FOND PRE BUDÚCNOSŤ ŠPORTU – ŠTATÚT

1. O FONDE
1.1. V čase celosvetovej pandémie vírusu SARS-COV-2 prijaté opatrenia proti šíreniu
vírusu na území Slovenskej republiky v mnohých prípadoch znemožnilo športovcom
a mladej generácii športovú prípravu či skomplikovalo priebeh ich športových
tréningov. Preto sa spoločnosť Niké rozhodla zriadiť Fond pre budúcnosť športu (ďalej
len „Fond“), prostredníctvom ktorého bude podporovať perspektívnych
amatérskych športovcov – a to najmä podporou občianskych združení, vyvíjajúcich
činnosť na podporu športu, športových klubov a športových tímov s členskou
základňou od 20 do 200 členov (vrátane), ktoré sú predovšetkým postihnuté
uzatvorením športovísk a obmedzením osobného kontaktu športovcov so svojimi
trénermi. Z Fondu bude možné podporovať i individuálnych amatérskych športovcov,
ktorí vykazujú výnimočný talent alebo športom prekonávajú svoj telesný, či sociálny
handicap.
1.2. Administrátorom Fondu je spoločnosť Niké, spol. s r. o., so sídlom Ilkovičovia 34,
Bratislava 812 30, IČO: 00 603 741, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 309/B (ďalej len „spoločnosť Niké“).
1.3. Spoločnosť Niké je prvá slovenská stávková spoločnosť – založená v roku 1991, a je
najstaršou a zároveň najväčšou stávkovou spoločnosťou na Slovensku, ktorá
disponuje takmer 900 pobočkami po celom Slovensku. Úspech spoločnosti je
postavený na využívaní najmodernejších technológií pre dokonalý zážitok z hry.
Mobilná aplikácia Niké bola v septembri 2017 vyhlásená za najlepšiu aplikáciu pre
tipérov. Vďaka neustálym inováciám v spolupráci s technologickými gigantmi je Niké
najobľúbenejšou značkou na slovenskom trhu.
1.4. Od svojho založenia buduje spoločnosť Niké atraktívnu značku pre fanúšikov športu
a mladú generáciu. V portfóliu spoločnosti Niké sú najväčší športový online portál
sport.sk, denník Šport so 60-ročnou tradíciou i špecializovaný magazín pre
profesionálov v tipovaní. NIKÉ hrdo sponzoruje najúspešnejšie športové kluby Slovan
Bratislava a BC Prievidza.
1.5. Spoločnosti Niké mimoriadne záleží na rozvoji športu na Slovensku, najmä rozvoji
športových aktivít u mladšej generácie, ktorý má svoju nezastupiteľnú úlohu
v spoločnosti.

2. CIEĽ ZRIADENIA FONDU
2.1 Hlavným cieľom Fondu a tejto výzvy na podávanie žiadostí o poskytnutie finančného
grantu z Fondu (ďalej len „výzva“) je pomáhať športovcom na Slovensku prekonávať
aktuálne výzvy spojené s prijatými opatreniami proti šíreniu pandémie a po jej
skončení im umožniť sa čo najskôr vrátiť k štandardnej športovej príprave, aby mohli
dosahovať nové méty v svojej športovej kariére.
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2.2 Prostriedky Fondu sú určené najmä (nie však výlučne) pre amatérskych športovcov
s potenciálom uspieť v budúcnosti na vrcholných súťažiach.
2.3 Fond nie je fondom zriaďovaným podľa žiadnych osobitných právnych predpisov. Fond
predstavuje výlučne len osobitne evidované finančné prostriedky vo vlastníctve
spoločnosti Niké, dobrovoľne alokované a vyčlenené spoločnosťou Niké na účel
uvedený v tomto štatúte. Použitie prostriedkov z Fondu nie je regulované žiadnym
právnym predpisom a spočíva výlučne na dobrovoľnom rozhodnutí spoločnosti Niké
o nakladaní so svojim majetkom.
2.4 Grantom poskytovaným z Fondu sa rozumie výlučne dobrovoľný dar vo výške určenej
spoločnosťou Niké vybranému športovcovi, resp. športovému klubu, ktorý bude
vybraný spoločnosťou Niké podľa podmienok stanovených v tomto štatúte. Žiadne
osobitné právne predpisy regulujúce poskytovanie finančných grantov či dotácií alebo
iných stimulov sa na grant z Fondu spoločnosti Niké podľa tohto štatútu nevzťahujú, a
na jeho udelenie nie je právny nárok.

