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Výzva 
na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti športu v roku 2011 

 
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) 

zverejňuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti športu v roku 2011 
(ďalej len „výzva“) z rozpočtu ministerstva v súlade so zákonom č. 300/2008 Z. z. o organizácii a 
podpore športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 462/2008 Z. z. 

 
 

Účely, na ktoré možno predkladať žiadosti o poskytnutie dotácie 
 
1. Žiadosť o poskytnutie dotácie (ďalej len „žiadosť“) je možné predložiť na nasledovné účely: 
 

a) športové podujatia detí, žiakov a študentov,  
b) športová reprezentácia SR a rozvoj športových odvetví, 
c) športová príprava vybraných športovcov, 
d) organizácia významných športových podujatí, 
e) výber a príprava športových talentov, 
f) osveta a propagácia športu. 
 

2. V jednej žiadosti je možné predložiť jednu alebo viacero požiadaviek v rámci jedného alebo 
viacerých účelov. 

 
3. Podrobný popis účelov je uvedený v prílohe č. 1. 
 

Spôsob predkladania žiadostí 
 
1. Žiadosť sa predkladá písomne a elektronicky na adresy uvedené v tejto výzve. Aby sa 

žiadosť považovala za predloženú, musí byť predložená oboma spôsobmi. Žiadosť, ktorá 
bude predložená iným spôsobom, ako je uvedené v tejto výzve (napr. e-mailom, faxom 
a pod.), sa nebude považovať za predloženú v súlade s výzvou. 

 
2. Žiadosti, v ktorých budú uvedené nepravdivé údaje, nebudú akceptované a v prípade 

takéhoto zistenia v čase, kedy už bola dotácia poskytnutá, príslušný žiadateľ bude povinný 
poskytnutú dotáciu vrátiť na účet ministerstva. 

 
3. Ak viacerí žiadatelia predložia v žiadosti rovnakú požiadavku (tá istá aktivita, predmet a pod.), 

tá bude posudzovaná iba v žiadosti predloženej tým žiadateľom, ktorý bude príslušnú aktivitu 
zabezpečovať v rozhodujúcej miere. 

 
4. Elektronicky predložená žiadosť obsahuje vyplnený elektronický formulár, ktorý sa nachádza 

na stránke www.ziadosti.cop-portal.sk. 
 

5. Písomne predložená žiadosť obsahuje: 
a) vlastnú žiadosť podpísanú štatutárnym zástupcom žiadateľa (tlačivo s čiarovým kódom 

vygenerované elektronickým formulárom obsahujúce zostavu požiadaviek, čestné 
vyhlásenia podľa príslušných predpisov a súhlas so zhromažďovaním, spracovávaním a 
zverejňovaním poskytnutých údajov), 

b) stanovy organizácie, 
c) doklad o pridelení IČO, 
d) zmluvu o zriadení osobitného účtu pre poskytovanie dotácií zo štátneho rozpočtu, 
e) potvrdenie príslušného konkurzného súdu, nie staršie ako tri mesiace, že nie je voči 

žiadateľovi vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v reštrukturalizácii a nebol proti 
nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, 
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f) potvrdenie Sociálnej poisťovne a potvrdenia každej zdravotnej poisťovne, nie staršie ako 
tri mesiace (t. j. spolu 4 potvrdenia), že žiadateľ nemá evidované nedoplatky poistného na 
zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, 

g) potvrdenie miestne príslušného správcu dane, nie staršie ako tri mesiace, že žiadateľ 
nemá daňové nedoplatky, 

h) popis predmetu žiadosti osobitne pre každú požiadavku. 
POZNÁMKA 1: Náležitosti podľa písm. a), e) až h) sa predkladajú ako originály v jednom 
vyhotovení. 
POZNÁMKA 2: Náležitosti podľa písm. b) až d) sa predkladajú ako kópie v jednom 
vyhotovení (bez potreby overenia notárom).  
POZNÁMKA 3: Žiadateľ, ktorý je subjektom verejnej správy, nepredkladá náležitosti podľa 
písm. b), c) a e). 
 

