
Často kladené otázky k Výzve č.2021/003 na predkladanie žiadostí o poskytnutie mimoriadnej 
podpory pre profesionálne športové kluby vyhlásenej dňa 23.8.2021 

PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ: 23. 8. 2021 – 6. 9. 2021 

FINANČNÁ ALOKÁCIA: 8 000 000 EUR 

KONZULTÁCIE: profikluby@fnps.sk 

AKTUALIZOVANÉ K 31. 8. 2021 
 

1. Za  športových odborníkov v zmysle výzvy sa považujú/nepovažujú: 
- Medzi športových odborníkov môžu byť zaradení tréneri a všetky osoby, ktoré sú členmi 

realizačného tímu v zmysle športových pravidiel danej súťaže (napr. masér, fyzioterapeut, 
kustód, vedúci družstva/technický manažér). Zároveň môže byť medzi športových odborníkov 
zaradená aj jedna osoba riadiaca športovú činnosť klubu (napr. športový manažér, športový 
riaditeľ alebo výkonný riaditeľ). 

- Účtovník, ekonóm a marketingový manažér nie sú považovaní za športových odborníkov 
podľa tejto výzvy. 

- Podmienkou je, že všetky uvedené osoby boli ako športoví odborníci v oprávnenom období 
zapísané v Informačnom systéme športu a klub si na nich v danom období neuplatnil tzv. “prvú 
pomoc” v rámci podporných mechanizmov MPSVaR SR. 

 

2. V bode 4.3. je uvedené, že za oprávnené náklady sa považujú mzdové náklady 
profesionálnych športovcov, ktorí vykonávajú svoju činnosť v pracovnoprávnom vzťahu. 
Pod pracovnoprávny vzťah patria okrem pracovných zmlúv aj dohody o vykonaní práce,  
pracovnej činnosti a brigádnickej práci študentov. Je možné uplatniť si náklady na odvody 
do fondov z týchto odmien?  y na odvody do fondov z týchto odmien si uplatniť nemôžeme? 

- Náklady na odvody do fondov z uvedených odmien si kluby uplatniť môžu, avšak platí, že 
celkovo vrátane odmeny vo výške do 1650,- EUR / osoba / mesiac. 

 

3. V bode 4.3. je uvedené: Všetky náklady v oprávnenom období musia vzniknúť v súvislosti s 
prípravou a/alebo účasťou na športových podujatiach všetkých športových súťažiach, na 
ktorých sa zúčastňujú akékoľvek družstvá športového klubu. Čo sa myslí tým, že akékoľvek 
družstvá? Myslí sa aj napr. Mládežnícke? 

- Uvedené ustanovenie a spojenie “akýchkoľvek družstiev športového klubu” sa týka trénerov 
mládežníckych družstiev klubu, t.j. na trénerov je možné žiadať poskytnutie príspevku aj v 
rámci mládežníckych družstiev.  Upozorňujeme však, že je možné žiadať len o preplatenie 
nákladov klubu, ktoré klub nehradil zo zdrojov štátneho rozpočtu (napr. poskytnutých 
národným športovým zväzom). 

 

4. Považujú sa za oprávnené mzdové náklady na profesionálneho športovca, ktorý bol u 
žiadateľa na hosťovaní z iného športového klubu (§ 43 zákona o športe). 

- Áno, mzdové náklady klubu spojené s hosťujúcim hráčom sú oprávneným nákladom, avšak 
platí pravidlo, že tieto náklady si môže uplatniť len ten klub, na ťarchu ktorého v skutočnosti 



idú náklady na športovú činnosť hráča, v danom prípade športový klub, v ktorom je športovec 
na hosťovaní. 

 

 

5. Pri vypĺňaní prílohy - Prehľad doteraz prijatej pomoci je potrebné uvádzať poskytnutú 
dotáciu z ÚPSVaR v rámci projektu "Prvá pomoc" / prostriedky z Fondu na podporu športu 
(Schéma štátnej pomoci na podporu profesionálnych športových klubov SA.60212, výzva  
č. 2021/001) 

- Do prehľadu prijatej pomoci sa uvádza len pomoc prostredníctvom schém de minimis alebo 
iná štátna pomoc (napr. vyplatená v rámci dočasného rámca), ktorá je evidovaná 
poskytovateľom v systéme štátnej pomoci IS SEMP. Podpora od národného športového zväzu 
sa do prehľadu neuvádza. 

 

6. Do prehľadu už prijatej pomoci sa zahŕňa každá pomoc od štátu, ktorá nám pomohla 
zmierniť následky pandémie (napr. podpora od Slovenskej Basketbalovej Asociácie 
prípadne mesta) alebo iba pomoc cez schému de minimis? 

- Do prehľadu prijatej pomoci sa uvádza len pomoc prostredníctvom schém de minimis alebo 
iná štátna pomoc (napr. vyplatená v rámci dočasného rámca), ktorá je evidovaná 
poskytovateľom v systéme štátnej pomoci IS SEMP. Podpora od národného športového zväzu 
sa do prehľadu neuvádza. 