3. ZÍSKAVANIE PROSTRIEDKOV PRE ÚČEL ZRIADENÉHO FONDU
3.1 Spoločnosť Niké jednorazovo vloží do Fondu finančný vklad vo výške 100 000 €
a ďalej do Fondu venuje 1 eurocent za každý podaný tiket na športovú udalosť (platí
pre pre-match aj live stávky) alebo virtuálnu hru za obdobie trvania výzvy podľa bodu
5.1 tohto štatútu. Celkovú hornú výšku finančných prostriedkov vo Fonde spoločnosť
Niké nijako neohraničila.
3.2 Spoločnosť Niké bude na základe svojej úvahy poskytovať z Fondu finančné granty na
základe žiadostí žiadateľov o finančný grant z Fondu, ktorí splnia všetky podmienky
určené v tomto štatúte.

4. ÚČEL POSKYTNUTIA FINANČNEJ PODPORY Z FONDU
4.1 Finančná podpora z prostriedkov Fondu je určená na podporu individuálnych
športovcov a športových klubov a môže byť použitá výlučne na prevádzku ich
športových aktivít.

5. PODMIENKY NA PODANIE ŽIADOSTI
5.1 Začiatok výzvy a zároveň začiatok prijímania žiadostí o finančný grant je 22.6.2020 od
00:00 hod. Termín ukončenia výzvy nie je stanovený, výzva bude pokračovať až do
rozhodnutia zo strany vedenia Niké o jej ukončení. Video musí byť v čase trvania výzvy
nahraté na webovej stránke, o čom žiadateľ obdrží potvrdenie vo forme pop-up
hlásenia.
5.2 Oprávneným beneficientom finančných grantov z Fondu môže byť amatérsky
individuálny športovec ako aj športový klub a to na základe podania žiadosti, ktorú je
oprávnený podať najmä športovec (prípadne jeho zákonný zástupca), tréner športovca
resp. športového klubu, športový klub, štatutárny zástupca športového klubu, prípadne
športový tím športovcov (ďalej spoločne ako „žiadateľ“). Na účely tohto štatútu sa za
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žiadateľa považujú všetci, ktorí účinkujú vo video-žiadosti nakoľko svojou účasťou vo
videožiadosti prejavili svoj záujem uchádzať sa o finančný grant pre konkrétneho
športovca alebo športový klub. Každý žiadateľ sa môže uchádzať o finančný grant len
jednou žiadosťou. Pokiaľ za športový klub alebo individuálneho športovca bude
podaných viacero žiadostí, spoločnosť Niké je oprávnená si vybrať jednu z takto
podaných žiadostí.
5.3 Žiadosť o finančnú podporu by mala byť vyhotovená vo forme videa v dĺžke max. 2
minút. Vo videu (a následne v online formulári) je potrebné špecifikovať konkrétne
využitie finančných prostriedkov podľa účelu Fondu stanoveného v bode 4. Žiadateľ
vloží svoje video na webstránku www.nikefondsportu.sk (ďalej len „webová stránka“)
v sekcii „Prijímanie žiadostí“ prostredníctvom tlačidla „Upload“ a pravdivo vyplní online
formulár požadovanými informáciami.
5.4 Pred nahratím videa bude mať žiadateľ k dispozícii tento štatút a poučenie
o spracúvaní osobných údajov a je povinný pred nahratím videa:
(i) zaškrtnúť bezpodmienečný súhlas s obsahom tohto štatútu, pričom týmto o.i.
výslovne vyhlási a potvrdí, že
-

