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.
PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ: 15. 3. 2021 – 31. 3. 2021
FINANČNÁ ALOKÁCIA: 15 000 000 EUR
KONZULTÁCIE: ziadosti.infrastruktura@fnps.sk
AKTUALIZOVANÉ K 23. 3. 2021

-

1. Kedy bude pre žiadateľov zverejnený formulár žiadosti o poskytnutie príspevku?
Formulár žiadosti o poskytnutie príspevku bude zverejnený na webovej stránke FNPŠ
dodatočne, včas pred začiatkom predkladania žiadostí. Vlastný vzor formuláru nebude
fondom akceptovaný. – aktualizácia znenia v bode 35
2. Môže byť oprávneným žiadateľom aj novovzniknutá športová organizácia?
- Áno, jej zameranie však musí byť športové, musí mať v predmete činnosti športovú
činnosť v zmysle ZoŠ a zároveň musí spĺňať podmienky definované výzvou.
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.
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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 Národného športového centra, preto všetky otázky týkajúce
sa ISŠ prosím smerujte na túto inštitúciu.
−

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
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−

−

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.

-

-

19. Za neoprávnené výdavky sa v rámci výzvy č. 2020/001 považujú aj:
konferenčná/školiaca miestnosť, mind gym (napr. Na video rozbory, prednášky, workshopy) a
video rozbory, prednášky, workshopy)
odpočinkové miestnosti resp. na dočasné ubytovanie (napr. kempy)
odstavné a parkovacie plochy slúžiace pre návštevníkov športovísk
úhrada administratívneho poplatku – aktualizácia znenia v bode 30.

20. Za oprávnené výdavky sa v rámci výzvy č. 2020/001 považujú aj:
prestrešenie jestvujúcej umelej verejnej plochy/ rekonštrukcia strechy športovej
infraštruktúry
výmena starej palubovky za novú v športovej hale
výmena resp. modernizácia osvetlenia v športovej hale,
rekonštrukcia diváckej tribúny pri atletickom a futbalovom alebo inom štadióne
rekonštrukcia /výstavba šatne v rámci športovej infraštruktúry
rekonštrukcia tartanovej dráhy - aktualizácia znenia v bode 29.

21. Predmetom konzultácií ku výzve č. 2020/001 sa rozumie:
- 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.

22. Je žiadateľ povinný v prípade ak sa nebude obstarávať podľa zákona o verejnom obstarávaní,
zverejniť výzvu na svoje webovej stránke, alebo postačuje preukázateľné odoslanie výzvy
minimálne trom hospodárskym subjektom, pri dodržaní nediskriminačných podmienok v
rámci uskutočnenej obchodnej verejnej súťaže podľa obchodného zákonníka.
- Ak má žiadateľ postupovať podľa ZVO, tak predloží obstarávaciu dokumentáciu alebo link na
vestník ÚVO, ak nie, tak predloží dokumentáciu k verejnej obchodnej súťaži podľa Obchodného
zákonníka.

23. Akým spôsobom bude zabezpečené elektronické podávanie žiadostí?
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-

Pre žiadateľov pripravujeme samostatný registračný systém. O spôsobe podávania žiadostí
budeme informovať v dostatočnom predstihu pred začiatkom podávania žiadostí.

24. Je postačujúce, ak bude v rámci uznesenia o schválení spolufinancovania zo zastupiteľstva
uvedená min. výška spolufinancovania definovaná len percentuálne?
- Je potrebné, aby bola v uznesení uvedená presná, nie percento, ktorým sa bude obec/VÚC
podieľať na spolufinancovaní – aktualizácia znenia v bode 31.
25. Môže byť mestská časť mesta Bratislava oprávneným žiadateľom?
- Podľa § 2 ods. 2 zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave je
mestská časť samostatná právnická osoba, ktorá môže v zmysle výzvy žiadať o príspevok, musí
však spĺňať podmienky podľa bodu 9 výzvy. Povinnosť zápisu v IS športu je jedným zo
základných formálnych kritérií, ktoré musí oprávnený žiadateľ spĺňať.
26. Spĺňa spoločnosť, ktorá má v predmete činnosti podnikania „Organizovanie športových,
kultúrnych a iných spoločenských podujatí“ v tejto časti podmienky na získanie príspevku v
rámci výzvy alebo musí mať v predmete činnosti zapísanú aj „Športová činnosť podľa § 3
písm. a) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe?
- Podľa bodu 9 výzvy je oprávneným žiadateľom športová organizácia podľa § 8 zákona o športe,
t. j. je potrebné, aby boli splnené podmienky definované výzvou a zákonom.
27. Bude zo strany Fondu zverejnený vzorový dokument pre prílohy a) až d) v rámci
dokumentu Zoznam požadovaných príloh k Žiadosti o poskytnutie príspevku v rámci
programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ na základe
Výzvy č.2020/001.
- Je na každom žiadateľovi, aby prílohy a) až d) v rámci dokumentu Zoznam požadovaných príloh
vypracoval sám, nakoľko Fond nebude zverejňovať vzorové formuláre.
28. Ktoré výpisy z registrov je povinný predložiť žiadateľ a ktoré si overuje priamo FNPŠ?
-

