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FOND NA PODPORU ŠPORTU 

 

vyhlasuje 

 

V Ý Z V U 

 

na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci programu 

 

„Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ 

 

číslo: 2020/001 

 

 

1.  Účel podpory 

 

Fond na podporu športu (ďalej len „fond“) je právnickou osobu zriadenou zákonom č. 

310/2019 Z. z. o Fonde na podporu športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „ZoFNPŠ“), ktorej hlavnou úlohou je zabezpečovanie 

podpory a rozvoja športu poskytovaním finančných prostriedkov formou príspevku na 

projekty podpory športu.  

 

Fond v súlade s jeho poslaním stanoveným zákonom vyhlasuje výzvu na predkladanie 

žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na projekty podpory športu spočívajúce vo 

výstavbe, rekonštrukcii a modernizácii športovej infraštruktúry (ďalej len „príspevok“), a to 

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 postihnutých občanov. 

 

 

Na účely tejto výzvy sa rozumie:  

 

a) Výstavbou investičná činnosť smerujúca k zhotoveniu nových stavebných diel športovej 

infraštruktúry stavebnou činnosťou alebo montážnou činnosťou. 
 

b) Rekonštrukciou investičná činnosť zameraná na obnovu existujúcej športovej 

infraštruktúry s cieľom zabezpečiť jej plnú funkčnosť a bezpečnú prevádzku, vrátane 

realizácie nadstavieb, prístavieb existujúcich objektov športovej infraštruktúry alebo 

rozširovania plôch existujúcich objektov športovej infraštruktúry, ktorá má za následok 

zmenu účelu jej použitia, kvalitatívnu zmenu jej výkonnosti alebo zmenu technických 

parametrov, pričom za zmenu technických parametrov sa nepovažuje použitie iného 

materiálu s porovnateľnými vlastnosťami. 

 

c) Modernizáciou najmä investičná činnosť zameraná na rozšírenie vybavenosti a 

použiteľnosti majetku o také prvky alebo predmety, ktoré tento majetok neobsahoval, 

pričom tvoria neoddeliteľnú súčasť majetku alebo môže ísť aj o samostatné veci, ktoré sú 

určené na spoločné použitie s hlavnou vecou a spolu s ňou tvoria jeden majetkový celok.  

 

d) Technickým zhodnotením výdavky na dokončené nadstavby, prístavby a stavebné 

úpravy, rekonštrukcie a modernizácie prevyšujúce pri jednotlivom hmotnom majetku 

sumu 1 700 eur v úhrne za zdaňovacie obdobie (rozpočtový rok). Za technické 
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zhodnotenie hmotného majetku v súlade s § 29 zákona o dani z príjmov sa považujú aj 

výdavky na dokončené nadstavby, prístavby a stavebné úpravy, rekonštrukcie a 

modernizácie neprevyšujúce v úhrne za zdaňovacie obdobie 1 700 eur, ak sa organizácia 

rozhodne takéto výdavky považovať za výdavky na technické zhodnotenie, resp. aj ak 

technické zhodnotenie v sume 1 700 eur a menej zvyšuje vstupnú cenu hmotného 

majetku. Technickým zhodnotením je aj technické zhodnotenie prenajatého majetku 

vyššie ako 1 700 eur vykonané a odpisované nájomcom. 

 

e) Športovou infraštruktúrou štadión, športová hala, športové ihrisko, telocvičňa a iné 

kryté a otvorené športové zariadenie určené na vykonávanie športu (§ 3 písm. o) zákona č. 

440/ 2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov- ďalej len “ZoŠ"). 

 

Žiadateľ o poskytnutie príspevku musí pri vypracúvaní projektov rešpektovať podmienky 

stanovené ďalej v tejto výzve. 

 

2.  Ciele výzvy 

 

Cieľom tejto výzvy je podpora športovej reprezentácie Slovenskej republiky, vrcholového 

športu, športu mládeže, športu pre všetkých a športu zdravotne postihnutých prostredníctvom 

rozvoja športovej infraštruktúry, a to vybudovaním novej športovej infraštruktúry a zlepšením 

technickej úrovne a kvality existujúcej športovej infraštruktúry. 

 

3.  Športová infraštruktúra a zásady jej využitia 

 

Športovú infraštruktúru, na ktorej výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu sa má príspevok 

poskytnúť, nesmie využívať výhradne jeden používateľ – športovec alebo športový klub. 

