Často kladené otázky k Výzve č.2021/002 na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci
poskytnutia finančného príspevku na zmiernenie negatívnych dopadov prijatých opatrení v súvislosti s
ochorením Covid-19 na hospodárenie amatérskych športových organizácií
PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ: 30. 3. 2021 – 15. 4. 2021
FINANČNÁ ALOKÁCIA: 4 000 000 EUR
KONZULTÁCIE: ziadosti.sportovekluby@fnps.sk
AKTUALIZOVANÉ K 18. 3. 2021
1. Vo výzve sa uvádza, že všetky oprávnené náklady musia vzniknúť počas oprávneného obdobia
marec 2020 – december 2020. Znamená to, že musia byť aj uhradené do 31.12.2020?
- Náklady nemusia byť vždy uhradené do 31. 12. 2020, závisí to od typu účtovníctva. Náklady sa
musia vzťahovať na obdobie 03-12/2020, v jednoduchom účtovníctve musia byť aj uhradené do
31. 12. 2020, v podvojnom účtovníctve musia byť len zaúčtované do 31. 12. 2020.
2. Bude žiadateľ dodatočne preukazovať len kópie faktúr alebo aj doklady o ich úhrade?
- Súčasťou rozhodnutia o schválení žiadosti je aj povinnosť športového klubu predložiť
poskytovateľovi do 3 mesiacov odo dňa poskytnutia príspevku všetky účtovné doklady
preukazujúce skutočnú výšku nákladov počas oprávneného obdobia, ako aj iné doklady podľa
tejto výzvy.
3. Športový klub má pod svojím IČO evidované viaceré oddiely, ktoré sú uvádzané v registri
v prílohe č. 1. Žiadosť k výzve posiela klub naraz za všetky oddiely, alebo posiela každý oddiel
samostatnú žiadosť?
- Žiadosť posiela klub naraz za všetky svoje oddiely. Pod jedným IČO klubu je možné poslať len jednu
žiadosť. Jednotlivé oddiely individuálne žiadosti neposielajú.
- Ak má klub, napr. v atletike 25 športovcov, v gymnastike 12 športovcov a v triatlone 5 športovcov
podľa prílohy č. 1 k výzve, v žiadosti uvedie všetky 3 športy v celkovom počte (25+12+5) 42
športovcov. Kancelária fondu pri spracovaní žiadosti individuálne overí, či sa v registroch za klub
nenachádzajú duplicitní športovci a celkový počet športovcov bude o počet duplicitných
športovcov znížený. Ak sa športovec nachádza v registroch za viaceré športy, bude športovému
klubu započítaný iba jedenkrát.
4. Bude v rámci prílohy č. 5 postačujúci aj výpis z účtu, ktorý nahradí doklad o zriadení účtu?
- Postačuje výpis z účtu, kde budú údaje žiadateľa – názov, adresa a v rámci údajov o účte bude
zrejmé, že žiadateľ je majiteľom účtu.
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5. Za oprávnené výdavky sa považujú aj:
- platby športovým odborníkom, pokiaľ neprekročia limit 1100,- eur/mesiac. Pokiaľ ide o platbu na
základe uzatvorenej zmluvy so športovým klubom a táto platba v priemere neprekročí limit, je
oprávneným nákladom;
- výživové doplnky, športová výživa;
- nepravidelné náklady na služby dobrovoľníkov počas tréningového procesu alebo zápasov;
- náklady na elektrinu, kúrenie, vodu, údržbu trávnikov a umelých plôch;
- paušálne poplatky za telefón.
6. Za neoprávnené výdavky sa považujú aj:
- členské poplatky, ktoré boli vrátené rodičom;
- sankcie a pokuty ako položky zberných faktúr.
7. Je oprávneným žiadateľom mestský zväz, ak má síce v názve „zväz“, ale v stanovách je uvedené,
že ide o športový klub?
- V článku 6 výzvy je definované, kto je považovaný za oprávneného žiadateľa. V prípade, ak subjekt
spĺňa podmienky definované výzvou, bez ohľadu na názov subjektu, bude považovaný za
oprávnený subjekt. Zdôrazňujeme, že žiadateľ musí byť v uvedený v informačnom systéme športu
s príslušnosťou ku športovému zväzu.
8. Aký je zdroj údajov v rámci prílohy č. 1?
- Pre účely tejto výzvy sa berie do úvahy počet športovcov k 30. 9. 2019, ako je uvedené v bode 6
písm. e) tejto výzvy. Práve počet športovcov k tomuto dátumu je uvedený v prílohe č. 1. Tieto
údaje (počty športovcov) sú získané zo žiadostí národných športových zväzov o príspevok
uznanému športu na rok 2020.
9. Ak podľa účtovnej závierky za rok 2019 nemáme príjmy/výnosy v min. výške 20 000 eur,
môžeme sa zapojiť do výzvy?
- Jednou z podmienok poskytnutia príspevku podľa tejto výzvy (čl. 6 písm. g) výzvy) sú celkové
príjmy/výnosy žiadateľa za rok 2019 v sume minimálne 20 000,- eur. V prípade, ak uvedenú
podmienku nespĺňate, Vaša žiadosť nebude schválená.
10. Je potrebné predložiť aj daňové priznanie za rok 2019?
- Prílohou k žiadosti nie je daňové priznanie, ale účtovná závierka za rok 2019 s výškou
príjmov/výnosov minimálne 20 000 eur. Aj tie občianske združenia, ktoré nemajú povinnosť podať
daňové priznanie, majú podľa § 17 ods. 5 zákona o účtovníctve povinnosť viesť účtovníctvo a
vyhotoviť účtovnú závierku najneskôr do 6 mesiacov po skončení účtovného obdobia. Takúto
účtovnú závierku síce nemali povinnosť posielať správcovi dane ani do registra účtovných
závierok, ale jej doloženie ako prílohy k výzve je nevyhnutné pre splnenie podmienky overenia
výšky príjmov za rok 2019.
11. Bude zverejnený formulár na podanie žiadosti?
- Žiadatelia budú predkladať žiadosti prostredníctvom registračného systému, ktorý bude
sprístupnený od 30. 3. 2021 do 15. 4. 2021, tak ako je určený termín na predkladanie žiadostí.
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