všetky plnoleté osoby vystupujúce vo videu a v prípade maloletých osôb ich
zákonní zástupcovia sú oboznámení s podmienkami tohto štatútu a s poučením
o spracúvaní osobných údajov a všetky osoby účinkujú vo videu dobrovoľne a za
účelom získania finančného grantu pre individuálneho športovca alebo športový
klub podľa podmienok tohto štatútu a súhlasia s obsahom štatútu, vrátane
zverejnenia videa na webovej stránke, a za účelom nevyhnutnej propagácie výzvy
aj na sociálnych sieťach, najmä Facebook či Instagram, ako aj na webovej
platforme YouTube, a použitím videa ako žiadosti o finančný grant z Fondu, ako aj
na ďalšie účely špecifikované v poučení o spracúvaní osobných údajov; a

(ii) oboznámiť sa s poučením o spracúvaní osobných údajov,
(iii) zabezpečiť oboznámenie všetkých osôb vystupujúcich vo videu s týmto
štatútom a poučením o spracúvaní osobných údajov a zabezpečiť ich
dobrovoľnú účasť vo videu pre účely žiadosti o finančný grant z Fondu podľa
podmienok v tomto štatúte.
5.5 Žiadateľ (to znamená všetky osoby zachytené na videu) berú na vedomie, že v rámci
zapojenia sa do výzvy budú spracúvané osobné údaje v zmysle poučenia
k spracúvaniu osobných údajov, a súhlasí s tým, že video môže byť zverejnené na
webovej stránke za účelom verejného hlasovania o jednom z víťazných videí, pokiaľ
spoločnosť Niké zaradí konkrétne video medzi súťažné videá.
5.6 Žiadateľ je povinný uviesť vo videu a v online formulári len pravdivé, úplné a presné
informácie a nahratím videa na webovú stránku potvrdzuje pravdivosť, úplnosť
a presnosť ním poskytnutých informácií.
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6. POSÚDENIE OBSAHU SÚŤAŽNÝCH VIDEÍ
6.1 Spoločnosť Niké si vyhradzuje právo na posúdenie a vyhodnotenie žiadostí
a právo použiť finančné prostriedky podľa svojho uváženia tak, aby bol v čo najvyššej
možnej miere zabezpečený účel Fondu a žiadny zo žiadajúcich športovcov, resp.
športových tímov nemá právny alebo iný nárok na poskytnutie prostriedkov Fondu.
6.2 Spoločnosť Niké si ďalej vyhradzuje právo na posúdenie vhodnosti zaradenia videa do
výberu súťažných videí a jeho zverejnenia na webovej stránke. Videá podliehajú
kontrole obsahu zo strany spoločnosti Niké. Videá s nevhodným obsahom, najmä
vulgárnym, rasistickým, násilným, obsahom, zobrazujúce pornografiu, nahotu,
sexuálne správanie, prípadne iný poburujúci či spoločensky nevhodný obsah, nebudú
zaradené do výberu.
6.3 Videá, ktoré spoločnosť Niké z akéhokoľvek dôvodu nevyberie na zverejnenie, resp.
videá nespĺňajúce podmienky uvedené v tomto štatúte, nebudú zverejnené na
webovej stránke.
6.4 Spoločnosť Niké nie je v žiadnom prípade povinná ktorékoľvek z nahratých videí
použiť akýmkoľvek spôsobom a ich zaradenia medzi súťažné videá v súlade s týmto
štatútom spočíva výlučne na jej uvážení. Žiadateľ ani žiadna z osôb zachytených na
videu nemá právny nárok na zverejnenie alebo iné použitie videa zo strany spoločnosti
Niké, vrátane zaradenia do súťažných videí.
6.5 Niké nie je povinná informovať žiadateľov o tom, akým spôsobom boli ich žiadosti
posúdené.

