Fond na podporu športu

Osobitná výzva na poskytnutie mimoriadnej pomoci č. 2021/002

poskytovanej v Slovenskej republike prostredníctvom Fondu na podporu športu
podľa § 20a ods. 2 zákona č. 310/2019 Z. z. o Fonde na podporu športu

1. PREAMBULA
Fond na podporu športu (ďalej len „fond“) je právnickou osobu zriadenou zákonom č.
310/2019 Z. z. o Fonde na podporu športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
zákona č. 323/2020 Z. z. (ďalej len „zákon o fonde“), ktorej hlavnou úlohou je zabezpečovanie
podpory a rozvoja športu poskytovaním finančných prostriedkov formou príspevku na
projekty podpory športu.

2. CIEĽ VÝZVY
Cieľom osobitnej výzvy na poskytovanie mimoriadnej pomoci v Slovenskej republike
prostredníctvom fondu (ďalej len „výzva“) je poskytnutie finančného príspevku na zmiernenie
negatívnych dopadov prijatých opatrení v súvislosti s ochorením Covid-19 na hospodárenie
amatérskych športových organizácií (ďalej len „príspevok“) podľa § 20a ods. 2 zákona o fonde.

3. PRÁVNY ZÁKLAD
Právnym základom pre poskytovanie mimoriadnej pomoci na účel podpory športu sú:
● zákon o fonde,
● zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len
„zákon o športe“),
● zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových
pravidlách“),
● zmluva o poskytnutí príspevku na osobitnú výzvu, uzatvorená medzi Ministerstvom
školstva, vedy, výskumu a športu SR a Fondom na podporu športu.

4. ÚČEL MIMORIADNEJ POMOCI
Účelom mimoriadnej pomoci poskytovanej podľa tejto výzvy je poskytnutie príspevku pre
športové kluby, ktoré nie sú založené za účelom podnikania, resp. primárne nevykonávajú
hospodársku činnosť a pôsobia prevažne v neziskovom sektore. Účelom podpory je najmä
podpora práce a športovania mládeže v amatérskych kluboch a organizáciách.

5. POSKYTOVATEĽ POMOCI
Poskytovateľom pomoci je fond ako verejnoprávna inštitúcia zriadená zákonom o fonde.
Kontaktné údaje sú nasledujúce:
Fond na podporu športu

Stromová 9
831 01 Bratislava
E-mail kontakt: office@fnps.sk
Webové sídlo: www.fondnapodporusportu.sk

6. OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA
Pomoc na projekt je možné na základe tejto výzvy poskytnúť športovému klubu, ktorý:
a) je zapísaný v Registri právnických osôb v športe (Informačný systém športu sport.iedu.sk),
b) má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov,
c) má bezúhonného štatutára a/alebo členov štatutárneho orgánu (Žiadateľ preukazuje
splnenie tejto podmienky vyhlásením o splnení podmienok na poskytnutie príspevku
uvedeným vo formulári žiadosti),
d) má zapísaného štatutára alebo členov štatutárneho orgánu v Registri mimovládnych
neziskových organizácií https://ives.minv.sk/rmno/ (nepožaduje sa v prípade
obchodnej spoločnosti),
e) mal k 30. 9. 2019 minimálne 10 aktívnych športovcov do 23 rokov, ktorí sa v období
1.10.2018 - 30.9.2019 zúčastnili najmenej na troch súťažiach organizovaných
športovou organizáciou, za ktorú sú registrovaní v zdrojovej evidencii (príslušným
športovým zväzom); za účasť na súťaži sa nepovažuje účasť na súťaži športu pre
všetkých.
Splnenie tejto podmienky sa u športového klubu overuje nasledovne:
i. u športového klubu pôsobiaceho v uznanom športe na základe prílohy č. 1. tejto
výzvy - Zoznam počtu aktívnych športovcov v športových kluboch na základe registrov
športovcov podľa žiadostí národných športových zväzov o príspevok uznanému
športu na rok 2020,
ii. u športového klubu pôsobiaceho v neuznanom športe (podľa prílohy č. 2 tejto
výzvy), ktorého športový zväz dostal na rok 2020 dotáciu na rozvoj športov, ktoré nie
sú uznanými športami podľa zákona o športe, na základe čestného vyhlásenia a
zoznamu aktívnych športovcov evidovaných v informačnom systéme športu
k 30.9.2019 alebo zdrojovej evidencii príslušného športového zväzu k 30.9.2019,
f) vykonával preukázateľne športovú činnosť počas roka 2020. (Žiadateľ preukazuje
splnenie tejto podmienky zdokladovaním účasti minimálne jeho jedného družstva
alebo športovca na oficiálnej súťaži organizovanej príslušným národným športovým
zväzom formou výsledkovej listiny alebo link na zápis o účasti v súťaži v online registri),
g) mal na základe účtovnej závierky za rok 2019 celkové príjmy (v prípade vedenia
jednoduchého účtovníctva) alebo celkové výnosy (účtovná trieda 6 v prípade vedenia
podvojného účtovníctva) vo výške minimálne 20.000 EUR. (Žiadateľ preukazuje
splnenie tejto podmienky priložením výkazov účtovnej závierky za rok 2019 podpísanej
štatutárnym orgánom alebo linkom na portál www.registeruz.sk v prípade verejne
prístupnej účtovnej závierky).