Fond overuje existenciu nedoplatkov na daniach, sociálnom a zdravotnom poistení
prostredníctvom portálu oversi.gov.sk
Žiadateľ je povinný predložiť potvrdenie z príslušného konkurzného súdu a inšpektorátu
práce v zmysle Zoznamu požadovaných príloh k Žiadosti o poskytnutie príspevku v rámci
programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ na základe
Výzvy č.2020/001.

29. Za oprávnené výdavky sa v rámci výzvy č. 2020/001 považujú aj:
- prestrešenie jestvujúcej umelej verejnej plochy/ rekonštrukcia strechy športovej
infraštruktúry
- výmena starej palubovky za novú v športovej hale
- výmena resp. modernizácia osvetlenia v športovej hale,
- rekonštrukcia diváckej tribúny pri atletickom a futbalovom alebo inom štadióne
- rekonštrukcia /výstavba šatne v rámci športovej infraštruktúry
- rekonštrukcia tartanovej dráhy
- stavebný dozor - 1% z oprávnených výdavkov
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-

-

-

-

fitnescentrum v rámci už existujúcej infraštruktúry – len ak fitnescentrum (vrátane jeho
vybavenia cvičiacimi strojmi) plní doplnkovú aktivitu k hlavnej aktivite (k výstavbe,
rekonštrukcii alebo modernizácii športoviska)- aj v prípade výdavkov na fitnescentrum musí ísť
o kapitálové výdavky - fitnescentrum nesmie slúžiť na komerčné účely
miestne komunikácie - chodníky v rámci športového areálu, len za predpokladu, že ide o
výstavbu, rekonštrukciu alebo modernizáciu chodníkov, spevnených plôch, prístupových ciest
a parkovacích miest, ktoré sú doplnkovou aktivitou v rámci hlavnej aktivity projektu (výstavby,
rekonštrukcie alebo modernizácie športoviska), ak je táto doplnková aktivita podmienkou pre
vydanie stavebného povolenia alebo ohlásenia (v zmysle stavebného zákona) a pre následné
uvedenie športovej infraštruktúry do užívania
vybudovanie dlažieb a kúrenia okolo bazéna, šatne, prekrytie bazéna, sprchy a takéto ostatné
priestory
oprava oplotenia – nie oprava, ale rekonštrukcia, alebo modernizácia, nakoľko musí ísť o
kapitálový výdavok a zároveň musí to byť doplnková aktivita k hlavnej aktivite projektu
(výstavba, rekonštrukcia alebo modernizácia športoviska) a realizácia tohto oplotenia je
potrebná na naplnenie cieľa projektu
športovisko pre rozvoj všeobecných schopností, ktoré môže slúžiť pre deti, dospelých a aj pre
zdravotné postihnutých - za predpokladu, že tvorí doplnkovú aktivitu k hlavnej aktivite
projektu (výstavba, rekonštrukcia alebo modernizácia športoviska) a realizácia uvedenej
doplnkovej aktivity je potrebná na naplnenie cieľa projektu

30. Za neoprávnené výdavky sa v rámci výzvy č. 2020/001 považujú aj:
- konferenčná/školiaca miestnosť, mind gym (napr. Na video rozbory, prednášky, workshopy) a
video rozbory, prednášky, workshopy)
- odpočinkové miestnosti resp. na dočasné ubytovanie (napr. kempy)
- odstavné a parkovacie plochy slúžiace pre návštevníkov športovísk
- úhrada administratívneho poplatku
- zakúpenie nových pretekárskych plachetníc, motorového člna
- GPS s meraním tepu
- Príspevok od športového zväzu – neoprávnený výdavok, ak sú finančné prostriedky
poskytnuté zo štátneho rozpočtu (aj sprostredkovane prostredníctvom iného subjektu, napr.
športového zväzu)