Využívanie športovej infraštruktúry inými používateľmi - športovcami alebo športovými 

klubmi musí každoročne predstavovať aspoň 20 % celkovej skutočnej časovej kapacity 

využitia športovej infraštruktúry. Ak športovú infraštruktúru používajú viacerí používatelia 

zároveň, vypočítajú sa zodpovedajúce podiely využitia časovej kapacity. 

 

Prístup k športovej infraštruktúre musí byť zabezpečený pre väčší okruh používateľov a tento 

musí byť poskytovaný na transparentnom a nediskriminačnom základe. 

 

Súčasťou projektov môže byť aj vybavenie športovísk a objektov športovej infraštruktúry 

potrebným technickým zariadením, ako sú napr. diagnostické a regeneračné zariadenia, 

meracie a vyhodnocovacie zariadenia, kamerové systémy a veľkoplošné obrazovky, 

osvetlenie, bezpečnostné systémy, technické zázemie, zariadenia pre divákov a pod. 

 

4.  Negatívne vymedzenie výzvy 

 

Výzva sa nevzťahuje na 

a) zariadenia starostlivosti o ľudské telo – wellness, 

b) zariadenia fitness centier, 

c) aquaparky a umelé kúpaliská (s výnimkou krytých a otvorených plaveckých bazénov 

25m a 50m spĺňajúcich podmienky FINA a LEN),  

d) prírodné kúpaliská, 

e) lyžiarske vleky a lanovky, zariadenia na zasnežovanie a úpravy svahov a tratí, 

f) dopravné ihriská, 
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g) cvičiská pre psov, 

h) požičovne športového vybavenia. 

 

5.  Spolufinancovanie 

 

Žiadateľ je povinný preukázať, že má zabezpečené spolufinancovanie z vlastných zdrojov 

alebo z iných zdrojov. 

 

Žiadateľ v žiadosti preukáže, že z celkových oprávnených nákladov bude projekt financovaný 

z vlastných zdrojov alebo inými subjektmi, pričom v žiadosti uvedie všetky subjekty, ktoré sa 

budú podieľať na spolufinancovaní projektu a výšku spolufinancovania. 

 

Žiadateľ je povinný zabezpečiť spolufinancovanie projektu minimálne vo výške 50% 

z celkových oprávnených nákladov na projekt podľa druhu a bonity projektu v závislosti od 

výšky poskytnutého príspevku. 

 

Do spolufinancovania sa započítavajú len oprávnené výdavky vynaložené žiadateľom alebo 

inými subjektmi v rámci oprávneného obdobia, ktoré sa počíta od začiatku rozpočtového 

roka, v ktorom bola vyhlásená výzva. Výdavky na spolufinancovanie vynaložené na 

vyhotovenie projektovej dokumentácie a obstaranie pozemkov pre výstavbu športovej 

infraštruktúry sa započítavajú v rámci oprávneného obdobia, ktoré sa počíta od začiatku 

rozpočtového roka predchádzajúceho rozpočtovému roku, v ktorom bola vyhlásená výzva.  

 

Do oprávnených výdavkov sa na účely spolufinancovania započítavajú aj náklady na 

projektovú prípravu a na vyhotovenie projektovej dokumentácie priamo súvisiacej 

s výstavbou/rekonštrukciou/modernizáciou športovej infraštruktúry, prieskumné, geologické, 

a geodetické práce, dopravné a montážne práce, úhrada nákladov účelne vynaložených na 

pripojenie a zabezpečenie požadovaného príkonu alebo požadovanej dodávky plynu, tepla a 

vody, úhrada vlastníkovi rozvodného zariadenia za preložku rozvodného zariadenia 

a poradenstvo pri verejnom obstarávaní (bežné výdavky). Do oprávnených nákladov na účely 

spolufinancovania možno tiež zahrnúť aj výdavky na obstaranie pozemku pre výstavbu 

športovej infraštruktúry, maximálne však vo výške 10 % z povinného objemu 

spolufinancovania projektu. Hodnota pozemku bude určená na základe znaleckého posudku, 

ktorý si dá žiadateľ vypracovať na vlastné náklady. 