 

7. Výzva sa vzťahuje výlučne len na mzdové náklady  a náklady na služby profesionálnych  
športovcov a športových odborníkov ? Alebo sa vzťahuje aj na  mzdové náklady  a náklady 
na služby  športovcov, ktorí vykonávajú činnosť na základe zmluvy o amatérskom 
vykonávaní športu ? 

- Áno, výzva sa vzťahuje aj náklady športovcov, ktorí vykonávajú činnosť na základe zmluvy o 
amatérskom vykonávaní športu. 

 

8. Vzťahuje sa výzva aj na náklady za cestovné náhrady pre športovcov  súvisiace s prípravou 
a účasťou na športových podujatiach ? 

- Nie, výzva sa nevzťahuje na cestovné náhrady športovcov alebo športových odborníkov. 

 

9. Považujú sa náklady na športových odborníkov, ktorí vykonávajú činnosť ako dobrovoľníci 
(Zákon o športe  č. 440/2015, par. 6, ods. 3, písm. d,) podľa Zmluvy o dobrovoľníckej činnosti 
v športe za oprávnené náklady v zmysle bodu 4.3 Výzvy podľa písmena c, alebo d?	

- Nie, náklady na dobrovoľníkov (náhrady za stratu času pri výkone dobrovoľníckej činnosti a 
ani iné náhrady) sa nepovažujú za oprávnené náklady. 

 

10. Na základe čoho sa žiadateľ rozhoduje či má žiadať v rámci schémy de minimis alebo schémy 
štátnej pomoci? 



- Rozhodnutie o podaní žiadosti v rámci schémy de minimis alebo schémy štátnej pomoci sa 
odvíja od toho, či bol klub tzv. “podnikom v ťažkostiach” k 31.12.2019. Test podniku v 
ťažkostiach je prílohou výzvy. V prípade, že ide o stredný alebo veľký podnik v ťažkostiach, je 
možné podať žiadosť v rámci schémy de minimis. 

 

11. Možno za oprávnené náklady považovať aj náklady na trénerov mládeže? 
- Áno, oprávnenými sú náklady na trénerov mládežníckych družstiev klubu, čo sa však vzťahuje 

len na tie náklady klubu, ktoré klub nehradí zo zdrojov štátneho rozpočtu (napr. poskytnutých 
národným športovým zväzom). 

 

 

12. Akú schému pomoci si máme vybrať, ak sme občianske združenie (mikropodnik) pri žiadosti 
(resp. na základe čoho) , sú nejaké podmienky pri rozhodovaní o akú schému ide. Ak by bol 
mikro podnik (občianske združenie ) v ťažkostiach k 31.12.2019 je možnosť výberu z 
obidvoch schém tak ako je uvedené vo výzve?   

- Áno, ak ide o mikropodnik, máte na výber. 

 

13. Musí subdodávateľská spoločnosť zabezpečujúca priebeh podujatia vykonávať športovú 
činnosť výlučne podľa §3 písm. a) zákona o športe a súčasne musí táto spoločnosť mať 
zodpovednú osobu registrovanú podľa §6 zákona o športe? 

- Subdodávateľská spoločnosť mať v predmete činnosti športovú činnosť, musí mať však v 
portfóliu športového odborníka, ktorého služby sa v danom prípade fakturujú a sú oprávnené 
na úhradu podľa pravidiel výzvy, predpokladáme preto, že pôjde aj o športovú organizáciu, čo 
však nie je podmienkou. 

 

14. Musí byť športový odborník registrovaný  len podľa § 6 zákona o športe? 
- Športový odborník musel byť v oprávnenom období zapísaný v Informačnom systéme športu 

podľa § 6 zákona o športe. 
- Medzi športových odborníkov môže byť zaradená 1 osoba riadiaca športovú činnosť klubu 

(napr. športový manažér, športový riaditeľ alebo výkonný riaditeľ). 
- Podmienkou je, že uvedená osoba bola v oprávnenom období zapísaná v Informačnom 

systéme športu a klub si na ňu v danom období neuplatnil tzv. “prvú pomoc” v rámci 
podporných mechanizmov MPSVaR SR. 

 

15. Považuje sa odstupné / odmena resp. výplata funkcionárom klubu  za oprávnený mzdový 
náklad ? 

- Odstupné sa nepovažuje v súlade s touto výzvou za mzdový náklad a nie je oprávneným 
nákladom. 

	

 



16. Čo sa chápe pod pojmom v prípade mikro a malého podniku pomoc na záchranu? 
- V danom prípade ide o špeciálne schémy  štátnej pomoci a v tejto súvislosti nemáme 

vedomosť o tom, že by boli v segmente športu takéto schémy realizované. Avšak zmienka o 
nich musí byť súčasťou výzvy, keďže ráta so všetkými možnosťami, ktoré sa môžu vyskytnúť. 

 

 

 

 
	

 

 

 

 


