Mimoriadna podpora pre
profesionálne športové kluby
Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie mimoriadnej podpory pre
profesionálne športové kluby
Oprávnené obdobie: 1. 3. 2020 – 31. 12. 2020
Predkladanie žiadostí: 27. 1. 2021 – 16. 2. 2021
Výška disponibilných zdrojov: 6 000 000 EUR
Najčastejšie kladené otázky
Akú výšku príspevku môže klub získať?
Klub je potrebné overiť „Testom podniku v ťažkostiach“.
Link:
https://www.fondnapodporusportu.sk/moznosti-podpory/sanacia-covid-19?tab=aktualne-vyzvy.
V prípade, ak je klub podnikom v ťažkostiach, je maximálna výška príspevku 200 000 EUR podľa
Schémy de minimis.
V prípade, ak nie je klub podnikom v ťažkostiach, je maximálna výška príspevku 500 000 EUR podľa
Schémy štátnej pomoci.
Maximálna výška príspevku je určená pre jednotlivé športové súťaže:
Názov súťaže

Maximálna celková výška príspevku pre
profesionálny športový klub

TIPOS extraliga (hokej - muži)

500 000 EUR

ICE HOCKEY LEAGUE (hokej – muži)

500 000 EUR

Slovenská hokejová liga (muži)

150 000 EUR

FORTUNA Liga (futbal - muži)

500 000 EUR

II. futbalová liga (muži)

150 000 EUR

SLOVNAFT Handball Extraliga (hádzaná - muži)

75 000 EUR

MOL Liga (hádzaná – ženy)

75 000 EUR

Extraliga muži (volejbal)

75 000 EUR

Extraliga ženy (volejbal)

75 000 EUR

Slovenská basketbalová liga (muži – basketbal)

75 000 EUR

Extraliga ženy (basketbal - ženy)

75 000 EUR

Môže sa žiadateľ uchádzať o poskytnutie príspevku v rámci obidvoch schém?
Nie, žiadateľ sa môže uchádzať o poskytnutie príspevku len v rámci jednej schémy pomoci.

Ktorí žiadatelia sú oprávnení v rámci jednotlivých schém?
Prehľad žiadateľov oprávnených v rámci jednotlivých schém je uvedený v tabuľke nižšie:
Žiadateľ

Schéma štátnej pomoci

Schéma de minimis

Mikro a malý podnik





Stredný a veľký podnik, ktorý nie je
v ťažkostiach k 31. 12. 2019





Stredný a veľký podnik, ktorý je v ťažkostiach
k 31. 12. 2019

X



V prípade, ak vykonávateľ identifikuje nezrovnalosti v predloženej žiadosti vrátane príloh, vyzve
žiadateľa na doplnenie žiadosti?
Áno, vykonávateľ vyzve žiadateľa na doplnenie žiadosti prostredníctvom e-mailu: sport@siea.gov.sk.
Žiadateľ predkladá chýbajúce náležitosti v lehote 7 pracovných dní od doručenia výzvy na doplnenie
žiadosti. Chýbajúce náležitosti predkladá žiadateľ v listinnej forme na adresu vykonávateľa uvedenú vo
výzve, alebo v elektronickej forme prostredníctvom webového portálu www.slovensko.sk.

Započítava sa do výnosov aj dotácia mesta a sponzoring?
Áno, príjmy z reklamy a príjmy zo strany mesta sú jednoznačne výnosmi, ktoré sa započítavajú.

Je možné do výzvy (Oprávnené náklady), bodu p) Ostatné náklady na služby alebo prevádzkové
náklady, ak nepatria medzi neoprávnené náklady zahrnúť aj náklady spojené s rekonštrukciou
kúpeľní a spŕch pre hráčov, vymaľovanie hráčskych šatní, rekonštrukciu fitnes centra pre hráčov a
tiež nákup boxov na odkladanie vecí a sedenie pre hráčov?
Nie, takéto náklady nie sú oprávnené. Kapitálové či investičné výdavky spojené s infraštruktúrou
štadióna, či inej športovej infraštruktúry tiež nie sú oprávnené.
Ak klub obdržal na tieto výdavky účelovo viazanú dotáciu (napr. od samosprávy), tak tá sa do výnosov
nezapočítava.

