň
Raňajky
Obed
Večera
Prenájom slalomových tratí
Prenájom športovísk / tréning
Regenerácia / procedúra
Fyzioterapia, masáž / procedúra
Kondičná príprava / tréning
Lekárska starostlivosť / deň
Doplnky výživy / kalendárny rok

Top A
0,25 EUR
business
economy
100 EUR
diety
diety
diety
no limit
30 EUR
50 EUR
50 EUR
40 EUR
no limit
1000 EUR

Top B
0,25 EUR
economy
economy
60 EUR
diety
diety
diety
no limit
30 EUR
30 EUR
30 EUR
30 EUR
60 EUR
500 EUR

Top C
spoločna
economy
economy
40 EUR
diety
diety
diety
30 EUR
20 EUR
20 EUR
20 EUR
20 EUR
40 EUR
500 EUR

Top A : OH do 6. miesta, medailisti MS, ME
Top B : medailisti MSJ, MEJ, MS U23, MJ U23
Top C : ostatní športovci zaradení do projektu Top Teamu 2016
Zásady:
Využivanie štatnych prostriedkov musí byť hospodárne a čo najviac efektívne.
Všetky finančné platby musia byť v súlade s harmonogramom športovej prípravy,
musia byť vopred schválené a objednané cez SZKDV. Nákup komodít ako doprava,
ubytovanie a prenájmy môže byť realizovaný iba v súlade s normami o Verejnom
obstaravaní u výhercu súťaže. Požiadavka na nákup letenky musí byť na SZKDV
doručená minimálne 30 dní pred plánovaným odletom. Žiadosť o poskytnutie
finančnej zálohy na realizovanie naplánovanej a schválenej akcie musí byť na
SZKDV doručená minimálne 15 dní pred plánovaným začiatkom akcie. Kompletné
zúčtovanie akcie musí byť odovzdané do 15 dní po skončení akcie a je podmienkou
pre poskytnutie finančnej zálohy na následujúcu akciu.
Finančne čiastky sú určené ako maximálne limity na osobu a deň
Vysvetlivky k pojmom:

Doprava cestná:
Použitie vlastného motorového vozidla, pričom vo finančnej čiastke za 1 km sú
započitané prevadzkové náklady, náklady na pohonné hmoty a amortizácia.
Prenájom športovisk:
Prenajom externých športovisk pre realizáciu kondičného a koordinačného tréningu,
predovšetkým však Fitnesscentrum, Plavecky bazén, Gymnastická telocvičňa,
Squash, Tenis, Ľadová plocha.
Regenerácia:
Regeneračná procedúra ako Sauna, Infrasauna, Vodnáterapia, Kryoterapia, alebo
rehabilitačná procedura schválená RD lekárom.
Fyzioterapia, masaž:
Regeneračná procedúra, alebo kompenzačné cvičenie v trvaní minimálne 60 minút
Kondična príprava:
Špeciálna športova príprava s cieľom rozvoja pohybových a fyzických schopností
realizovaná s tréningovým špecialistom-kondičným trénerom.
Lekárska starostlivosť:
Účasť osobného lekára, alebo lekára špecialistu na tréningovom procese alebo
tréningových pobytoch schválená RD lekárom.
Doplnky výživy:
Špeciálna doplnková výživa, predovšetkým však vitamíny, minerály, proteiny a
športový pitný režim - výhradne energetické a jontové nápoje. Nákup týchto
doplnkov v presných množstvách a druhoch môže byť realizovaný až po schválení
RD lekárom.
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