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Usmernenie k vyúčtovaniu mimoriadnej podpory  

v rámci výzvy č. 2021/003  

„Podpora profesionálnych športových klubov v súvislosti 

s vypuknutím ochorenia COVID-19 – II.“ 

Správna rada Fondu na podporu športu (ďalej len „správna rada“) podľa článku IV ods. 2 

písm. h) Štatútu Fondu na podporu športu a v súlade s § 4 ods. 3 písm. h) zákona 

č. 310/2019 Z. z. o Fonde na podporu športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

schválila dňa 17.07.2022 toto Usmernenie k vyúčtovaniu mimoriadnej podpory v rámci výzvy 

č. 2021/003 „Podpora profesionálnych športových klubov v súvislosti s vypuknutím ochorenia 

COVID-19 – II.“ (ďalej len „usmernenie“):  

Článok 1 - Úvodné ustanovenia  

(1) Fond na podporu športu (ďalej len „fond“) vyhlásil výzvu na predkladanie žiadostí 

o poskytnutie mimoriadnej podpory pre profesionálne športové kluby č. 2021/003 v znení 

dodatku č. 1 (ďalej len „výzva”) podľa § 20a zákona č. 310/2019 Z. z. o Fonde na podporu 

športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 323/2020 Z. z. (ďalej 

len „zákon“), Schémy štátnej pomoci na podporu profesionálnych športových klubov 

v súvislosti s vypuknutím ochorenia COVID-19 - II., SA.64148 (2021/N) (ďalej len 

„schéma štátnej pomoci“) a Schémy minimálnej pomoci na podporu športu v súvislosti 

s vypuknutím ochorenia COVID-19 - II., DM 23/2021 (ďalej len „schéma de minimis“). 

(2) Cieľom výzvy bolo poskytnúť oprávneným žiadateľom finančný príspevok na úhradu časti 

nákladov, ktoré im vznikli v oprávnenom období, počas ktorého bola činnosť 

profesionálnych športových klubov významne ovplyvnená opatreniami slovenských 

orgánov v súvislosti so zamedzením šírenia pandémie COVID-19 v dôsledku obmedzení 

pre športové podujatia. Finančný príspevok poskytovaný v rámci výzvy predstavuje 

mimoriadnu podporu podľa § 20a zákona (ďalej len „mimoriadna podpora“).  

(3) Na základe uznesenia správnej rady fondu č. 3 zo dňa 29.06.2022 prijatého hlasovaním 

„per rollam“ č. 7/2022 správna rada fondu rozhodla o schválení zmeny subjektu 

na predkladanie dokumentácie k vyúčtovaniu mimoriadnej podpory poskytnutej v zmysle 

výzvy (ďalej len „dokumentácia“) zo Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry 

na fond a zároveň predĺžení termínu na predkladanie dokumentácie k vyúčtovaniu 

poskytnutej mimoriadnej podpory do 31.08.2022. 

(4) Toto usmernenie vydáva fond za účelom poskytnúť prijímateľom, ktorým po splnení 

podmienok výzvy bola rozhodnutím správnej rady fondu poskytnutá mimoriadna podpora, 

podrobnejšie pokyny na realizáciu vyúčtovania tejto mimoriadnej podpory. 

(5) Oprávneným obdobím bolo na účely výzvy vymedzené obdobie od 01.01.2021 

do 30.06.2021. 

(6) Lehota na predloženie dokumentácie k vyúčtovaniu poskytnutej mimoriadnej podpory je 

stanovená do 31.08.2022. 
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Článok 2 - Podmienky vyúčtovania mimoriadnej podpory 

(1) Prijímateľ je povinný predložiť celú dokumentáciu preukazujúcu skutočnú výšku 

oprávnených nákladov za oprávnené obdobie, ako aj dokumentáciu potrebnú 

na preukázanie veľkostnej kategórie podniku a podniku v ťažkostiach podľa príslušnej 

schémy.  

(2) Za oprávnené náklady sa podľa článku 4.3 výzvy považujú: 

a) mzdové náklady profesionálnych športovcov, ktorí vykonávajú svoju činnosť 

v pracovnoprávnom vzťahu alebo v inom obdobnom pomere1 v limite do 1.650 EUR 

mesačne na jedného športovca, 

b) náklady na služby profesionálnych športovcov ako samostatne zárobkovo činných 

osôb, a to v limite do 1.650 EUR mesačne na jedného športovca2, 

c) náklady na služby športových odborníkov3, ktorí vykonávajú činnosť 

v pracovnoprávnom vzťahu alebo v inom obdobnom pomere, a to v limite 

do 1.650 EUR mesačne na jedného športového odborníka, 

d) náklady na služby športových odborníkov ako samostatne zárobkovo činných osôb a 

náklady na služby športových odborníkov zabezpečované dodávateľským spôsobom, 

a to v limite do 1.650 EUR mesačne na jedného športového odborníka. 

(3) Oprávnené náklady sa preukazujú najmä touto dokumentáciou: 

a) pracovnými zmluvami a inými dokumentmi preukazujúcimi existenciu pracovného 

vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu, mzdovou rekapituláciou a výplatnými 

páskami, 

b) zmluvou o výkone činnosti športového odborníka,  

c) zmluvou o profesionálnom vykonávaní športu, 

d) zmluvou o amatérskom vykonávaní športu, zmluvou o príprave talentovaného 

športovca, 

e) inou zmluvou, ak vykonáva činnosť ako samostatne zárobkovo činná osoba, 

f) dodávateľskými faktúrami, 

g) pokladničnými dokladmi, 

h) internými dokladmi,  

i) výpismi z bankového účtu alebo potvrdením z internetbankingu o vykonaní príslušnej 

úhrady, 

j) iným spôsobom. 

