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Často kladené otázky k Výzve č. 2021/004 na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci 
programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ zo dňa 15.11.2021. 

PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ: 15. 12. 2021 – 31. 1. 2022 

FINANČNÁ ALOKÁCIA: 20 000 000 EUR 

KONZULTÁCIE: ziadosti.infrastruktura@fnps.sk 

AKTUALIZÁCIA : 20.12.2021 

 

1. Aká je minimálna hodnota projektu v rámci výzvy č. 2021/004? 
o Minimálna hodnota oprávnených výdavkov projektu, ktorý má byť podporený z 

fondu je stanovená na sumu 100.000,- EUR v zmysle bodu 8 výzvy. 
 

2. Je základná alebo stredná škola oprávneným žiadateľom o príspevok? 
o  Nie. Oprávneným žiadateľom je zriaďovateľ ZŠ, alebo SŠ (obec, mestská časť 

BA alebo KE) v zmysle bodu 5 výzvy. 

 

3. Je oprávneným žiadateľom spoločnosť, ktorej vlastníkom alebo členom je 
oprávnený žiadateľ (športová organizácia, obec, VÚC)? 

o Spoločnosť je oprávneným žiadateľom v prípade, ak ide o športovú organizáciu 
podľa §8 a nasl. Zákona o športe  a za splnenia ostatných podmienok výzvy. 

 

4. Je možné podať v rámci jednej žiadosti o príspevok dva projekty, dve hlavné 
stavebné aktivity, resp. obstaranie majetku pre dve športoviská? 

o  Nie. Jeden žiadateľ môže podať žiadosť o príspevok na jeden projekt. 

 

5. Je plavecký bazén s rozmerom 33m oprávneným projektom? 
o Áno, oprávnenými sa rozumejú kryté a otvorené plavecké bazény 25 m a 50 m 

spĺňajúce podmienky FINA a LEN a iné plavecké bazény s dĺžkou nad 25 m 
slúžiace na pravidelnú výuku plávania, kde pravidelne pôsobia športové kluby.  

 

6. Sú práce vykonané v roku 2021 oprávneným výdavkom ? 
o  Áno. Sú oprávneným výdavkom, ak projekt nespadá do schémy štátnej 

pomoci. 

 

7. Je možné využiť už zriadený dotačný účet pre prijatie príspevku? 
o V zmysle výzvy je žiadateľ povinný zriadiť osobitný bankový účet v banke so 

sídlom v Slovenskej republike alebo v pobočke zahraničnej banky v Slovenskej 
republike, ktorý bude slúžiť žiadateľovi výlučne na poukázanie príspevku na 
projekt. 
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8. Je zateplenie budovy oprávneným výdavkom? 
o Áno za podmienky, že budova slúži ako športová infraštruktúra a v jej vnútri sa 

nachádza športovisko. 

 

9. Je DPH oprávneným výdavkom? 
o Príspevok nie je možné použiť na úhradu DPH, ak je žiadateľ platiteľom DPH a 

má nárok na jej odpočítanie z vlastnej daňovej povinnosti. 

 

10. Je oprávneným výdavkom napr. nákup penových lôpt, žinienok, gymnastických 
odrazových mostíkov a pod.? 

o Oprávneným výdavkom sa rozumie obstaranie majetku, ktorý spĺňa kritériá 
zaradenia do kapitálových výdavkov ( v zmysle § 22 Zákona č. 595/2003 Z. 
z.) a súvisí s podporovaným účelom (napr. zariadenia nevyhnutne potrebné na 
prevádzkovanie športovej infraštruktúry alebo na výkon športu v rámci 
príslušnej športovej infraštruktúry) 

 

11. Je možné zapojiť sa do výzvy č. 2021/004 s využitím štandardu FIDIC Yellow 
Book?   

o Využitie FIDIC Yellow Book nie je v rámci výzvy č. 2021/004 možné. 

 

12. Predmetom konzultácií ku výzve č. 2021/004 sa rozumie:  
o Konzultácie ku výzve sú poskytované výlučne k obsahovej stránke výzvy. 

Poskytovanie usmernení súvisiacich s prípravou projektov na predloženie 
žiadostí, porovnávanie bonít projektov a iné poradenské služby súvisiace s 
prípravou projektu nie sú predmetom konzultácií, ktoré FNPŠ žiadateľom 
poskytuje. 

 

 