7. VÝBER SÚŤAŽNÝCH VIDEÍ
7.1 Spoločnosť Niké bude každý pracovný deň do 12:00 hod. zverejňovať na webovej
stránke videá za predchádzajúci deň (príp. víkend), ktoré postupujú do výberu.
Komisia spoločnosti Niké zasadajúca v pravidelnom, 14-dňovom intervale, bude
rozhodovať o odmenených videách. Niké bude zverejňovať výsledky – zoznam
obdarovaných žiadateľov/beneficientov na webovej stránke a na svojom
Facebookovom účte. Finálny počet obdarovaných žiadateľov/beneficientov, ktorým
bude poskytnutý finančný grant, je v plnej miere na rozhodnutí spoločnosti Niké.
Finálny počet obdarovaných nie je vopred stanovený.
7.2 O ďalšom videu, ktoré bude predmetom posúdenia komisie spoločnosti Niké,
rozhodne aj verejné hlasovanie na webovej stránke. Predmetom posúdenia zo strany
komisie bude video s najvyšším počtom hlasov, resp. toľko videí, koľko ich získa
rovnaký najvyšší počet hlasov.
8. ZBER „ĎAKOVNÝCH“ VIDEÍ
8.1 Každý víťazný a odmenený beneficient bude kontaktovaný na kontaktných údajoch
(telefónnom čísle a/alebo e-mailovej adrese) uvedených žiadateľom v online
prihlasovacom formulári a vyzvaný na spracovanie krátkeho „ďakovného“ videa,
ktoré spoločnosť Niké zverejní podľa vlastného uváženia na webovej stránke alebo
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sociálnej sieti (najmä Facebook, Instagram, a webovej platforme YouTube), a to za
účelom propagácie zverejnenej výzvy a v konečnom dôsledku aj mediálnej podpory
Fondu pre budúcnosť športu ako takého.
8.2 Žiadateľ, resp. priamo sám beneficient, „ďakovné“ video následne pošle spoločnosti
Niké do jedného mesiaca od výzvy spoločnosti Niké. Výzva spoločnosti Niké môže
obsahovať konkrétny spôsob poskytnutia videa (napr. cez konkrétne úložisko dát).
9. ZASLANIE FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV GRANTU
9.1 Úspešný beneficient, o ktorom spoločnosť Niké rozhodla, že mu bude udelený grant,
je povinný uzatvoriť so spoločnosťou Niké písomnú darovaciu zmluvu (zmluvu
o čerpaní grantu), ktorej text zašle spoločnosť Niké beneficientovi na podpis e-mailom.
Beneficient je povinný spoločnosťou Niké zaslanú zmluvu vytlačiť v dvoch
rovnopisoch, podpísať každý rovnopis úradne osvedčeným podpisom u notára alebo
na matrike, a doručiť obidva podpísané rovnopisy na adresu spoločnosti Niké
najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia zmluvy beneficientovi. Pokiaľ beneficient
v tejto lehote dva podpísané rovnopisy zmluvy so svojim úradne osvedčeným
podpisom spoločnosti Niké nedoručí, má sa za to, že tým berie späť svoju žiadosť
o poskytnutie grantu a bude spoločnosťou Niké vyradený zo zoznamu úspešných
beneficientov.
9.2 Finančné prostriedky grantu budú uhradené jednorazovo na bankový účet
beneficienta, ktorého video bolo vybrané ako víťazné v súlade s týmto štatútom, a to
najneskôr do 15 kalendárnych dní odo dňa podpisu darovacej zmluvy oboma
zmluvnými stranami. Finančný grant je uhradený momentom odpísania finančnej
čiastky na účet beneficienta ako obdarovaného.
9.3 Beneficient je povinný použiť finančný grant na účel uvedený v žiadosti na ktorý bol
grant poskytnutý. Beneficient je povinný kedykoľvek na požiadanie spoločnosti Niké
umožniť výkon kontroly akým spôsobom bolo s finančným grantom naložené.
Beneficient je povinný uchovávať doklady o vynaložení finančného grantu po dobu
minimálne jedného roka odo dňa poskytnutia finančného grantu a Niké je oprávnená
požadovať od beneficienta poskytnutie dokladov a informácii (napr. o zakúpení
športového náradia, preplatení mzdy trénerovi a pod.) o vynaložených výdavkoch
súvisiacich s čerpaním finančného grantu.
9.4 Žiadateľ a beneficient súhlasia, že spoločnosť Niké bude oprávnená nahrať video,
ktoré bude zobrazovať beneficienta a prípadne aj žiadateľa (teda aj osôb zachytených
na víťazom videu) akým spôsobom bol finančný grant využitý a prospešný - napr.
tréning s novým športovým náradím, výjazd do inej tréningovej lokality a pod. a toto
video prezentovať na svojej webovej stránke a sociálnych sieťach spravovaných
spoločnosťou Niké (najmä Facebook, Instagram, a webovej platforme YouTube).
10. PRÁVNY ZÁKLAD
10.1
Nahratím videa na webovú stránku a po zaškrtnutí súhlasu s týmto štatútom
vzniká medzi žiadateľom nahrávajúcim videom, osobami zachytenými na videu
a spoločnosťou Niké zmluva o účasti na výzve o finančný grant z Fondu (ďalej len ako
„Zmluva o účasti“), na základe ktorej je spoločnosť Niké oprávnená prevziať
prostredníctvom webovej stránky video nahraté konkrétnym žiadateľom, uložiť ho vo
svojom úložisku, zverejniť ho na webovej stránke, sociálnych sieťach (najmä
Facebook, Instagram, a webovej platforme YouTube) a umožniť verejné hlasovanie
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o videu na webovej stránke spoločnosti Niké, v rámci ktorého bude vybrané video na
posúdenie zo strany komisie spoločnosti Niké.
10.2
Zmluva o účasti sa uzatvára na dobu určitú a to dobu jedného roka od termínu
ukončenia výzvy podľa bodu 5.1 tohto štatútu. Pri žiadostiach, ktorým bolo vyhovené
poskytnutím finančného grantu, Zmluva o účasti zaniká uplynutím jedného roka odo
dňa poskytnutia finančného grantu. Na jej základe vzniká obom zmluvným stranám
vzájomný zmluvný vzťah s obsahom obsiahnutým v tomto štatúte a zmluva je zároveň
právnym základom na spracúvanie osobných údajov žiadateľa nahrávajúceho videa
a osôb zúčastnených vo videu zo strany spoločnosti Niké.
10.3
Spoločnosť Niké uzatvára zmluvu o účasti len na základe výslovného uistenia
a potvrdenia žiadateľa nahrávajúceho video o splnení podmienok uvedených v tomto
štatúte, predovšetkým v bode 5.4 tohto štatútu.
10.4
V prípade, že spoločnosť Niké zistí, že žiadatelia získali pre beneficienta
finančný grant podvodným spôsobom, alebo uvedením spoločnosti Niké do omylu,
alebo finančný grant nebol čo len v časti použitý na schválený účel v súlade so
žiadosťou, je spoločnosť Niké oprávnená odstúpiť od Zmluvy o účasti ako aj zmluvy
o čerpaní grantu (darovacej zmluvy) a požadovať vrátenie finančného grantu od
žiadateľa. Za vrátenie finančného grantu zodpovedajú všetky osoby, ktoré sú
žiadateľom pri danej konkrétnej videožiadosti spoločne a nerozdielne.
11. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
11.1
Poučenie o spracúvaní osobných údajov osôb žiadateľa a osôb zachytených na
videu, sú súčasťou samostatného dokumentu, dostupného každému žiadateľovi pred
nahratím samotného videa na webovú stránku.
11.2
Proces spracúvania osobných údajov sa riadi platnými a účinnými právnymi
predpismi, ktoré upravujú oblasť ochrany osobných údajov. Ochranu osobných údajov
reguluje s účinnosťou od 25. 5. 2018 NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU
A RADY (EÚ) 201/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o
voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (známe pod
skratkou GDPR) a zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.
12. ZODPOVEDNOSŤ

