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Príloha č. 2 

k Výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe  

Podpora rozvoja športu na rok 2019 

 

 

Úrad vlády Slovenskej republiky 

 

Charakteristika programu 

 Podpora rozvoja športu na rok 2019 

 

Program Podpora rozvoja športu na rok 2019 je rozdelený na štyri nasledovné podprogramy: 

 

Podprogram č. 1 – výstavba multifunkčných ihrísk  

(V súlade s § 2 ods. 2 písm. e) zákona č. 524/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu 

vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov) 

 

Ide o podporu projektov zameraných na výstavbu multifunkčných ihrísk, a/alebo atletických dráh, 

ktoré sú svojím charakterom určené na prevádzkovanie minimálne dvoch športov. V prípade 

multifunkčných ihrísk s umelým trávnikom a mantinelmi jeden zo športov musí byť futbal. Zámerom 

je podpora výstavby multifunkčných ihrísk slúžiacich predovšetkým deťom a mládeži.  

 

Cieľom tohto podprogramu je: 

− napomôcť rozvoju športu predovšetkým v obciach a mestách, v ktorých nie je dostupné 

vyhovujúce športové ihrisko, na ktorom by sa mohli realizovať príslušné športové aktivity, 

a to podporou výstavby multifunkčných ihrísk, 

− vytvoriť lepšie, nové, viac vyhovujúce podmienky pre šport a aktívne trávenie voľného času, 

najmä v športových areáloch príslušných obcí a miest, v ktorých je nižšia dostupnosť takýchto 

športových ihrísk, 

− zvýšiť dostupnosť športového vyžitia pre širokú verejnosť a vytvoriť ďalšie predpoklady pre 

športové aktivity organizované obcami a mestami. 

 

Podporuje sa najmä: 

- výstavba multifunkčných ihrísk v obciach a mestách, resp. mestských častiach, v ktorých nie 

je dostupné multifunkčné ihrisko, pričom sa prihliada na pomer počtu obyvateľov na jedno 

multifunkčné ihrisko, 

- výstavba multifunkčných ihrísk, ktoré sú svojím charakterom určené na viac športov, 

- výstavba multifunkčných ihrísk, ktoré sú verejne dostupné a nie sú určené na komerčné účely, 

- výstavba multifunkčných ihrísk v obciach a mestách, ktoré sa nachádzajú v najmenej 

rozvinutých okresoch. 

 

Technické požiadavky kladené na multifunkčné ihrisko: 

 

Multifunkčné ihrisko s umelým trávnikom a mantinelmi: 

− minimálne rozmery multifunkčného ihriska: 33 m x 18 m prípadne iný variant s väčšími 

rozmermi; 

− výstavba podložia – v konkrétnom projekte je potrebné zohľadniť najmä: 

 miestne geologické a klimatické podmienky, 

 obvodový pás ako betónový monolit s armovaním – odporúčaná šírka obvodového 

pásu je 300 mm alebo cestné obrubníky o rozmere 1000 mm x 250 mm x 80 mm, 

 drenážny systém, 

 vrstvy kameniva po celej ploche ihriska v minimálnej hrúbke 200 mm v prípade 

použitia stabilizačnej podložky – odporúčané vrstvenie – makadam – 32/63 v hrúbke 

150 mm, 

štrkodrva – 0/22 v hrúbke 50 mm, 

 vrstvy kameniva po celej ploche ihriska v minimálnej hrúbke 300 mm 



2 

 

odporúčané vrstvenie – makadam 32/63 v hrúbke 180 mm; štrkodrva 8/16 v hrúbke 

90mm; štrkodrva 0/4 v hrúbke 30 mm, 

 rovinatosť a zhutnenie v zmysle platných noriem (STN 736133); 

− povrch ihriska  

 multifunkčný umelý trávnik certifikovaný: 

- vlákno polyetylénové, monofilamentné, 

- výška vlákna minimálne 15 – 20 mm, 

- minimálna hustota vpichov 22.000/m
2
, 

- minimálna hmotnosť trávnika 2.150 g/m
2
, 

- Dtex: min 6 600, 

- výplň – kremičitý piesok sušený – min. 18 kg/m
2
; 

alternatíva 

 umelý trávnik, ktorý je svojím charakterom určený predovšetkým na futbal: 

