
 

 
Mimoriadna podpora pre profesionálne 

športové kluby 
 

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie mimoriadnej podpory pre 
profesionálne športové kluby 

 
 

Usmernenie k vyúčtovaniu poskytnutej dotácie 
 
 

Oprávnené obdobie: 1. 3. 2020 – 31. 12. 2020 
 

Predkladanie žiadostí: 27. 1. 2021 – 16. 2. 2021 
 

Výška disponibilných zdrojov: 6 000 000 EUR 
 

Predkladanie dokladov k vyúčtovaniu poskytnutej dotácie: do 30. 6. 2021 
 

 

 
 
V rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie mimoriadnej podpory pre profesionálne 
športové kluby, je žiadateľ povinný predložiť doklady preukazujúce náklady a výnosy v sťaženom 
období, resp. doklady z ktorých vychádzal pri výpočte straty. Preukazujú sa najmä: dodávateľskými 
faktúrami, pokladničnými dokladmi, internými dokladmi, výpismi z bankového účtu. 
 
Kontrola dokladov preukazujúcich náklady a výnosy v sťaženom období sa vykonáva na základe zákona 
č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o finančnej kontrole a audite“). 
 
 
 
 
Doklady preukazujúce náklady a výnosy: 

 výstup z účtovníctva s vyznačením nákladov a výnosov za obdobie 1. 3. 2020 – 31. 12. 2020,  

 a/alebo účtovný denník s vyznačením nákladov a výnosov za obdobie 1. 3. 2020 – 31. 12. 2020, 

  (ak disponujete) ostatné doklady dokumentujúce náklady za obdobie 1. 3. 2020 – 31. 12. 2020,  
ak boli použité pre výpočet.  

 
Pre správne posúdenie oprávnenosti nákladov je vykonávateľ oprávnený od žiadateľa mimoriadnej 
podpory požadovať aj ďalšie súvisiace dokumenty, ktoré žiadateľovi ukladá všeobecne záväzný právny 
predpis SR, alebo takýto doklad žiadateľ vyhotovuje v rámci svojich interných predpisov, prípadne ak 
má žiadateľ k dispozícii iný priamy alebo nepriamy dôkaz preukazujúci uskutočnenie predmetu výdavku 
(napr. videozáznam, fotodokumentácia a pod.), žiadateľ je povinný túto dokumentáciu vykonávateľovi 
na vyžiadanie predložiť, alebo oznámiť jej existenciu ihneď pri vyžiadaní ďalšej podpornej 
dokumentácie k uplatňovanému nákladu. 
 
 

 

Doklady preukazujúce náklady a výnosy v sťaženom období 



 

 
 
 
 
V prípade potreby majú poverení pracovníci SIEA možnosť vykonať finančnú kontrolu na mieste 
v zmysle zákona o finančnej kontrole a audite, v rámci ktorej je žiadateľ povinný predložiť 
k nahliadnutiu originály dokumentov preukazujúce stratu v oprávnenom období. 
 
 
 
 
Spôsob predloženia dokladov k vyúčtovaniu poskytnutej dotácie: 
 
Žiadateľ predloží doklady k vyúčtovaniu poskytnutej dotácie v oprávnenom období najneskôr do 30. 6. 
2021: 

a) v listinnej forme na adresu vykonávateľa:  
Slovenská inovačná a energetická agentúra  
Sekcia inovácií a medzinárodnej spolupráce  
Bajkalská 27  
827 99 Bratislava 
 
V listinnej forme je žiadateľ povinný predložiť kópie dokumentov preukazujúcich stratu 
v oprávnenom období. Každý dokument musí byť parafovaný oprávnenou osobou 
preukazujúcou tak zhodu kópie predmetného dokumentu s originálom. 
 
Uzavretú obálku s dokumentami je potrebné označiť „COVID-šport, finančná kontrola – 
neotvárať“, 
 
alebo 
 

b) v elektronickej forme prostredníctvom webového portálu www.slovensko.sk do elektronickej 
schránky vykonávateľa (Slovenská inovačná a energetická agentúra), podpísané 
kvalifikovaným elektronickým podpisom osoby oprávnenej konať za žiadateľa. 
 
Oprávnená osoba svojim kvalifikovaným elektronickým podpisom preukazuje zhodu zaslaných 
dokumentov s originálmi. 
 

 

 
 
V prípade zistených nedostatkov a na odstránenie ich vzniku bude žiadateľovi doručený návrh 
správy/návrh čiastkovej správy v listinnej forme na adresu sídla spoločnosti uvedenú v žiadosti alebo 
do elektronickej schránky. V návrhu správy/návrhu čiastkovej správy budú uvedené zistené nedostatky 
spolu s lehotou na podanie písomných námietok k zisteným nedostatkom, ako aj lehota na nápravu 
zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku vrátane splnenia prijatých opatrení.   
 
Návrh správy/čiastkovej správy sa považuje za doručený, aj keď ho povinná osoba odmietne prevziať, 
a to dňom odmietnutia jeho prevzatia. Ak návrh správy/čiastkovej správy nie je možné doručiť na 
známu adresu povinnej osoby, návrh správy/čiastkovej správy sa považuje za doručený dňom vrátenia 
nedoručeného návrhu správy/čiastkovej správy oprávnenej osobe, aj keď sa o tom povinná osoba 
nedozvedela. 

Finančná kontrola 

Predloženie dokladov k vyúčtovaniu poskytnutej dotácie 

Výsledok finančnej kontroly 

http://www.slovensko.sk/


 

 
O výsledku finančnej kontroly bude žiadateľa riadne informovať vykonávateľ (Slovenská inovačná 
a energetická agentúra). Žiadateľovi bude doručená správa/čiastková správa v listinnej forme na 
adresu sídla spoločnosti uvedenú v žiadosti alebo do elektronickej schránky žiadateľa. 
 
V prípade, že vykonávateľ zistí na základe finančnej kontroly porušenie pravidiel stanovených                                
v príslušnej schéme pomoci alebo sa preukáže nepravdivosť vyhlásenia o splnení podmienok na 
poskytnutie príspevku, žiadateľ je povinný poskytnutý príspevok, resp. alikvotnú časť poskytnutého 
príspevku vrátiť.  
 
O podmienkach vrátenia finančného príspevku, resp. jeho alikvotnej časti, na základe vykonanej 
finančnej kontroly bude žiadateľa riadne informovať poskytovateľ (Fond na podporu športu). 

 

 

 

 

 

Slovenská inovačná a energetická agentúra 

Bajkalská 27 

827 99  Bratislava 2 

Tel.: 0908 988 629 

E-mail: sport@siea.gov.sk  

www.siea.sk 
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