 

Spolufinancovanie nemôže byť uhrádzané z finančných prostriedkov štátneho rozpočtu, 

s výnimkou prostriedkov poskytnutých ako príspevok uznanému športu podľa § 68 a nasl. 

ZoŠ. 

 

Do spolufinancovania sa započítavajú finančné prostriedky poskytnuté z fondov Európskej 

únie. 

 

Predmetom spolufinancovania nemôžu byť výdavky na obchodnú (komerčnú) časť projektu, 

ktorá priamo nesúvisí so športovou infraštruktúrou a cieľmi tejto výzvy. Žiadateľ je povinný 

predložiť rozpočet projektu tak, aby z neho bolo zrejmé rozdelenie projektu na športovú a 

komerčnú časť a kritériá použité pri tomto rozdelení. Rozdelenie podlieha kontrole fondu. 

 

6.  Výška príspevku a podmienky jeho poskytnutia 

 

Fond alokoval na program podľa tejto výzvy na rok 2020 sumu 15.000.000,- EUR. 
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Finančný príspevok z fondu sa poskytuje maximálne do 50% oprávnených výdavkov z 

rozpočtu projektu s finančnými limitmi uvedenými nižšie.  

 

Minimálna výška príspevku je  limitovaná sumou 50.000,- EUR. 

 

Maximálna výška príspevku je 10 % z celkovej alokácie finančných prostriedkov na túto 

výzvu. 

 

Podmienky pre poskytnutie príspevku:  

 

a) žiadosť musí byť podaná oprávneným žiadateľom (bod 9. v spojení s bodom 10. 

tejto výzvy) a včas (viď bod 16 tejto výzvy) spolu so všetkými povinnými 

prílohami, 

b) ciele projektu musia byť v súlade s účelom a cieľmi tejto výzvy (bod 1. a 2. tejto 

výzvy), 

c) investícia, ktorá je predmetom projektu, musí byť založená na zhodnotení potrieb 

pre športovú infraštruktúru, musí reflektovať spoločenské potreby a musí vychádzať 

z predpokladu nárastu počtu používateľov športovej infraštruktúry (projekt musí 

obsahovať údaje o kapacite športoviska); investícia musí byť realizovaná na území 

Slovenskej republiky,  

d) realizáciou projektu sa umožní pravidelné a udržateľné využívanie príslušnej 

športovej infraštruktúry zo strany detí, mládeže, organizovaných aj 

neorganizovaných športovcov a širokej verejnosti; to neplatí v prípade úzko 

špecializovanej športovej infraštruktúry, ktorá musí spĺňať požiadavky 

medzinárodnej športovej organizácie a je určená na medzinárodnú súťaž alebo na 

prípravu športových reprezentantov,  

e) cieľom projektu je zlepšenie, modernizácia alebo rekonštrukcia existujúcej 

infraštruktúry alebo vybudovanie novej športovej infraštruktúry,  

f) projekt zohľadní potreby zdravotne postihnutých skupín obyvateľstva,  

g) v rámci projektu musia byť jasne definované majetkovo-právne vzťahy, investičný 

plán a časový harmonogram realizácie, 

h) realizácia projektu musí byť ukončená najneskôr do 31.12.2023 

i) žiadateľ musí byť vlastníkom športovej infraštruktúry vrátane nehnuteľností, na 

ktorých sa má športová infraštruktúra vybudovať, alebo na ktorých je športová 

infraštruktúra umiestnená alebo musí mať k týmto nehnuteľnostiam iný právny 

vzťah, na základe ktorého je oprávnený nehnuteľnosti užívať a realizovať projekt 

(napr. dlhodobý nájom, výpožička, správa), 

j) verejné obstarávanie na zhotoviteľa, ak sa vyžaduje podľa zákona č. 343/2015 Z. z. 

