Ministerstvo školstva,
vedy, výskumu a športu
Slovenskej republiky

Výzva
na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti športu v roku 2012
č. 2012-16
„Športové podujatia žiakov“
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 2012 v oblasti
„zabezpečenie športovania detí, žiakov a študentov“1 (ďalej len „výzva“).
(2) Prostriedky alokované na túto výzvu sú určené na
a) organizovanie športových podujatí žiakov,
b) zabezpečenie vybraných úloh v oblasti školského športu.
(3) Športové podujatia žiakov podľa odseku 2, písm. a) sú podujatia, ktoré spĺňajú nasledovné
náležitosti:
a) ich účastníkmi sú žiaci v programoch ISCED 1, ISCED 2 a ISCED 3,
b) ich súčasťou je telesná aktivita,
c) zapojí sa do nich viac ako 160 škôl a súčasne viac ako 1 600 žiakov,
d) konali sa v školskom roku 2011/2012 a zapojilo sa do nich viac ako 80 škôl a súčasne viac ako
800 žiakov,
e) konajú sa v čase od 1. septembra 2012 do 31. decembra 2012 a nebola na ne poskytnutá
dotácia v roku 2012,
f) konajú sa na území Slovenskej republiky,
g) nie sú organizované prostredníctvom krajských školských úradov.
(4) Vybrané úlohy v oblasti školského športu podľa odseku 2, písm. b) tohto článku sú:
a) zastupovanie ministerstva v Medzinárodnej federácii školského športu (ďalej len „ISF“),
b) zabezpečenie účasti výprav Slovenskej republiky na medzinárodných podujatiach ISF,
c) zverejnenie súťažných pravidiel a propozícií pre školské majstrovstvá Slovenskej republiky v
súťažiach kategórie „A“, vyhlasovaných ministerstvom podľa osobitného predpisu2, na portáli
školského športu na adrese www.skolskysport.sk (ďalej len „portál“),
d) výber realizátorov jednotlivých kôl podujatí,
e) vypracovanie kalendára športových podujatí žiakov na školský rok 2012/2013.
(5) Dotáciu bude možné použiť na výdavky vzniknuté v období od 1. septembra 2012 do
31. decembra 2012.
Čl. II
Výška finančných prostriedkov určených na rozdelenie
(1) V rámci tejto výzvy je na rozdelenie určených 200 000 eur v prípade účelu dotácie podľa
Čl. I, odsek 2, písm. a) tejto výzvy.
(2) V rámci tejto výzvy je na rozdelenie určených 33 000 eur v prípade účelu dotácie podľa
Čl. I, odsek 2, písm. b) tejto výzvy.
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
2
Smernica MŠVVaŠ SR č. 44/2011 o organizovaní, riadení a finančnom zabezpečení športových súťaží detí a žiakov škôl
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Čl. III
Najvyššia a najnižšia dotácia pre jedného žiadateľa
(1) Najvyššia dotácia na jednu požiadavku a zároveň na jedného žiadateľa je 40 000 eur
v prípade dotácie podľa Čl. I, odsek 2, písm. a) tejto výzvy.
(2) Najvyššia dotácia na jednu požiadavku a zároveň na jedného žiadateľa je 33 000 eur
v prípade dotácie podľa Čl. I, odsek 2, písm. b) tejto výzvy.
(3) Najnižšia dotácia na jednu požiadavku a zároveň na jedného žiadateľa je 1 000 eur.
Čl. IV
Spolufinancovanie
(1) Minimálna výška spolufinancovania žiadateľom, preukázateľne inými prostriedkami ako je
poskytnutá dotácia podľa tejto výzvy, je 5% z použitej dotácie.
(2) Prijímateľ dotácie vyúčtuje spolu s poskytnutou dotáciou aj spolufinancovanie v pomere,
ktorý uviedol vo svojej žiadosti.
(3) Finančné vyčíslenie dobrovoľnej práce v prospech účelu dotácie ani neoprávnené náklady
uvedené v zmluve o poskytnutí dotácie nie je možné započítať do spolufinancovania predmetu
žiadosti.
Čl. V
Okruh oprávnených žiadateľov
(1) Oprávnenými žiadateľmi sú právnické osoby nepodnikateľského typu v prípade účelu
dotácie podľa Čl. I, odsek 2, písm. a) tejto výzvy.
(2) Oprávnenými žiadateľmi sú vybrané organizácie v oblasti školského športu uvedené v
materiáli "Aktualizácia športových súťaží žiakov pre školský rok 2012/2013" schválenom
ministrom dňa 9. júla 2012 a zverejnenom na webovom sídle ministerstva v prípade účelu dotácie
podľa Čl. I, odsek 2, písm. b) tejto výzvy.
Čl. VI
Dátum ukončenia predkladania žiadostí
(1) Dátumom ukončenia predkladania žiadostí je 30. september 2012, 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.
(2) Do predmetu je potrebné napísať „Žiadosť o poskytnutie dotácie v oblasti športu: Výzva č.
2012-16 Športové podujatia žiakov“.
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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:
Výzva č. 2012-16 Športové podujatia žiakov“.
(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 vyhlásenia3,
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,4
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,5
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 sporenie6,

