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Dodatok č. 1 k zmluve č. 0082/2022/SŠ 
o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2022 

 
 
uzatvorená medzi zmluvnými stranami: 
 
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 
IČO: 00164381 
zastúpené: Branislav Gröhling 
 minister 
v zastúpení: Ivan Husár, štátny tajomník III, na základe poverenia ministra zo dňa  
 21. 08. 2020 
sídlo: Stromová 1, 813 30 Bratislava 
webové sídlo: www.minedu.sk 
IBAN: SK80 8180 0000 0070 0006 5236 
e-mail: ziadosti.sport@minedu.sk 
ako poskytovateľ príspevku uznanému športu (ďalej len „Poskytovateľ“) 
 
a 
 
Slovenská golfová asociácia 
IČO: 50284363 
právna forma: občianske združenie 
zastúpené: Rastislav Antala, Miroslav Rusnák 
 prezident, viceprezident 
sídlo: Kukučínova 26, 831 02 Bratislava 3 
webové sídlo: www.skga.sk 
IBAN: SK14 1100 0000 0029 4204 8955 
e-mail: skga@skga.sk 
ako prijímateľ príspevku uznanému športu (ďalej len „Prijímateľ“). 
 

Čl. 1 
Úvodné ustanovenie 

 
Zmluvné strany uzatvorili dňa 21.01.2022 Zmluvu č. 0082/2022/SŠ o poskytnutí príspevku  
uznanému športu v roku 2022 (ďalej len „Zmluva“). V súlade s Článkom 10 ods. 2 sa zmluvné 
strany dohodli na uzavretí tohto dodatku, predmetom ktorého je zmena 

a) výšky Príspevku, 
b) podmienok použitia Príspevku, 
c) záväzkov Prijímateľa. 

 
Čl. 2 

Predmet dodatku 
 

1) Článok 3 znie: 
„Čl. 3 

Výška a špecifikácia Príspevku 
 

Príspevok uznanému športu golf sa podľa § 68 Zákona o športe poskytuje v sume  
353 662 eur 
(slovom: tristopäťdesiattritisícšesťstošesťdesiatdva eur) 
 
z podprogramu 026 02 v členení: 

a) Bežné transfery      v sume         353 662 eur 
b) Kapitálové transfery     v sume          0 eur.“. 

http://www.minedu.sk/
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2) V Čl. 5 sa odsek 2 dopĺňa písmenom e), ktoré znie: 
„e) výdavky vynaložené na príslušný Účel spojené so zabezpečením športovej činnosti 
občanov Ukrajiny na území Slovenskej republiky, ktoré sú špecifikované v Prílohe č. 1.“. 
 

3) V Čl. 5 odsek 8 znie: 
„8) Za oprávnené použitie Príspevku sa nepovažuje prevod finančných prostriedkov z 
Bankového účtu za účelom úhrady oprávnených nákladov Účelu na účet dodávateľa 
tovarov alebo služieb, ktorého člen štatutárneho orgánu, kontrolného orgánu alebo 
výkonného orgánu je členom štatutárneho orgánu, kontrolného orgánu alebo výkonného 
orgánu Prijímateľa alebo jeho člena. Za oprávnené použitie Príspevku sa taktiež 
nepovažuje prevod finančných prostriedkov na účet osôb podnikajúcich na základe 
zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov alebo 
osobitných zákonov v oblasti podnikania,8 ak sú takéto osoby členmi štatutárneho orgánu, 
kontrolného orgánu alebo výkonného orgánu Prijímateľa alebo jeho člena. Vyššie 
uvedené neplatí, ak ide o prevod finančných prostriedkov na účet dodávateľa tovarov 
alebo služieb, v ktorom má Prijímateľ 100% majetkovú účasť,9 alebo v ktorom je Prijímateľ 
spoločníkom spoločne so štátom, vyšším územným celkom alebo obcou a dodávateľ je 
Priamy realizátor, a súčasne, ak výdavky na obstaranie tovarov alebo služieb boli v 
obvyklej cene na trhu, ako aj za cenu na trhu, za ktorú dodávateľ tovaru a služieb obvykle 
poskytuje obdobné plnenia v bežnom obchodnom styku s inými osobami. Ak takých 
informácií niet, je potrebné zohľadniť najpravdepodobnejšiu cenu výdavkov na obstaranie 
tovarov alebo služieb ku dňu plnenia v danom mieste a čase, ktorú by bolo možné 
dosiahnuť na trhu v podmienkach voľnej súťaže, pri poctivom predaji, pri konaní s 
primeranou opatrnosťou, zohľadnení všetkých dostupných informácií a s predpokladom, 
že cena nie je ovplyvnená neprimeranou pohnútkou. Výkon činnosti športového odborníka 
podľa Zákona o športe sa na účely druhej vety tohto odseku nepovažuje za konflikt 
záujmov.“. 
 

