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Úrad vlády Slovenskej republiky (ďalej len „úrad vlády“) v zmysle § 8 ods. 1 písm. c) zákona 

č. 524/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) vyhlasuje podľa § 2 ods. 1 písm. c) ods. 2 písm. d) a e) 

zákona 

 

VÝZVU 

 

na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe  

Podpora rozvoja športu na rok 2019 

(ďalej len „výzva“) 

 

ktorej základným cieľom je podpora rozvoja športu, a to najmä projektov zameraných na výstavbu, 

multifunkčných ihrísk, výstavbu detských ihrísk, údržbu ihrísk a štadiónov a inej športovej 

infraštruktúry a nákupu športovej výbavy, zameraných predovšetkým na deti a mládež. 

 

(1) Gestorom programu Podpora rozvoja športu na rok 2019 je generálny riaditeľ sekcie 

ekonomiky úradu vlády (ďalej len „gestor“). 

 

(2) Postup pri predkladaní žiadostí o poskytnutie dotácie a spôsob odstraňovania formálnych 

nedostatkov upravuje Záväzná metodika na predkladanie a vyhodnocovanie žiadostí 

o poskytnutie dotácie pre program Podpora rozvoja športu na rok 2019, ktorá tvorí prílohu č. 1 

tejto výzvy. 

 

(3) Žiadateľ predkladá v rámci dotačného programu Podpora rozvoja športu na rok 2019 len jednu 

žiadosť o poskytnutie dotácie, ktorá môže pozostávať z viacerých projektov. V rámci jedného 

podprogramu môže však žiadateľ predložiť len jeden projekt podľa oprávnenosti v zmysle bodu 

12 tejto výzvy. 

 

(4) Každá žiadosť musí byť zaregistrovaná v elektronickom dotačnom systéme. 

 

(5) Dotačný program Podpora rozvoja športu na rok 2019 zahŕňa nasledovné podprogramy: 

1. výstavba multifunkčných ihrísk, 

2. výstavba detských ihrísk, 

3. údržba ihrísk a štadiónov a inej športovej infraštruktúry, 

4. nákup športovej výbavy. 

 

(6) Charakteristika programu Podpora rozvoja športu na rok 2019 je uvedená v prílohe č. 2 tejto 

výzvy. 

 

(7) Žiadateľ môže predložiť žiadosť elektronicky, prostredníctvom ústredného portálu verejnej 

správy (www.slovensko.sk), alebo písomne do podateľne úradu vlády. 

 

(8) Formulár žiadosti o poskytnutie dotácie pre podanie písomnej žiadosti o poskytnutie dotácie 

tvorí prílohu č. 1 záväznej metodiky a nachádza sa na webovej stránke: www.vlada.gov.sk 

v časti „Úrad vlády SR“ - „Dotácie“ a na webovom sídle: www.sport.vlada.gov.sk. 

 

(9) Jednotlivé žiadosti vyhodnocuje komisia podľa § 7 zákona a Vyhlášky Úradu vlády Slovenskej 

republiky č. 21/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zložení, rozhodovaní, organizácii 

práce a postupe komisie pri vyhodnocovaní žiadostí o poskytovanie dotácií a kritériá pre 

vyhodnocovanie žiadostí o poskytovanie dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky 

v znení vyhlášky č. 281/2012 Z. z. Činnosť komisie upravuje Štatút komisie pre program 

podpora rozvoja športu, ktorý tvorí prílohu č. 3 tejto výzvy.  

 

(10) Zloženie komisií je uvedené v prílohe č. 4 tejto výzvy. 

 

http://www.vlada.gov.sk/
http://www.sport.vlada.gov.sk/


2 

 

(11) Komisia pri rozhodovaní a navrhovaní výšky dotácie posudzuje každý projekt žiadosti 

jednotlivo a bez identifikácie žiadateľa formou bodového hodnotenia podľa kritérií uvedených 

v Hodnotiacom formulári pre program Podpora rozvoja športu na rok 2019, ktorý tvorí 

prílohu č. 5 tejto výzvy. 

 

(12) Komisia rozhoduje hlasovaním o odporúčaní alebo neodporúčaní podpory projektov žiadosti. 

Komisia v rámci svojej pôsobnosti určí špecifikáciu výdavkových položiek a výšku podpory 

každého projektu žiadosti odporúčanej na podporu tak, aby výška dotácie bola určená 

maximálne hospodárne, efektívne, účelne a účinne. 

 

(13) Oprávnenými žiadateľmi na predkladanie žiadostí o dotáciu na účel tejto výzvy sú: 

 

Pre podprogram č. 1 - výstavba multifunkčných ihrísk: 

a) obec, 

b) vyšší územný celok, 

c) registrovaná cirkev alebo náboženská spoločnosť
1
), právnická osoba, ktorá  odvodzuje 

svoju právnu subjektivitu od cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, 

d) právnická osoba zriadená osobitným zákonom
2
); takejto právnickej osobe nemožno 

poskytnúť dotáciu na činnosť, na ktorú má podľa osobitného zákona poskytnuté 

prostriedky z verejného rozpočtu, 

e) rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je vyšší 

územný celok alebo obec; takejto organizácii bude dotácia poskytnutá prostredníctvom 

zriaďovateľa. 

 

Pre podprogram č. 2 - výstavba detských ihrísk: 

a) obec, 

b) vyšší územný celok, 

c) registrovaná cirkev alebo náboženská spoločnosť
1
), právnická osoba, ktorá odvodzuje 

svoju právnu subjektivitu od cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, 

d) právnická osoba zriadená osobitným zákonom
2
) takejto právnickej osobe nemožno 

poskytnúť dotáciu na činnosť, na ktorú má podľa osobitného zákona poskytnuté 

prostriedky z verejného rozpočtu, 

e) rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je vyšší 

územný celok alebo obec; takejto organizácii bude dotácia poskytnutá prostredníctvom 

zriaďovateľa. 

