
 

 

 

 

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na modernizáciu, 

rekonštrukciu a budovanie športovej infraštruktúry 

 

 

V súlade s uznesením vlády Slovenskej republiky č. 285 z 12. júna 2019 k Výstavbe, 

modernizácii a rekonštrukcii športovej infraštruktúry národného významu v rokoch 2019 - 

20211 budú v rozpočte kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 

republiky vyčlenené finančné prostriedky v objeme 3 mil. eur, ktoré budú poskytnuté 

Slovenskému olympijskému a športovému výboru na modernizáciu, rekonštrukciu 

a budovanie športovej infraštruktúry. 

 Za týmto účelom Slovenský olympijský a športový výbor ako strešná organizácia 

slovenského športové hnutia vyzýva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na 

modernizáciu, rekonštrukciu a budovanie športovej infraštruktúry. 

 
 

Projekt modernizácie, rekonštrukcie a budovania športovej infraštruktúry  

 

Cieľ a zámer projektu  

Hlavným cieľom projektu je modernizácia, rekonštrukcia a budovanie športovej 

infraštruktúry, ktorá bude poskytovať podmienky najmä pre športovanie detí, mládeže, 

športové talenty, ale aj pre športovú reprezentáciu. V mnohých športoch v súčasnosti nie je 

vybudovaná vhodná športová infraštruktúra a budovanie úzko špecializovanej infraštruktúry 

nie je pre menšie športy rentabilné a ani trvalo udržateľné. Zámerom je takýmto spôsobom 

dosiahnuť vytvorenie podmienok pre lepšiu prípravu a skvalitnenie tréningového procesu 

nielen mládeže, ale aj športovej reprezentácie, čo má viesť v dlhodobom horizonte k zlepšeniu 

výkonnostnej úrovne slovenského športu.  

 

Realizátor projektu  

Realizátorom a garantom projektu je Slovenský olympijský a športový výbor (ďalej len 

„SOŠV“), ktorý zabezpečí všetky nevyhnutné procesy, ktoré budú súvisieť s modernizáciou, 

rekonštrukciou a budovaním športovej infraštruktúry. 
 
Cieľové skupiny projektu  

- športové kluby a registrovaní športovci (realizácia tréningového procesu a súťaží),  

- športové talenty a športoví reprezentanti (realizácia tréningového procesu a súťaží),  

- deti a mládež (prístup k modernej a kvalitnej infraštruktúre môže zvýšiť záujem o šport),  

- verejnosť (prístup pre verejnosť v čase, keď športovisko nie je využité v rámci 

organizovaného športu).  

 

 

                                                 
1 Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 285 z 12. júna 2019 

https://rokovania.gov.sk/RVL/Resolution/17767/1 
 

https://rokovania.gov.sk/RVL/Resolution/17767/1


 

 

 

Podmienky realizácie projektu  

 

Oprávnený prijímateľ podpory  

Priamym realizátorom môže byť:  

- národný športový zväz,  

- subjekt územnej samosprávy,  

- športový klub alebo  

- iná právnická osoba, ktorá je vlastníkom, dlhodobým nájomcom alebo vypožičiavateľom 

športovej infraštruktúry.  

 

Priamy realizátor je povinný preukázať, že je vlastníkom, dlhodobým nájomcom alebo 

vypožičiavateľom športovej infraštruktúry alebo k nej má iný obdobný vzťah (napr. majetok 

tvoriaci športovú infraštruktúru mu bol zverený do správy) a zároveň je oprávnený realizovať 

investície do tejto športovej infraštruktúry. Za dlhodobý nájom alebo výpožičku možno 

považovať dočasné zverenie majetku do užívania, ktoré trvá minimálne 5 rokov odo dňa 

uzatvorenia zmluvy o spolupráci a financovaní modernizácie, rekonštrukcie a budovania 

športovej infraštruktúry medzi SOŠV a priamym realizátorom s výnimkou priameho 

realizátora, ktorým je SOŠV.  

 

Účel podpory  

Účelom podpory je najmä modernizácia, rekonštrukcia a výstavba športovej infraštruktúry, 

príp. investície súvisiace so zlepšením kvality športovej infraštruktúry. Oprávnenými 

výdavkami sú výdavky na modernizáciu, rekonštrukciu a výstavbu ako aj technické 

zhodnotenie športovej infraštruktúry a výdavky na obstaranie majetku, ktoré spĺňajú kritériá 

zaradenia do kapitálových výdavkov (napr. športové náradie) a súvisia s podporovaným 

účelom.  