4) V Čl. 7 odsek 3 znie: 
„3) Prijímateľ sa zaväzuje do 10 kalendárnych dní po nadobudnutí účinnosti Dodatku č. 1 
k Zmluve umiestniť logo Poskytovateľa a logo právnickej osoby TIPOS, národná lotériová 
spoločnosť, a. s., sídlo: Brečtanová 1, P. O. Box 43, 830 07 Bratislava 37, IČO: 31340822 
(ďalej len „Logo“) na svojom webovom sídle na mieste viditeľnom pri prvom načítaní 
úvodnej webovej stránky/hlavnej webovej stránky vo forme odkazu na adresu 
http://www.minedu.sk/financovanie-sportu-v-roku-2022/ až do skončenia lehoty na 
použitie Prostriedkov. Prijímateľ uvádza Logo na viditeľnom mieste, samostatne a 
oddelene od loga ostatných partnerov alebo sponzorov a vo veľkosti zodpovedajúcej 
najmenej veľkosti loga ostatných partnerov alebo sponzorov; ak sú ich logá na webovom 
sídle Prijímateľa v rôznej veľkosti, uvádza Logo vo veľkosti najväčšieho z nich. Prijímateľ 
uvádza pod Logom obdobie a sumu všetkých prostriedkov schválených Poskytovateľom 
na rok 2022. Grafické znázornenie Loga je nasledovné: 
 

 
 
 
 

Z toho 61 % tvoria prostriedky 
štátneho rozpočtu vo výške odvodu z 

prevádzkovania lotériových hier v roku 
2021 

Schválené prostriedky zo štátneho 
rozpočtu na šport v roku 2022: 

„Prijímateľ je povinný uviesť 
aktuálnu úhrnnú sumu všetkých 

prostriedkov.“ 
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V blízkosti Loga na webovom sídle je možné umiestniť len vizuálne stvárnenie subsloganu 
určeného pre oblasť športu „Šport a Slovensko Dobrý nápad“ alebo „Sport & Slovakia 
Good Idea“ v podobe logotypu, ak je Prijímateľ držiteľom licencie Ministerstva 
zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky alebo sublicencie 
Poskytovateľa.“. 
 

5) V Čl. 8 ods. 2 písm. b) až d) sa číslo odvolávky „15“ nahrádza číslom odvolávky „16“. 
 

Čl. 3 
Záverečné ustanovenia 

 
1) Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy, podmienky, ako aj práva a povinnosti zmluvných 

strán podľa Zmluvy neupravené týmto dodatkom ostávajú nedotknuté. 
 

2) Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy, je vyhotovený v troch originálnych 
rovnopisoch, z ktorých po podpise dostane Poskytovateľ dva rovnopisy a Prijímateľ jeden 
rovnopis. 

 
3) Zmluvné strany po prečítaní tohto dodatku vyhlasujú, že jeho obsahu porozumeli, a tento 

zodpovedá skutočnému prejavu ich vôle a na znak vzájomného súhlasu ho podpisujú. 
 
4) Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami 

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. 
 
 
za Poskytovateľa: za Prijímateľa: 
 
dňa: dňa: 
 
 
 
 
 
.................................................................. .............................................................. 
Ivan Husár Rastislav Antala, Miroslav Rusnák 
štátny tajomník III prezident, viceprezident 
na základe poverenia zo dňa 21. 08. 2020 