(4) Všetky náklady musia vzniknúť v oprávnenom období (t. j. od 01.01.2021 do 30.06.2021) 

a súvisieť s prípravou a/alebo účasťou na športových podujatiach všetkých športových 

 
1 napr. podľa § 35 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov 
2 v prípade športovcov vykonávajúcich športovú činnosti pre prijímateľa ako samostatne zárobkovo činné osoby 
3 podľa § 6 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov 
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súťažiach, na ktorých sa zúčastňujú akékoľvek družstvá športového klubu, vrátane 

európskych a národných pohárových súťaží a v súvislosti s prevádzkou klubu. 

(5) Na posúdenie veľkostnej kategórie podniku a podniku v ťažkostiach podľa príslušnej 

schémy prijímateľ predloží účtovnú závierku zostavenú k 31.12.2019. 

Článok 3. Pokyny k predloženiu vyúčtovania mimoriadnej podpory 

(1) Prijímateľ predkladá celú dokumentáciu výlučne v elektronickej forme prostredníctvom 

elektronického systému fnps.egrant.sk. 

(2) Prijímateľ v systéme fnps.egrant.sk v časti „Záverečná správa“ na karte „1. Základné 

údaje“ uvedie kontaktné údaje osoby zodpovednej za vyplnenie finančnej správy, ktoré 

uloží, a následne na karte „2. Finančná správa“ vyplní „Zoznam dokumentácie“ 

a ku každému dokumentu nahrá jeho sken. 

(3) Údaje uvedené na karte „1. Základné údaje“ a na karte „2. Finančná správa“ je možné 

priebežne ukladať. Po nahratí celej dokumentácie si prijímateľ na karte „3. Sumarizácia“ 

skontroluje správnosť všetkých údajov a formulár odošle kliknutím na „odoslať formulár“. 

(4) Formulár odoslaný prostredníctvom elektronického systému fnps.egrant.sk už prijímateľ 

neposiela emailom ani poštou. 

Článok 4 - Finančná kontrola 

(1) Kontrolu dokumentácie preukazujúcu výšku nákladov počas oprávneného obdobia 

vykoná fond podľa 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“) a smernice o postupe pri výkone finančnej kontroly 

v zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov4. 

(2) Po doručení dokumentácie k vyúčtovaniu fond prekontroluje jej úplnosť a správnosť. Ak 

predložená dokumentácia vykazuje akékoľvek nedostatky, fond vyzve prijímateľa 

elektronickou formou na jeho e-mailovú adresu, aby ich v lehote bez zbytočného odkladu, 

najneskôr však do siedmich (7) pracovných dní v závislosti od závažnosti nedostatku, 

odstránil a doplnil. 

(3) Výstupom z administratívnej finančnej kontroly bude prijímateľovi doručený návrh správy 
v listinnej forme poštou na adresu sídla prijímateľa uvedenú v žiadosti alebo 
prostredníctvom elektronickej schránky podľa zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej 
podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (zákon o e-Governmente) (ďalej len „eschránka“).  

(4) V návrhu 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. 

(5) Návrh správy sa považuje za doručený, aj keď ho prijímateľ odmietne prevziať, a to dňom 

odmietnutia jeho prevzatia. Ak návrh správy nie je možné doručiť na adresu prijímateľa 

uvedenú v žiadosti, návrh správy sa považuje za doručený dňom vrátenia nedoručeného 

návrhu správy prijímateľovi, aj keď sa o tom nedozvedel. 

 
4 schválená správnou radou fondu dňa 15.01.2022 
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(6) Prijímateľovi bude doručená správa z administratívnej finančnej kontroly aj v prípade, ak 

nebudú zistené žiadne nedostatky, a to v listinnej forme na adresu sídla spoločnosti 

uvedenú v žiadosti alebo prostredníctvom eschránky. 

Článok 5 - Vrátenie poskytnutej mimoriadnej podpory 

(1) Prijímateľ je povinný vrátiť poskytnutú mimoriadnu podporu, resp. jeho alikvotnú časť 

v prípade, ak sa na základe finančnej kontroly: 

a) zistí porušenie pravidiel stanovených v príslušnej schéme, 

b) preukáže nepravdivosť vyhlásenia o splnení podmienok na poskytnutie mimoriadnej 

podpory, 

c) zistí, že prijímateľ nepredložil v stanovenej lehote vyúčtovanie poskytnutej 

mimoriadnej podpory (t.j. najneskôr do 31.08.2022), 

d) zistí, že prijímateľ vo vyúčtovaní nepredložil celú dokumentáciu preukazujúcu 

skutočnú výšku oprávnených nákladov za oprávnené obdobie vo výške poskytnutej 

mimoriadnej podpory. 

(2) V prípade, ak bola časť straty nárokovanej prostredníctvom výzvy vyhlásenej fondom 

kompenzovaná aj z iných zdrojov, rozdiel voči poskytnutej mimoriadnej podpory z fondu 

je prijímateľ povinný vrátiť. 

(3) Fond vyzve prijímateľa na vrátenie mimoriadnej podpory v ním stanovenej lehote 

a spôsobom určeným fondom. 

Článok 6 - Záverečné ustanovenia 

(1) Výklad tohto usmernenia podáva kancelária fondu. 

(2) Žiadosť o výklad podľa odseku 1 sa predkladá písomne elektronickou formou 

prostredníctvom e-mailovej schránky zriadenej na účely predkladania žiadostí 

o poskytnutie informácií k vyúčtovaniu mimoriadnej podpory v rámci výzvy zverejnenej 

na webovom sídle fondu profikluby@fnps.sk. 

mailto:profikluby@fnps.sk
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