6. Popis predmetu žiadosti podľa ods. 6 písm. h) musí obsahovať okrem náležitostí uvedených 
v prílohe č. 1 tejto výzvy aj zhodnotenie naposledy konanej alebo obdobne realizovanej 
aktivity (počet účastníkov - športovcov/žiakov, organizácií/škôl, krajín, spôsob medializácie 
a propagácie aktivity, história referencií predchádzajúcich úspešných projektov žiadateľa aj s 
možnosťou overenia poskytnutých údajov, skutočné náklady, skutočné príjmy - od účastníkov 
súťaží, zo súkromných zdrojov, z verejných zdrojov, z ministerstva a pod.) a náležitosti 
uvedené v prílohe č. 1 tejto výzvy. 

 
7. Písomne predložená žiadosť má byť podaná vo forme usporiadaných voľných hárkov papiera 

formátu A4, nepreložených a vložených do obálky formátu A4, v poradí uvedenom v ods. 5 
podľa písm. a) až h). Hárky papiera nemajú byť zviazané, zopnuté, medzi prílohami nemajú 
byť voľné strany, ani strany oddeľujúce prílohy od seba, ani prázdne strany s nadpismi 
jednotlivých častí, materiál nemá byť zviazaný akoukoľvek väzbou (napr. „hrebeňová“, 
„lištová“, „strunová“), nemá byť uložený do tvrdých dosiek, nemá obsahovať rôzne plastové 
fólie a pod.  

 POZNÁMKA: Toto ustanovenie výrazne uľahčí administratívne spracovanie žiadostí a urýchli 
celý proces, nebude však mať vplyv na posudzovanie či vyradenie žiadosti. 

 
Adresa predkladania žiadostí 

 
1. Adresa písomného predloženia žiadosti: 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 
sekcia štátnej starostlivosti o šport 
Stromová 1 
813 30 Bratislava 
(na obálku vľavo hore je potrebné napísať: „Žiadosť o poskytnutie dotácie v oblasti športu v 
roku 2011“) 
POZNÁMKA: Písomnú žiadosť nie je potrebné zasielať doporučene. Žiadosť je možné 
doručiť aj osobne v podateľni ministerstva na hore uvedenej adrese. 
 

2. Adresa elektronického predloženia žiadosti: 
www.ziadosti.cop-portal.sk 

 
Dátum ukončenia predkladania žiadostí 

 
Dátumom ukončenia predkladania žiadostí je 31. január 2011 (rozhoduje dátum pečiatky 

odosielajúcej pošty alebo dátum prijatia žiadosti v podateľni ministerstva). 
 
POZOR: Dotácia (v prípade pravidelných poberateľov dotácie ani zálohová platba) nemôže 
byť poskytnutá bez doručenia VŠETKÝCH náležitostí uvedených v tejto výzve. 

 
 
 



Ministerstvo školstva, 
vedy, výskumu a športu 
Slovenskej republiky 
 

 
Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti športu v roku 2011 strana 3/4 

Spôsob oznámenia výsledku posúdenia žiadostí 
 

Ministerstvo zverejní do 31. marca 2011 na svojom webovom sídle 
a) znenia predložených žiadostí,  
b) zoznam žiadateľov, ktorým sa schválila dotácia a jej výšku,  
c) zoznam žiadateľov, ktorým sa neschválila dotácia s uvedením dôvodu jej neposkytnutia, 
d) zmluvy uzatvorené medzi ministerstvom a žiadateľmi o dotáciu. 
 

Spôsob poskytnutia dotácie 
 
1. So  žiadateľmi, ktorým sa schválila dotácia, ministerstvo uzatvorí zmluvu o poskytnutí dotácie. 
 
2. Po obojstrannom podpise zmluvy ministerstvo poukáže počas roku 2011 žiadateľovi finančné 

prostriedky na osobitný účet vedený pre dotácie zo štátneho rozpočtu. 
 