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“), 

k) verejná obchodná súťaž na zhotoviteľa, ak sa nevyžaduje verejné obstarávanie 

podľa zákona o verejnom obstarávaní, 

l) spolufinancovanie musí byť deklarované relevantnými dokumentmi (napr. 

uznesenie obecného zastupiteľstva alebo zastupiteľstva vyššieho územného celku 

o schválení spolufinancovania, schválený rozpočet športovej organizácie, potvrdenie 

banky o poskytnutí pôžičky alebo úveru, potvrdenie banky o disponibilite 

finančných prostriedkov na bankovom účte, sponzorská zmluva v kombinácii 

s vinkuláciou určitej časti finančných prostriedkov na realizáciu projektu na 
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bankovom účte sponzora alebo partnera, alebo iný relevantný dokument 

potvrdzujúci zabezpečenie spolufinancovania projektu v požadovanej výške), 

m) udržateľnosť projektu - projekt obsahuje podrobný popis plánovaného 

prevádzkového modelu v horizonte minimálne 10 rokov, 

n) po realizácii projektu bude športová infraštruktúra využívaná  na športové účely 

minimálne 10 rokov od právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia alebo iného 

rozhodnutia alebo povolenia o užívaní infraštruktúry podľa typu športovej 

infraštruktúry, 

o) prispôsobenie novovzniknutej infraštruktúry alebo obnovenej časti infraštruktúry 

k využívaniu aj pre zdravotne postihnutých športovcov (týka sa to tých častí 

infraštruktúry, ktorej prispôsobenie je potrebné v prípade, že by ho chceli používať 

takto zdravotne postihnutí športovci), 

p) projekt umožňuje pravidelné a udržateľné využívanie tejto infraštruktúry zo strany 

športových klubov a škôl v danej lokalite na základe zriadenia vecného bremena 

spočívajúcom v umožnení bezodplatného využívania športovej infraštruktúry 

v určitom rozsahu alebo minimálne na základe zmluvy; to neplatí v prípade úzko 

špecializovanej športovej infraštruktúry , ktorá musí spĺňať požiadavky 

medzinárodnej športovej organizácie a je určená na medzinárodnú súťaž alebo na 

prípravu športových reprezentantov, 

q) zdokladovanie počtu športovcov, klubov a športových organizácií, ktoré 

infraštruktúru využívajú, resp. budú ju využívať v budúcnosti po ukončení projektu, 

r) súlad s pravidlami štátnej pomoci (vyplnené čestné vyhlásenie alebo schválená 

skupinová výnimka). 

 

Spôsob financovania projektu: 

 

Príspevok sa bude čerpať vždy pri zachovaní princípu „pro rata“, t.j. v rámci vyúčtovania 

musí byť preukázateľne zdokladované aj vynaloženej alikvotnej časti spolufinancovania.  

Príspevok bude úspešnému žiadateľovi poskytovaný priebežne, a to nasledovne: 

a) 30 % objemu schváleného príspevku bude uvoľnených na účet žiadateľa do 15 dní odo 

dňa predloženia podkladov preukazujúcich vynaloženie alikvotnej časti 

spolufinancovania z vlastných zdrojov,  

b) 30 % objemu schváleného príspevku bude uvoľnených na účet žiadateľa do 15 dní odo 

dňa predloženia riadneho vyúčtovania použitia prvej tranže finančných prostriedkov 

a predloženia podkladov preukazujúcich vynaloženie alikvotnej časti 

spolufinancovania z vlastných zdrojov k druhej tranži príspevku, 

c) 30 % objemu schváleného príspevku bude uvoľnených na účet žiadateľa do 15 dní odo 

dňa predloženia riadneho vyúčtovania použitia druhej tranže finančných prostriedkov 

a predloženia podkladov preukazujúcich vynaloženie alikvotnej časti 

spolufinancovania z vlastných zdrojov k tretej tranži príspevku, 

d) 10 % objemu schváleného príspevku na účet žiadateľa do 15 dní odo dňa predloženia 

vyúčtovania celého projektu, ktoré budú uvoľnené až po predložení právoplatného 

kolaudačného, resp. iného rozhodnutia alebo povolenia na užívanie infraštruktúry.  

 

Žiadateľ je v žiadosti o poskytnutie príspevku (v rámci rozpočtu projektu) povinný 

identifikovať predpokladaný vývoj realizácie projektu.  
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7.  Oprávnené výdavky 

 

Príspevok v rámci tejto výzvy bude poskytnutý v súlade s § 15 ZoFNPŠ a Nariadením 

Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za 

zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy (ďalej len „nariadenie“). 

 

Za oprávnené výdavky sa považujú tie, ktoré preukázateľne súvisia s dosahovaním cieľov 

a zabezpečovaním aktivít v rámci tejto výzvy a žiadosti úspešného žiadateľa. 

