
Dodatok č. 1 k zmluve č. 0102/2020/SŠ 
o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2020 

 
 
uzatvorená medzi zmluvnými stranami: 
 
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 
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 
IČO: 00164381 
IBAN: SK80 8180 0000 0070 0006 5236 
webové sídlo: www.minedu.sk 
ako poskytovateľ príspevku uznanému športu (ďalej len „Poskytovateľ“) 
 
a 
 
Slovenská golfová asociácia 
právna forma: občianske združenie 
zastúpené: Tomáš Stoklasa, Miroslav Rusnák 
 prezident, viceprezident 
sídlo: Kukučínova 26, 831 02 Bratislava 3 
IČO: 50284363 
IBAN: SK14 1100 0000 0029 4204 8955 
webové sídlo: www.skga.sk 
e-mail: skga@skga.sk 

ako prijímateľ príspevku uznanému športu (ďalej len „Prijímateľ“). 
 
 

Čl. I 
Úvodné ustanovenie 

 
Zmluvné strany uzatvorili 31. 01. 2020 Zmluvu č. 0102/2020/SŠ o poskytnutí príspevku 
uznanému športu v roku 2020 (ďalej len „Zmluva“). V súlade s Článkom 10 ods. 3 sa 
zmluvné strany dohodli na uzavretí tohto dodatku, predmetom ktorého je zmena: 

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

 
 

Čl. II 
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 333 799 eur 
(slovom: tristotridsaťtritisícsedemstodeväťdesiatdeväť eur) 

 



z podprogramu 026 02 v členení: 
a) Bežné transfery      v sume       333 799 eur 
b) Kapitálové transfery      v sume                 0  eur.“. 

 
2.  V Čl. 4 odsek 1 znie: 

„1) Prijímateľ je povinný rozdeliť Príspevok tak, že  
a) najviac 20 % výšky Príspevku použije na Účel výdavkov na správu 

a prevádzku 
          v sume 66 760 eur 

 
b) na kapitálové výdavky použije                 sumu         0 eur.“.             

      
3. V Čl. 5 sa odsek 2 dopĺňa písmenom d), ktoré znie: 

„d) výdavky vynaložené na príslušný Účel, ktoré boli preukázateľne uhradené v čase, 
kedy ešte nebol reálny predpoklad zrušenia súťaží vrátane prípravy na tieto súťaže, 
plánovaných na obdobie použitia Príspevku, a to aj v prípade, ak boli súťaže vrátane 
prípravy na tieto súťaže kvôli opatreniam v súvislosti s ochorením COVID-19 
zrušené a Prijímateľovi sa nepodarilo zabezpečiť stornovanie alebo vrátenie 
výdavkov v plnej výške.“. 

 
4. V Čl. 5 odsek 5 znie: 

„5) Za oprávnené použitie Príspevku sa považuje len ten výdavok, ktorý je uhradený 
v období od 01.01.2020 do 31.12.2020 a v prípade výdavkov uhradených zo splátky 
Príspevku, poskytnutej po 15.08.2020, v období od 01.01.2020 do 31.03.2021.“. 
 

5. V Čl. 6 ods. 6 sa dátum „15. marca 2021“ nahrádza dátumom „15. apríla 2021“ 
a písmeno a) znie: „a) výdavky z Príspevku v nasledovnom členení: 

aa) Účel športu mládeže s jeho príslušnosťou, 
ab) Účel rozvoja talentovaných športovcov, 
ac) Účel športovej reprezentácie, 
ad) Účel výdavkov na správu a prevádzku,  
ae) kapitálové výdavky, 
af) ostatná športová činnosť,“. 

 
6. V Čl. 6 ods. 11 sa dátum „15. marca 2021“ nahrádza dátumom „15. apríla 2021“. 

 
7. V Čl. 6 ods. 12 sa dátum „10. apríla 2021“ nahrádza dátumom „15. apríla 2021“. 

 

8. V Prílohe č. 1 sa Čl. V dopĺňa písmenom m), ktoré znie: 
„m) opatrenia, ktoré majú zlepšiť nepriaznivý stav spôsobený pandémiou ochorenia 
COVID-19 vo vrcholovom športe a v športových kluboch vrátane osobných nákladov 
športovcov a realizačných tímov.“. 

 
 

Čl. III 
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 dve 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      Tomáš Stoklasa, Miroslav Rusnák   

štátny tajomník III     prezident, viceprezident   
na základe poverenia zo dňa 21. 08. 2020 
 

 