Všeobecné podmienky poskytnutia dotácie 
 
1. Dotáciu môže žiadateľ použiť len na bežné výdavky. Výnimkou je osobitne schválená dotácia 

na materiálne zabezpečenie (kapitálové výdavky) reprezentácie SR (v rámci účelov „športová 
reprezentácia SR a rozvoj športových odvetví“ a „športová príprava vybraných športovcov“). 

 
2. Dotáciu je možné použiť najneskôr do 31.12.2011 (ak nie je v zmluve stanovený iný termín). 
 
3. Zmeny účelu alebo výšky pridelených finančných prostriedkov nebudú povolené, nepotrebnú 

dotáciu žiadateľ musí vrátiť bez zbytočného odkladu po zistení nepotrebnosti dotácie. 
 
4. Náklady súvisiace so zahraničnými osobami (doprava, strava, ubytovanie) sa budú 

považovať za oprávnené len v prípade reciprocity, alebo ak to vyžadujú pravidlá súťaže, 
alebo ak ide o hosťa s významnou medzinárodnou funkciou.  

 
5. Prijímateľ dotácie je povinný zabezpečiť, aby pri čerpaní dotácie bolo zrejmé, že predmet 

žiadosti (podporená aktivita) sa realizuje s podporou ministerstva. Označenie ministerstva 
voči sponzorom, partnerom, dodávateľom a pod. musí byť úmerné výške financovania 
predmetu žiadosti. Označenie štátnej príslušnosti SR pri plnení úloh športovej reprezentácie 
SR musí mať zodpovedajúcu veľkosť a umiestnenie, pričom označenie sponzorov, partnerov, 
dodávateľov a pod. nesmie byť dominantné. 

 
6. Prijímateľ dotácie, resp. športovec je povinný spolupracovať s Antidopingovou agentúrou SR 

a predkladať na jej vyžiadanie všetky požadované informácie a údaje. 
 
7. Pri plnení úloh osobitného významu môže ministerstvo zmluvne upraviť výšku nepriamych 

nákladov ako aj výšku spolufinancovania. 
 
8. Spresnenie všeobecných podmienok upraví zmluva o poskytnutí dotácie. 
 
9. Porušenie týchto podmienok môže viesť k zastaveniu poskytovania dotácií. 
 

Spolufinancovanie 
 
1. Žiadateľ spolufinancuje požiadavku vo výške uvedenej v prílohe č. 1 v rámci priamych 

a nepriamych nákladov. 
 
2. Spolufinancovanie môže byť preukázané aj predložením účtovných dokladov, ktoré sú 

uhradené inou osobou ako žiadateľom, ale sú preukázateľne použité na spolufinancovanie 
danej požiadavky. Doklady (resp. ich kópie) preukazujúce spolufinancovanie účelu dotácie 
musia byť uložené u žiadateľa, ktorý je ich povinný predložiť ministerstvu. 
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Náklady 
 
1. Pre účely tejto výzvy poskytovateľ definuje nasledovné druhy nákladov: 

a) priame, 
b) nepriame, 
c) osobné, 
d) neoprávnené. 
 

2. Priamymi nákladmi sú náklady, ktoré súvisia s realizáciou predmetu žiadosti priamo. 
V elektronickom formulári sú označené „(P)“ za názvom položky. Priame náklady sú 
oprávnenými nákladmi a môžu byť predmetom spolufinancovania. 

 
3. Nepriamymi nákladmi sú náklady, ktoré súvisia s realizáciou predmetu žiadosti nepriamo. 

V elektornickom formulári sú označené „(N)“ za názvom položky. Nepriame náklady sú 
oprávnenými nákladmi a môžu byť predmetom spolufinancovania. 

 
4. Osobnými nákladmi pre účely tejto výzvy sú: 
 a) mzdy (vrátane odvodov), 
 b) akákoľvek forma finančného alebo nefinančného plnenia, 
 c) finančné prostriedky vyplatené na základe dohody o pracovnej činnosti alebo dohody 

o vykonaní práce, 
 d) finančné prostriedky vyplatené na základe akejkoľvek zmluvy, 
 e) finančné prostriedky vyplatené na živnosť, 
 f) finančné prostriedky vyplatené osobe nad rámec zákona o cestovných náhradách. 
 