Pomoc na projekt nie je možné na základe tejto výzvy poskytnúť:
a) profesionálnemu športovému klubu, ktorý je oprávneným prijímateľom podľa schémy
štátnej pomoci na základe Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie mimoriadnej
podpory pre profesionálne športové kluby č. 2021/001, vyhlásenej dňa 26.01.2021.￼
b) národnému športovému zväzu, športovému zväzu alebo národnej športovej
organizácii.
Oprávnený žiadateľ podľa tejto výzvy musí spĺňať nasledovné podmienky:
1.

má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom
Žiadateľ preukazuje splnenie tejto podmienky vyhlásením o splnení podmienok na
poskytnutie príspevku uvedeným vo formulári žiadosti.
Poskytovateľ overuje splnenie tejto podmienky prostredníctvom predloženého
vyhlásenia a v časti týkajúcej sa vysporiadania finančných vzťahov voči daňovému úradu
prostredníctvom portálu oversi.gov.sk.

2.

nie je voči nemu vedený výkon rozhodnutia1
Žiadateľ preukazuje splnenie tejto podmienky vyhlásením o splnení podmienok na
poskytnutie príspevku uvedeným vo formulári žiadosti.
Poskytovateľ overuje splnenie tejto podmienky prostredníctvom predloženého
vyhlásenia.

3.

nie je voči nemu vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v reštrukturalizácii a
nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku
Žiadateľ preukazuje splnenie tejto podmienky potvrdením príslušného konkurzného
súdu, nie starším ako tri mesiace.
V prípade, ak je žiadateľovi zaslaný originál potvrdenia príslušného konkurzného súdu
do elektronickej schránky so ZEP príslušného konkurzného súdu, je žiadateľ povinný
predložiť predmetné potvrdenie v elektronickej forme prostredníctvom elektronickej
schránky poskytovateľa.
Poskytovateľ overuje splnenie tejto podmienky prostredníctvom predloženého
potvrdenia.

1

Napríklad zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene
a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový
poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

4.

neporušil v predchádzajúcich troch rokoch zákaz nelegálneho zamestnávania podľa
osobitného predpisu2
Žiadateľ preukazuje splnenie tejto podmienky potvrdením príslušného inšpektorátu
práce3 nie starším ako tri mesiace, že neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania podľa
osobitného predpisu.
V prípade, ak je žiadateľovi zaslaný originál potvrdenia príslušného inšpektorátu práce
do elektronickej schránky so ZEP príslušného inšpektorátu práce, je žiadateľ povinný
predložiť predmetné potvrdenie v elektronickej forme prostredníctvom elektronickej
schránky poskytovateľa.
Poskytovateľ overuje splnenie tejto podmienky prostredníctvom predloženého
potvrdenia.

5.

nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa
voči nemu neeviduje pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov4
Poskytovateľ overuje splnenie tejto podmienky prostredníctvom portálu oversi.gov.sk.

