Názov organizácie
(adresa, IČO)
Názov smernice

Fond na podporu športu
Zásady, spôsob a kritériá hodnotenia žiadostí o poskytnutie
finančných prostriedkov z Fondu na podporu športu k Výzve
na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci

programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej
infraštruktúry“
Prílohy
Číslo smernice
Rozsah platnosti
Za správnosť smernice
zodpovedá
Za dodržiavanie
smernice zodpovedá
Platnosť smernice pre
obdobie
Schválil

S-17/2020
Pre celý Fond na podporu športu, jeho orgány a organizačné
zložky

Správna rada, Dozorná rada, Kancelária FNPŠ, Komisie FNPŠ
Na dobu neurčitú
Správna rada FNPŠ

Článok 1
Úvodné ustanovenia

1. Fond na podporu šport (ďalej len „FNPŠ“) je zriadený zákonom č. 310/2019 Z. z. o Fonde na
podporu športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“).
2. Podrobné zameranie podpory športu z finančných prostriedkov FNPŠ na príslušný kalendárny rok
formuluje správna rada FNPŠ vo svojich výzvach.
3. Podľa § 17 zákona FNPŠ poskytuje finančné prostriedky na základe písomnej žiadosti.
4. Podľa § 12 zákona na posudzovanie žiadostí FNPŠ zriaďuje odborné komisie.
5. Podľa § 4 ods. 3 písm. a) zákona správna rada ako najvyšší orgán FNPŠ schvaľuje zásady, spôsob
a kritériá hodnotenia žiadostí o poskytnutie príspevku na projekt, ktoré upravuje poskytovanie
finančných prostriedkov FNPŠ na základe hodnotenia žiadostí.
6. Zásady, spôsob a kritériá hodnotenia žiadostí o poskytnutie príspevku na projekt je vnútorný
predpis fondu, ktorý je záväzný pre orgány fondu, pre členov odborných komisií, pre
zamestnancov fondu a pre prijímateľov finančných prostriedkov z fondu.
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Článok 2
Postavenie komisií
1. Odborné komisie sú poradnými orgánmi FNPŠ, ktoré sa zriaďujú za účelom kvalifikovaného,
transparentného a nezávislého posúdenia každej žiadosti.
2. Počet odborných komisií, ich konkrétne obsahové zameranie sú určené v súlade s účelom
podpory FNPŠ v zmysle § 1 ods. 1 zákona.
3. Administratívne a technické podmienky pre činnosť odbornej komisie zabezpečuje kancelária
FNPŠ (ďalej len „kancelária“).
4.

Úlohou odborných komisií je hodnotiť každú žiadosť o finančné prostriedky z FNPŠ v súlade s
kritériami uverejnenými v príslušnej výzve.

5. V zmysle článku III. ods. 3 štatútu FNPŠ sú členovia odborných komisií sú povinní dodržiavať
mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli pri svojej činnosti, najmä mlčanlivosť o
priebehu hodnotenia jednotlivých žiadostí o poskytnutie príspevku na projekt (ďalej len
„žiadosť“), ako aj mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli pri svojej činnosti, ktoré
môžu byť predmetom obchodného tajomstva tretích osôb alebo ktoré by mohli ohroziť práva a
oprávnené záujmy tretích osôb, najmä žiadateľov.
6. Členovia odborných komisií povinní pri výkone svojej funkcie konať nestranne a zdržať sa
konania, ktorým by došlo k uprednostneniu osobného záujmu pred verejným záujmom.
Odborné komisie sú pri posudzovaní a hodnotení žiadostí povinné postupovať tak, aby boli
dodržané zásady zamedzenia konfliktu záujmov.
7. Ak je člen odbornej komisie v priamom realizačnom vzťahu k projektu, ktorý je predmetom
žiadosti určenej na predloženie príslušnej odbornej komisii, tento člen odbornej komisie nemôže
byť určený na posúdenie a hodnotenie žiadostí pre príslušnú výzvu. Obdobne sa postupuje aj v
prípade, ak žiadateľom o poskytnutie finančných prostriedkov z FNPŠ je osoba blízka členovi
odbornej komisie alebo právnická osoba, ktorej členom štatutárneho orgánu alebo štatutárnym
orgánom je osoba blízka členovi odbornej komisie.

