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Tlačová správa k predĺženiu termínu na podávanie žiadostí v rámci Výzvy č. 2020/001 

Fond na podporu športu zverejnil dňa 31.12.2020 historicky svoju prvú výzvu. Prvá výzva č. 

2020/001 je zameraná na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci programu 

Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry za účelom utvárania 

priaznivých a dlhodobo udržateľných podmienok nielen pre športovú reprezentáciu Slovenskej 

republiky, ale aj pre rozvoj športu detí, mládeže, športových talentov a širokej verejnosti 

vrátane zdravotne znevýhodnených občanov.    

Na výzvu je alokovaná suma 15 miliónov eur, ktorá bude rozdelená do každého z ôsmich 

vyšších územných celkov v objeme minimálne 10 % z celkovej sumy finančných prostriedkov 

(min. 1,5 milióna eur na každý VÚC). Oprávnenými žiadateľmi sú športové organizácie, obce 

a VÚC. Minimálna výška príspevku na jeden projekt je 50 tisíc eur a maximálna výška je 1,5 

milióna eur. Žiadateľ je povinný zabezpečiť spolufinancovanie projektu minimálne vo výške 

50 % z celkových oprávnených nákladov. Výzva bola zverejnená dňa 31.12.2020, pričom 

podávanie žiadosti malo začať od 15.2.2021 a končiť 1.3.2021. 

V piatok 29.1.2020 sa uskutočnilo online 17. zasadnutie správnej rady fondu. Všetkých 

jedenásť prítomných členov správnej rady fondu prijalo jednohlasne viaceré uznesenia, ktorých 

cieľom je podpora férovej súťaže žiadateľov v rámci vyhlásenej výzvy. Jedným z týchto 

uznesení sa okrem iného aj posunul termín podávania žiadostí o celý jeden mesiac z dôvodu 

pretrvávajúceho núdzového stavu vyhláseného v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19. 

Podávanie žiadosti tak začne až od pondelka - 15.3.2021 a bude končiť v stredu - 

31.3.2021. Ďalší mesiac času navyše by mal pomôcť žiadateľom, aby ich projekty boli čo 

najlepšie pripravené. Za týmto účelom bola vypracovaná i séria odpovedí na nimi často kladené 

otázky k výzve, ktoré už boli zverejnené na webovom sídle fondu a budú i naďalej pravidelne 

aktualizované minimálne dvakrát za 7 kalendárnych dní, a to v pondelok a vo štvrtok. Je záujem 

každého dotknutého, aby sa aj vďaka týmto otázkam a odpovediam minimalizovalo prípadné 

dodatočné dožiadanie podkladov a údajov zo strany fondu po podaní žiadosti, čo môže urýchliť 

rozhodovací proces pri predpokladom počte až tisícov žiadostí.  

Správna rada v piatok 29.1.2020 zároveň po diskusii schválila váhy a bodové hodnotenie 

kritérií na hodnotenie žiadostí v rámci výzvy. Rovnako schválila i zoznam k žiadosti 

potrebných príloh, ktorý bude uvedený v aktualizovanom dokumente Často kladené otázky. 

Obe budú zverejnené na webovom sídle fondu do 5.2.2021.  

Všetky prípadné dopyty vo vzťahu k výzve prosím naďalej posielajte výlučne písomne, a to na 

iba tento účel vytvorený a existujúci email ziadosti.infrastruktura@fnps.sk.   
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