3

§ 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
4
§ 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,
5
§ 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,
6
§ 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,
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f) potvrdenie príslušného inšpektorátu práce, nie staršie ako tri mesiace, že žiadateľ neporušil
v predchádzajúcich troch rokoch zákaz nelegálneho zamestnávania7,
g) súhlas príslušného športového zväzu s realizátorom podujatia (len ak realizátorom nie je
príslušný športový zväz),
h) v prípade účelu dotácie podľa Čl. I, odsek 2, písm. a) tejto výzvy zoznam žiakov (meno,
priezvisko, škola), a zoznam škôl (názov školy, adresa), ktoré sa zúčastnili na podujatí
v školskom roku 2011/2012 (meno, priezvisko, škola), v členení podľa jednotlivých podujatí,
podpísaný osobou oprávnenou vykonávať právne úkony v mene žiadateľa,
i) presnú špecifikáciu požiadaviek (formulár žiadosti), podpísanú osobou oprávnenou vykonávať
právne úkony v mene žiadateľa (túto špecifikáciu nie je možné predložiť v zjednodušenej forme,
napr. vo forme súčtov jednotlivých oblastí, ale je potrebné ju predložiť v štruktúrovanej forme tak,
aby bolo možné posúdiť jednotkové sumy každej z položiek, ako aj ich logickú súvislosť
a zdôvodnenie).
(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 alebo 2012, a do okamihu predloženia žiadosti neprišlo
k ich zmene.
(4) Náležitosti podľa odseku 2 písm. c) až i) sa predkladajú ako originály v jednom vyhotovení.
V prípade, ak žiadateľ predložil sekcii štátnej starostlivosti o šport ministerstva originály
náležitostí podľa odseku 2 písm. c) až f) v rámci inej žiadosti, a zároveň je zachovaná
trojmesačná platnosť príslušných potvrdení v čase predloženia žiadosti podľa tejto výzvy,
náležitosti podľa odseku 2 písm. c) až f) je možné predložiť ako kópie.
(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 i). 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. októbra 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.