5. Použitie dotácie na osobné náklady bude zverejnené na webovom sídle ministerstva (v rámci 

zverejnenia ročného zúčtovania poskytnutej dotácie). 
 
6. Neoprávnenými nákladmi sú náklady, ktoré nebudú započítané žiadateľovi do hodnoty 

predmetu žiadosti, ani nemôžu byť predmetom spolufinancovania. Neoprávnené náklady sú 
nasledovné: 
a) úhrada záväzkov z predchádzajúcich rokov okrem úhrady záväzkov na športovú 

infraštruktúru osobitného významu vzniknutých po podpise zmluvy o poskytnutí dotácie 
(ďalej len „zmluva“), 

b) refundácia výdavkov uhradených v predchádzajúcich rokoch okrem refundácie výdavkov 
na športovú infraštruktúru osobitného významu vzniknutých po podpise zmluvy, 

c) náklady na splácanie úverov, pôžičiek a úrokov z prijatých úverov a pôžičiek, 
d) náklady na úhradu DPH, ak si platiteľ môže uplatniť odpočítanie DPH, 
e) osobné náklady športovcov, 
f) osobné náklady vyplatené jednej osobe v kalendárnom roku prevyšujúce v súčte 20.000 

Eur, 
g) vreckové akýchkoľvek osôb podľa zákona o cestovných náhradách, 
h) náklady súvisiace so zahraničnými osobami (doprava, strava, ubytovanie), ak nejde 

o reciprocitu (vzájomné započítanie nákladov), ak to nevyžadujú pravidlá súťaže, alebo 
ak nejde o hosťa s významnou medzinárodnou funkciou, 

i) finančné vyčíslenie dobrovoľnej práce v prospech predmetu žiadosti žiadateľa, ak 
neprišlo ku skutočnému vyplateniu finančných prostriedkov, 

j) náklady, uvedené v prílohe č. 1. osobitne pre príslušné účely. 
 
 



            Ministerstvo školstva, Príloha č. 1

            vedy, výskumu a športu

            Slovenskej republiky

Športové podujatia detí, žiakov a študentov

Oblasť zabezpečenie športovania detí, žiakov a študentov

Aktivity organizovanie športových podujatí detí, žiakov a študentov s

celoslovenským, resp. medzinárodným významom, ktorých súčasťou

je telesná aktivita

Oprávnení žiadatelia organizátori uvedených športových podujatí - nepodnikateľské

subjekty typu športový zväz, klub, obec, VÚC, a pod.

Minimálna výška finančných 

prostriedkov úrčených na 

spolufinancovanie

0%

Najneskorší termín použitia 

dotácie
31.8.2011

Neoprávnené náklady okrem 

spoločne uvedených 

neoprávnených nákladov vo výzve

náklady na sekretariát a osobné náklady pracovníkov sekretariátu

Maximálna výška povolených 

nepriamych nákladov z 

poskytnutej dotácie

20%

Osobitne požadované náležitosti k 

žiadosti

súťažný poriadok, herné pravidlá
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            Ministerstvo školstva,

