
strana 1 z 3 
 

 

Zmluva č. ..................................../SŠ 

o poskytnutí príspevku na mimoriadnu podporu v športe 

 
uzatvorená podľa § 22 zákona č. 310/2019 Z. z. o Fonde na podporu športu a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zmluva“) 
 

 
uzatvorená medzi zmluvnými stranami: 
 
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 
zastúpené: Branislav Gröhling 
 minister 
sídlo: Stromová 1, 813 30 Bratislava 
IČO: 00164381 
IBAN: SK80 8180 0000 0070 0006 5236 
ako poskytovateľ prostriedkov štátneho rozpočtu (ďalej len „Poskytovateľ“) 
 
a 
 
Fond na podporu športu 
právna forma: verejnoprávna inštitúcia 
zastúpené: Ladislav Križan 
 predseda správnej rady 
sídlo: Stromová 2669/9, 831 01 Bratislava 
IČO: 52846059 
IBAN: SK17 8180 0000 0070 0063 9252 
ako prijímateľ prostriedkov štátneho rozpočtu (ďalej len „Prijímateľ“). 
 
(Poskytovateľ a Prijímateľ spolu ďalej aj ako „zmluvné strany“) 
 
 

Čl. 1 
Základné ustanovenia 

 
(1) Prijímateľ je verejnoprávnou inštitúciou zriadenou zákonom č. 310/2019 Z. z. o Fonde na    
      podporu športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej   
   len „zákon o fonde“). 

 
(2) Podľa § 21 ods. 2 písm. a) zákona o fonde je príjmom Prijímateľa aj príspevok z rozpočtovej     

 kapitoly Poskytovateľa podľa § 22 zákona o fonde.  
 
 

Čl. 2 
Predmet a účel zmluvy 

 
(1) Predmetom zmluvy je poskytnutie príspevku podľa § 22 ods. 1 zákona o fonde v sume 

10 000 000 eur, slovom desať miliónov eur (ďalej len „Príspevok“) a úprava podmienok jeho 
použitia. 
 

(2) Príspevok poskytne Poskytovateľ Prijímateľovi podľa zákona o fonde. 
 

(3) Príspevok je určený na mimoriadnu podporu na základe osobitnej výzvy podľa § 20a ods. 2 
zákona o fonde, ktorej cieľom je poskytnutie finančných prostriedkov na zmiernenie 
negatívnych dopadov prijatých opatrení v súvislosti s ochorením Covid-19 na hospodárenie 
športových organizácií (ďalej len „Výzva“), a to:  
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a) na Výzvu pre športové kluby, ktoré sú účastníkmi v najvyšších súťažiach v športoch  futbal 
(1. a 2. liga muži), ľadový hokej (1. a 2. liga muži), basketbal (1. liga muži a 1. liga ženy), 
volejbal (1. liga muži a 1. liga ženy) a hádzaná (1. liga muži a 1. liga ženy), v sume     
6 000 000 eur, slovom šesť miliónov eur a 

b) na Výzvu pre športové kluby, ktorým sa neposkytne mimoriadna podpora podľa písm. a), 
v sume 4 000 000 eur. 

 
(4) Prijímateľ prijíma Príspevok bez výhrad, v plnom rozsahu a za podmienok uvedených v tejto 

zmluve a v zákone o fonde. 
 

 
Čl. 3 

Povinnosti Poskytovateľa 
 

(1) Poskytovateľ sa zaväzuje, že poskytne najneskôr do 20. decembra 2020 Príspevok 
bezhotovostne, a to v súlade so zákonom č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na bankový účet Prijímateľa 
uvedený v záhlaví tejto zmluvy.  
 

(2) Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť Prijímateľovi nevyhnutnú technickú, personálnu, a 
administratívnu súčinnosť v súvislosti s procesom poskytovania mimoriadnej podpory, najmä 
pri vypracovaní Výziev, kontrole plnenia podmienok žiadateľmi a vyhodnotení predložených 
žiadostí. 

 
 

Čl. 4 
Podmienky použitia Príspevku a práva a povinnosti Prijímateľa 

 
(1) Prijímateľ je oprávnený použiť Príspevok v súlade s podmienkami určenými touto zmluvou v 

rozsahu podľa zákona o fonde najneskôr do 31. mája 2021. 
 