6.

nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie
Poskytovateľ overuje splnenie tejto podmienky prostredníctvom Zoznamu právoplatne
odsúdených právnických osôb zverejneného na webovom sídle
https://esluzby.genpro.gov.sk/zoznam-odsudenych-pravnickych-osob.

7.

spĺňa podmienky stanovené v tejto výzve
Žiadateľ preukazuje splnenie tejto podmienky vyhlásením o splnení podmienok na
poskytnutie príspevku uvedeným vo formulári žiadosti.
Poskytovateľ overuje splnenie tejto podmienky prostredníctvom formulára žiadosti
vrátane všetkých príloh.

UPOZORNENIE:
Ak z technických dôvodov nie je možné získať údaje alebo výpisy z informačných systémov
podľa odsekov 3 a 4 zákona proti byrokracii5 v rozsahu zdrojových registrov bezodkladne,
poskytovateľ je oprávnený požiadať žiadateľa o predloženie výpisov z príslušných zdrojových
registrov v listinnej podobe. Listinná podoba výpisov podľa predchádzajúcej vety nesmie byť
staršia ako 30 dní.

2

Zákon č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
§ 7 ods. 3 písm. n) zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o
nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
4
Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom
poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.
5
Zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním
informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3

7. OPRÁVNENÉ OBDOBIE
Oprávnené obdobie je na účely tejto výzvy vymedzené od 1. 3. 2020 do 31. 12. 2020.

8. OPRÁVNENÉ NÁKLADY
Za oprávnené náklady sa považujú:
a) mzdové náklady športových odborníkov na základe pracovnej zmluvy alebo
obdobného pracovného vzťahu, a to v limite do 1100 EUR/mesiac na jedného
športového odborníka,
b) náklady na služby športových odborníkov ako samostatne zárobkovo činných osôb
alebo obchodných spoločností, a to v limite do 1100 EUR/mesiac na jedného
športového odborníka,
c)

náklady na testovanie, dezinfekciu, ochranné pomôcky a materiál súvisiaci
s opatreniami na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19,

d) cestovné náklady, náklady na ubytovanie a cestovné náhrady,
e) štartovné,
f)

ostatné náklady na služby, tovary alebo prevádzkové náklady, ak nepatria medzi
neoprávnené náklady.

Všetky oprávnené náklady musia vzniknúť v súvislosti s prípravou a/alebo účasťou na
všetkých športových súťažiach, na ktorých sa zúčastňujú akékoľvek družstvá alebo športovci
športového klubu, vrátane medzinárodných športových súťaží. Všetky oprávnené náklady
musia vzniknúť počas oprávneného obdobia.

Oprávnené náklady sú uvedené v prílohe č. 1 príslušného formulára žiadosti.
Za neoprávnené náklady sa považujú:
a) náklady, ktoré sú predmetom iných, už existujúcich podporných nástrojov v súvislosti
s COVID-19, a to aj v prípade, že sú tieto náklady uvedené medzi oprávnenými nákladmi
v ods. 1 tohto článku a bez ohľadu na skutočnosť, že sa príjemca neuchádzal, resp.
nemá v pláne uchádzať o pomoc v rámci týchto existujúcich podporných nástrojov
(napr. dotácie na nájomné poskytované Ministerstvom hospodárstva SR, opatrenia
v rámci Prvej pomoci zamestnávateľom, zamestnancom a živnostníkom, ktoré
poskytuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR),
b) ostatné náklady, ktoré boli uhradené a sú predmetom vyúčtovania so štátnym
rozpočtom (prípadne rozpočtom EÚ), rozpočtom národného športového zväzu a
národnej športovej organizácie a to aj v prípade, že sú tieto náklady uvedené medzi
oprávnenými nákladmi v ods. 1 tohto článku,

c)

náklady na nákup (prestup a hosťovanie) športovcov,

d) daň z pridanej hodnoty (DPH), ak si príjemca môže uplatniť jej odpočítanie,
e) nadobudnutie hmotného a nehmotného majetku6,
f)

splátky úverov, lízingu, pôžičiek a úrokov z prijatých úverov a pôžičiek,

g) odpisy majetku,
h) náklady na marketing,
i)

odmeny športovcov, športových odborníkov a iných osôb nad rámec pravidelných
mesačných mzdových nákladov alebo nákladov na služby.

