Ministerstvo školstva,
vedy, výskumu a športu
Slovenskej republiky

Výzva
na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti športu v roku 2011/2012
č. 2012-07
„Zabezpečenie muzeálnych aktivít v oblasti športu“
Čl. I
Úvodné ustanovenia
(1) Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len
„ministerstvo“) na základe zákona č. 300/2008 Z. z. o organizácii a podpore športu a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje túto výzvu na predkladanie
žiadostí o poskytnutie dotácie prostredníctvom rozpočtu ministerstva v roku 2011/2012 v oblasti
„podpora muzeálnej činnosti v športe“1 (ďalej len „výzva“).
(2) Prostriedky alokované na túto výzvu sú určené na muzeálnu činnosť v oblasti športu
vykonávanú podľa zákona 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov
kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v
znení neskorších predpisov.
Čl. II
Výška finančných prostriedkov určených na rozdelenie
(1) V rámci tejto výzvy je na rozdelenie určených 60 000 eur.
Čl. III
Najvyššia a najnižšia dotácia pre jedného žiadateľa
(1) Najvyššia dotácia pre jedného žiadateľa je 60 000 eur.
(2) Najnižšia dotácia pre jedného žiadateľa je 30 000 eur.
Čl. IV
Spolufinancovanie
(1) Prijímateľ dotácie povinne spolufinancuje muzeálnu činnosť preukázateľne inými ako
verejnými prostriedkami minimálne vo výške uvedenej vo svojej žiadosti, najmenej však 30%
z celkového rozpočtu tejto činnosti.
(2) Prijímateľ dotácie je povinný vyúčtovať s poskytnutou dotáciu aj spolufinancovanie podľa
odseku 1.
Čl. V
Okruh oprávnených žiadateľov
(1) Oprávnenými žiadateľmi sú organizácie, ktoré v oblasti športu vykonávajú činnosť podľa
zákona 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o
zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších
predpisov a preukázateľne ju vykonávali aj počas uplynulých 3 rokov.
1

§ 11, ods. 1 zákona č. 300/2008 Z. z. o organizácii a podpore športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov
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Čl. VI
Dátum ukončenia predkladania žiadostí
(1) Dátumom ukončenia predkladania žiadostí je 23. marec 2011, pričom rozhodujúci je dátum
pečiatky odosielajúcej pošty na obálke, v ktorej je ministerstvu doručená žiadosť alebo dátum
prijatia žiadosti v podateľni ministerstva.
Čl. VII
Adresa elektronického predloženia žiadosti
(1) Adresou elektronického predloženia žiadosti je ziadosti.sport@minedu.sk.
Čl. VIII
Adresa písomného predloženia žiadosti
(1) Adresou písomného predloženia žiadosti je:
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Sekcia štátnej starostlivosti o šport
Stromová 1
813 30 Bratislava 1
(2) Na obálku vľavo hore je potrebné napísať „Žiadosť o poskytnutie dotácie v oblasti športu v
roku 2011 - Zabezpečenie muzeálnych aktivít v oblasti športu“.
(3) Písomnú žiadosť nie je potrebné zaslať doporučenou poštou a je možné ju doručiť aj
osobne v podateľni ministerstva na adrese písomného predloženia žiadosti.
Čl. IX
Formulár žiadosti v elektronickej forme
(1) Formulár žiadosti v elektronickej forme (MS Excel 2003) je zverejnený na webovom sídle
ministerstva.
Čl. X
Spôsob predloženia žiadosti
(1) Žiadateľ vyplní elektronický formulár zverejnený na webovom sídle ministerstva a zašle ho
elektronickou poštou na adresu elektronického predloženia žiadosti.
(2) Žiadateľ na adresu písomného predloženia žiadosti zašle alebo doručí žiadosť
vygenerovanú elektronickým formulárom obsahujúcu zákonom definované čestné vyhlásenia2,
vytlačenú a podpísanú osobou oprávnenou vykonávať právne úkony v mene žiadateľa a
nasledovné dokumenty:
a) kópiu stanov žiadateľa v ich aktuálnom znení,
b) kópiu zmluvy o zriadení účtu pre dotácie zo štátneho rozpočtu,
c) potvrdenie miestne príslušného správcu dane, nie staršie ako tri mesiace, že žiadateľ nemá
daňové nedoplatky,3
2

