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Usmernenie k oprávneným/neoprávneným výdavkom z príspevkov/dotácií
poskytnutých sekciou športu MŠVVaŠ SR na úlohy v oblasti športu v roku 2021
V nadväznosti na ustanovenia zmlúv o poskytnutí príspevku/dotácie (ďalej len „zmluvy“ a
„príspevky“) na úlohy v oblasti športu, týkajúcich sa špecifikácie oprávnených/neoprávnených
výdavkov prijímateľov príspevkov, sekcia športu MŠVVaŠ SR vydáva k posudzovaniu
oprávnenosti/neoprávnenosti výdavkov z poskytnutých príspevkov na príslušný účel v roku
2021 nasledovné usmernenie:
Podľa zmluvy o poskytnutí príspevku uznanému športu a o poskytnutí príspevku na
národný športový projekt (ďalej len „zmluva“) príspevok nie je možné použiť na
a)

b)
c)
d)
e)

úhradu dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“) Prijímateľa alebo inej právnickej osoby
alebo fyzickej osoby, ak táto osoba priamo realizuje Účel (ďalej len „Priamy realizátor“),
ktoré sú platiteľom DPH a majú nárok na jej odpočítanie z vlastnej daňovej povinnosti,
splácanie úverov, pôžičiek, úrokov a súvisiacich poplatkov z prijatých úverov a pôžičiek,
refundáciu výdavkov uhradených v predchádzajúcich rokoch okrem refundácie výdavkov
na športovú infraštruktúru osobitného významu,
úhradu výdavkov, ktoré nie sú v súlade s Účelom vymedzeným v tejto Zmluve,
neoprávnené náklady, za ktoré sa považujú výdavky na
ea) propagačné materiály,
eb) propagačné, mediálne, produkčné, projektové a poradenské služby,
ec) reklamnú, podnikateľskú alebo obdobnú činnosť,
ed) propagáciu Prijímateľa a iných fyzických a právnických osôb,
ee) úhradu nákladov Priameho realizátora, hradené Prijímateľovi,
ef) úhradu kapitálových výdavkov z bežných transferov,
eg) úhradu bežných výdavkov z kapitálových transferov,
eh) úhradu tovarov a služieb, ktoré nie sú preukázateľne viazané na príslušný Účel a
zároveň nevyhnutne potrebné na jeho uskutočnenie.

V zmluve – v časti „Povinnosti a záväzky Prijímateľa“ sa zároveň uvádza
Prijímateľ sa zaväzuje, že pri informovaní verejnosti o svojej športovej činnosti, na ktorú bol
použitý Príspevok (napr. pri poskytovaní informácií médiám, pri propagácii športových a
spoločenských podujatí), zverejní logo Poskytovateľa.
Prijímateľ sa zaväzuje, že v prípade použitia Príspevku na organizovanie významnej súťaže
zabezpečí na všetkých informačných a propagačných materiáloch používanie loga
Poskytovateľa a značky Slovensko prostredníctvom sloganu „Sport & Slovakia Good Idea“
resp. „Šport a Slovensko dobrý nápad“.
Usmernenie k špecifikácii neoprávnených a oprávnených výdavkov
K špecifikácii výdavkov uvedených v čl. 4 bode 3 písm. e) zmluvy, ktoré sú v zmluve vo
všeobecnosti uvedené ako neoprávnené náklady na
- propagačné materiály,
- propagačné, mediálne, produkčné, projektové a poradenské služby,
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reklamnú, podnikateľskú alebo obdobnú činnosť,
propagáciu Prijímateľa a iných fyzických a právnických osôb"