 

Žiadateľ môže použiť príspevok výlučne na financovanie oprávnených výdavkov podľa 

zmluvy o poskytnutí príspevku, ktorými sú výdavky na výstavbu a technické zhodnotenie 

športovej infraštruktúry vrátane nevyhnutného technického a hygienického zázemia a 

výdavky na obstaranie majetku, ktorý spĺňa kritériá zaradenia do kapitálových výdavkov a 

súvisí s podporovaným účelom (napr. zariadenia nevyhnutne potrebné na prevádzkovanie 

športovej infraštruktúry alebo na výkon športu v rámci príslušnej športovej infraštruktúry). 

 

8.  Neoprávnené výdavky 

 

Za neoprávnené výdavky sa na účely tejto výzvy považujú tie, ktoré priamo nesúvisia 

s dosahovaním cieľov a zabezpečovaním aktivít v rámci tejto výzvy a podľa projektu 

úspešného žiadateľa. 

 

Príspevok na projekt nemožno použiť ani na 

a) krytie straty, 

b) úhradu záväzkov z predchádzajúcich rozpočtových rokov okrem úhrady záväzkov 

vzniknutých v rozpočtovom roku, kedy bola vyhlásená výzva, 

c) refundáciu výdavkov uhradených v predchádzajúcich rozpočtových rokoch okrem 

úhrady výdavkov vzniknutých v rozpočtovom roku, kedy bola vyhlásená výzva, 

d) splácanie úverov, pôžičiek a úrokov z prijatých úverov a pôžičiek, 

e) úhradu daní a sankčných odvodov, 

f) úhradu pokút, 

g) obstaranie pozemkov, 

h) projektové činnosti, ktoré priamo nesúvisia s projektom, 

i) prevádzkové činnosti, 

j) mzdové náklady, 

k) právne služby, 

l) úhradu nákladov súvisiacich s užívaním priestorov namiesto priestorov, ktoré majú 

byť predmetom modernizácie alebo rekonštrukcie, 

m) úhradu nákladov súvisiacich s užívaním priestorov, ktoré budú dočasne užívané 

v súvislosti s realizáciou projektu. 

 

9.  Oprávnení žiadatelia 

 

Žiadateľom môže byť 

a) športová organizácia podľa  ZoŠ, 

b) obec,  

c) vyšší územný celok. 

 

Žiadateľ musí zároveň spĺňať všetky nasledovné kritériá, a to 

a) byť zapísaný v Informačnom systéme športu, 
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b) mať spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov podľa § 66 a 67 ZoŠ, 

c) byť bezúhonný - vyžaduje sa bezúhonnosť štatutárneho orgánu alebo členov 

štatutárneho orgánu, 

d) spĺňať podmienky na poskytnutie dotácie stanovené zákonom č. 523/2004 Z. z. o 

rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách verejnej 

správy“)  

e) spĺňať podmienky pre poskytnutie pomoci na športové a multifunkčné rekreačné 

infraštruktúry podľa nariadenia, 

f) uhradiť administratívny poplatok. 

 

Žiadateľ môže v rámci tejto výzvy žiadať o finančný príspevok iba na jeden projekt. 

 

10.  Neoprávnení žiadatelia 

 

Žiadateľom nemôže byť 

a) osoba, ktorá nie je oprávneným žiadateľom podľa bodu 9 tejto výzvy, 

b) právnická osoba, ktorej členom riadiacich orgánov, kontrolných orgánov alebo 

dozorných orgánov alebo štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu je 

člen odbornej komisie fondu, člen dozornej rady fondu, člen správnej rady fondu 

alebo jemu blízka osoba, 

c) osoba, ktorá nespĺňa podmienky na poskytnutie dotácie stanovené zákonom 

o rozpočtových pravidlách verejnej správy. 

 

11.  Náležitosti žiadosti 

 

Vzor žiadosti o poskytnutie príspevku bude zverejnený na webovom sídle FnPŠ do 31.1.2021. 

 

Žiadateľ je povinný v žiadosti a priložených dokumentoch uviesť pravdivé údaje.  

