
 

 

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ 

O POSKYTNUTIE GRANTOVEJ DOTÁCIE NA PODPORU 

AKTIVÍT KLUBOV PRE ROK 2022 

                      

 

 

1. Cieľ 

-zabezpečiť rozvoj klubovej činnosti pre mládež do 16 rokov, a to: 

• aktivity zamerané na športujúcu mládež,          

• rozvoj masového športu detí a mládeže, 

• rozvoj dobrovoľníctva, zapájanie dobrovoľníkov, 

• podpora organizácie športových turnajov a súťaží v slalome, šprinte a zjazde na 
divokej vode  

 

2. Celková alokovaná suma na grantovú dotáciu: 6000,00 €. 

 

3.Schéma výzvy 

Podávanie žiadostí na podporu aktivít  
 
Uzávierka pre zasielanie vyplnených grantových formulárov 30.4.2021. Financie z grantovej 
dotácie sa dajú použiť na aktivity v kalendárnom roku 2022. 

  

Oprávnení žiadatelia: 

• občianske združenia, neziskové organizácie, ktoré sú členom Slovenskej kanoistiky 
sekcie Divoká voda min. 1 rok a zároveň ich členská základňa je max. 3 pretekári do 
16 rokov. 

  

Podmienky pre oprávnených žiadateľov: 

• má splnené povinnosti v zmysle zákona 346/2018 Z.z. o registri mimovládnych 
neziskových organizácii a má v registri uvedené príslušné údaje v zmysle § 6 ods. 1 
tohto zákona, uvedené sa týka mimovládnych neziskových organizácií, 



• má vysporiadané finančné vzťahy so SK sekcia DV, 

• 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, 

• nie je politickou stranou, politickým hnutím alebo ich koalíciou, 

• nie je voči nemu vedený výkon rozhodnutia (vrátane exekúcií), 

• nemá evidované nedoplatky voči príslušnému daňovému úradu, 

• nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie 
a príspevkov na starobné dôchodkové poistenie, 

• nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, alebo 
prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie, 

• neporušil v predchádzajúcich troch rokoch zákaz nelegálneho zamestnávania podľa 
zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

• účet uvedený v žiadosti o grantovú dotáciu je účtom organizácie, ktorá podáva 
žiadosť a nie účtom súkromnej osoby. 

  

Neoprávnení žiadatelia: 

• žiadatelia, ktorým zo stanov nevyplýva činnosť, na ktorú žiadajú finančné prostriedky 
z grantového systému, 

• žiadatelia, ktorí nespĺňajú podmienky pre oprávnených žiadateľov. 

  

Povinné prílohy k podávaniu žiadosti: 

• doklad o právnej subjektivite (napr. štatút alebo stanovy alebo zriaďovacia listina 
v aktuálnom znení), 

• doklady o voľbe alebo menovaní štatutárneho zástupcu/zástupcov, príp. iný doklad 
dokumentujúci oprávnenie konať v mene žiadateľa, ak to nevyplýva z dokladov o 
právnej subjektivite, 

  

Podmienky pre žiadateľov 

• príspevok SK sekcie DV  na 1 projekt je minimálne 500,- € a maximálne 6000,- €, 

• jeden žiadateľ môže podať maximálne 1 projekt, 

• SK sekcia DV poskytne na realizáciu víťazných projektov maximálne 70% finančných 
prostriedkov z celkových nákladov na projekt. Výška povinného spolufinancovania 
grantu zo strany žiadateľa je minimálne 30% zo schválenej sumy oprávnených 



výdavkov na projekt. Z toho maximálne 15% môže žiadateľ pokryť vo forme 
neplatenej dobrovoľníckej práce, 

• zo schváleného príspevku na projekt dostanú predkladatelia víťazných projektov 70% 
finančných prostriedkov najneskôr do 30 dní po podpísaní Zmluvy o poskytnutí 
grantovej dotácie a zvyšných 30% dostane predkladateľ až po riadnom vyúčtovaní 
prostriedkov, 

• aktivity predkladaných projektov sa musia uskutočniť na území SR, musia byť 
realizované v období od 01.01.2022 a ukončené najneskôr 31.10.2022. 