12.1
Žiadateľ, ktorí nahráva video na webovú stránku výslovne vyhlasuje
a zodpovedá za to, že všetky osoby zúčastnené na videu udelili súhlas so zhotovením
videa a jeho použitím v súlade s týmto štatútom prostredníctvom dobrovoľnej
a vedomej účasti vo videu, t.j. vyjadrili súhlas stať sa zmluvnou stranou zmluvy o účasti
na projekte s obsahom uvedenom v tomto štatúte. Pokiaľ sú na videu zachytené aj
maloleté osoby, tieto osoby sú považované za žiadateľov, pokiaľ ich zákonní
zástupcovia s tým udelili súhlas. Za to zodpovedá v celom rozsahu žiadateľ, ktorý
nahral video na webovú stránku.
12.2
Výlučne žiadateľ je zodpovedný za obsah videa a organizátor ani žiadny z jeho
obchodných partnerov, ktorí video zdieľajú, ukladajú, či zverejňujú, nenesú vo vzťahu
k obsahu videa ani prípadným dôsledkom jeho zverejnenia žiadnu zodpovednosť.
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Účastník projektu nesmie nahrávať na webovú stránku videá, ktoré porušujú práva
iných osôb, porušujú právne predpisy alebo sú neetické.
12.3
Spoločnosť Niké nie je povinná žiadne z videí zverejniť, či inak s ním nakladať
a v dôsledku toho nezodpovedá žiadnym spôsobom za dôsledky zverejnenia, či
nezverejnenia videa.