            vedy, výskumu a športu

            Slovenskej republiky

Oblasť

Aktivity

Oprávnení žiadatelia

Minimálna výška finančných 

prostriedkov úrčených na 

spolufinancovanie

Najneskorší termín použitia 

dotácie

Neoprávnené náklady okrem 

spoločne uvedených 

neoprávnených nákladov vo výzve

Maximálna výška povolených 

nepriamych nákladov z 

poskytnutej dotácie

Osobitne požadované náležitosti k 

žiadosti

Príloha č. 1

Športová reprezentácia SR a rozvoj športových odvetví

zabezpečenie športovej reprezentácie, starostlivosť o športové

talenty, zabezpečenie organizovania športových súťaží a športových

podujatí, vzdelávanie v oblasti športu, prevencia a kontrola v boji

proti dopingu v športe, podpora edičnej a osvetovej činnosti v športe

účasť reprezentantov a reprezentačných družstiev všetkých

vekových kategórií na medzinárodných podujatiach v SR a zahraničí,

zabezpečenie športovej prípravy reprezentantov a reprezentačných

družstiev všetkých vekových kategórií (tréningový proces,

sústredenia, výcvikové tábory, prípravné stretnutia konané v SR a

zahraničí a pod.), pitný režim a doplnky výživy, zdravotné

zabezpečenie, funkčné a lekárske vyšetrenia, diagnostika,

regenerácia a rehabilitácia reprezentantov, športová výstroj a

materiálne vybavenie (neinvestičného charakteru), organizovanie

športových súťaží, podujatí a aktivít, vzdelávanie trénerov,

rozhodcov a ďalších odborných pracovníkov, poplatky

medzinárodným organizáciám a účasť na zasadnutiach ich orgánov,

činnosť orgánov a odborných komisií, školenia, semináre a porady,

vydávanie odborných publikácií, časopisov, informačných bulletinov

a podobných materiálov, činnosť sekretariátu

športové zväzy a organizácie zabezpečujúce úlohy športovej

reprezentácie SR

5%

31.12.2011

30%

vyplené tabuľky č. 1 - 9 (bez úplne vyplnených tabuliek č. 2

"Vysledky" a č. 3 "Sutaze" žiadateľovi nebude môcť byť vypočítaná a

poskytnutá dotácia)
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            Ministerstvo školstva,

            vedy, výskumu a športu

            Slovenskej republiky

Oblasť

Aktivity

Oprávnení žiadatelia

Minimálna výška finančných 

prostriedkov úrčených na 

spolufinancovanie

Najneskorší termín použitia 

dotácie

Neoprávnené náklady okrem 

spoločne uvedených 

neoprávnených nákladov vo výzve

Maximálna výška povolených 

nepriamych nákladov z 

poskytnutej dotácie

Osobitne požadované náležitosti k 

žiadosti

Príloha č. 1

Športová príprava vybraných športovcov

zabezpečenie športovej reprezentácie, starostlivosť o športové

talenty

náklady športovcov a nevyhnutného realizačného tímu, spojené so

zabezpečením komplexnej prípravy športovcov, ako je účasť na

medzinárodných podujatiach v SR a zahraničí okrem MS a ME (v

prípade športovcov so zdravotným postihnutím je možné dotáciu

použiť aj na účasť na MS a ME), zabezpečenie športovej prípravy

(tréningový proces, sústredenia, výcvikové tábory, prípravné

stretnutia konané v SR a zahraničí), pitný režim a doplnky výživy,

zdravotné zabezpečenie, funkčné a lekárske vyšetrenia, diagnostika,

regenerácia a rehabilitácia, športová výstroj a materiálne vybavenie

(neinvestičného charakteru), dopingová kontrola a pod. 

POZNÁMKA: Ide o športovcov, ktorí spĺňajú kritériá zaradenia do

slovenských olympijských top tímov, juniorských olympijských tímov

alebo top tímov športovcov so zdravotným postihnutím. Samotná

žiadosť o poskytnutie dotácie na prípravu týchto športovcov

nezaručuje, že ministerstvo na nich poskytne dotáciu (môže byť

zohľadnené zníženie rozpočtu výdavkov na šport v roku 2011).

športové zväzy

5%

31.12.2011

náklady na sekretariát a osobné náklady pracovníkov sekretariátu,

odmeny pre členov realizačného tímu, výdavky spojené s činnosťou

sparingpartnerov okrem športov bedminton, box, džudo, stolný tenis,

šerm, taekwon-do, tenis a zápasenie, potreby športovca, ktoré nie sú

spojené s jeho športovou prípravou

nepriame náklady nie sú povolené

plán športovej prípravy každého športovca osobitne vrátane rozpočtu

(v prípade kolektívneho športu každého družstva), doterajšie

výsledky každého športovca/družstva osobitne (podujatie, rok,

disciplína, umiestnenie, počet členov štartového poľa), súhlas

rezortného športového strediska s plánom športovej prípravy

každého športovca vrátane rozpočtu (ak je športovec členom

takéhoto strediska)
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            Ministerstvo školstva,

