Príloha k Hospodárskej smernici
Oprávnenými výdavkami pre účel podpory nohejbalu v podmienkach
SNA na kalendárny rok sú:
a) výdavky na zabezpečenie športovej prípravy športovcov, tréningový
proces,sústredenia a prípravné súťaže ktorými sú náklady na:
1. cestovné náhrady,
2. dopravu,
3. pitný režim a potravinové doplnky výživy,
4. prenájom športových priestorov, zariadení a techniky,
5. diagnostiku, regeneráciu a rehabilitáciu,
6. športové náradie, športové náčinie a iné materiálne vybavenie neinvestičného
charakteru,
7. mzdy a odvody športovcov a športových odborníkov, resp. úhrady za zmluvné
vykonávanie ich činnosti, vrátane výdavkov na zabezpečenie zákonných nárokov
vyplývajúcich z ich pracovno-právneho vzťahu (napr. stravovacie poukážky),
8. dopingovú kontrolu,
9. zabezpečenie tréningového partnera,
10. prepravu športového materiálu a náčinia,
b) výdavky na organizovanie súťaží, športových podujatí a súvisiacich aktivít
,ktorými sú náklady na:
1. ubytovanie,
2. stravu,
3. dopravu,
4. nájom športovej infraštruktúry,
5. nájom športových zariadení,
6. nájom techniky,
7. dopingovú kontrolu,
8. osobné náklady rozhodcov a organizátorov súťaží a podujatí vrátane výdavkov na
zabezpečenie zákonných nárokov vyplývajúcich z ich pracovno-právneho vzťahu
alebo zmluvne dohodnuté externé zabezpečenie rozhodcov a organizátorov súťaží a
podujatí,
9. nákup vecných cien pre športovcov,
10. poistenie podujatia,
11. poplatok za organizovanie podujatia,
12. propagáciu podujatia okrem výdavkov súvisiacich s propagáciou komerčných
partnerov,
13. technické zabezpečenie podujatia,
14. zdravotné zabezpečenie podujatia,
15. strážnu službu,
16. požiarnu službu,
17. zabezpečenie online prenosu,
18. cestovné náhrady,
c) výdavky na ostatnú športovú činnosť, ktorými sú náklady na:
1. vzdelávanie športových odborníkov,

2. členské príspevky vyplývajúce z povinného členstva v o.z. SNA zriadenej na účel
športovej činnosti v danom športe,
3. poplatky medzinárodným organizáciám a účasť na zasadnutiach ich orgánov,
4. školenia a semináre športovcov a športových odborníkov,
5. vydávanie odborných periodických publikácií alebo neperiodických publikácií,
6. športové náradie, športové náčinie a iné materiálne vybavenie,
7. opravu a údržbu športového náradia a športového náčinia,
8. vykonávanie aktivít, ktoré propagujú šport ako súčasť zdravého životného štýlu a
zvyšujú jeho úroveň na území Slovenskej republiky,
9. kongresy, konferencie a odborné semináre,
10. uchovávanie a propagáciu historických materiálov a hodnôt v športe.