 

Pre podprogram č. 3 - údržba ihrísk a štadiónov a inej športovej infraštruktúry: 

a) obec, 

b) vyšší územný celok, 

c) občianske združenie, 

d) nadácia, 

e) záujmové združenie právnických osôb, ktoré je právnickou osobou, 

f) nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby, 

g) neinvestičný fond so sídlom na území Slovenskej republiky, 

h) registrovaná cirkev alebo náboženská spoločnosť
1
) právnická osoba, ktorá odvodzuje 

svoju právnu subjektivitu od cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, 

i) právnická osoba zriadená osobitným zákonom
2
); takejto právnickej osobe nemožno 

poskytnúť dotáciu na činnosť, na ktorú má podľa osobitného zákona poskytnuté 

prostriedky z verejného rozpočtu, 

j) medzinárodná organizácia registrovaná na území Slovenskej republiky, 

                                                 
1 Zákon č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností v znení neskorších 

predpisov. 
2 Napríklad Zákon č. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej v znení neskorších predpisov, § 5 až 41 zákona č. 131/2002 Z. z. 

o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  
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k) rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je vyšší 

územný celok alebo obec; takejto organizácii bude dotácia poskytnutá prostredníctvom 

zriaďovateľa. 

 

Pre podprogram č. 4 - nákup športovej výbavy: 

a) obec, 

b) vyšší územný celok, 

c) občianske združenie, 

d) nadácia, 

e) záujmové združenie právnických osôb, ktoré je právnickou osobou, 

f) nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby, 

g) neinvestičný fond so sídlom na území Slovenskej republiky, 

h) registrovaná cirkev alebo náboženská spoločnosť
1
) právnická osoba, ktorá odvodzuje 

svoju právnu subjektivitu od cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, 

i) právnická osoba zriadená osobitným zákonom
2
) takejto právnickej osobe nemožno 

poskytnúť dotáciu na činnosť, na ktorú má podľa osobitného zákona poskytnuté 

prostriedky z verejného rozpočtu, 

j) medzinárodná organizácia registrovaná na území Slovenskej republiky, 

k) rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je vyšší 

územný celok alebo obec; takejto organizácii bude dotácia poskytnutá prostredníctvom 

zriaďovateľa.  

 

(14) Objem predpokladaných disponibilných finančných prostriedkov pre program Podpora 

rozvoja športu na rok 2019 je 5 000 000 EUR. 

 

(15) Výška alokovaných finančných prostriedkov pre jednotlivé podprogramy programu Podpora 

rozvoja športu na rok 2019 je uvedená v prílohe č. 6 tejto výzvy. 

 

(16) Pre jednotlivé podprogramy je zároveň určená najnižšia a najvyššia výška žiadanej a 

poskytnutej dotácie v nasledovnom rozpätí: 

1. Pre podprogram č. 1 − výstavba multifunkčných ihrísk od 35 000 EUR do 38 000 EUR; 

2. Pre podprogram č. 2 − výstavba detských ihrísk od 8 000 EUR do 12 000 EUR; 

3. Pre podprogram č. 3 − údržba ihrísk a štadiónov a inej športovej infraštruktúry od 10 000 

EUR do 20 000 EUR; 

4. Pre podprogram č. 4 − nákup športovej výbavy od 3 000 EUR do 6 000 EUR.  

 

(17) Minimálna výška spolufinancovania projektu z vlastných zdrojov alebo iných zdrojov, na 

ktorý je dotácia požadovaná, je najmenej 5 % z celkového rozpočtu projektu. 

 

(18) Termíny postupu vyhodnocovania žiadostí: 

 termín vyhlásenia výzvy je 15. január 2019, 

 termín predkladania žiadostí je do 15. marca 2019, 

 termín rokovania komisie stanovuje gestor; rokovanie komisie sa uskutočňuje najneskôr dva 

mesiace po skončení termínu na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie, 

 termín zaslania informácie o odporučení alebo neodporučení žiadosti komisiou na ďalší 

schvaľovací proces gestorom je do 30 dní od ukončenia rokovania komisie, 

 termín na úpravu štruktúrovaného rozpočtu a komentáru k štruktúrovanému rozpočtu 

žiadateľom je najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručenia informácie o odporučení 

žiadosti komisiou; ak žiadateľ nedodrží uvedenú lehotu alebo písomne nepožiada o primerané 

predĺženie určenej lehoty, úrad vlády môže žiadosť odmietnuť a vyhradzuje si právo 

neuzavrieť zmluvu so žiadateľom. 

   

(19) Návrh zmluvy o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2019 medzi 

poskytovateľom a prijímateľom dotácie je uvedený v prílohe č. 7 tejto výzvy. 
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(20) Pri poskytnutí dotácie musia byť zachované pravidlá poskytovania štátnej pomoci. 

 

(21) Poskytovateľ je povinný poukázať finančné prostriedky na účet prijímateľa do 10 pracovných 

dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy.   
 

 

 

Vypracoval dňa 15. januára 2019 

 

 

 

Ing. Norbert Part 

generálny riaditeľ sekcie ekonomiky 

Schválil dňa 15. januára 2019 

 

 

 

 

Mgr. Matúš Šutaj Eštok 

vedúci Úradu vlády Slovenskej republiky 
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