            vedy, výskumu a športu

            Slovenskej republiky

Oblasť

Aktivity

Oprávnení žiadatelia

Minimálna výška finančných 

prostriedkov úrčených na 

spolufinancovanie

Najneskorší termín použitia 

dotácie

Neoprávnené náklady okrem 

spoločne uvedených 

neoprávnených nákladov vo výzve

Maximálna výška povolených 

nepriamych nákladov z 

poskytnutej dotácie

Osobitne požadované náležitosti k 

žiadosti

Príloha č. 1

Organizácia významných športových podujatí

zabezpečenie organizovania športových súťaží a športových podujatí

organizovanie MS, ME, SP, EP rôznych vekových kategórií (vrátane

kvalifikačných turnajov s priamym postupom na uvedené podujatia)

a tradičných podujatí s celoslovenským, resp. medzinárodným

významom

organizátori významých medzinárodných podujatí typu športový

zväz, klub, obec, VÚC, a pod. (nepodnikateľské subjekty)

10%

31.12.2011

náklady na sekretariát a osobné náklady pracovníkov sekretariátu

20%
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            Ministerstvo školstva,

            vedy, výskumu a športu

            Slovenskej republiky

Oblasť

Aktivity

Oprávnení žiadatelia

Minimálna výška finančných 

prostriedkov úrčených na 

spolufinancovanie

Najneskorší termín použitia 

dotácie

Neoprávnené náklady okrem 

spoločne uvedených 

neoprávnených nákladov vo výzve

Maximálna výška povolených 

nepriamych nákladov z 

poskytnutej dotácie

Osobitne požadované náležitosti k 

žiadosti

Príloha č. 1

Výber a príprava športových talentov

starostlivosť o športové talenty

zabezpečenie výberu a športovej prípravy talentovanej mládeže v

útvaroch talentovanej mládeže, resp. jednotlivcov - tréningový

proces, sústredenia, výcvikové tábory, prípravné stretnutia konané v

SR a zahraničí, účasť na medzinárodných podujatiach v zahraničí a

pod., pitný režim a doplnky výživy, zdravotné zabezpečenie, funkčné

a lekárske vyšetrenia, diagnostika, regenerácia a rehabilitácia,

športová výstroj a materiálne vybavenie (neinvestičného charakteru),

organizovanie Súťaží olympijských nádejí v SR

športové zväzy

5%

31.12.2011

náklady na sekretariát a osobné náklady pracovníkov sekretariátu,

náklady spojené s účasťou na MS a ME

nepriame náklady nie sú povolené

systém prípravy športových talentov zväzu
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            Ministerstvo školstva,

            vedy, výskumu a športu

            Slovenskej republiky

Oblasť

Aktivity

Oprávnení žiadatelia

Minimálna výška finančných 

prostriedkov úrčených na 

spolufinancovanie

Najneskorší termín použitia 

dotácie

Neoprávnené náklady okrem 

spoločne uvedených 

neoprávnených nákladov vo výzve

Maximálna výška povolených 

nepriamych nákladov z 

poskytnutej dotácie

Osobitne požadované náležitosti k 

žiadosti

Príloha č. 1

Osveta a propagácia v oblasti športu

vzdelávanie v oblasti športu, podpora edičnej, muzeálnej a osvetovej

činnosti v športe

vykonávanie aktivít, ktoré propagujú šport ako súčasť zdravého

životného štýlu a zvyšujú jeho úroveň na Slovensku (napr. kongresy,

konferencie, odborné semináre, uchovávanie a propagácia

historických materiálov a hodnôt v športe, vydávanie odborných

publikácií, časopisov, informačných a podobných materiálov,

značenie a úprava turistických, cyklistických, korčuliarskych,

lyžiarskych a iných chodníkov a trás)

nepodnikateľské subjekty typu športový zväz, klub, obec, VÚC, a

pod.

10%

31.12.2011

náklady na sekretariát a osobné náklady pracovníkov sekretariátu

(okrem muzeálnej činnosti)

20%
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