13. OSOBITNÉ USTANOVENIA
13.1
Do výzvy sa môže nahratím videa zapojiť len osoba, ktorá spĺňa všetky
podmienky podľa tohto štatútu.
13.2
Žiadateľ (ani prípadne ďalšie iné osoby zachytené na videu, ktoré nie sú
žiadateľom) nemá nárok na náhradu žiadnych nákladov spojených s tvorbou videa,
jeho nahratím na webovú stránku, ani iných nákladov spojených s účasťou v tejto
výzve alebo s ukončením účasti v nej akýmkoľvek spôsobom.

14. LICENCIA
14.1
Žiadateľ výslovne potvrdzuje, že je autorom videožiadosti a neporušuje
vytvorením videožiadosti žiadne autorské práva tretích osôb. Žiadateľ nahratím videa
na webovú stránku spoločnosti Niké udeľuje výhradnú, bezodplatnú, vecne, územne
a časovo neobmedzenú licenciu na použitie videa na účely uvedené v tomto štatúte.

15. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
15.1
Spoločnosť Niké si vyhradzuje právo zmeniť alebo upraviť tento štatút
a poučenie o spracúvaní osobných údajov pre účely tejto výzvy, ako aj právo výzvu
ani vyplatenie prostriedkov z Fondu neuskutočniť, odložiť, prerušiť, jej trvanie skrátiť
alebo zrušiť kedykoľvek v jej priebehu bez predchádzajúceho upozornenia a bez
uvedenia dôvodov. O akýkoľvek sporných otázkach týkajúcich sa tejto výzvy, jej
organizácie, priebehu, ukončenia, nakladania s videami, a pod., bude s konečnou
platnosťou rozhodovať spoločnosť Niké, s čím žiadateľ bezvýhradne súhlasí.
15.2
Účasťou vo videu a následným nahratím videa na webovú stránku dáva
žiadateľ (v prípade viacerých žiadateľov žiadateľ, ktorý video nahráva v mene
ostatných žiadateľov) súhlas s podmienkami účasti vo výzve obsiahnutými v tomto
štatúte v plnom rozsahu a zaväzuje sa ich dodržiavať. Ak sa zistí, že žiadateľ konal
v rozpore s podmienkami obsiahnutými v tomto štatúte, môže byť zodpovedný za
prípadnú škodu, ktorý tým vznikne spoločnosti Niké.
15.3
Tento štatút nadobudne účinnosť prvým dňom trvania výzvy uvedenom v bode
5.1 tohto štatútu.

***
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