§ 8a, ods. 5, písmená a) a c) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
3
§ 8a, ods. 5, písmeno a) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov,
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d) potvrdenie príslušného konkurzného súdu, nie staršie ako tri mesiace, že voči žiadateľovi nie
je vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v reštrukturalizácii a nebol proti nemu
zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,4
e) potvrdenie Sociálnej poisťovne a potvrdenia každej zdravotnej poisťovne v Slovenskej
republike (DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s., Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., Union
zdravotná poisťovňa, a. s.), t. j. spolu 4 potvrdenia, nie staršie ako tri mesiace, že žiadateľ nemá
evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na
starobné dôchodkové sporenie5,
f) potvrdenie príslušného inšpektorátu práce, nie staršie ako tri mesiace, že žiadateľ neporušil
v predchádzajúcich troch rokoch zákaz nelegálneho zamestnávania6,
g) súhlas príslušného športového zväzu s organizovaním podujatia (len ak organizátorom nie je
príslušný športový zväz),
h) presnú špecifikáciu požiadaviek (popis, účel), vrátane uvedenia všetkých právnických osôb,
ktoré spolufinancujú požiadavku s presnými sumami spolufinancovania, podpísanú osobou
oprávnenou vykonávať právne úkony v mene žiadateľa.
(3) Náležitosti podľa odseku 2 písm. a) a b) sa predkladajú ako kópie v jednom vyhotovení bez
potreby ich overenia notárom. Dokumenty podľa odseku 2 písm. a) a b) sa nepredkladajú, ak už
boli predložené ministerstvu v roku 2011 a do okamihu predloženia žiadosti neprišlo k ich zmene.
(4) Náležitosti podľa odseku 2 písm. c) až h) sa predkladajú ako originály v jednom
vyhotovení.
(5) Žiadateľ všetky dokumenty podľa odseku 2 pripraví vo forme usporiadaných voľných
hárkov papiera formátu A4, nepreložených a vložených do obálky formátu A4, v poradí
uvedenom v odseku 2 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 žiadnou väzbou a nemá byť uložený do
tvrdých dosiek, nemá obsahovať rôzne plastové fólie a pod. Toto ustanovenie nebude mať vplyv
na posudzovanie či vyradenie žiadosti, výrazne však uľahčí administratívne spracovanie žiadostí
a urýchli celý proces.
(6) Žiadateľ je povinný v žiadosti a priložených dokumentoch uviesť výlučne pravdivé údaje.
V prípade uvedenia nepravdivých údajov sa okrem iného vystavuje riziku spáchania trestného
činu subvenčného podvodu podľa ustanovení § 225 zákona č. 300/2005 Z. z. - Trestného zákona
v znení neskorších predpisov.
Čl. XI
Časový harmonogram vyhodnocovania žiadostí
(1) Ministerstvo zverejní na svojom webovom sídle do 31. marca 2012
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.
(2) Zmluvy uzatvorené medzi ministerstvom a žiadateľmi o dotáciu budú zverejnené v
centrálnom registri zmlúv.

4

§ 8a, ods. 5, písmeno b) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov,
5
§ 8a, ods. 5, písmeno e) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov,
6
§ 8a, ods. 5, písmeno d) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov,
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Čl. XII
Všeobecné podmienky poskytnutia a použitia dotácie
(1) So žiadateľmi, ktorým sa schváli dotácia, ministerstvo uzatvorí zmluvu o poskytnutí
dotácie.
(2) Po obojstrannom podpise zmluvy a jej zverejnení ministerstvo poukáže v roku 2012
žiadateľovi finančné prostriedky na osobitný účet vedený pre dotácie zo štátneho rozpočtu.
(3) Dotáciu bude možné použiť na výdavky vzniknuté v období od 1. januára 2012 do 31.
decembra 2012.
(4) Dotáciu je možné použiť len do výšky M = V - E, pričom platí, že
E sú príjmy z iných ako štátnych zdrojov,
V je suma skutočných výdavkov súvisiacich s aktivitami,
M je maximálna výška použitej dotácie.
(5) Ak príjmy z iných ako štátnych zdrojov sú rovnaké alebo väčšie ako suma skutočných
oprávnených výdavkov súvisiacich s aktivitami, prijímateľ je povinný vrátiť celú dotáciu.
(6) Zmena účelu alebo zvýšenie schválenej dotácie nebude povolené, nepotrebnú dotáciu
musí žiadateľ vrátiť bez zbytočného odkladu po zistení jej nepotrebnosti na účet ministerstva.
(7) Porušenie týchto podmienok môže viesť k zastaveniu poskytovania dotácií a k vráteniu už
poskytnutých prostriedkov v plnej výške na účet ministerstva.
(8) Spresnenie všeobecných podmienok poskytnutia dotácie upravia konkrétne ustanovenia
zmluvy o poskytnutí dotácie7, ktoré bližšie určia vzájomné práva a povinnosti ministerstva
a prijímateľa dotácie.
Čl. XIII
Neoprávnené náklady
(1) Pre účely tejto výzvy sú neoprávnenými nákladmi najmä
a) kapitálové výdavky,
b) úhrada záväzkov z predchádzajúcich rokov alebo ich refundácia,
c) náklady na splácanie úverov, pôžičiek a úrokov z prijatých úverov a pôžičiek,
d) náklady na úhradu DPH, ak si jej platiteľ môže uplatniť odpočítanie DPH z vlastnej daňovej
povinnosti,
e) finančné vyčíslenie dobrovoľnej práce v prospech predmetu žiadosti žiadateľa, ak neprišlo ku
skutočnému vyplateniu finančných prostriedkov.
(2) Neoprávnené náklady nebudú započítané žiadateľovi do hodnoty ani do spolufinancovania
predmetu žiadosti.
Čl. XIV
Výberové kritériá a spôsob výpočtu dotácie
(1) Každému oprávnenému žiadateľovi bude dotácia vypočítaná nasledovným spôsobom:
7

§ 11e, ods. 2 zákona č. 300/2008 Z. z. o organizácii a podpore športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov
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a) účel a výšku každej požiadavky a dotáciu posúdia členovia komisie z hľadiska jej
oprávnenosti, princípu efektívneho a hospodárneho nakladania s verejnými prostriedkami,
b) každý člen komisie predloží návrh na poskytnutie dotácie na konkrétnu aktivitu so
zohľadnením náležitostí podľa písmena a),
c) dotácia sa vypočíta ako priemer návrhov členov komisie, pričom jeden najvyšší a jeden
najnižší návrh jednotlivých členov komisie sa do výpočtu nezapočítajú.
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