dáva MŠVVaŠ SR nasledovné usmernenie:
1. V prípade takýchto výdavkov (za dodanie tovarov a služieb) sa za neoprávnené výdavky
považujú výdavky na:
- propagáciu Prijímateľa a iných fyzických a právnických osôb (partnerov, dodávateľov,
sponzorov, prípadne ďalších subjektov participujúcich na strane Prijímateľa), než je
Poskytovateľ, t. j. MŠVVaŠ SR, a to pri akejkoľvek mediálnej propagácii, PR službe,
grafických návrhoch a zhotovení tlačovín, plagátov, reklamných pútačov a stojanov,
bannerov, pri vydávaní kníh, brožúr, letákov a časopisov, produkčných prácach
a pod., spojených s Prijímateľom,
- propagáciu a reklamu akýchkoľvek aktivít, ktoré nesúvisia priamo so športovou
činnosťou Prijímateľa, resp. s účelom vymedzeným v zmluve,
- nákup propagačných, darčekových a upomienkových predmetov, napr. darov,
prezentov, odznakov a pod., ktoré nie sú potrebné na realizáciu športových súťaží,
podujatí a aktivít podľa zmluvy,
- poradenské a právne služby, ktoré nevyplývajú pre Prijímateľa zo zákona č. 440/2015
Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len "zákon o športe"), resp. ktoré nesúvisia priamo so športovou činnosťou
Prijímateľa, resp. s účelom vymedzeným v zmluve (poradenské a právne služby v
spojitosti s vedením akýchkoľvek súdnych sporov Prijímateľa a/alebo jeho členských
subjektov, s prípravou stanovísk a odvolaní voči kontrolným zisteniam, poradenské
služby v oblasti podnikania a pod.),
- činnosti spojené so zabezpečením reklamného plnenia, podnikateľskej alebo
obdobnej činnosti všeobecne (ponuka tovarov a služieb, prenájom priestorov
a zariadení, organizovanie podujatí ako služby za úhradu a pod.),
- platby (členský poplatok, poplatok za účasť v súťaži a pod.) Priameho realizátora,
ktoré boli uhradené Prijímateľovi (priamo, nepriamo alebo sprostredkovane cez ďalšiu
právnickú osobu),
- spracovanie štúdií, analýz, stratégií, plánov a pod.,
- projektové práce súvisiace s výstavbou, rekonštrukciou a modernizáciou športovej
infraštruktúry (kapitálové výdavky), ak takýto účel nie je vymedzený v zmluve.
Poznámka:
Za projektové služby sa nepovažujú práce na podujatí alebo aktivite bez ohľadu na spôsob
ich vykonania (interne alebo externe). Projektovými službami sú v tomto prípade projektové
práce týkajúce sa výstavby, modernizácie alebo rekonštrukcie športovej infraštruktúry,
architektonické a inžinierske činnosti a pod.
2. V prípade takýchto výdavkov (za dodanie tovarov a služieb) sa za oprávnené výdavky
považujú výdavky na:
- propagáciu konkrétnych športových súťaží, podujatí a aktivít bez propagácie
partnerov, dodávateľov, sponzorov, prípadne ďalších subjektov participujúcich na
strane Prijímateľa; zverejnenie informácie o Poskytovateľovi a Prijímateľovi, resp.
organizátorovi, ak ide o člena Prijímateľa (logo, názov a pod.) je oprávnený výdavok,
resp. v prípade informovania o Poskytovateľovi ide o povinnosť vyplývajúcu zo
zmluvy („Prijímateľ sa zaväzuje, že pri informovaní verejnosti o svojej športovej
činnosti, na ktorú bol použitý Príspevok (napr. pri poskytovaní informácií médiám, pri
propagácii športových a spoločenských podujatí), zverejní logo Poskytovateľa“ a
„Prijímateľ sa zaväzuje, že v prípade použitia Príspevku na organizovanie významnej
súťaže zabezpečí na všetkých informačných a propagačných materiáloch používanie
loga Poskytovateľa a značky Slovensko prostredníctvom sloganu „Sport & Slovakia
Good Idea“ resp. „Šport a Slovensko dobrý nápad“.“),
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tvorbu nevyhnutných a sprievodných dokumentov k športovej súťaži alebo účelu
vymedzeného v zmluve, príp. spracovanie grafiky a pod. ako sú napríklad informácia
o súťaži, propozície, výsledky, videozáznam, fotodokumentácia, pohybové štúdie,
analytické materiály a pod.,
nákup predmetov potrebných k uskutočneniu športových súťaží, podujatí a aktivít bez
propagácie partnerov, dodávateľov, sponzorov, prípadne ďalších subjektov
participujúcich na strane Prijímateľa; zverejnenie informácie o Poskytovateľovi
a Prijímateľovi, resp. organizátorovi, ak ide o člena Prijímateľa (logo, názov a pod.) je
oprávnený výdavok, resp. v prípade informovania verejnosti o Poskytovateľovi ide o
povinnosť vyplývajúcu zo zmluvy,
nákup medailí, pohárov, diplomov, drobných vecných cien, plakiet, kytíc, príp.
spracovanie grafiky a pod., určených ako ocenenie za umiestnenie v športovej súťaži
alebo ocenenie športových osobností pri významných príležitostiach a pod.,
nevyhnutné poradenské služby súvisiace priamo so športovou činnosťou Prijímateľa
(v oblasti tréningových procesov, športovej prípravy, organizovania podujatí a pod.),
resp. v spojitosti s účelom vymedzeným v zmluve alebo s činnosťou Prijímateľa
vyplývajúcou zo zákona o športe alebo iných predpisov (v oblasti účtovníctva, auditu,
verejného obstarávania, personalistiky, tvorby predpisov, bezpečnosti a pod.),
tvorbu a úpravu webových stránok Prijímateľa (vrátane obsahu), ktoré obsahujú
informácie o jeho činnosti a informácie podľa zákona o športe.

