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Článok 1 
Úvodné ustanovenia 

 
1. Podľa článku 5 ods. 3 písm. e) Zásad poskytovania finančných prostriedkov z Fondu na podporu 

športu sa prijímateľ finančných prostriedkov zaväzuje informovať laickú i odbornú verejnosť o 
tom, že projekt je podporený z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu športu 
(ďalej len „FNPŠ“), a to počas všetkých podujatí podporených v rámci projektu, pri 
spoločenských akciách súvisiacich s projektom alebo inej  propagácií.  
 

2. Zároveň je prijímateľ povinný uvádzať na výstupoch, sprievodných a propagačných 
materiáloch textovú informáciu o tom, že projekt a jeho výstupy boli podporené z verejných 
zdrojov poskytnutých FNPŠ a pripojiť k tejto informácii logo FNPŠ. Pri informovaní je prijímateľ 
povinný postupovať podľa pokynov uvedených v tejto príručke a pri používaní loga FNPŠ podľa 
dizajn manuálu loga FNPŠ zverejneného spolu s logom FNPŠ na webovom sídle FNPŠ1. Pokiaľ 
sa podporené projekty budú realizovať pred dňom podpísania zmluvy, prijímateľ bude o tejto 
skutočnosti preukázateľne informovať laickú alebo odbornú verejnosť primeraným a 
dostupným spôsobom. 

 
 
               Článok 2 

Všeobecné podmienky a vyhlásenia o podpore z FNPŠ 
 
 

1. Všetky podporené projekty musia byť zviditeľnené použitím loga FNPŠ a uvedením vyhlásenia 
o podporení projektu z verejných zdrojov FNPŠ. Logo je zakázané používať v inej proporcii, 
farebnej kombinácii a/alebo umiestnení ako je oficiálne definované a predpísané v dizajn 
manuále loga FNPŠ. Logo FNPŠ a vyhlásenie musia byť použité na všetkých tlačených alebo 
elektronických dokumentoch súvisiacich s realizáciou projektu. 

 
1 Okrem dizajn manuálu zverejneného na webovom sídle FNPŠ sú podmienky použitia loga uvedené v Zmluve 
o dielo na objednávku zverejnenej na: https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=4757505&l=sk a budú upravené aj 
v každej Zmluve o poskytnutí finančného príspevku z Fondu na podporu športu 

https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=4757505&l=sk


 
2. Prijímateľ je povinný uvádzať na všetkých tlačených a elektronických publikáciách, 

propagačných materiáloch a brožúrach relevantné vyhlásenie (predmet vyhlásenia prijímateľ 
prispôsobí povahe projektu, ktorý realizuje) o podporení z verejných zdrojov poskytnutých 
FNPŠ v slovenskom a/alebo anglickom jazyku. 
 

3. Všeobecné vyhlásenia o podporení z verejných zdrojov: 
 

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu športu 
Supported using public funding by Sports support fund 

 

 
Článok 3 

Propagácia podujatí podporených z prostriedkov FNPŠ 
 
 

1. Pri organizačnom zabezpečení športových aktivít súvisiacich s realizáciou projektu, finančne 
podporených z verejných zdrojov poskytnutých FNPŠ (napr. turnaje, preteky, sústredenia, 
kempy a podobne) musí byť vždy zreteľne uvedená informácia o finančnej podpore z verejných 
zdrojov poskytnutej FNPŠ, napr. formou informačnej tabule, plagátu, banneru umiestneného 
na viditeľnom mieste pre všetkých účastníkov danej aktivity. Prijímateľ podpory je povinný na 
týchto materiáloch uvádzať logo FNPŠ a vyhlásenie v znení, napr.: „Podujatie z verejných 
zdrojov podporil Fond na podporu športu“, „Súťaž z verejných zdrojov podporil Fond na 
podporu športu“, a pod. 
 

2. Ak finančná podpora z verejných zdrojov poskytnutá FNPŠ tvorí 50% a viac z celkového 
rozpočtu projektu, je prijímateľ povinný uviesť, že FNPŠ je hlavným partnerom projektu, resp. 
podujatia. Ak je podujatie podporené viacerými partnermi, pri verbálnej informácii prijímateľ 
uvedie FNPŠ ako prvého partnera v poradí. Pri použití viac ako jedného loga v riadku je 
prijímateľ povinný zabezpečiť, aby logá boli umiestnené v jednej úrovni a odrážali hierarchiu 
získanej podpory, t.j. logo FNPŠ musí byť umiestnené ako prvé v poradí. 
 