 

K žiadosti musia byť priložené nasledovné prílohy: 

a) popis projektu a účelu projektu, 

b) plán udržateľnosti projektu a prevádzkový model, 

c) celkový rozpočet projektu vrátane kalkulácie nákladov, 

d) harmonogram realizácie projektu, 

e) doklad preukazujúci zabezpečenie spolufinancovania podľa podmienok stanovených 

v bode 5 a 6 tejto výzvy, 

f) doklad o zriadení bankového účtu žiadateľa v banke so sídlom v Slovenskej republike 

alebo v pobočke zahraničnej banky v Slovenskej republike, na ktorý žiadateľ žiada 

poukázať príspevok na projekt, 

g) potvrdenie o zaplatení administratívneho poplatku, 

h) výpis z príslušného registra orgánu verejnej správy, v ktorom je žiadateľ zapísaný, ak 

je žiadateľom športová organizácia, nie starší ako 1 mesiac pred podaním žiadosti, 

i) projektová dokumentácia pre:  

• vydanie stavebného povolenia (nevzťahuje sa v prípade, ak sa s ohľadom na 

povahu stavebných prác stavebné povolenie podľa platných právnych predpisov 

nevyžaduje), 

• ohlásenie stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác (vzťahuje sa na projekty, 
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pre ktoré postačuje ohlásenie stavebnému úradu). 

j) doklady preukazujúce existenciu právneho vzťahu žiadateľa k pozemkom, na ktorých 

má byť športová infraštruktúra v zmysle projektu vybudovaná, umožňujúci 

žiadateľovi realizáciu projektu a prevádzkovanie športovej infraštruktúry po dobu 

najmenej 10 rokov, 

k) doklady preukazujúce existenciu právneho vzťahu žiadateľa k existujúcej športovej 

infraštruktúre vrátane pozemkov, na ktorých sa táto nachádza, ak je predmetom 

projektu modernizácia/rekonštrukcia športovej infraštruktúry, umožňujúci žiadateľovi 

realizáciu projektu a prevádzkovanie športovej infraštruktúry po dobu najmenej 10 

rokov, 

l) právoplatné stavebné povolenie na realizáciu projektu, ohlásenie stavebnému úradu 

spolu s oznámením stavebného úradu o tom, že proti ohláseným stavbám, stavebným 

úpravám a/alebo udržiavacím prácam nemá námietky, územné rozhodnutie, ak sa na 

realizáciu projektu stavebné povolenie ani ohlásenie nevyžaduje alebo čestné 

vyhlásenie žiadateľa o tom, že pre realizáciu projektu ani žiadnej jeho časti sa žiadne 

z vyššie uvedených administratívno-právnych povolení v zmysle platnej legislatívy 

nevyžaduje, 

m) doklady podľa § 8a ods. 5 a 6 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy na 

preukázanie splnenia všetkých podmienok podľa § 8a ods. 4 zákona o rozpočtových 

pravidlách verejnej správy, 

n) čestné vyhlásenie o tom, že žiadateľ je nie v ťažkostiach a spĺňa všetky podmienky pre 

poskytnutie pomoci na športové a multifunkčné rekreačné infraštruktúry podľa 

nariadenia, 

o) doklady preukazujúce ukončené verejné obstarávanie, prebiehajúce verejné 

obstarávanie (postačuje odkaz na link v portáli verejného obstarávania, kde sú všetky 

dokumenty týkajúce sa verejného obstarávania zverejnené) alebo čestné vyhlásenie 

žiadateľa o tom, že pre realizáciu projektu ani žiadnej jeho časti sa verejné 

obstarávanie v zmysle platnej legislatívy nevyžaduje, 

p) určenie typu športoviska a doba využitia športoviska počas kalendárneho roka, 

q) zoznam disciplín uznaných športov potvrdzujúcich  multifunkčnosť športoviska (či 

športovisko spĺňa kritériá pre organizovanie regulárnej súťaže v rôznych disciplínach 

v minimálne 3 uznaných športoch). Zoznam disciplín uznaných športov musí byť 

prílohou žiadosti, 

r) čestné vyhlásenie žiadateľa o dĺžke trvania jeho skúseností s prevádzkou športovej 

infraštruktúry obdobného zamerania a krátkym popisom jeho doterajšej činnosti, 

s) ak ide o športovú infraštruktúru národného významu, čestné vyhlásenie príslušného 

národného športového zväzu, že športová infraštruktúra spĺňa požiadavky 

medzinárodnej športovej organizácie, ktorá je určená na medzinárodnú súťaž alebo na 

prípravu športových reprezentantov, 

t) kópia stanov/zriaďovacej listiny/výpisu z obchodného registra (podľa typu právnickej 

osoby) žiadateľa v aktuálnom znení (bez potreby úradne osvedčenej kópie), na ktorých 

je vidieť potvrdzujúci záznam registrujúceho subjektu. 