- vlákno polyetylénové, monofilamentné, 

- výška vlákna minimálne 40 mm, 

- minimálna hustota vpichov 8.600/m
2
, 

- minimálna hmotnosť trávnika 2.200 g/m
2
, 

- Dtex: min 8 800, 

- výplň – 1. vrstva kremičitý sušený piesok, 2. vrstva gumový čierny granulát; 

− mantinelový systém: 

 konštrukcia z materiálov s vysokou mierou odolnosti voči korózii a poveternostným 

vplyvom a nenáročných na údržbu; odporúčaný je najmä hliník, nerez alebo oceľ 

o hrúbke steny minimálne 3 mm uzavretého profilu (rúry), a to s vnútornou 

a vonkajšou povrchovou úpravou zinkovaním, resp. práškovou povrchovou úpravou 

(komaxit), 

 konštrukčný nosný materiál ako uzavretý profil o hrúbke steny profilu (potrubia) 

minimálne 3 mm, v prípade oceľového profilu povrchovo upravený po celej vonkajšej 

aj vnútornej ploche – odporúčaná úprava zinkovaním alebo prášková povrchová 

úprava (komaxit), 

 výplň mantinelov z materiálov s vysokou mierou odolnosti voči korózii a 

poveternostným vplyvom – odporúčané sú UV stabilné, mechanicky odolné, farebne 

stále materiály – ako je predovšetkým plast s príslušnými ochrannými bezpečnostnými 

prvkami (zaoblenie a krytky), 

 výška mantinelu - minimálne 0,9 m od povrchu ihriska, 

 výška sietí po krátkych stranách minimálne 3 m od povrchu ihriska; 

− minimálne podmienky na vybavenie ihriska: 

 bránky pre futbal minimálnych rozmerov 3 m x 2 m, vyhotovené z materiálu 

s vysokou mierou odolnosti voči korózii a poveternostným vplyvom – odporúčané sú 

najmä hliníkové, alternatívne aj nerezové, oceľové - povrchovo upravené (vnútorná a 

vonkajšia plocha) zinkovaním alebo práškovaním (komaxit), 

 minimálne 4 reflektory osvetlenia vrátane stĺpov, vyhotovené z materiálu s vysokou 

mierou odolnosti voči korózii a poveternostným vplyvom – odporúčané sú najmä 

hliníkové, alternatívne aj nerezové, oceľové – povrchovo upravené (vnútorná 

a vonkajšia plocha) zinkovaním alebo práškovaním (komaxit) − osadené 

v mantinelovom systéme – odporúčané sú LED alebo metalhalogénové svietidlá so 

životnosťou 50 tis. h, 230W, 4.000 Kelvinov. 

 

Multifunkčné ihrisko s atletickou dráhou: 

 bežecký ovál min. 200 m v ideálnej stope, min. 4 dráhy, 

 športový tartanový povrch, striekaný, hr. 13 mm položený na drenážnom asfalte, 

 čiarovanie, hr. čiar 50 mm, 

 obrubníky 50x200x1000 mm. 
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Podprogram č. 2 – výstavba detských ihrísk  

(V súlade s § 2 ods. 2 písm. e) zákona č. 524/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu 

vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov) 

 

V tomto podprograme ide o podporu projektov zameraných na výstavbu detských ihrísk, ktoré sú 

určené na rozvoj detskej pohybovej aktivity, najmä pre deti predškolského veku. Zámerom je 

vytvorenie nových, lepších a atraktívnejších podmienok pre aktívne využitie voľného času najmä detí 

predškolského veku, ale aj iných vekových kategórií. 

 

Cieľom tohto podprogramu je: 

− napomôcť vybudovaniu detského ihriska na území obce, príp. mesta, 

− zrekonštruovať existujúce detské ihrisko, ktoré už nie je bezpečnostne vyhovujúce k užívaniu, 

− vytvoriť podmienky pre rozvoj pohybových aktivít detí všetkých kategórií, ich zručnosti, 

predstavivosti, 

− zabezpečiť vytvorenie priestoru pre užitočné trávenie voľného času a zábavy, 

− vytvoriť priestor spoločenského kontaktu, miesto stretnutia a oddychu pre deti, ale aj ich 

rodičov. 

 

Podporuje sa najmä: 

- výstavba detských ihrísk v obciach a mestách, resp. mestských častiach, v ktorých nie je 

dostupné detské ihrisko,  pričom sa prihliada na pomer počtu detí do 14 rokov na jedno detské 

ihrisko, 

- výstavba detských ihrísk, ktoré sú svojím charakterom určené na viac pohybových aktivít, 

- výstavba detských ihrísk, ktoré sú verejne dostupné, 

- výstavba detských ihrísk v obciach a mestách, ktoré sa nachádzajú v najmenej rozvinutých 

okresoch. 

