
 

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na modernizáciu, 

rekonštrukciu a budovanie športovej infraštruktúry 2022/1 

  

  

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 - 

2021 1 , v súlade s aktualizovaným termínom ukončenia projektu do 31.12.2022, boli 

Slovenskému olympijskému a športovému výboru na modernizáciu, rekonštrukciu a 

budovanie športovej infraštruktúry poskytnuté finančné prostriedky v objeme 3 mil. eur. Pre 

naplnenie účelu uznesenia vlády č. 285 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“).  

  

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), 

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


 

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

organizovaného športu).   

  

  

Podmienky realizácie projektu   

  

Oprávnený prijímateľ podpory (ďalej v texte aj „Priamy realizátor“)   

Priamym realizátorom môže byť:   

- národný športový zväz,   

- subjekt územnej samosprávy,   

- športový klub   

- 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, oprávnené a neoprávnené výdavky   

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. 

 

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: krytie straty, úhradu záväzkov, ktoré 

vznikli pred 1.1.2021, refundáciu výdavkov súvisiacich s projektom uhradených  pred 

1.1.2021, splácanie úverov, pôžičiek a úrokov z prijatých úverov a pôžičiek, úhradu daní a 

sankčných odvodov, úhradu pokút, obstaranie pozemkov, projektové činnosti, ktoré priamo 

nesúvisia s projektom, prevádzkové činnosti, mzdové náklady, právne služby, úhradu 

nákladov súvisiacich s užívaním priestorov, ktoré budú dočasne užívané v súvislosti s 



 

realizáciou projektu, výdavky na obchodnú (komerčnú) časť projektu, ktorá priamo nesúvisí 

so športovou infraštruktúrou a cieľmi tejto výzvy, výdavky na rekonštrukciu a výstavbu 

konferenčných, školiacich zariadení a miestností na tzv. „mind gym“ (napr. na video rozbory, 

prednášky, workshopy), výdavky na odpočinkové miestnosti, výdavky na  trvalé a dočasné 

ubytovacie zariadenia (napr. chaty, kempy, ubytovne, hotely a pod.), úhrada 

administratívneho poplatku. 

  

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.   

  

Výška podpory   

Alokácia finančných prostriedkov pre túto výzvu je 426 474,50 EUR. Realizátor si vyhradzuje 

právo výšku alokácie upraviť podľa aktuálneho zostatku prostriedkov z projektu. 

 

Z príspevku je možné uhradiť až 100% oprávnených nákladov predloženého projektu, 

Komisia pre infraštruktúru SOŠV však môže rozhodnúť aj o iba čiastočnej podpore 

predloženého projektu. 

 

Minimálna výška podpory zo štátneho rozpočtu jednotlivému priamemu realizátorovi je 

stanovená na 10 000 EUR. 

 

Spôsob financovania projektu   

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 priamym 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. 

 

Financovanie priamych realizátorov zo strany realizátora projektu bude prebiehať formou 

refundácie oprávnených výdajov, po ich uhradení priamym realizátorom a predložením 

vyúčtovania realizátorovi projektu. Refundácia prebehne v dvoch častiach, po predložení 

čiastočného vyúčtovania a po predložení záverečného vyúčtovania projektu, alebo 

jednorazovo po predložení záverečného vyúčtovania projektu. Refundované budú iba položky 

podľa schváleného projektu, ktoré boli priamym realizátorom uhradené jednotlivým 

dodávateľom. 

  

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 Komisiou pre športovú infraštruktúru 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 Komisia pre infraštruktúru SOŠV. 

Komisia bude pri hodnotení zohľadňovať najmä: kvalitu a úplnosť predložených projektov, 

schopnosť žiadateľa v stanovenom čase predložený projekt realizovať, efektivitu 

vynaložených prostriedkov, regionálny princíp, budúce využitie športovej infraštruktúry, 

počet aktívne zapojených detí a mládeže. Vybrané žiadosti budú následne predložené na 

schválenie Výkonnému výboru SOŠV. 

 

 

 



 

Podmienky poskytnutia podpory   

Vzhľadom k časovému harmonogramu projektu musia predložené žiadosti spĺňať nasledujúce 

podmienky: 

- projekt má právoplatné stavebné povolenie, resp. príslušným úradom potvrdené 

ohlásenie drobnej stavby, pokiaľ realizácia projektu takýto postup vyžaduje 

- priamy realizátor má ukončený proces výberu dodávateľa v súlade so zákonom č. 

343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov 

- priamy realizátor predloží záväzný harmonogram realizácie v súlade s podmienkami 

tejto výzvy, teda s ukončením projektu do 31.10.2022, 

- priamy realizátor predloží kladné stanovisko príslušného športového zväzu k žiadosti 

- priamy realizátor má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov podľa § 66 a § 

67 zákona o športe 

  

Žiadateľ splnenie uvedených podmienok zdokladuje príslušnou dokumentáciou. Žiadosti, 

ktoré nesplnia uvedené podmienky, nebudú Komisiou pre infraštruktúru SOŠV hodnotené a 

budú zamietnuté pre nesplnenie podmienok výzvy. 

 

Žiadosti je možné podávať výhradne elektronicky prostredníctvom elektronického formulára 

na adrese https://www.olympic.sk/vyzva-sportova-infrastruktura. 

  

Dátum vyhlásenia výzvy na predkladanie žiadostí:  31.1.2022 

Dátum ukončenia predkladania žiadostí:   28.2.2022  

Dátum ukončenia vyhodnotenia predložených žiadostí: 15.3.2022 

Termín ukončenia realizácie projektu:   31.10.2022  

  

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

 

  

https://www.olympic.sk/vyzva-sportova-infrastruktura