31. Je postačujúce, ak bude v rámci uznesenia o schválení spolufinancovania zo zastupiteľstva
uvedená min. výška spolufinancovania definovaná len percentuálne?
- Je potrebné, aby bola v uznesení uvedená presná suma alebo aspoň schválený limit ( napr. do
60 000 eur) v prípadoch, ak nie je ešte ukončené verejné obstarávanie, nie percento, ktorým
sa bude obec/VÚC podieľať na spolufinancovaní.
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32. Je povinná obec/mesto/VÚC predložiť potvrdenie z príslušného konkurzného súdu a
inšpektorátu práce?
- Tieto subjekty nie sú povinné predkladať toto potvrdenie.
- V zmysle § 8a ods. 6 zákona č. 523/2004 Z. z. obec/mesto/VÚC predkladá čestné vyhlásenie
žiadateľa, že má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom a potvrdenie príslušného
inšpektorátu práce nie staršie ako tri mesiace, že neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania
podľa osobitného predpisu.
- V zmysle § 8a ods. 6 zákona č. 523/2004 Z. z. obec/mesto/VÚC nepredkladá čestné vyhlásenie
žiadateľa, že voči nemu nie je vedený výkon rozhodnutia.

33. Do akej miery je povinné bezodplatné využívanie infraštruktúry?
- Nariadenie Komisie (EÚ) č. 651/2014 nelimituje komerčné využívanie infraštruktúry, len
povinnosť 20 % využívania infraštruktúry inými subjektmi tak, aby bola prevádzka udržateľná.
34. Aké konkrétne doklady je potrebné predložiť v rámci prílohy h) zo zoznamu požadovaných
príloh ?
- obec - pridelenie IČO,
- obchodné spoločnosti (športové organizácie) - výpis z OR SR,
- občianske združenia (športové organizácie) - výpis z registra občianskych združení,
- neziskové organizácie (športové organizácie) - výpis z registra neziskových organizácií.
35. Kedy bude zverejnený formulár žiadosti ku výzve?
- Formulár žiadosti nebude zverejnený, nakoľko bude už priamo súčasťou registračného
systému, cez ktorý bude žiadateľ svoju žiadosť predkladať.
36. Akou formou je potrebné zdokladovať počet športovcov?
- Prostredníctvom ISŠ alebo zo zdrojovej evidencie zväzu/klubu v súlade s GDPR.
37. V akej forme je potrebné predložiť prílohu j) a k) (výpis z listu vlastníctva)?
- Pri predkladaní žiadosti postačuje elektronický výpis z katasterportal.sk.
38. Aké náležitosti má obsahovať príloha b) prevádzkový model? Bude zverejnený vzorový
dokument?
- Vzorový prevádzkový model nebude zo strany Fondu na podporu športu zverejnený. Je na
každom žiadateľovi, aby prevádzkovým modelom preukázal životaschopnosť podporenej
infraštruktúry min. na obdobie 10 rokov.
39. Ako postupovať pri vyplňovaní čestného vyhlásenia a vyhlásenia týkajúce sa štátnej pomoci?
- Čestné vyhlásenie vypĺňa každý žiadateľ (aj obec) v rámci prílohy písm. n) v registračnom
systéme. Vyhlásenie vypĺňa len ten žiadateľ, ktorý po vyplnení čestného vyhlásenia zistí, že
spadá do rámca štátnej pomoci.
40. Je potrebné zasielať v listinnej forme okrem žiadosti aj prílohy?
- Nie, žiadateľ posiela len vytlačené a podpísané tlačivo žiadosti a prílohy, ktoré sú v
registračnom formulári označené, že je potreba ich taktiež zaslať spolu so žiadosťou.
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41. Na akú adresu je potrebné zasielať žiadosti v listinnej forme?
- Fondu na podporu športu, P. O. Box 253, 830 00 Bratislava.

42. Do kedy je potrebné zaslať žiadosť v listinnej forme ?
- Najneskorší termín podania žiadosti na pošte je 31. 3. 2021. V prípade, ak bude na obálke
pečiatka s dátumom 1. 4. 2021 a neskorším, žiadosť bude pri formálnej kontrole vylúčená z
procesu hodnotenia z dôvodu, že nebola predložená v termíne stanovenom výzvou.

Dokument aktualizovaný k 23. 3. 2021
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