 

Ak prílohy k žiadosti sú v inom ako štátnom jazyku Slovenskej republiky alebo v českom 

jazyku, žiadateľ je povinný predložiť aj ich úradný preklad do štátneho jazyka Slovenskej 

republiky. 
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12.  Administratívny poplatok 

 

Administratívny poplatok za spracovanie žiadosti je 0,1 % z požadovaných finančných 

prostriedkov, najmenej však v sume 20,- EUR a najviac však v sume 1.000,-EUR. 

 

Žiadateľ je povinný zaplatiť administratívny poplatok v plnej výške na účet Fondu na podporu 

športu, vedený v Štátnej pokladnici, IBAN: SK61 8180 0000 0070 0063 9236, pričom 

v poznámke uvedie názov žiadateľa, ako variabilný symbol uvedie číslo Výzvy a ako 

špecifický symbol uvedie IČO žiadateľa . 

 

Administratívny poplatok je nevratný. 

 

13.  Posudzovanie žiadosti a rozhodovanie o poskytnutí príspevku 

 

Posudzovanie predložených žiadostí: 

 

Každú žiadosť po jej doručení preskúma po formálnej stránke kancelária fondu, ktorá overí či 

žiadosť podal oprávnený žiadateľ, či je žiadosť správne vyplnená a obsahuje prílohy podľa 

tejto výzvy. Ak žiadosť nie je správne vyplnená, je neúplná alebo má iné formálne 

nedostatky, kancelária prostredníctvom elektronickej pošty vyzve žiadateľa najneskôr do 10 

pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti na doplnenie alebo na opravu žiadosti v lehote, 

ktorá nesmie byť kratšia ako desať dní odo dňa doručenia výzvy na doplnenie alebo na opravu 

žiadosti. Ak žiadateľ nedoplnil žiadosť alebo neodstránil nedostatky v stanovenej lehote, 

kancelária  vyradí žiadosť z posudzovania a túto skutočnosť bezodkladne oznámi žiadateľovi.  

Žiadosť, ktorá spĺňa všetky požadované náležitosti postúpi kancelária fondu príslušnej 

odbornej komisii  na posúdenie a hodnotenie v súlade so schválenými Zásadami, spôsobom 

a kritériami 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“ (ďalej len “Zásady”), ktoré tvoria  

prílohu tejto Výzvy a sú zverejnené na webovom sídle fondu, a to na adrese 

www.fondnapodporusportu.sk) 

 

Odborná komisia každú žiadosť posudzuje v súlade so schválenými Zásadami.  Následne 

zoradí jednotlivé žiadosti, ktoré spĺňajú podmienky poskytnutia príspevku do skupín na 

základe územného princípu výzvy zostupne podľa dosiahnutého bodového hodnotenia. 

 

Odborná komisia predkladá správnej rade žiadosti spolu s písomným a bodovým hodnotením 

žiadostí.  

 

Rozhodovanie o poskytnutí príspevku:  

 

Ak projekt žiadateľa spĺňa podmienky a kritériá určené výzvou, správna rada po odporučení 

odbornou komisiou rozhodne o poskytnutí príspevku v požadovanej výške za predpokladu, že 

v čase rozhodovania nebudú prostriedky alokované touto výzvou na poskytovanie príspevkov 

čiastočne alebo úplne vyčerpané. 

 

Pri rozhodovaní o poskytnutí príspevku sa aplikuje územný princíp – minimálne 10 % 

vyčlenených finančných prostriedkov vo výzve bude pridelených projektom športovej 

infraštruktúry v každom vyššom územnom celku (t.j. minimálne 20 % prostriedkov je 

voľných pre akúkoľvek lokáciu).  

http://www.fondnapodporusportu.sk/
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V prípade, že nie je možné dodržať územný princíp z dôvodu nižšieho počtu žiadostí 

spĺňajúcich podmienky tejto výzvy v konkrétnom vyššom územnom celku, nevyčerpaná časť 

prostriedkov  sa presúva na rozdelenie v rámci voľnej alokácie bez ohľadu na regionálnu 

príslušnosť.   