9. VÝŠKA PRÍSPEVKU NA MIMORIADNU POMOC
Maximálna výška príspevku v eurách sa stanovuje ako suma v hodnote 50-násobku počtu
aktívnych športovcov športového klubu do 23 rokov k 30. 9. 2019 na základe verifikovaných
dát predložených národnými športovými zväzmi v rámci žiadosti o príspevok uznanému športu
na rok 2020 alebo dát predložených žiadateľmi s potvrdením príslušného športového zväzu
v neuznanom športe.
Výška príspevku sa stanovuje ako 50% oprávnených nákladov športového klubu za oprávnené
obdobie podľa tejto výzvy. Výška príspevku sa zaokrúhľuje na najbližšie celé 1 euro dole.

10. PREDKLADANIE ŽIADOSTI
Žiadosť sa podáva elektronicky a zároveň aj v listinnej podobe.
Predloženie žiadosti iba jedným z uvedených spôsobov nie je postačujúce. Pre dodržanie
termínu elektronického a listinného predloženia žiadosti je rozhodujúci dátum toho odoslania,
ktoré je uskutočnené neskôr.

1. Žiadosť sa podáva elektronicky (vrátane príloh) prostredníctvom webového sídla
fnps.egrant.sk
Pokyny k elektronickému podaniu žiadosti sú uvedené od 30. 3. 2021 na vyššie uvedenom
webovom sídle.

2. Žiadosť sa podáva v listinnej podobe (bez príloh) písomne poštou na adrese:
Fond na podporu športu
Stromová 9

6

Ako je definovaný v zákone č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

831 01 Bratislava
Písomné znenie žiadosti žiadateľ vytlačí z webového sídla fnps.egrant.sk po jeho
elektronickom zaslaní.

Pri písomnom podaní musí byť žiadosť na obálke označená textom: „Žiadosť
o poskytnutie príspevku - COVID - šport - NEOTVÁRAŤ.“
Platnou alternatívou podania žiadosti v listinnej podobe je aj jej doručenie
do elektronickej schránky fondu zriadenej na Ústrednom portáli verejnej správy.

Žiadatelia môžu komunikovať s poskytovateľom prostredníctvom emailovej adresy:
ziadosti.sportovekluby@fnps.sk. Žiadosť obsahuje:
● identifikačné údaje športového klubu,
● výšku žiadaného príspevku,
● vyhlásenia žiadateľa.
Povinnými prílohami žiadosti sú:
● Príloha č. 1 – Sumár nákladov počas oprávneného obdobia
● Príloha č. 2 – Potvrdenie príslušného konkurzného súdu, 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 (V prípade, ak je
žiadateľovi zaslaný originál potvrdenia príslušného konkurzného súdu do elektronickej
schránky so ZEP príslušného konkurzného súdu, je žiadateľ povinný predložiť
predmetné potvrdenie v elektronickej forme prostredníctvom elektronickej schránky
poskytovateľa)
● Príloha č. 3 – Potvrdenie príslušného inšpektorátu práce, že žiadateľ neporušil zákaz
nelegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu (V prípade, ak je žiadateľovi
zaslaný originál potvrdenia príslušného inšpektorátu práce do elektronickej schránky
so ZEP príslušného inšpektorátu práce, je žiadateľ povinný predložiť predmetné
potvrdenie v elektronickej forme prostredníctvom elektronickej schránky
poskytovateľa)
● Príloha č. 4 – Účtovná závierka športového klubu za rok 2019 (V prípade, ak účtovná
závierka žiadateľa je zverejnená a verejne prístupná v Registri účtovných závierok,
uvedie túto skutočnosť žiadateľ v žiadosti a samotnú účtovnú závierku nepredkladá)
● Príloha č. 5 – Doklad o zriadení bankového účtu žiadateľa v banke so sídlom
v Slovenskej republike alebo v pobočke zahraničnej banky v Slovenskej republike, na
ktorý žiadateľ žiada poukázať príspevok
● Príloha č. 6 – Potvrdenie o účasti športovcov a/alebo športových družstiev žiadateľa
v oficiálnych súťažiach národného športového zväzu v roku 2020 formou čestného
prehlásenia

● Príloha č. 7 - Čestné vyhlásenie konečného prijímateľa finančných prostriedkov pre účely
posúdenia podmienok stanovených zákonom č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v
oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci.