Môžeme žiadať o dotáciu na pokrytie strát pre náš klub XYZ za každé naše profesionálne družstvo
samostatne?
Klub podáva len jednu žiadosť za klub, nie za družstvo samostatne.

Je možné považovať za zmarený výdavok aj výdavok na výstavbu nového klubového bufetu pre
fanúšikov a divákov na tribúne zimného štadióna, ktorý sme vybudovali v auguste pred začiatkom
sezóny 2020/2021 a na základe nariadení nebol otvorený ani jeden zápas?
Nie.

Je športová výstroj (korčule, hokejky, prilby, rukavice a pod.) oprávneným nákladom?
Áno, ide o oprávnené náklady. Tieto náklady je možné zahrnúť do výzvy (Oprávnené náklady), bodu p)
Ostatné náklady na služby alebo prevádzkové náklady, ak nepatria medzi neoprávnené náklady.

Sú oprávnené náklady aj prenájmy ľadovej plochy na tréningovú a zápasovú činnosť?
Áno, tieto náklady je možné zahrnúť do výzvy (Oprávnené náklady), bodu p) Ostatné náklady na služby
alebo prevádzkové náklady, ak nepatria medzi neoprávnené náklady, najmä ak na ne nebola
poskytnutá iná pomoc alebo na ktoré žiadateľ nežiada o poskytnutie pomoci v rámci iných schém
pomoci.

V rámci vykázania oprávnených výnosov a nákladov máme posudzovať všetky oprávnené náklady
a výnosy klubu za dané obdobie, alebo iba oprávnené náklady a výnosy extraligového družstva?
V rámci vykázania oprávnených výnosov a nákladov sa posudzujú všetky oprávnené náklady a výnosy
klubu za dané obdobie. Čiže za celý klub ako celok.

Ako postupovať, ak klub pôsobil len v jednom zo súťažných ročníkov?
Ak družstvo pôsobilo iba v minulom súťažnom ročníku 2019/2020 (čiže sa mu počíta len obdobie
1. 3. – 30. 6. 2020), tak vtedy má nárok maximálne na 40 %, čiže 30.000,- EUR a dokladuje iba uvedené
obdobie. Ak by sa jednalo o družstvo, ktoré pôsobí iba v tomto súťažnom ročníku 2020/2021 (čiže sa
mu počíta len obdobie 1. 7. – 31. 12. 2020), tak vtedy má nárok maximálne na 60 %, čiže 45.000,- EUR
a dokladuje iba uvedené obdobie.

Naša organizácia XYZ zabezpečuje prevádzku dvoch športových klubov: hádzanej a futbalu.
Podmienku žiadateľa by spĺňala iba hádzaná, ktorá hrá Extraligu. V našej spoločnosti okrem
športových klubov zabezpečujeme aj iné činnosti, napr. údržbu verejnej zelene, prevádzkovanie
parkovísk a iné.
Keď pozrieme na hospodársky výsledok hádzanej, napriek dotáciám z mesta, je stratová, ale celá
organizácia /jedno IČO/ skončí rok 2020 so ziskom. Môže sa klub hádzanej uchádzať o podporu?
Do výnosov a nákladov sa započítavajú výhradne tie, ktoré sa viažu k športovej činnosti hádzanej,
vrátane všetkých družstiev hádzanej.

Občianske združenie sa tiež overuje ako podnik v ťažkostiach?
Podnik v ťažkostiach sa overuje aj pri občianskych združeniach, ktoré vykonávajú
hospodársku činnosť a teda v zmysle pravidiel štátnej pomoci sa považujú za podnik.
V zmysle rozhodovacej praxe súdov je podnik definovaný ako samostatná hospodárska jednotka, ktorá
má spoločný zdroj kontroly.[1]
Spoločnosť so spoločným zdrojom kontroly predstavuje skupinu podnikov (členov skupiny), medzi
ktorými existujú majetkové, finančné, právne, alebo iné vzťahy (väzby), ktoré umožňujú jednému zdroju
dominantným spôsobom ovplyvňovať všetky podniky v takejto skupine.
Skupina podnikov so spoločným zdrojom kontroly sa sleduje prostredníctvom vzťahov medzi
právnickými osobami ale aj prostredníctvom vzťahov fyzickej osoby, alebo skupiny fyzických osôb
konajúcich spoločne (prepojenie podnikov cez fyzické osoby).
Pri určovaní skupiny so spoločným zdrojom kontroly nie je relevantné miesto výkonu činností, resp. sídlo
podniku, t. j. do skupiny sa zaraďujú aj podniky mimo územia SR.
Keďže pre určenie skupiny podnikov je podstatný „spoločný zdroj kontroly“, nemali by sa sem zahŕňať
také podniky, ktoré síce majú vzťah ku skupine (alebo naopak skupina má vzťah k podniku), avšak miera
týchto vzťahov (napr. podiel na majetku alebo iné práva) neumožňuje skupine ovládať takýto podnik,
alebo naopak.
[1] Viď často kladené otázky k Nariadeniu, otázka č. 5 zverejnené na:
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/practical_guide_gber_en.pdf
pracovná verzia slovenského prekladu:
http://www.statnapomoc.sk/wp-content/uploads/2015/12/FAQ-GBER-1-cast1.pdf