3. Pri informovaní verejnosti v médiách je prijímateľ povinný uviesť verbálnu a/alebo textovú 
informáciu v znení, napr.: „Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu športu“, 
„Turnaj z verejných zdrojov podporil Fond na podporu športu“, a pod. 
 

4. Všetky súvisiace dokumenty spojené s projektom (napr. pozvánky, prezenčné listiny, a pod.) 
musia obsahovať povinné údaje uvedené v článku 6 „Informačné predmety, materiály a 
dokumenty“. V prípade výstavy je okrem použitia loga potrebné uverejniť informáciu o 
finančnej podpore z verejných zdrojov poskytnutej FNPŠ v úvodnom popise podujatia. 
 

5. Pri organizačnom zabezpečení medzinárodných podujatí, resp. aktivít súvisiacich s realizáciou 
projektu, finančne podporených z verejných zdrojov poskytnutých FNPŠ musí byť vždy zreteľne 
uvedená informácia o podpore z verejných zdrojov poskytnutých FNPŠ a to napr. formou 
informačnej tabule, plagátu, banneru primeranej veľkosti umiestneného na viditeľnom mieste. 
Ak prijímateľ podpory informuje zahraničnú verejnosť, je povinný na týchto materiáloch 
uvádzať anglickú verziu loga FNPŠ a vyhlásenie v anglickom jazyku (resp. inom príslušnom 
jazyku) v znení napr.: “Supported using public funding by Sports support fund”. 
 

6. Pri informovaní zahraničnej verejnosti v médiách je prijímateľ povinný uviesť verbálnu a/alebo 
textovú informáciu v znení, napr.: “Supported using public funding by Sports support fund ”, a 



pod. Ak informuje slovenskú verejnosť, uvádza vyhlásenie „Z verejných zdrojov podporil Fond 
na podporu športu“, a pod. 

 
 
 

 
Článok 4 

Propagácia majetku a infraštruktúry nadobudnutej s finančnou podporou FNŠP 
 
 

1. Pri označovaní majetku nadobudnutého s finančnou podporou FNPŠ musí byť na 
nadobudnutých predmetoch jasne a viditeľne uvedené, že boli nadobudnuté s podporou FNPŠ, 
t.j. musia byť označené logom a musia obsahovať vyhlásenie o podpore z verejných zdrojov 
poskytnutých FNPŠ. Označenie musí byť na najviditeľnejšom mieste. 
 

2. V prípade majetku nadobudnutého s finančnou podporou z verejných zdrojov poskytnutých 
FNPŠ, kde nie je možné z rôznych dôvodov označenie umiestniť priamo na príslušný predmet 
(napr. pri športovom náradí a náčiní) zrealizuje prijímateľ podpory označenie iným 
primeraným spôsobom, napr. formou informačných tabúľ, plakiet alebo trvalých označení pri 
vstupe alebo priamo v priestoroch, kde sa nadobudnutý majetok nachádza. Na označení musí 
byť uvedený názov projektu, logo FNPŠ a vyhlásenie relevantné pre predmetný projekt, napr.: 
„Projekt podporil z verejných zdrojov Fond na podporu športu“, „Akvizíciu podporil z verejných 
zdrojov Fond na podporu športu“, a pod. 
 

3. Pri športovej infraštruktúre nadobudnutej s podporou FNŠP zrealizuje prijímateľ podpory 
označenie iným primeraným spôsobom, napr. formou informačných tabúľ alebo trvalých 
označení pri vstupe alebo na športovej infraštruktúre. Na označení musí byť uvedený názov 
projektu, logo FNPŠ a vyhlásenie relevantné pre predmetný projekt, napr.: „Projekt podporil z 
verejných zdrojov Fond na podporu športu“, „Akvizíciu podporil z verejných zdrojov Fond na 
podporu športu“, a pod. 

 
 

Článok 5 
Propagácia pri podpore športovej prípravy alebo zvyšovania kvalifikácie športového odborníka 

 
 

1. Športovci a športoví odborníci ktorí získali finančnú podporu z verejných zdrojov napr. na 
športovú prípravu, zvyšovanie kvalifikácie atď., sú povinní primeranou formou informovať 
verejnosť o realizácii a výsledkoch projektu. Ak budú vecné výstupy (dosiahnuté výsledky) 
projektu verejne prezentované, je prijímateľ podpory povinný informovať o skutočnosti, že bol 
ich projekt z verejných zdrojov podporení FNPŠ v znení napr.: „Na financovaní športovej 
prípravy sa finančne podieľal Fond na podporu športu“, „Absolvovanie zahraničného 
trénerského kurzu bol podporený z prostriedkov Fondu na podporu športu“, a pod. 
 

