Často kladené otázky
Ak sa zaregistrujem vo formulári, kedy dostanem pomoc?
Odpoveď: Tak, ako je uvedené v inštrukcii formulára, jeho cieľom je čo najpresnejšie zistenie počtu
osôb, ktoré podnikajú alebo pôsobia ako neziskové subjekty v kultúre a kreatívnom priemysle.
Výsledky budú slúžiť na nastavenie pomoci, ktorá by mala byť čo najadresnejšia. MK SR bude
o nasledujúcich jednotlivých krokoch podrobne informovať.
Ak som zamestnanec, mám tiež vyplniť formulár?
Odpoveď: Formulár je určený pre subjekty, ktoré podnikajú (či ako fyzické alebo ako právnické
osoby) alebo vykonávajú neziskovú činnosť v kultúre a kreatívnom priemysle. Ak ako zamestnanec
máte súbežne aj samostatnú zárobkovú činnosť (napr. živnosť, pôsobíte ako umelec v slobodnom
povolaní, máte s.r.o.), prosím, vyplňte formulár. Ak ako zamestnanec nemáte súbežne takúto
činnosť, formulár nevypĺňajte.
Naše divadlo je príspevková organizácia zriadená VÚC. Máme vyplniť formulár?
Odpoveď: Formulár je určený pre subjekty tzv. nezriadenej, nezávislej kultúry. O organizáciách
zriadených štátom, vyšším územným celkom alebo obcami máme informácie.
Pri vypĺňaní formulára som urobil chybu. Môžem ho vyplniť ešte raz?
Odpoveď: Samozrejme, môžete. Odporúčame však, aby ste nás o tom informovali buď mailom
alebo telefonicky.
Pôsobím ako umelec v slobodnom povolaní a mám aj jednoosobovú s.r.o. Ako mám
vyplniť formulár?
Odpoveď: V takomto prípade pôsobíte v kultúrnom a kreatívnom priemysle ako dva subjekty.
Formulár prosím vyplňte za oba subjekty – raz ako SZČO v slobodnom povolaní, druhýkrát ako
jednoosobová s.r.o.
Vykonávam viac kultúrnych činností, aké povolanie mám uviesť?
Odpoveď: Vykonávanie viacerých činností je v sektore kultúry veľmi častá prax. Vyberte, prosím, to
povolanie, ktoré považujete za vaše hlavné, je zdrojom vašich najvýznamnejších príjmov.
Keď mám uviesť činnosti, na ktorých som pracoval, týka sa to iba zrealizovaných činností
alebo aj takých, na ktorých sa pracovalo a neboli alebo nemohli byť realizované?
Odpoveď: Uveďte aj tie činnosti, ktoré ste kvôli opatreniam nestihli alebo nemohli zrealizovať. Stačí
stručný popis, na čom ste pracovali, čo ste pripravovali.
Čo ak som v roku 2019 ešte nevykonával činnosť?
Odpoveď: Do príjmov a výdavkov za rok 2019 vpíšte nula alebo nevyplňte dané políčko.
Ak som vykonal/a činnosť v mesiacoch marec – september 2020 a príjmy za túto činnosť
prídu až po septembri 2020, čo mám zaradiť medzi príjmy?
Odpoveď: V takomto prípade zarátajte tie príjmy, ktoré ste v tomto období (marec – september
2020) aj reálne nadobudli.
Aké príjmy sa uvádzajú vo formulári? Uvádza sa aj štipendium alebo OČR?
Odpoveď: Započítajte tie príjmy z Vašej podnikateľskej činnosti, ktoré bežne zahŕňate medzi príjmy
vo vašom daňovom priznaní. Sociálne dávky a štipendiá sa medzi príjmy nezahŕňajú. Dotácie
z verejných zdrojov sú však zdrojom príjmov.
Som živnostník, čo mám všetko zahrnúť medzi výdavky? V minulom roku som si uplatnil
paušálne výdavky.
Odpoveď: Zahrňte všetky výdavky, ktoré súvisia s vašou podnikateľskou činnosťou, vrátane
odvodov do Sociálnej a zdravotnej poisťovne. Ak ich neviete odhadnúť, lebo si ich uplatňujete
paušálne, vychádzajte z vašich paušálnych výdavkov z minulého roka.
Prečo vlastne zisťujete príjmy a výdavky za obdobia marec až september 2019 a 2020?
Je pre mňa veľmi ťažké ich odhadnúť.

Odpoveď: Potrebujeme zistiť, aká bola zmena príjmov a výdavkov za tieto dve porovnávané
obdobia. Podľa tohto budeme nastavovať budúce schémy pomoci. Tieto údaje budeme spracovávať
agregovane, spolu za väčšie skupiny príbuzných subjektov. Prosíme, aby ste sa príjmy a výdavky
snažili odhadnúť čo najpresnejšie. Postupujte pri tom tak, ako ste postupovali pri daňových
priznaniach z minulého roku. Ak aj napriek tomu nedokážete vaše príjmy a výdavky odhadnúť,
položky nechajte nevyplnené.
Sme občianske združenie, nemáme zamestnancov, ale členov. Čo máme napísať do
položky o počte zamestnancov?
Odpoveď: Občianske združenie, aj keď to nie je veľmi časté, môže pôsobiť aj ako zamestnávateľ
a mať zamestnancov v pracovnom pomere. Ak ako občianske združenie nemáte žiadnych
zamestnancov, do položky vpíšte číslo 0.