V nadväznosti na TEST podniku v ťažkostiach poprosila by som o vyjadrenie k tejto problematike –
sme futbalový klub, ktorý má aj iné prepojené podniky – môžeme požiadať o tento príspevok ako
samostatný veľký podnik alebo posudzujú sa aj tieto podniky spolu s našim ako jeden celok?
Test podniku v ťažkostiach je nastavený tak, že údaje z účtovnej závierky sa vypĺňajú za žiadateľa,
pričom žiadateľ tiež vyhlasuje, že buď nie je členom skupiny podnikov, alebo ak je, tak či táto skupina
je alebo nie je v ťažkostiach. Na to by si mal zostaviť samostatný test podniku v ťažkostiach z údajov
skupiny, ten ale štandardne v našich výzvach nepredkladá.

Výnosy a náklady

+

-

výnosy

náklady

Za výnosy v oprávnenom období sa považujú
všetky výnosy, ktoré vznikli počas oprávneného
obdobia a súvisia s prípravou a/alebo účasťou na
športových podujatiach v ligových a pohárových
súťažiach a v súvislosti s prevádzkou klubu. Do
výnosov v oprávnenom období sa zahŕňa aj
suma príspevku, ktorý poskytuje Ministerstvo
školstva, vedy, výskumu a športu SR ako
príspevok uznanému športu alebo príspevok na
národný športový projekt na základe zákona o
športe.

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, vrátane
európskych a národných pohárových súťaží
(ďalej len „ligové a pohárové súťaže“) a v
súvislosti s prevádzkou klubu. Prípravou na účasť
na športových súťažiach v zmysle prvej vety sa
v oprávnenom období rozumie vykonávanie
športovej činnosti podľa § 3 písm. a) zákona
o športe.

Napr.:

Všetky oprávnené náklady musia vzniknúť počas
• Finančné prostriedky z príspevku uznanému
oprávneného obdobia.
športu na účel športu mládeže/SZH.
Napr.:
• Príjmy z reklamy a príjmy zo strany mesta sú
jednoznačne výnosmi, ktoré sa započítavajú. • Športová výstroj (korčule, hokejky, prilby,
rukavice a pod.).
• Dotácia na podporu športu/Nitriansky
samosprávny kraj.
• Oprávnené náklady sú aj prenájmy ľadovej
plochy na tréningovú a zápasovú činnosť a
prostriedky
na
náklady
• Finančné
patria výzvy (Oprávnené náklady), bodu p)
klubov
v najvyššej
národnej
súťaži
Ostatné náklady na služby alebo
v kategórii dospelých/SZH Covid-19.
prevádzkové náklady, ak nepatria medzi
neoprávnené náklady, pokiaľ na ne nebola
• Finančné prostriedky z podpory národného
poskytnutá pomoc alebo na ktoré žiadateľ
Športového projektu v roku 2020/SZH Covidnežiada o poskytnutie pomoci v rámci iných
19.
schém pomoci.
• Dotácia z rozpočtu Mesta – závisí na čo bol
príspevok určený, napr. Ak klub obdržal
účelovo viazanú dotáciu (napr. od
samosprávy) na kapitálové či investičné
výdavky spojené s infraštruktúrou štadióna,
či inej športovej infraštruktúry, tak tá sa do
výnosov nezapočítava. Výdavky tejto
povahy sa nezapočítavajú ani do nákladov.
• Do oprávnených výnosov nepatrí odmena
za transfer hráčov a výnos za hosťovanie
hráčov, striedavý štart.

