
 

 

Štatút CŠČM 

 

Podmienky pridelenia štatútu CŠČM: 

 Žiadateľom je občianske združenie – športový klub, či iná organizácia, ktorá je riadnym 

členom SAFKST. Všetci športovci v počte minimálne 50, zaradení do centralizovanej 

prípravy v rámci centra, musia mať taktiež aktívne členstvo v SAFKST. 

 Žiadateľ každoročne potvrdí vo svojej oficiálnej žiadosti skutočnosť, v akom rozsahu 

zabezpečuje športovú prípravu mládeže, v ktorých športových odvetviach, aká je 

kvalifikácia trénerov a uvedie menoslov športovcov s ich dátumom narodenia 

a ostatnými požadovanými charakteristikami. Tiež uvedie aktuálne podmienky pre 

realizáciu športovej prípravy – športoviská, vybavenie športovým materiálom. 

 Do žiadosti o pridelenie štatútu CŠČM môže byť zaradený len mladý športovec, ktorý 

v deň podania žiadosti nedosiahol vek vyšší ako 23 rokov. 

 Podaním žiadosti najneskôr do 30.apríla občianske združenie deklaruje svoj záujem 

venovať sa športovej príprave mládeže najmenej 2 roky nasledujúce po roku podania 

žiadosti. 

 Dotáciu vo výške do 2000,-€ ročne je možné využiť na zabezpečenie nasledovných 

činností: tréningová príprava, účasť na športových podujatiach, ohodnotenie trénerov, 

športový materiál, prenájom športovísk a športového náradia, náčinia, doprava 

športovcov.  

 Základnou a nevyhnutnou podmienkou je pravidelná (minimálne 3x v období od 

1.10. do 30.9. nasledovného roka) aktívna účasť mladých športovcov – členov 

CŠČM na športových podujatiach organizovaných na Slovensku. 

 Dotáciu je nutné využiť do konca kalendárneho roku a zúčtovať na SAFKST v termíne 

najneskôr do 15. novembra príslušného roku. Za využitie dotácie a jej správne 

zúčtovanie zodpovedá štatutár občianskeho združenia, ktorému bola pridelená. 

 Občianske združenie, ktorému bude dotácia pridelená, je povinné vykonávať 

administráciu činností práce s mládežou, podľa požiadaviek sekretariátu SAFKST.  

 SAFKST má právo overiť, či údaje uvedené v žiadosti zodpovedajú skutočnosti a v 

prípade zistenia nepravdivých údajov je občianske združenie povinné vrátiť pridelenú 

dotáciu v plnom rozsahu. 

 Pridelenie štatútu CŠČM je nenárokovateľné, sekretariát SAFKST po posúdení 

všetkých žiadostí, podaných v stanovenom termíne, žiadosť akceptuje, alebo 

zamietne. Vyrozumenie zašle poštou všetkým žiadateľom. 

VV SAFKST rozhodol, že Centrá športovej činnosti mládeže (CŠČM) budú financované z 

príspevku uznanému športu na šport mládeže s jeho príslušnosťou medzi športové kluby podľa 

počtu aktívnych športovcov do 23 rokov. Pri nesplnení všetkých podmienok nebudú 

financované a strácajú štatút CŠČM. 

 

Tento Štatút nadobúda platnosť a účinnosť dňom schválenia VV SAFKST. 

Schválil VV SAFKST dňa 18.3.2019 