Článok 3
Spôsob hodnotenia žiadostí

1. Kancelária skontroluje a posúdi úplnosť doručených žiadostí podľa § 17 ods. 4 zákona. FNPŠ
prihliada len na žiadosti, ktoré boli doručené od začiatku predkladania žiadostí určeného pre danú
výzvu po deň, ktorý je určený ako termín uzávierky na predkladanie žiadostí. Všetky žiadosti
doručené počas tohto obdobia sa považujú za doručené ku dňu určenému vo výzve. FNPŠ ďalej
prihliada len na žiadosti, ktoré sú doručené v určenej projektovej oblasti FNPŠ a ktoré sú v súlade
s ďalšími podmienkami špecifikovanými pre dané časové obdobie vo výzve na predkladanie
žiadostí. Ak je žiadosť podaná do nesprávnej projektovej oblasti v rámci jednej výzvy, o jej
preradení do inej projektovej oblasti v rámci danej výzvy môže rozhodnúť správna rada FNPŠ na
základe žiadosti žiadateľa.
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2. Kancelária všetky úplné žiadosti predkladá na hodnotenie a posúdenie odborným komisiám
určeným k príslušnej výzve.
3. Každý člen komisie v rámci pridelenej výzvy je povinný oboznámiť sa so všetkými žiadosťami,
ktoré kancelária predložila ako úplné.
4. Odborná komisia určená k príslušnej výzve hodnotí úplné žiadosti tak, že každý člen komisie
prideľuje body jednotlivým žiadostiam podľa kritérií a v bodovom rozsahu stanovenom v článku
4. Členovia komisie sú povinní prideliť bodové hodnotenie všetkým žiadostiam ešte pred
samotným zasadnutím odbornej komisie. V priebehu zasadnutia hodnotitelia môžu svoje bodové
hodnotenie modifikovať. Pridelené body hodnotiteľov sa spočítavajú, pričom na odporúčanie o
poskytnutí finančných prostriedkov z fondu musí žiadosť v hodnotení získať od všetkých
hodnotiteľov spolu viac ako 50% z maximálneho možného počtu bodov. V prípade, že sa odborná
komisia zhodne na tom, že žiadosť svojim obsahom nepatrí do príslušnej projektovej oblasti,
ohodnotí vo všetkých kritériách žiadosť počtom nula bodov. Ak žiadosť získa menej ako 50% z
maximálneho možného počtu bodov, odborná komisia je povinná svoje rozhodnutie krátko
písomne zdôvodniť. Úplnosť a správnosť hodnotenia každý člen komisie samostatne potvrdí
svojím podpisom na hodnotiaci hárok. Hodnotiaci hárok každého člena komisie je neoddeliteľnou
prílohou protokolu z rokovania komisie.
5. Odborná komisia určená k príslušnej výzve môže v prípade potreby v rámci posudzovania žiadosti
uskutočniť vypočutie žiadateľa alebo jeho zástupcu, ak to nie je v štruktúre podpornej činnosti
stanovené ako povinnosť. Odborná komisia môže uskutočniť vypočutie žiadateľa, alebo jeho
zástupcu až po ukončení bodového hodnotenia, pričom predmetná žiadosť musí získať viac ako
50% z maximálneho možného počtu bodov. V odôvodnených prípadoch môže odborná komisia k
príslušnej výzve vypočuť aj všetkých žiadateľov pred uzatvorením bodového hodnotenia, ak jej to
schváli predseda správnej rady FNPŠ, alebo ak o tom rozhodne predseda správnej rady pred
zasadnutím komisie.
6. Po ukončení bodového hodnotenia jednotlivými členmi komisie bude celkové hodnotenie bodov