 

Technické požiadavky kladené na detské ihrisko: 

− certifikované detské prvky podľa normy STN EN 1176 Zariadenia a povrchy detských ihrísk, 

− dopadové plochy podľa normy STN EN 1177 Povrch ihriska tlmiaci náraz, Určenie kritickej 

výšky pádu – použitie pružných materiálov, 

−  vybavenie detského ihriska – zostava prvkov podľa vlastnej štúdie, bezúdržbová, vyrobená 

napríklad z plastu a galvanizovaných oceľových alebo hliníkových profilov, upravených 

práškovaním alebo eloxovaním, 

 

Podprogram č. 3 – údržba ihrísk a štadiónov a inej športovej infraštruktúry 

(V súlade s § 2 ods. 2 písm. e) zákona č. 524/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu 

vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov) 

 

Ide o podporu projektov zameraných na údržbu ihrísk, štadiónov a inej športovej infraštruktúry 

 

Podporuje sa najmä: 

− dodávka, oprava, resp. výmena športového povrchu (napr. umelý trávnik, prírodný trávnik, 

antuka na atletickej dráhe, resp. tenisovom kurte, podlaha v telocvični, posilňovni a pod.) 

vrátane podkladových vrstiev, 

− oprava budov na šport (Klasifikácia stavieb pod č. 1265) napr. telocvične, posilňovne, šatne, 

tribúny a pod. (výmena okien, dverí, oprava strechy, fasády, oprava sociálnych zariadení, 

maľovanie, oprava kúrenia apod.) 

− oprava a výmena nezahrnutá v bode a) a v bode b) osvetlenie, oplotenie, mantinely, časomiera, 

závlahové systémy apod. 

 

Cieľom tohto podprogramu je: 

− vytvoriť podmienky pre ďalšie využívanie ihrísk a športovej infraštruktúry v obci – meste, 

− zabezpečiť vytvorenie bezpečného a vyhovujúceho športového priestoru pre užitočné trávenie 

voľného času a zábavy, 
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− zatraktívniť miesto stretnutia a oddychu ako pre deti, tak aj pre ich rodičov, 

− vytvoriť lepšie, modernejšie podmienky pre športové aktivity organizované obcami a mestami. 

 

Podprogram č. 4 – nákup športovej výbavy 

(V súlade s § 2 ods. 2 písm. d) zákona č. 524/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu 

vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov) 

 

Ide o podporu projektov zameraných na nákup športovo-technického vybavenia a športovej výbavy za 

účelom zlepšenia stavu materiálno – technického vybavenia športovcov, športových kolektívov, 

športových organizácií a organizácií venujúcich sa športu. Zámerom je vytvárať predpoklad na 

športovú činnosť širokej verejnosti s dôrazom na deti a mládež, dosahovania pozitívnych športových 

výsledkov, ako aj poskytnúť väčšie možnosti na zlepšovanie športových výkonov. Nákup športovo-

technického vybavenia a športovej výbavy umožní pravidelnú pohybovú aktivitu za účelom rozvíjania 

a upevňovania návykov na šport a starostlivosť o svoje zdravie. 

 

Cieľom tohto podprogramu je: 

− zabezpečenie materiálneho športovo-technického vybavenia a športovej výbavy pre deti a 

mládež (prípravka, žiaci, dorastenci, juniori), ktorí sa venujú konkrétnym športovým aktivitám 

v rámci školskej alebo mimoškolskej činnosti. 
 

Podporuje sa výlučne: 

- nákup športovo-technického vybavenia a športovej výbavy, ktoré je nevyhnutné na realizáciu 

konkrétnej športovej aktivity. 

 

Podporuje sa najmä: 

- nákup športovej výbavy využívanej viac ako jediným športovcom v rámci individuálnych 

a kolektívnych športov (napr. lopty, rakety, lyže, bicykle a pod.), 

- nákup športovo-technického vybavenia (napr. bránky, koše, siete, stoly, časomiera a pod.), 

- nákup športovej výbavy, ktorá bude využívaná čo najväčším počtom detí a mládeže, 

- nákup športovej výbavy zameranej na viac športov. 

 