7

§ 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
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
prijímateľovi finančné prostriedky na osobitný účet vedený pre dotácie zo štátneho rozpočtu.
(3) Všeobecné podmienky použitia dotácie budú presne stanovené v zmluve o poskytnutí
dotácie a jej prílohe, vzor ktorej sa nachádza na webovom sídle ministerstva.
(4) Prijímateľ v prípade účelu dotácie podľa Čl. I, odsek 2, písm. a) tejto výzvy:
a) zabezpečí žiakom, ktorí sa aktívne zúčastňujú na podujatí ako športovci (ďalej len „športovci“)
a ich sprevádzajúcim osobám, vykonávajúcim pedagogický dozor, stravu v hodnote podľa
zákona o cestovných náhradách, pričom prednostne využije služby účelových zariadení rezortu
školstva - zariadení školského stravovania,
b) zabezpečí športovcom a ich sprevádzajúcim osobám, vykonávajúcim pedagogický dozor,
dopravu medzi objektmi v mieste podujatia, ak pešia vzdialenosť medzi nimi je väčšia ako 2 km,
c) zabezpečí podujatie po športovo-technickej stránke (priestory, rozhodcovia, športové náradie
a zariadenia atď.),
d) zverejní propozície podujatia na portáli najneskôr 30 dní pred konaním podujatia (prijímateľovi
dotácie bude umožnený prístup na portál),
e) zverejní výsledky žiakov a škôl na portáli najneskôr 7 dní po ukončení podujatia,
f) zverejní všetky príjmy (zoznam fyzických a právnických osôb s uvedením poskytnutých
finančných prostriedkov) a všetky výdavky (zoznam dokladov s uvedením dodávateľov) súvisiace
s podujatím na portáli,
g) zabezpečí osvetu športového podujatia v elektronických alebo printových médiách v rámci
obce a školy, v ktorej sa športové podujatie organizuje,
h) splní všetky ďalšie povinnosti uvedené v osobitnom predpise2.
(5) Prijímateľ dotácie v prípade účelu dotácie podľa Čl. I, odsek 2, písm. a) tejto výzvy predloží
vecné plnenie účelu dotácie v nasledovnej štruktúre:
a) meno, priezvisko a navštevovanú školu všetkých zúčastnených žiakov v členení podľa
jednotlivých podujatí,
b) kalendár podujatí (termíny a miesta uskutočnenia všetkých kôl).
(6) Prijímateľ v prípade účelu dotácie podľa Čl. I, odsek 2, písm. b) tejto výzvy:
a) bude zastupovať v roku 2012 ministerstvo, ako najvyšší orgán štátnej správy zodpovedný za
školský šport, v ISF v súlade so štátnou politikou v oblasti športu (účasť na kongresoch, kontakt
so sekretariátom ISF, platenie členského príspevku ISF a pod.),
b) zabezpečí účasť výprav Slovenskej republiky (športovcov, sprevádzajúcich osôb
vykonávajúcich pedagogický dozor, rozhodcov a technických delegátov) na medzinárodných
podujatiach ISF v súlade s pravidlami ISF, usmernením k financovaniu športových súťaží detí a
žiakov škôl, organizovaných podľa osobitného predpisu2, pričom o účasti na podujatiach ISF
rozhodne ministerstvo,
c) v termíne určenom v zmluve o poskytnutí dotácie predloží ministerstvu súťažné pravidlá pre
všetky kolá športových podujatí žiakov a propozície pre majstrovstvá Slovenskej Republiky
vyhlásených ministerstvom v kategórii „A“ podľa osobitného predpisu2,
d) v termínoch určených v zmluve o poskytnutí dotácie predloží ministerstvu kalendár všetkých
kôl športových podujatí žiakov vyhlásených ministerstvom v kategórii „A“ podľa osobitného
predpisu2,
e) v termíne určenom v zmluve o poskytnutí dotácie predloží ministerstvu návrh realizátorov
všetkých kôl športových podujatí žiakov vyhlásených ministerstvom v kategórii „A“ podľa podľa
osobitného predpisu2.
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Čl. XIII
Výberové kritériá a spôsob výpočtu dotácie
v prípade účelu podľa Čl. I, odsek 2, písmena a) tejto výzvy
(1) Požiadavka presahujúca najvyššiu a nedosahujúca najnižšiu sumu podľa
Čl. III,
požiadavka presahujúca vypočítanú dotáciu viac ako dvojnásobne, alebo požiadavka so
spolufinancovaním menším ako 5%, nebude predmetom posudzovania.
(2) Dotácia bude poskytnutá žiadateľom v zostupnom poradí P až do vyčerpania celkovej
sumy určenej na rozdelenie v rámci tejto výzvy. Poradie P sa vypočíta nasledovne:
P = S% + E% + H%, pričom platí, že
S% je vzájomný pomer spolufinancovania všetkých predložených požiadaviek, ktoré sú
predmetom posudzovania,
E% je vzájomný pomer efektivity požiadaviek E všetkých predložených požiadaviek, ktoré sú
predmetom posudzovania,
E = D/Ž, pričom platí, že
D je vypočítaná dotácia podľa odseku 3,
Ž je požiadavka na dotáciu v eurách,
H% je vzájomný pomer zapojenia žiakov a škôl v školskom roku 2011/2012 H všetkých
predložených požiadaviek, ktoré sú predmetom posudzovania, pričom platí, že
H = Šp1/800 + Šk1/80, kde
Šk1 je počet zúčastnených škôl v školskom roku 2011/2012,
Šp1 je počet zúčastnených športovcov v školskom roku 2011/2012.
(3) Dotácia D na požiadavku bude vypočítaná nasledovne:
D = Šk1 * D1 + Šp2 * D2, kde
D je výška finančných prostriedkov v eurách,
Šk2 je počet zúčastnených škôl v období od 1.9. do 31.12.2012,
Šp2 je počet zúčastnených športovcov v období od 1.9. do 31.12.2012,
D1 sú finančné prostriedky na jednu školu,
D2 sú finančné prostriedky na jedného športovca, pričom platí, že
KK

ŠMSR

OK1

OK2

D1

10 eur

5 eur

80 eur

250 eur

D2

2 eur

1 euro

15 eur

40 eur

OK1 je obvodné kolo jednorazových súťaží
OK2 je obvodné kolo dlhodobých súťaží (2 a viac kôl)
KK je krajské kolo
ŠMSR sú Školské majstrovstvá SR

(4) Dotácia D na jednu požiadavku je ohraničená výškou požadovanej dotácie a najvyššou
dotáciou podľa Čl. III odsek 1.
(5) Dotácia na požiadavku nebude poskytnutá, ak vypočítaná dotácia bude vyššia ako
zostatok rozdeľovanej sumy.
Čl. XIV
Výberové kritériá a spôsob výpočtu dotácie
v prípade účelu podľa Čl. I, odsek 2, písmena b) tejto výzvy
(1) Každému oprávnenému žiadateľovi bude dotácia vypočítaná nasledovným spôsobom:
a) účel a výšku každej položky predloženého plánu a rozpočtu posúdia členovia komisie z
hľadiska jej oprávnenosti a princípu efektívneho a hospodárneho nakladania s verejnými
prostriedkami,

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti športu v roku 2012

strana 6/7

Ministerstvo školstva,
vedy, výskumu a športu
Slovenskej republiky

b) každý člen komisie predloží návrh na poskytnutie/neposkytnutie dotácie na každú konkrétnu
položku so zohľadnením náležitostí podľa písmena a),
c) dotácia sa vypočíta ako priemer návrhov členov komisie.
(2) Po schválení ministerstvom budú položky uvedené vo formulári žiadosti pre prijímateľa
záväzné a stanú sa prílohou zmluvy o poskytnutí dotácie.
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