pre žiadosť určené ako aritmetický priemer bodových hodnotení od jednotlivých členov komisie, s
matematickým zaokrúhlením na dve desatinné miesta.
7. Návrh výšky podpory pre jednotlivý projekt bude vo výške požadovaných finančných prostriedkov
od žiadateľa. Nesmie byť vyšší ako požadovaná oprávnená suma, rovnako nesmie presiahnuť
maximálnu možnú sumu určenú na jeden projekt v projektovej/územnej oblasti v rámci výzvy,
nesmie byť nižší ako minimálna suma určená pre jeden projekt v príslušnej projektovej/územnej
oblasti v rámci výzvy. Zároveň musí spĺňať podmienky minimálnej výšky spolufinancovania v
rámci výzvy. Celková suma pridelených finančných prostriedkov pre všetky projekty nesmie
prekročiť alokovanú sumu stanovenú pre príslušnú projektovú/územnú oblasť v rámci výzvy.
8. Odborná komisia na svojom zasadnutí vypracuje protokol, ktorý obsahuje vybrané údaje o všetkých
úplných žiadostiach predložených komisii na posúdenie a zoradené v poradí podľa celkového počtu
získaných bodov v každej príslušnej projektovej/územnej oblasti v rámci výzvy. Pri každom z
projektov odporúčaných na podporu je uvedená navrhovaná výška podpory.
9. Odborná komisia následne predloží protokol v písomnej forme predsedovi a členom správnej rady.
Povinnou prílohou protokolu sú hodnotiace hárky podpísané každým hodnotiteľom, prezenčná
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listina a zápis z rokovania komisie podpísaný predsedom komisie alebo designovaným členom
správnej rady a všetkými prítomnými členmi odbornej komisie. Predložením protokolu a jeho
príloh príslušná odborná komisia ukončí svoju činnosť.
11. Na základe protokolu odbornej komisie predseda správnej rady vypracuje a predloží správnej
rade informáciu o výsledkoch hodnotenia žiadostí v spojení s informáciou o pridelení finančných
prostriedkov fondu podľa čl. IV. ods. 3 písm. d) štatútu. Následne táto informácia bude
zverejnená na webovom sídle fondu.
12.Kancelária prostredníctvom elektronickej pošty sprístupní žiadateľovi alebo jeho oprávnenému
zástupcovi výsledky hodnotenia každej žiadosti, ktorú tento žiadateľ predložil FNPŠ a ktorá bola
postúpená na hodnotenie odbornej komisii.
13. Po hore uvedenom procese o predložených návrhoch rozhodne správna rada hlasovaním v
zmysle ustanovení príslušnej Výzvy na predkladanie žiadostí.

Článok 4
Kritériá hodnotenia žiadostí
1. Odborné komisie sú pri hodnotení každej žiadosti viazané strednodobými a krátkodobými cieľmi
fondu určenými správnou radou podľa § 4 ods. 3 písm. j) zákona. Odborné komisie pri hodnotení
každej žiadosti prihliadajú aj na efektivitu finančného, realizačného resp. technologického
zabezpečenia projektu, na ktorý sa požadujú finančné prostriedky fondu.
2. Žiadosti sa posudzujú a hodnotia podľa kritérií stanovených v Prílohe č. 1 (pre odborné komisie)
tohto článku, pričom každý člen odbornej komisie určený pre hodnotenie žiadostí k príslušnej
výzve pridelí body každej žiadosti v určenom bodovom rozpätí.
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Príloha č. 1
Kritériá hodnotenia žiadostí pre odborné komisie FNPŠ pre Výzvu na predkladanie žiadostí

o poskytnutie príspevku v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia
športovej infraštruktúry“

p.č.

kritérium

1

Ukončené verejné obstarávanie alebo
verejná obchodná súťaž
Žiadateľ má ukončené verejné obstarávanie
na dodávateľa alebo verejnú obchodnú
súťaž, ak nie je potrebné postupovať
v zmysle zákona o verejnom obstarávaní.
Žiadateľ nemá ukončené verejné
obstarávanie na dodávateľa ani verejnú
obchodnú súťaž