Poznámka:
Za oprávnené výdavky sa v každom jednotlivom prípade považujú výdavky preukázateľne
viazané na príslušný účel a zároveň nevyhnutne potrebné na jeho uskutočnenie, pričom
musia byť vynaložené hospodárne, v správnom čase, vo vhodnom množstve, kvalite a za
najlepšiu cenu. Všetky tieto podmienky platia kumulatívne pri rešpektovaní objektívneho
nastavenia a hodnotenia pomeru kvality a ceny.
Upozornenie:
Podľa zmluvy o poskytnutí príspevku sa prijímateľ príspevku zaväzuje vyžiadať si písomné
stanovisko od poskytovateľa k použitiu príspevku na úhradu nákladov súvisiacich výlučne so
športovou činnosťou, ktoré nie sú špecifikované v Prílohe č. 1 zmluvy. Ak prijímateľ nebude
postupovať podľa tohto ustanovenia, výdavky na takéto náklady budú považované za
neoprávnené výdavky.
Toto usmernenie sa vzťahuje na všetky finančné prostriedky poskytnuté sekciou športu
MŠVVaŠ SR vo forme príspevku/dotácie v roku 2021.
Prílohou tohto usmernenia sú oprávnené výdavky podľa zmluvy o poskytnutí príspevku
uznanému športu a príspevku športovcom podľa zoznamu športovcov top tímu.

V Bratislave, 19.04.2021

Prílohy: 2

Mgr. Peter Dedík, PhD.
generálny riaditeľ
sekcie športu
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Príloha č. 1
k Zmluve o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2021
Oprávnené náklady na činnosť, úlohy a povinnosti Prijímateľa, vyplývajúce zo
Zákona o športe na účely športu mládeže s jeho príslušnosťou, rozvoja
talentovaných športovcov, športovej reprezentácie a na správu a prevádzku
1)