Žiadosti bude možné predkladať od 30. 03. 2021 do 15. 04. 2021.

11. POSUDZOVANIE ŽIADOSTI A ROZHODOVANIE O POSKYTOVANÍ PRÍSPEVKU
Posudzovanie predložených žiadostí vykonáva kancelária poskytovateľa (ďalej len
„kancelária“), ktorá vykoná kontrolu úplnosti predloženej žiadosti vrátane všetkých povinných
príloh stanovených vo výzve. V prípade žiadostí, ktoré sú neúplné, alebo nezodpovedajú
podmienkam, kancelária vyzve žiadateľa na doplnenie žiadosti v lehote 10 pracovných dní od
doručenia výzvy na doplnenie žiadosti žiadateľovi. Ak žiadateľ nedoplnil žiadosť alebo
neodstránil nedostatky v stanovenej lehote, kancelária vyradí žiadosť z posudzovania a túto
skutočnosť bezodkladne oznámi žiadateľovi.
Žiadosť, ktorá spĺňa všetky požadované náležitosti postúpi kancelária Správnej rade fondu na
schválenie aj s uvedením výšky oprávneného príspevku na mimoriadnu pomoc.
Poskytovateľ je oprávnený v čase posudzovania žiadosti požadovať od žiadateľa dodatočné
informácie súvisiace so žiadosťou.
Poskytovateľ poskytne príspevok žiadateľovi na základe rozhodnutia Správnej rady fondu o
schválení žiadosti bez zmluvy. Proti tomuto rozhodnutiu nie je možné odvolanie. Na
mimoriadnu podporu nie je právny nárok. Súčasťou rozhodnutia o schválení žiadosti je aj
povinnosť športového klubu predložiť poskytovateľovi do 3 mesiacov odo dňa poskytnutia
príspevku všetky účtovné doklady preukazujúce skutočnú výšku nákladov počas
oprávneného obdobia, ako aj iné doklady podľa tejto výzvy.

12. ROZPOČET
Na výzvu je alokovaná suma 4 000 000 EUR z prostriedkov fondu.

13. ZÁNIK NÁROKU NA PRÍSPEVOK A VRÁTENIE PRÍSPEVKU
Poskytovateľ vykonáva kontrolu poskytnutého príspevku podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o
finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov. V tejto súvislosti je oprávnený vyžiadať si od žiadateľa, prípadne tretích osôb
dokumentáciu potrebnú na výkon kontroly poskytnutého príspevku.
Žiadateľovi o poskytnutie príspevku, ktorému rozhodnutím správnej rady fondu bol alebo má
byť poskytnutý príspevok, zanikne nárok na poskytnutie príspevku, ak sa zistí porušenie
pravidiel stanovených v tejto výzve, preukáže sa nepravdivosť vyhlásenia o splnení podmienok
na poskytnutie príspevku alebo žiadateľ nepredloží v stanovenej lehote 3 mesiacov účtovné
doklady. V prípade, že športový klub už obdržal finančný príspevok, je povinný ho vrátiť.

14. ZMENY A ZRUŠENIE VÝZVY
Fond si vyhradzuje právo kedykoľvek meniť podmienky tejto výzvy, ako aj právo túto výzvu
kedykoľvek zrušiť. O zmenách a o zrušení výzvy bude fond informovať zverejnením
príslušného dodatku k tejto výzve alebo oznámenia o jej zrušení na webovom sídle fondu.

15. ZOZNAM PRÍLOH VÝZVY
Príloha č. 1. - Zoznam počtu aktívnych športovcov v športových kluboch na základe registrov
športovcov podľa žiadostí národných športových zväzov o príspevok uznanému športu na rok
2020.
Príloha č. 2. - Zoznam športových zväzov, ktoré dostali na rok 2020 dotáciu na rozvoj športov,
ktoré nie sú uznanými športami podľa zákona o športe.