 

Proti rozhodnutiu o poskytnutí alebo neposkytnutí príspevku nie je možné podať odvolanie. 

 

14.  Spôsob  doručenia žiadosti 

 

Žiadosť sa podáva v listinnej podobe a zároveň aj elektronicky.  

 

Predloženie žiadosti iba jedným z uvedených spôsobov nie je postačujúce. Pre dodržanie 

termínu elektronického a listinného predloženia žiadosti je rozhodujúci dátum toho odoslania, 

ktoré je uskutočnené neskôr. 

 

Presné pokyny pre podanie žiadosti budú zverejnené do 31.01.2021. 

 

 

15.  Konzultácie k výzve 

 

Konzultácie k obsahu výzvy sa budú poskytovať od 15.1.2021 v pracovných dňoch : 

• e-mailom :  ziadosti.infrastruktura@fnps.sk 

 

Konzultácie nie sú právne záväzné. 

 

16.  Časový harmonogram výzvy a harmonogram vyhodnocovania žiadostí 

 

Vyhlásenie (zverejnenie) výzvy  31.12.2020 

Začiatok termínu podávania žiadostí o poskytnutie príspevku  15.02.2021 

Koniec termínu podávania žiadostí o poskytnutie príspevku 01.03.2021 

Konečný termín čerpania príspevku 31.12.2023 

 

Správna rada fondu rozhodne o poskytnutí príspevku na projekt alebo o jeho neposkytnutí do 

60 dní odo dňa uplynutia termínu na doručenie žiadostí o poskytnutie príspevku.  

Rozhodnutie správnej rady fondu bude doručené žiadateľovi. 

 

Rozhodnutie správnej rady fondu o poskytnutí príspevku na projekt alebo o jeho neposkytnutí 

bude zverejnené na webovom sídle fondu (https://www.fondnapodporusportu.sk/) 

a v Informačnom systéme športu. 

 

17.  Zánik nároku na príspevok a vrátenie príspevku 

 

Žiadateľovi o poskytnutie príspevku, ktorému rozhodnutím správnej rady fondu má byť 

poskytnutý príspevok, zanikne nárok na poskytnutie príspevku ak 

a) do 14 pracovných dní odo dňa doručenia návrhu zmluvy o príspevku na projekt podpory 

športu túto zmluvu neuzatvorí a súčasne nepredloží fondu žiadne návrhy na zmenu 

zmluvy alebo pripomienky k zmluve (nový návrh zmluvy), 

mailto:ziadosti.infrastruktura@fnps.sk
https://www.fondnapodporusportu.sk/
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b) žiadateľ návrh zmluvy o príspevku na projekt podpory športu výslovne odmietne alebo 

c) do 14 pracovných dní odo dňa doručenia uznesenia správnej rady o prijatí alebo 

zamietnutí nového návrhu zmluvy podľa písmena a) neuzatvorí zmluvu o príspevku na 

projekt podpory športu. 

 

V prípade úspory nákladov na realizáciu projektu (napr. na základe výsledku verejného 

obstarávania alebo obchodnej verejnej súťaže), t.j. ak je cena projektu nižšia ako cena 

uvedená v rámci rozpočtu projektu priloženého k žiadosti úspešného žiadateľa, príspevok sa 

pomerne zníži dodatkom k uzatvorenej zmluve tak, aby po celú dobu projektu zostal 

zachovaný pomer zdrojov financovania deklarovaný úspešným žiadateľom v rámci žiadosti 

a jej príslušných prílohách. 

 

Prijímateľ je povinný vrátiť príspevok na projekt alebo jeho časť v lehote určenej fondom, ak 

a) použil príspevok v rozpore s dohodnutým účelom, 

b) stratil spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov, 

c) použil príspevok na neoprávnené výdavky, 

d) porušil inú povinnosť uvedenú v zmluve, s ktorej porušením zmluva spája povinnosť na 

vrátenie príspevku alebo jeho časti. 

 

 

18. Zmeny výzvy a zrušenie výzvy 

 

Fond si vyhradzuje právo upraviť podmienky tejto výzvy, ako aj právo túto výzvu 

kedykoľvek zrušiť. O zmenách a o zrušení výzvy bude fond informovať zverejnením 

príslušného dodatku k tejto výzve alebo oznámenia o jej zrušení na webovom sídle fondu. 

 

 

 


