
Zoznam príloh k žiadosti: 
 

● Príloha č. 1 – Sumár nákladov počas oprávneného obdobia 
Upozornenie : Pri predložení žiadosti sa nepredkladajú účtovné doklady, len ich sumár! 
Športový klub má povinnosť predložiť Fondu do 3 mesiacov odo dňa poskytnutia príspevku 
všetky účtovné doklady preukazujúce skutočnú výšku nákladov počas oprávneného obdobia 
marec – december 2020. V prípade, že športový klub nepredloží účtovné doklady 
v deklarovanej výške, bude povinný príspevok vrátiť! 
 

● 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 podpísaná štatutárnym 
orgánom. (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 so 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. 
 

● 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. 

 
Prílohy sa zasielajú len v elektronickej podobe (sken vo formáte pdf). 
 

 