 

Postup vypĺňania žiadosti 

• žiadateľ vyplní žiadosť o poskytnutie grantovej dotácie na základe formulára, ktorý je 
dostupný na webovej stránke, 

• vyplnený, vytlačený a podpísaný grantový formulár žiadosti v 1 origináli odošle (alebo 
osobne doručí v pracovný deň) v zalepenej obálke na adresu SK sekcia DV, Junácka 6, 
Bratislava najneskôr v deň uzávierky 30.4.2022 (pri doručovaní poštou je rozhodujúci 
dátum pečiatky pošty), 

  

Kritéria hodnotenia projektov  

Každý projekt je hodnotený jednotlivo členmi grantovej komisie (predseda SK sekcia DV, VV 
SK sekcia DV, TR SK sekcia DV), ktorí mu pridelia body na základe týchto kritérií. Následne 
grantová komisia zasadne a na základe bodov určí poradie projektov a tiež aj návrh na výšku 
podpory. 

zameranie hodnotenia 
body 
kvalita projektu (obsahová kvalita projektu, jeho cieľov a výsledkov)  
0 – 8 

prínos pre SK DV (zvyšovanie členskej základne, účasť na pretekoch) 
0 – 4 

súvislosť s prioritami na rok 2022 (podpora klubovej činnosti, nábor nových členov) 
0 - 2 

spolupráca s ďalšími inštitúciami, jednotlivcami a zapojenie dobrovoľníkov 
0 - 2 

adekvátnosť nákladov v rozpočte projektu a schopnosť získať ďalšie zdroje 
0 –3 

predchádzajúce aktivity predkladateľa projektu (posledných 5 rokov) 
0 – 1 

maximálny počet bodov za projekt od jedného člena komisie 
20 



 

Vyhodnotenie žiadostí 

Rozhodnutie o pridelení/nepridelení grantových dotácií bude zverejnené na stránke SK 
sekcia DV – výsledky grantových dotácií. Zároveň každému žiadateľovi bude táto informácia 
zaslaná v mailovej podobe.  

 

Uzatvorenie zmluvy o poskytnutí dotácie 

S úspešnými žiadateľmi, ktorým bola pridelená grantová dotácia, bude uzatvorená zmluva 
o poskytnutí grantovej dotácie. 

  

Informácia pre úspešných žiadateľov  

• úspešní žiadatelia musia dodržať podmienky zmluvy, s ktorými sa oboznámia pri jej 
podpisovaní (vyúčtovať načas, informovať SK sekciu DV a médiá o konaní aktivít, do 
15 dní od ukončenia projektu vyplniť záverečnú správu o uskutočnenom projekte 
spolu s fotodokumentáciou  (min. 5 ks), mať zabezpečenú propagáciu a 
fotodokumentáciu aktivít, na propagačných materiáloch uvádzať podporu SK sekcia 
DV podľa podmienok v zmluve), 

• v prípade nedodržania podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí grantovej 
dotácie, napr. nezaslanie záverečnej správy a fotodokumentácie, nebude možné 
podať vyúčtovanie grantovej dotácie,  

• vyúčtovanie musia predložiť najneskôr 15. novembra 2022 podľa podmienok v 
Zmluve o poskytnutí grantovej dotácie (pri doručovaní poštou je rozhodujúci dátum 
pečiatky pošty), 

• úspešní žiadatelia musia pri vyúčtovaní predložiť kópie dokladov o povinnom 30-
percentnom spolufinancovaní projektu, ktoré žiadateľ uvádza v žiadosti. 

