Zúčtovacie pokyny projektu
Hľadáme olympijských víťazov 2016
Valné zhromaždenie Slovenského zväzu kanoistiky na divokej vode (SZKDV) schválilo na
svojom zasadnutí 13. februára 2016 pridelenie finančných prostriedkov z dotácie zo štátneho
rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre oblasť športu
na realizáciu projektu Hľadáme olympijských víťazov v roku 2016. Jednotlivým klubom bude
podpora rozdelená na základe kvalitatívneho a kvantitatívneho hodnotenia žiackych kategórií v
sezóne 2015 (v prílohe).
Tieto prostriedky poukáže SZKDV bankovými prevodmi na účty jednotlivých klubov hneď po
zdokladovaní, skontrolovaní ich použitia a predložení záverečnej správy o použití finančného
príspevku, najneskôr do 30. 9. 2016.

Pokyny pre spracovanie záverečnej správy o použití finančného príspevku
Príjemca je povinný zdokladovať celú sumu finančného príspevku, t.j. 100 %.
Záverečná správa musí byť predložená písomne na adresu Slovenského zväzu kanoistiky
na divokej vode, Junácka 6, 832 80 Bratislava, NAJNESKÔR do 30. 9. 2015.
Záverečné správy dodané po tomto termíne nebudú akceptované a budú mať za následok
vylúčenie z projektu.
Záverečnú správu – t. j. titulku, programovú správu, finančnú správu a fotodokumentáciu zašlite aj elektronicky na adresu: office@canoeslalom.sk alebo ju priložte na CD v písomnej
verzii.
Titulka správy
Titulná strana správy musí obsahovať:
1. Názov organizácie
2. Výška finančného príspevku
3. Počet podporených žiakov
Programová správa
Programová správa obsahuje informácie týkajúce sa vyhodnotenia projektu.
Vyhodnotenie projektu
Pod vyhodnotením projektu rozumieme Vaše zhodnotenie realizácie hradenej z finančného
príspevku.
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Vyhodnotenie by malo obsahovať najmä:
1 . Menný zoznam podporených žiakov s uvedeným rokom narodenia
2 Zhodnotenie aktivít, ktoré ste realizovali. Popíšte výsledky a výstupy projektu. Údaje
uvádzajte čo najkonkrétnejšie.
3. Ak bol nejaký ohlas od iných ľudí, napr. rodičov žiakov, napíšte ho.
4. Boli naplnené ciele projektu, ktoré ste si stanovili? Ak áno, ako? Ak nie, prečo nie?
Prosíme Vás, aby ste k správe priložili fotografie, ktoré dokumentujú priebeh projektu.
Finančná správa
Finančná správa obsahuje vyúčtovanie prostriedkov, ktoré Vám boli poskytnuté na realizáciu
športovej prípravy žiackych športovcov.
Finančné vyúčtovanie predkladajte v nasledovnej podobe
1. K vyúčtovaniu žiadame predložiť fotokópie prvotných aj druhotných účtovných
dokladov.
2. Originály účtovných dokladov si ponechávate vo svojej účtovnej evidencii tak, aby mohli
byť kedykoľvek prístupné kontrole SZKDV alebo iným kontrolným orgánom.
Prvotné účtovné doklady
• faktúry
• výpisy z registračných pokladníc
• cestovné doklady spolu s cestovným príkazom
• iné
Druhotné účtovné doklady
• výdavkový pokladničný doklad organizácie v prípade hotovostnej platby
• bankový výpis organizácie (nie platobný príkaz) v prípade bezhotovostnej platby
Pri každej faktúre musíte uviesť (zdokumentovať) akým spôsobom bola uhradená, napr.: výpis
z účtu, výdavkový a príjmový doklad. K výdavkovému bloku musí byť priložený účet z pokladne,
alebo faktúra.
Pri vyúčtovaní služieb
• faktúra alebo iná zmluva o službe adresovaná na zväz, v poznámke uviesť názov klubu a
“Projekt Hľadáme OH víťazov 2016”
• daňový doklad autorizujúci zaplatenie faktúry:
• bezhotovostná platba - výpis z účtu (nie príkaz na úhradu)
• hotovostná platba - príjmový pokladničný doklad od dodávateľa spolu s očíslovaným
výdavkovým pokladničným dokladom
• v prípade, že ide o akciu v zahraničí, treba k dokladu priložiť aj stručný preklad, o akú
službu ide
• komplexné cestovné služby (ubytovanie, letenky, prenájmy vozidiel, atd.) musia byť
realizované prostredníctvom víťaza výberového konania – Magic Travel andrea.kruzlicova@magictravel.sk. Aby v cestovnej kancelárii vedeli, že sú vaše
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objednávky finančne kryté, je potrebné zaslať kópiu finálnej objednávky (nie je
potrebná celá konverzácia) aj na miskayova@canoeslalom.sk. Všetky finálne
objednávky musia byť písomné, nie len telefonické.
Pri vyúčtovaní cestovného
• cestovné doklady na cestovnom príkaze
• daňový doklad autorizujúci preplatenie cestovných nákladov:
• bezhotovostná platba - výpis z účtu (nie príkaz na úhradu)
• hotovostná platba - výdavkový pokladničný doklad
Účel poukázaných finančných prostriedkov
Finančné prostriedky budú poukázané priamo na kluby vodného slalomu zabezpečujúce prácu
s deťmi a mohli byť použité v určenom termíne len na podporu športovej činnosti detí do 15
rokov (prvým rokom mladší dorastenec má nárok na čerpanie podpory, druhým rokom mladší
dorastenec už nie) na:
• účasť na domácich a medzinárodných športových podujatiach
• športovú prípravu, výcvikový tábor mimo miesta bydliska
• prenájom tréningových priestorov
• nákup špecializovaného športového výstroja neinvestičného charakteru (špricka, pádlo,
plávacia vesta, prilba, atd.)
Cieľom podpory je zabezpečenie optimálnych tréningových podmienok pre mládežníckych
športovcov priamo v ich domovských kluboch vo všetkých kanoistických regiónoch Slovenska
a ich účasti na pretekoch, ako významného motivačného faktoru do športovania.

V prípade potreby sa obráťte na sekretariát SZKDV, ktorý Vám poskytne ďalšie informácie.
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