(2) Prijímateľ predloží návrh Výzvy Poskytovateľovi, ktorý zašle Prijímateľovi písomné stanovisko 
k návrhu Výzvy do 7 dní od doručenia návrhu Výzvy. Návrh Výzvy spolu s písomným 
stanoviskom Poskytovateľa bude schvaľovaný Správnou radou Prijímateľa. V prípade, že 
Správna rada Prijímateľa schváli návrh Výzvy v rozpore s písomným stanoviskom 
Poskytovateľa, Prijímateľ je povinný zaslať Poskytovateľovi písomné zdôvodnenie 
nezohľadnenia stanoviska Poskytovateľa. 
 

(3) Prijímateľ je povinný o poskytnutom Príspevku viesť účtovnú evidenciu v súlade so zákonom 
č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. 

 
(4) Príspevok sa jeho pripísaním na bankový účet Prijímateľa považuje na účely podľa zákona č. 

523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov za vyčerpaný na účel určený touto zmluvou.  

 
(5) Prijímateľ nie je oprávnený použiť Príspevok na vlastnú prevádzku.  
 
(6) Prijímateľ je povinný najneskôr v termíne do 20. júna 2021 predložiť Poskytovateľovi prehľad 

poskytnutých finančných prostriedkov podľa § 20a ods. 1 zákona o fonde. Ak Prijímateľ v 
určenej lehote nepreukáže poskytnutie finančných prostriedkov v súlade s touto zmluvou, 
Príspevok je povinný vrátiť Poskytovateľovi v sume finančných prostriedkov nepoužitých na 
účel podľa Čl. 2 bod 3 a v termíne podľa tejto zmluvy, a to v termíne určenom 
Poskytovateľom. 

 
(7) Prijímateľ je povinný pri čerpaní Príspevku zachovávať hospodárnosť a efektívnosť jeho 

použitia a zodpovedá za jeho účelné, hospodárne, účinné a efektívne použitie a jeho riadne 
vedenie v účtovníctve.   
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(8) Prijímateľ je povinný dodržiavať ustanovenia zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. Porušenie ustanovení tejto zmluvy alebo uvedeného zákona sa považuje za 
porušenie finančnej disciplíny a sú s ním spojené sankcie uvedené v § 31 zákona č. 523/2004 
z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov. 

 
(9) Hospodárenie s prostriedkami Prijímateľa podlieha kontrole podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o 

finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov.  

 
 

Čl. 5 
Spoločné a záverečné ustanovenia 

 
(1) Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a 

účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. 
 

(2) Zmluvné strany sa dohodli, že meniť a dopĺňať túto zmluvu možno len po vzájomnej dohode 
formou písomných a očíslovaných dodatkov, ktoré sa stávajú neoddeliteľnou súčasťou tejto 
zmluvy.  

 
(3) Vzťahy medzi zmluvnými stranami, vyslovene neupravené v tejto zmluve, sa riadia 

príslušnými ustanoveniami zákona o fonde, zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov a ďalšími právnymi predpismi. 

 
(4) Táto zmluva je vyhotovená v štyroch originálnych rovnopisoch, z ktorých po podpise oboma 

zmluvnými stranami Poskytovateľ dostane dva rovnopisy a Prijímateľ dva rovnopisy. 
 
(5) Zmluvné strany po prečítaní tejto zmluvy vyhlasujú, že jej obsahu porozumeli, tento 

zodpovedá skutočnému prejavu ich vôle a na znak vzájomného súhlasu ju podpisujú. 
 
(6) Ak sa stane niektoré z ustanovení zmluvy neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné, nebude 

tým dotknutá platnosť, účinnosť a vykonateľnosť ostatných zmluvných dojednaní. 
 
 
Za Poskytovateľa: Za Prijímateľa: 
 
dňa: dňa: 
 
 
 
 
 
................................................................... ................................................................... 
Branislav Gröhling  Ladislav Križan 
minister školstva, vedy, výskumu a športu  predseda správnej rady 
Slovenskej republiky 