Za oprávnené náklady sa považujú výdavky (bežné transfery) najmä na
a) organizovanie súťaží a zabezpečenie účasti na súťažiach,
b) športovú prípravu, sústredenia, tréningové tábory a prípravné podujatia,
c) nákup športového oblečenia,
d) nákup, prenájom, prepravu, opravu a údržbu náradia a materiálu,
e) funkčné, lekárske a diagnostické vyšetrenia (vrátane testov na ochorenie COVID-19),
f) regeneráciu a rehabilitáciu,
g) dopingovú kontrolu,
h) nájomné, prevádzku, opravy a údržbu športovej infraštruktúry, kancelárskych
a skladových priestorov,
i) energie (voda, plyn, elektrická a tepelná energia a pod.),
j) nákup, opravy, údržbu a prenájom technických zariadení,
k) nákup, prevádzku a údržbu softvéru (vrátane licencií) a informačných
a komunikačných technológií,
l) nákup kancelárskych potrieb,
m) prevádzku, prenájom, opravu a údržbu služobných motorových vozidiel,
n) poštové a telekomunikačné služby,
o) poistenia,
p) bankové poplatky,
q) vedenie účtovníctva, personalistiky a miezd,
r) mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania a odmeny vyplácané na
základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru trénerov
a inštruktorov športu, športových a ďalších odborníkov, členov orgánov a
administratívnych zamestnancov (vrátane výdavkov na zabezpečenie zákonných
nárokov vyplývajúcich z ich pracovno-právneho vzťahu),
s) náhradu za stratu času dobrovoľníkov zapísaných v informačnom systéme športu za
každú hodinu vykonávania dobrovoľníckej činnosti v športe najviac vo výške
hodinovej minimálnej mzdy,
t) cestovné náhrady osôb vyslaných na pracovnú cestu do výšky určenej zákonom č.
283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov,
u) ocenenie a odmeny športovej reprezentácie,
v) audítorské služby a právne služby,
w) vzdelávaciu a publikačnú činnosť a uchovávanie historických materiálov a hodnôt
v športe,
x) organizovanie kongresov, konferencií, seminárov a zasadnutí orgánov a komisií na
území Slovenskej republiky,
y) účasť na kongresoch, konferenciách, seminároch a zasadnutiach orgánov a komisií,
z) poplatky vyplývajúce z povinného členstva v športových organizáciách.

2)

Pri nájme priestorov, kúpe tovaru, úhrade telekomunikačných služieb, úhrade energií a
podobne sú oprávnenými nákladmi len náklady priamo vynaložené na realizáciu
športovej činnosti. Ak národný športový zväz využíva len časť vlastných priestorov alebo
prenajatých priestorov, do prevádzkových nákladov môže zahrnúť len pomernú časť
nákladov na energie, nájomné, opravy, údržbu a podobne súvisiacu so športovou
činnosťou.
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Príloha č. 1
k Zmluve o podpore národného športového projektu v roku 2021
Oprávnené náklady použitia Príspevku športovcom zaradených do zoznamu
športovcov top tímu v roku 2021
Oprávnenými nákladmi použitia Príspevku športovcom zaradených do zoznamu
športovcov top tímu sú výdavky nevyhnutne potrebné na zabezpečenie prípravy športového
reprezentanta a talentovaného športovca a ich účasti na významnej súťaži podľa plánu
športovej prípravy športovca top tímu, ktorými sú náklady na
a) športovú prípravu, sústredenia a tréningové tábory,
b) účasť na prípravných súťažiach, stretnutiach a významných súťažiach v Slovenskej
republike a v zahraničí,
c) nákup športového oblečenia,
d) nákup, prenájom, prepravu, opravu a údržbu náradia a materiálu, ktoré bude používať
výhradne športovec,
e) pitný režim, vitamíny a potravinové doplnky výživy,
f) funkčné, lekárske a diagnostické vyšetrenia (vrátane testov na ochorenie COVID-19),
g) regeneráciu a rehabilitáciu,
h) dopingovú kontrolu,
i) prenájom športovej infraštruktúry,
j) poistenia,
k) mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania a odmeny vyplácané na
základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru trénerov,
športových a ďalších odborníkov (vrátane výdavkov na zabezpečenie zákonných
nárokov vyplývajúcich z ich pracovno-právneho vzťahu),
l) zabezpečenie tréningových partnerov,
m) cestovné náhrady športovca, tréningových partnerov, trénerov, športových a ďalších
odborníkov vyslaných na pracovnú cestu do výšky určenej zákonom č. 283/2002 Z. z.
o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
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