
Často kladené otázky k Výzve č.2020/001 na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci 

programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ zo dňa 31.12.2020. 

 

1. Kedy bude pre žiadateľov zverejnený formulár žiadosti o poskytnutie príspevku ?  

- Formulár žiadosti o poskytnutie príspevku bude zverejnený na webovej stránke FNPŠ 

najneskôr do 31.1.2021. Vlastný vzor formuláru nebude fondom akceptovaný. 

 

2. Môže byť oprávneným žiadateľom aj novovzniknutá športová organizácia? 

- Áno, jej zameranie však musí byť športové, musí mať v predmete činnosti športovú 

činnosť 

 

3. Je stavebné povolenie povinnou súčasťou žiadosti ? 

- Ak to charakter projektu vyžaduje podľa Stavebného zákona, žiadatelia sú povinní v rámci 

tejto výzvy predložiť právoplatné stavebné rozhodnutie, nie je ho možné doložiť 

dodatočne. 

 

4. Je podmienkou ukončené verejné obstarávanie ? 

- Ak projekt spĺňa povinnosť verejného obstarávania, k dátumu podania žiadosti nemusí 

byť toto verejné obstarávanie ukončené, žiadateľ však musí v predložiť relevantný dôkaz,  

(link z vestníka Úradu pre verejné obstarávanie), že bolo začaté. 

 

5. Aká je minimálna výška príspevku Fondu na podporu športu? 

- Fond poskytuje príspevok minimálne vo výške 50 tisíc €. To znamená, že hodnota 

oprávnených nákladov projektu je minimálne 100 tis.€. 

 

6. Môže jeden žiadateľ /subjekt požiadať o príspevok na viac projektov/športovísk ?  

- Nie, jeden žiadateľ/subjekt môže požiadať len o  príspevok na jeden projekt/športovisko. 

 

7. Musí projekt zahŕňať prístup a možnosť športovania aj pre zdravotne postihnutých ?  

- Áno, v zmysle bodu 6, podmienky pre poskytnutie príspevku, písm. f) a o). Bezbariérovosť 

projektu zvyšuje šancu jeho schválenia, to znamená, že žiadateľ môže získať vyšší počet 

bodov. 

8. Je striktnou podmienkou preukázania schopnosti spolufinancovania v prípade VÚC/obce 

uznesenie Zastupiteľstva VÚC/obce o schválení spolufinancovania? 

−  Áno, v zmysle bodu 6 písm.l) výzvy, uznesenie  je potrebné.  Odporúčame žiadateľom, aby v 

tejto veci využili možnosť hlasovania Per rollam. 

 

9. Musí byť obec zapísaná v Informačnom systéme športu? 

− Obec ako oprávnený žiadateľ je povinná byť zapísaná Informačnom systéme športu vedenom 

Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR (ISŠ). Povinnosť zápisu v ISŠ je jedným zo 

základných formálnych kritérií, ktoré musí oprávnený žiadateľ spĺňať.   

(bod 9 Oprávnení žiadatelia)  

− Zápis subjektov do ISŠ je v gescii Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR a 

Národného športového centra, preto všetky otázky týkajúce sa ISŠ prosím smerujte na tieto 

dve inštitúcie. 



 

10. Bude sa v súvislosti s pandemickou situáciou predlžovať lehota na podanie žiadosti? 

- Na základe uznesenia SR FNPŠ sa lehota na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku 

mení, a to začiatok podávania 15. 3. 2021, koniec podávania žiadostí 31. 3. 2021 (vrátane).  

 

11. Je možné v zmysle výzvy podať žiadosť o príspevok na projekt , ktorý sa už realizuje?  

- Podľa bodu 5 výzvy sa za oprávnené výdavky považujú výdavky, ktoré vznikli od 1. 1. 2020. 

V prípade výdavkov vynaložených na vyhotovenie projektovej dokumentácie alebo na 

obstaranie pozemkov pre výstavbu športovej infraštruktúry je oprávnené obdobie stanovené 

od 1.1.2019. 

 

12. Je oprávneným výdavkom výstavba detských ihrísk ?  

- Nie. 

 

13. Multifunkčnosť ihriska 

- Multifunkčnosť športoviska sa posudzuje len ako kritérium a nie ako podmienka na podanie 

žiadosti, t. j. aj športoviská, ktoré nespĺňajú podmienku multifunkčnosti  na organizovanie 

regulárnej súťaže podľa pravidiel národného športového zväzu v rôznych disciplínach v 

minimálne 3 uznaných športoch môžu podať žiadosť o príspevok z tejto výzvy. 

 

14. Čo sa rozumie pod pojmom „športovisko“ a „projekt“ v zmysle podmienky, že žiadateľ môže 

predložiť len jednu žiadosť na “projekt“?  

- Za jeden projekt sa považuje aj viacero športovísk v rámci jedného športového zariadenia 

(areálu) Napr. v rámci jedného areálu školy možno postaviť, zrekonštruovať zmodernizovať 

futbalové ihrisko, atletický ovál a ihrisko na hokejbal a podobné prípady. 

 

15. Oprávnení žiadatelia - sú v zmysle výzvy len obec, VÚC a športové organizácie podľa zákona o 

športe. Základné školy, stredné školy, vysoké školy, cirkevné školy, školy zriadené okresným 

úradom a iné školské zariadenia, rozpočtové a príspevkové organizácie obce a VÚC sa v 

zmysle vyhlásenej výzvy za oprávnených žiadateľov nepovažujú. 

 

16. Musí mať každý žiadateľ zriadený samostatný účet na príjem verejných prostriedkov? 

− Áno, v zmysle § 66 ods. 2 písm. b) zákona o športe musí mať každý žiadateľ zriadený 

samostatný bankový účet na príjem verejných prostriedkov. V praxi to znamená, že obec, 

VÚC alebo športová organizácia by mala mať na tento účel vyhradený samostatný účet s 

nulovým zostatkom (nemusí si zakladať nový ak takýmto účtom disponuje) 

 

17. Čl. 8 písm. c) verzus pojem montážne práce v čl 5 

− V zmysle čl. 8 písm. c) výzvy si môže žiadateľ  z príspevku refundovať výdavky vzniknuté v 

rozpočtovom roku, kedy bola vyhlásená výzva, t. j.  z roku 2020 a teda môže ich zahrnúť do 

navrhovaného rozpočtu. 



− Čo sa týka montážnych a dopravných prác už vykonaných - môžu byť zahrnuté do 

spolufinancovania výdavky na montáž lešenia, prípravu staveniska a podobne (nemôžu mať 

stavebný charakter ako napr. rôzne zemné práce, drenáž a podobne). Dopravné práce 

zahŕňajú napríklad náklady dovoz stavebného materiálu na stavenisko. 

 

18. Minimálna výška príspevku 50 tis. eur sa rozumie s DPH alebo bez DPH? 

- Platca DPH , ktorý si uplatňuje DPH – rozumie sa suma 50 tis. eur bez DPH 

- Neplatca DPH alebo platca, ktorý si DPH neuplatňuje – rozumie sa suma 50 tis. eur s DPH. 

 

Odpovede na otázky od žiadateľov budú priebežne zverejňované v tomto dokumente. 

 

Posledná aktualizácia : 31.1.2021. 

 