a

b

2
a
b
c
3
a
b
c
4

a
b
5

počet
bodov

Typ športoviska a doba využitia
športoviska počas kalendárneho roka
kryté športovisko s celoročnou prevádzkou
kryté športovisko so sezónnou prevádzkou
vonkajšie športovisko
Typ investície
výstavba novej športovej infraštruktúry
modernizácia, rekonštrukcia a technické
zhodnotenie športovej infraštruktúry
nákup športového materiálu a vybavenia
Multifunkčné športovisko (spĺňa kritériá
pre organizovanie regulárnej súťaže podľa
pravidiel národného športového zväzu v
rôznych disciplínach v minimálne 3
uznaných športoch?
áno
nie
Skúsenosti žiadateľa s prevádzkou
športovej infraštruktúry rovnakého
zamerania (vzťahuje sa na žiadateľa, na jeho
zakladateľov/akcionárov/ spoločníkov s
podielom min.50% základného imania alebo
hlasovacích práv alebo na členov štatutárneho
orgánu žiadateľa)

a
b
c
d

nad 15 rokov
od 10 do 15 rokov
od 5 do 10 rokov
od 3 do 5 rokov
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max.
počet
bodov

váha
parametra

vážený
max. počet
bodov

e
f

od 1 do 3 rokov
bez skúseností alebo do 1 roka
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Ide o športovú infraštruktúru národného
významu? (športová infraštruktúra
spĺňajúca požiadavky medzinárodnej
športovej organizácie, ktorá je určená na
medzinárodnú súťaž alebo na prípravu
športových reprezentantov)
áno
nie

a
b
7
a

b

c

8

a

b

c

9

Športový prínos a potenciál projektu
Vysoký inovačný a rozvojový potenciál
projektu a prínos pre rozvoj slovenskej
(regionálnej) športovej infraštruktúry,
ekologický a energeticky inovačný
charakter
Nezanedbateľný inovačný a rozvojový
potenciál projektu a prínos pre rozvoj
slovenskej (regionálnej) športovej
infraštruktúry
Zanedbateľný inovačný a rozvojový
potenciál projektu a prínos pre rozvoj
slovenskej (regionálnej) športovej
infraštruktúry
Použitie športoviska pre znevýhodnené
skupiny obyvateľov a jeho súlad s
technickými požiadavkami na stavby
užívané osobami s obmedzenou
schopnosťou pohybu a orientácie v zmysle
ustanovení §56, §57, §58, §63 a §64
Vyhlášky č. 532/2002 Z.z.
Športovisko sa môže v plnej miere
využívať pre ZŤP a spĺňa požiadavky pre
stavbu v zmysle Vyhlášky 532/2002 z.z.
Športovisko môže byť čiastočne využité aj
pre ZŤP a spĺňa len niektoré požiadavky v
zmysle Vyhlášky 532/2002 z.z.
Športovisko, sa nedá využiť pre ZŤP a
nespĺňa požiadavky v zmysle Vyhlášky
532/2002 z.z.
Umiestnenie športovej infraštruktúry v
najmenej rozvinutých okresoch (BBSK:
Lučenec, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota,
Veľký Krtíš, POSK: Bardejov, Kežmarok,
Levoča, Medzilaborce, Sabinov, Snina,
Svidník, Stropkov, Vranov nad Topľou,
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KSK: Gelnica, Košice - okolie,
Michalovce, Rožňava, Sobrance, Trebišov)
podľa naposledy zverejneného zoznamu za
3.štvrťrok 2020 :
https://www.upsvr.gov.sk/statistiky/zoznamnajmenej-rozvinutychokresov.html?page_id=561733

a
b
10

a
b
c

11
a
b
c

áno
nie
Možnosť využívania športovej
infraštruktúry pre povinnú telesnú a
športovú výchovu na ZŠ a SŠ
športovisko je plne dostupné školám a
vzdelávacím zariadeniam
športovisko je čiastočne dostupné školám a
vzdelávacím zariadeniam
športovisko nie je dostupné školám a
vzdelávacím zariadeniam
Potrebné stavebné povolenie (SP) alebo
ohlásenie stavby
je potrebné a bolo vydané SP
nie je potrebné SP, bolo podané ohlásenie
drobnej stavby
nie je potrebné ani SP ani ohlásenie stavby
SPOLU 1 až 11

Počet bodov pre jednotlivé kritériá a ich váhy budú zverejnené do 31.1.2021.
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