• Do oprávnených nákladov možno zaradiť
náklady vecne vymedzené v schéme, ktoré
vznikli v oprávnenom období, a to bez ohľadu
na to, že neboli v oprávnenom období
skutočne uhradené.
• DPH ako oprávnený náklad si môže uplatniť
len neplatca DPH a platiteľ DPH, ktorý nemá
nárok na odpočet DPH.
• Do oprávnených nákladov patria aj náklady
za poskytnutie služieb – vypracovanie
účtovnej závierky a auditu za rok 2019, ide o
služby, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie

riadneho fungovania klubu ako hospodárskej
jednotky.
• Kurzové rozdiely môžu byť zahrnuté v
oprávnených položkách v závislosti od toho,
z akých výnosov/nákladov kurzové rozdiely
vznikli – je to technický výnos/náklad, t. j. ak
vznikol v súvislosti s oprávneným
výnosom/nákladom, môže sa v rámci
schémy uplatniť.
• Pokuty a penále ani iné sankcie nie sú
oprávneným nákladom.
• Vyrovnanie s hráčom nie je oprávnené
zahrnúť do nákladov, keďže sa výdavok
neviaže k oprávnenému obdobiu.
• Náklady na vedenie bežného účtu sú
oprávnené, správne poplatky sa nedá
povedať všeobecne, záleží od toho, o aké
poplatky išlo a k čomu sa vzťahujú. Asi
prevažná väčšina sa dá akceptovať, ale závisí
o aké poplatky ide (niektoré poplatky
vstupujú do obstarávacej ceny majetku a
tieto určite nie).
• Áno len za mesiace marec až december a to
tvorba SF za osoby, ktorých odmeny sú
oprávnené v rámci oprávnených nákladov.
• Áno, ale s podmienkou, že úhrada zákonného
sociálneho
poistenia
zo
strany
zamestnávateľa plus odmeny napr. hráča
nesmie presiahnuť spolu 1100 EUR na osobu
– t. j. na zákonné sociálne sa neuplatňuje
nový limit, ale berie sa to na osobu.
• V zmysle odseku H) bodu 27 schémy štátnej
pomoci
oprávneným nákladom v
oprávnenom období nie je: Náklady na ktoré
bola žiadateľovi poskytnutá pomoc alebo na
ktoré žiadateľ žiada o poskytnutie pomoci v
rámci iných podporných nástrojov v
súvislosti s COVID-19, a to aj v prípade, že sú
náklady uvedené medzi oprávnenými
nákladmi v ods. 1. Neoprávneným nákladom
nie je náklad, ktorý bol uhradený príjemcovi
z iných podporných nástrojov v súvislosti
s COVID-19 avšak poskytnutá podpora bola
vrátená z dôvodu, že tento náklad nemal byť

predmetom úhrady. Najskôr musí športový
klub vrátiť poukázanú sumu, až následne sa
budú mzdové náklady považovať za
oprávnené náklady na základe výzvy o
poskytnutí mimoriadnej podpory pre
profesionálne športové kluby. Príspevok
musí najprv vrátiť, až potom si môže
oprávnené náklady v danej výške uplatniť.
• Výška mzdy Čo sa týka bodu 7, pri príprave
schém sme diskutovali o tom, že kluby majú
výnimku a sociálne odvody neplatia, máme
teda za to, že takéto náklady by nemali ani
vzniknúť. Ak to tak nie je, potom samozrejme
platí, že oprávnené sú celé mzdové náklady,
t. j. vrátane odvodov a rovnako sa aj limit
1100 EUR vzťahuje na celé mzdové náklady t.
j. vrátane odvodov.
• Mzdové náklady ostatných pracovníkov
klubu nie sú oprávnenými nákladmi.
Oprávnené sú len mzdové náklady
definované výzvou v časti Oprávnené
náklady písm. a) až c).

ŠPORTOVCI Kontakty

Slovenská inovačná a energetická agentúra
Bajkalská 27
827 99 Bratislava 2
Tel.: 0908 988 629
E-mail: sport@siea.gov.sk
www.siea.sk

Fond na podporu športu
Stromová 9
831 01Bratislava
E-mail: office@fnps.sk
www.fondnapodporusportu.sk