2. Na propagáciu podpory z prostriedkov FNPŠ je vhodné využiť aj sociálne siete, uverejnením 
horeuvedených hesiel prostredníctvom statusov na Facebooku alebo Twitteri, alebo 
prostredníctvom hashtagov na sieti Instagram. 

 
 
      Článok  6 

                                 Informačné predmety, materiály a dokumenty 
 



1. Pri príprave a výrobe rôznych informačných materiálov (napr. brožúry, letáky, oznámenia, 
skladačky, inzercia, a pod.) ako aj dokumentov vyrábaných v súvislosti s realizáciou 
schváleného projektu (napr. prezenčné listiny, pozvánky, certifikáty o absolvovaní aktivity, a 
pod.) je povinnosťou prijímateľa podpory zabezpečiť informovanie verejnosti použitím loga 
FNPŠ a vyhlásenia v znení, napr.: „Projekt podporil z verejných zdrojov Fond na podporu 
športu“, „Podujatie podporil z verejných zdrojov Fond na podporu športu. Tieto informácie 
musia byť viditeľne umiestnené na všetkých informačných materiáloch a dokumentoch, 
informujúcich cieľové skupiny projektu a/alebo verejnosť o realizovanom projekte. 
 

2. Ak je finančná podpora z verejných zdrojov poskytnutá FNPŠ udelená pre individuálny projekt, 
ktorý je súčasťou väčšieho podujatia, potom je potrebné uviesť logo FNŠP len na tých stranách 
brožúry alebo programu, ktoré sa týkajú konkrétne predmetného projektu. 
 

3. Podporná dokumentácia súvisiaca s realizovaným projektom (napr. dokumenty týkajúce sa 
verejného obstarávania, pracovné výkazy, zápisnice z interných porád, atď.) musí obsahovať 
informáciu, v rámci akého projektu sa tieto aktivity realizujú, ale nemusí obsahovať odkaz na 
FNPŠ, logo ani vyhlásenie. 
 

4. Propagačné predmety pokladá FNPŠ výlučne za doplnkovú formu propagácie zabezpečujúcu 
širokú publicitu projektu. Keďže ide o podporu z verejných zdrojov, takéto predmety musia byť 
preukázateľne určené pre širokú verejnosť a/alebo celú cieľovú skupinu, pričom nesmú mať 
povahu darčekových predmetov pre vybranú skupinu návštevníkov. Vo vecnom vyhodnotení 
musí prijímateľ podpory zdôvodniť opodstatnenosť tejto formy propagácie. 

 
                   Článok 7 
        Internetová komunikácia a tlačové správy 

 
1. Prijímateľ, ktorý zriaďuje špecifické webové sídlo spojené s realizáciou podporeného projektu 

(príp. sekciu o projekte v rámci webového sídla prijímateľa), musí zabezpečiť, aby obsahovali 
minimálne rovnaké údaje, ako je požadované pre informačné materiály. Informácie musia byť 
jasne viditeľné a čitateľné na úvodnej stránke spojenej s realizáciou podporeného projektu. 
Logo FNPŠ musí byť prelinkované na webové sídlo FNPŠ. 

 
2. Pri komunikácii na sociálnych sieťach je potrebné vhodným spôsobom označiť podporu 

projektu FNPŠ. Je možné použiť funkciu napr. prelinkovanie na webové sídlo FNPŠ, hashtag a 
pod. Komunikácia prostredníctvom sociálnych sietí umožňuje rýchle šírenie informácií, 
okamžitú aktualizáciu údajov, pričom nie je potrebná cielená návšteva konkrétneho webového 
sídla. 
 

3. Ak prijímateľ informuje o podporených aktivitách v printových alebo elektronických médiách, 
je povinný uviesť informáciu o podporení projektových aktivít z verejných zdrojov 
poskytnutých FNPŠ. 

 
      Článok 8 
    Dôkaz propagácie pre vecné vyhodnotenie 
 

1. Prijímateľ finančnej podpory je povinný predložiť spolu s vecným vyhodnotením projektu 
dôkazy realizovanej propagácie a informovania o podporení projektu z verejných zdrojov 
poskytnutých FNPŠ, tak, ako predpisuje Príručka pre vecné vyhodnotenie a vyúčtovanie 
projektu Fondu na podporu športu. 

 
 



 
 
 
 
 
Článok 9 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Príručka k propagácii a informovaní o získaní podpory z verejných zdrojov z Fondu na podporu 
športu nadobúda účinnosť dňom schválenia Správnou radou FNSP a platí pre všetky schválené 
projekty. 

 
 
 


