
8. OPRÁVNENÉ NÁKLADY 

Za oprávnené náklady sa považujú: 

a) mzdové náklady športových odborníkov na základe pracovnej zmluvy alebo 
obdobného pracovného vzťahu, a to v limite do 1100 EUR/mesiac na jedného 
športového odborníka, 

b) náklady na služby  športových odborníkov ako samostatne zárobkovo činných osôb 
alebo obchodných spoločností, a to v limite do 1100 EUR/mesiac na jedného 
športového odborníka, 

c) náklady na testovanie, dezinfekciu, ochranné pomôcky a materiál súvisiaci 
s opatreniami na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19, 

d) cestovné náklady, náklady na ubytovanie a cestovné náhrady, 

e) štartovné, 

f) ostatné náklady na služby, tovary alebo prevádzkové náklady, ak nepatria medzi 
neoprávnené náklady. 

Všetky oprávnené náklady musia vzniknúť v súvislosti s  prípravou a/alebo účasťou na 
všetkých športových súťažiach, na ktorých sa zúčastňujú akékoľvek družstvá alebo športovci 
športového klubu, vrátane medzinárodných športových súťaží. Všetky oprávnené náklady 
musia vzniknúť počas oprávneného obdobia. 

Za neoprávnené náklady sa považujú: 

a) náklady, ktoré sú predmetom iných, už existujúcich podporných nástrojov v súvislosti 
s COVID-19, a to aj v prípade, že sú tieto náklady uvedené medzi oprávnenými 
nákladmi v ods. 1 tohto článku a bez ohľadu na skutočnosť, že sa príjemca 
neuchádzal, resp. nemá v pláne uchádzať o pomoc v rámci týchto existujúcich 
podporných nástrojov (napr. dotácie na nájomné poskytované Ministerstvom 
hospodárstva SR, opatrenia v rámci Prvej pomoci zamestnávateľom, zamestnancom 
a živnostníkom, ktoré poskytuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR),  

b) ostatné náklady, ktoré boli uhradené a sú predmetom vyúčtovania so štátnym 
rozpočtom (prípadne rozpočtom EÚ), rozpočtom národného športového zväzu a 
národnej športovej organizácie a to aj v prípade,  že sú tieto náklady uvedené medzi 
oprávnenými nákladmi v ods. 1 tohto článku, 

c) náklady na nákup (prestup a hosťovanie) športovcov, 

d) daň z pridanej hodnoty (DPH), ak si príjemca môže uplatniť jej odpočítanie, 

e) nadobudnutie hmotného a nehmotného majetku1, 

f) splátky úverov, lízingu, pôžičiek a úrokov z prijatých úverov a pôžičiek, 

g) odpisy majetku, 

h) náklady na marketing, 

i) odmeny športovcov, športových odborníkov a iných osôb nad rámec pravidelných 
mesačných mzdových nákladov alebo nákladov na služby.  

  

                                                           
1 Ako je definovaný v zákone č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov 