  

Vyúčtovanie poskytnutej dotácie 

Povinné prílohy  

• kópie faktúr dodávateľa s priloženými výpismi účtu prijímateľa dotácie, kde bude 
vyznačená úhrada faktúry v prípade bezhotovostného styku (akceptované budú len 
platby z účtov organizácie, ktorej bola dotácia poskytnutá) 

• kópie faktúr dodávateľa s priloženými pokladničnými výdavkovými dokladmi a 
príjmovými pokladničnými dokladmi dodávateľa v prípade, že platba prebehla v 
hotovosti, 

• kópie dokladov z registračnej pokladne s priloženými pokladničnými výdavkovými 
dokladmi organizácie alebo podpísané kópie dokladov štatutárom organizácie v 
prípade, že platba prebehla v hotovosti, 



• pri platbách uskutočnených platobnou kartou je povolené použiť len platobnú kartu 
organizácie, ktorá je prijímateľom grantovej dotácie, 

• pri platbách nie je možné používať zľavové karty a registrácie u obchodníkov vedené 
na súkromné osoby, len na organizáciu, ktorá je prijímateľom grantovej dotácie 
(Metro karta, Billa karta a podobne) 

• záverečná správa s priloženou fotodokumentáciou o uskutočnenom projekte  

  

Oprávnené výdavky 

• nájom priestorov na realizáciu projektu,  

• nájom techniky a materiálu na realizáciu projektu, 

• náklady spojené s realizáciou projektu t.j. nákup materiálu, cestovné náklady,  

• služby súvisiace s realizáciou projektu t.j. polygrafické náklady, práce a služby 
vykonávané na faktúru,  

Prijímateľovi dotácie, ktorý je platiteľom dane z pridanej hodnoty, ak si môže uplatniť 
odpočítanie dane z pridanej hodnoty, nemôže byť pri zúčtovaní dotácie poskytnutej z 
rozpočtu SK sekcie DV uznaný výdavok na úhradu dane z pridanej hodnoty. 

Charakteristika neplatenej dobrovoľníckej práce 

Dobrovoľnícka práca je oprávnenou formou spolufinancovania, ak je uskutočnená pre 
príjemcu projektu. Rovnako ak je preukázateľná a overiteľná počas realizácie projektu, a to 
výkazom práce za obdobie realizácie projektu a inými podkladmi preukazujúcimi výsledky 
práce (napr. fotodokumentácia). Musí byť nutná pre realizáciu projektu a týkať sa výlučne 
realizácie projektových aktivít. 

Zmyslom neplatenej dobrovoľníckej práce ako oprávneného výdavku je umožniť 
prijímateľom, aby mohli časť vlastného podielu spolufinancovania projektu (max. 15%) 
„uhradiť“ formou poskytnutia neplatenej práce, ktorú prijímateľ vykoná v prospech projektu. 
Dobrovoľníci pomáhajú projektu vo svojom voľnom čase a nie sú zamestnancami prijímateľa. 

Hodnota dobrovoľníckej práce za jednu odpracovanú hodinu sa vypočíta na základe 
minimálnej hodinovej mzdy v príslušnom roku bez ohľadu na náročnosť práce. Výšku 
minimálnej mzdy je možné zistiť napr. na stránke www.minimalnamzda.sk 

Dobrovoľnícka práca sa neuvádza v rozpočte projektu pri podávaní žiadosti, je však možné 
ňou nahradiť časť spolufinancovania (max.15%) z vlastných zdrojov vo vyúčtovaní 
poskytnutej grantovej dotácie.   

  

Neoprávnené výdavky 

• všetky náklady, ktoré nie sú uvedené v rozpočte žiadosti o grantovú dotáciu, 

• mzdy, odmeny v organizácii, splácanie úverov, pôžičiek, úrokov z prijatých úverov 
a pôžičiek, 

http://www.minimalnamzda.sk/


• úhrada daní a poplatkov (správnych, súdnych, miestnych), 

• úhrada záväzkov z minulých rokov, 

• nákup alkoholických a tabakových výrobkov, 

• investičné náklady. 

  

 

Vypracovala Ing.Renáta Daníková 

Dňa:8.2.2022 

 