 

Subjektom zodpovedným za plnenie podmienok použitia finančných prostriedkov zo štátneho 

rozpočtu bude v celom projekte SOŠV, ktorý bude zastrešovať zmluvné vzťahy so všetkými 

priamymi realizátormi a v pôsobnosti ktorého bude taktiež ročné vyúčtovanie použitia 

finančných prostriedkov voči ministerstvu školstva, čo výrazne zníži administratívnu 

náročnosť realizácie projektu na strane ministerstva školstva a celý proces z pohľadu 

ingerencie štátu sa týmto zjednoduší.  

 

Výška podpory  

Minimálna výška podpory zo štátneho rozpočtu jednotlivému priamemu realizátorovi 

vybranému príslušným orgánom SOŠV je stanovená na 10 000 eur. 

 

Spôsob financovania projektu  

Keďže ide o pomerne náročný investičný projekt, počíta sa s jeho rozdelením na roky 2019 - 

2021. Podmienkou realizácie modernizácie, rekonštrukcie a budovania športovej 

infraštruktúry je participácia samosprávy - miest, ktoré sú vo väčšine prípadov vlastníkom 

pozemkov a/alebo samotnej infraštruktúry. Realizátor projektu prispeje prostredníctvom 

poskytnutia finančnej podpory zo štátnych zdrojov na modernizáciu, rekonštrukciu a 



 

 

 

budovanie športovej infraštruktúry, a to pod podmienkou dodržania stanoveného modelu 

financovania jednotlivých častí projektu, ktorý je definovaný nasledovne:  

- samospráva, športový zväz alebo športový klub poskytne pozemok (v prípade budovania 

novej športovej infraštruktúry),  

- ministerstvo školstva prostredníctvom realizátora projektu poskytne finančné prostriedky na 

modernizáciu, rekonštrukciu alebo budovanie športovej infraštruktúry,  

- samospráva, športový zväz alebo športový klub finančne zabezpečí prevádzkové náklady.  

 

Za účelom eliminácie najčastejšie sa vyskytujúcich problémov pri realizácii stavebných prác 

budú z hľadiska finančného riadenia a finančných tokov prijaté nasledovné opatrenia:  

- pred začiatkom projektu musia byť kompletne vysporiadané pozemky a majetkové práva,  

- zmluva medzi realizátorom a dodávateľom bude obsahovať klauzulu, že všetky náklady 

súvisiace so stavbou sú súčasťou zmluvnej ceny a dodávateľ je povinný dodať dielo v 

požadovanej kvalite za cenu stanovenú verejným obstarávaním a zmluvou o dielo, s tým že 

dodatočné zvyšovanie rozpočtu je vylúčené,  

- platby dodávateľovi budú realizované na základe skutočného splnenia.  

 

Jednou zo základných podmienok realizácie projektu je dodržanie pravidiel verejného 

obstarávania a právnej úpravy zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zo strany priamych realizátorov 

projektu v celom procese realizácie projektu.  

 

Proces poskytnutia podpory a postupnosť jednotlivých krokov  

Po schválení predloženého materiálu na rokovaní vlády SR budú v rámci realizácie projektu 

uskutočnené nasledovné úkony:  

a) podpis zmluvy o poskytnutí príspevku zo štátneho rozpočtu vo výške 3 000 000 eur na 

„Projekt modernizácie, rekonštrukcie a budovania športovej infraštruktúry“ medzi 

ministerstvom školstva a SOŠV,  

b) schválenie priamych realizátorov, ktorým bude poskytnutá podpora vrátane schválenia 

výšky podpory pre jednotlivé subjekty príslušným orgánom SOŠV,  

c) uzatvorenie zmlúv o spolupráci medzi SOŠV a jednotlivými priamymi realizátormi s 

výnimkou, pokiaľ je priamym realizátorom SOŠV.  

 

Žiadosti predložené v rámci výzvy bude vyhodnocovať osobitná komisia SOŠV. Vybrané 

žiadosti budú následne predložené na schválenie Výkonnému výboru SOŠV.   

 

Dátum vyhlásenia výzvy na predkladanie žiadostí: 17.7.2019 

Dátum ukončenia predkladania žiadostí: 16.8.2019 

Dátum ukončenia vyhodnotenia predložených žiadostí: 16.9.2019 

Termín ukončenia realizácie projektu 31.12.2021 

 

Projekt je považovaný za národný športový projekt podľa § 75 ods. 1 písm. b) zákona o športe. 

 


