
Výdavky (nákladové položky) programu AudioVízia 2008 

 
Akceptovateľnými výdavkami (nákladovými položkami) sú:  
 
a) Nákup práv súvisiacich s autorským právom (nákup práv prevoditeľných v zmysle 

autorského zákona, t.j. od výrobcu zvukového, zvukovoobrazového záznamu alebo 
vysielateľa a zhotoviteľa databázy) – v rozsahu bežných výdavkov – max. do výšky 
50 000.- Sk (v zmysle platného zákona o dani z príjmov); screening fee. 

b) Honoráre a  osobné náklady: 
1. Honoráre (odmeny) v zmysle zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach 

súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) a licenčné poplatky v zmysle 
autorského zákona – najmä odmeny za vytvorenie diela, za udelenie súhlasu na 
použitie autorského diela, za vytvorenie umeleckého výkonu a jeho použitie). 

2. Osobné náklady sú odmeny podľa § 226 Zákonníka práce za vykonanie práce na 
základe uzatvorených dohôd o vykonaní práce (nejde o mzdové náklady). 

c) Služby súvisiace s realizáciou projektu, t.j. služby poskytované na objednávku (napr. 
obrazová a zvuková postprodukcia, laboratórne práce, výroba filmových kópií, dabing, 
titulkovanie, služby osvetľovacie, ozvučovacie, tlmočnícke a prekladateľské, požičovné 
filmov a pod.) 

d) Cestovné výdavky a prepravné (doprava) – spojené s realizáciou projektu (nejde 
o náhrady vyplácané v zmysle zákona o cestovných náhradách, resp. výdavky 
zamestnancov žiadateľa): 
1. Cestovné výdavky sú výdavky spojené s dopravou osôb zabezpečovanou oficiálnymi 

dopravcami (letenky, vlakové lístky, autobusové lístky, lodné lístky, taxi). 
2. Prepravné (doprava) sú výdavky na dopravu nesúvisiace s nákupom tovarov, napr. ide 

o výdavky spojené s prepravou osôb – účinkujúcich, ako aj s prepravou ozvučovacej 
a osvetľovacej techniky, preprava filmov a pod., zabezpečované právnickou alebo 
fyzickou osobou, ktorá má živnostenské oprávnenie (koncesnú listinu) v zmysle 
zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení 
neskorších predpisov. 

e) Víza. 
f) Účastnícke poplatky na kultúrnych podujatiach (festivaloch, vystúpeniach a pod.) 

a účastnícke poplatky na tréningoch, ktoré absolvujú filmoví profesionáli v súvislosti 
s vývojom daného audiovizuálneho diela (náklad je oprávnený len v podprograme 3.1). 

g) Prenájom vozidiel (vrátane nákupu pohonných hmôt, mazadiel a poplatkov za 
parkovanie počas trvania prenájmu). Nevzťahuje sa na súkromné a firemné motorové 
vozidlá. 

h) Prenájom techniky (osvetľovacia, ozvučovacia, kamerová, premietacia, tlmočnícka, 
hudobná, laboratórna, dabingová, titulkovacia a pod.). 

i) Prenájom priestorov na realizáciu projektu (kultúrne domy, sály, výstavné priestory, 
ateliéry, exteriéry a pod.). 

j) Nákup (samostatný) materiálu - filmová surovina, kazety (audio, video, foto, DVD), 
masky kostýmy, kulisy, výprava (scéna, stavby). 

k) Obstaranie hmotného (hnuteľného a nehnuteľného) majetku v intenciách bežných 
výdavkov – ide o obstaranie samostatných hnuteľných vecí, prípadne súborov hnuteľných 
vecí (definované zákonom č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších 
predpisov), ktoré majú samostatné technicko-ekonomické určenie a ktorých vstupná cena 
je 30.000,- Sk a nižšia a prevádzkovo-technické funkcie kratšie ako jeden rok alebo dlhšie 
ako jeden rok. To znamená, že ide len o tie samostatné hnuteľné veci, resp. súbory 



hnuteľných vecí, ktoré spĺňajú zároveň všetky tri uvedené kritériá (fax, počítač, 
fotoaparáty a pod.).  

l) Ubytovanie. 
m) Propagácia – výroba pozvánok, letákov, plagátov, katalógov, bulletinov (nie zborníkov). 

Pri uvedení „položky“ reklama sú akceptovateľné iba bezprostredné náklady na 
propagáciu projektu. Výroba reklamných predmetov je neakceptovateľným nákladom. 

n) Polygrafické náklady. 
o) Vecné ceny v rozsahu bežných výdavkov (max. do výšky 30 000.- Sk v zmysle platného 

zákona o dani z príjmov) a výroba vecných cien. 
p) Sprievodné aktivity – výroba dokumentov z podujatí, výroba trailerov, festivalové 

znelky, prepis filmov. 
q) Kancelárske potreby a iný spotrebný materiál, telefónne poplatky (pevné linky 

i mobilné telefóny), telefónne karty, fax, poštovné, internet, zriadenie internetovej stránky. 
r) Právne a poradenské služby. Výdavky pod písm. q) a r) nesmú v súhrnnej výške 

prekročiť 20 % z poskytnutej dotácie. 
s) Nákup techniky v intenciách bežných výdavkov – ide o obstaranie samostatných 

hnuteľných vecí, prípadne súborov hnuteľných vecí (definované zákonom č. 595/2003 Z. 
z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov), ktoré majú samostatné technicko-
ekonomické určenie a ktorých vstupná cena je najviac 30 000,- Sk a nižšia a prevádzkovo-
technické funkcie kratšie ako jeden rok alebo dlhšie ako jeden rok. To znamená, že ide len 
o tie samostatné hnuteľné veci, resp. súbory hnuteľných vecí, ktoré spĺňajú zároveň všetky 
tri uvedené kritériá a o umožnení investície explicitne rozhodne komisia.  

 
Neakceptovateľnými (neoprávnenými) sú najmä nasledovné druhy výdavkov (položiek):  
 
a) Výdavky na mzdy, platy, služobné príjmy a ich náhrady a ostatné vyrovnania, zákonné 

odvody do fondov. Mzdou sa rozumie peňažné plnenie alebo plnenie peňažnej hodnoty 
poskytované zamestnávateľom zamestnancovi za prácu (zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník 
práce v znení neskorších predpisov), Plat definuje napr. zákon č. 312/2001 Z. z. o štátnej 
službe a o zmene a doplnení niektorých predpisov.  

b) Poistné osôb (napr. pri cestách do zahraničia), vecí, majetku a pod. 
c) Štipendiá (s výnimkou účastníckeho poplatku podľa ods. 2 písm. f)). 
d) Strava pri realizácii kultúrnych podujatí, catering, občerstvenie, diéty v zmysle zákona 

o cestovných náhradách, vreckové, finančné ceny, dary, kvetinové koše, kvety, vence, 
reklamné predmety, suveníry, akékoľvek vstupenky na kultúrne podujatia (divadelné 
predstavenia, koncerty a pod.). 

e) Preprava realizovaná neautorizovaným prepravcom, nákup pohonných hmôt a mazadiel, 
parkovacie poplatky pri použití súkromného alebo služobného motorového vozidla. 

f) Výzdoba a dekorácia interiérov a exteriérov. 
g) Sprievodné podujatia – tlačové strediská, recepcie, módne prehliadky, vyhliadkové lety, 

plavby, promotion, krsty a pod.  
 


