
 

 

  

Informačný materiál k výzve na predkladanie žiadostí v rámci programu 

„Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ 

 

 

Kód výzvy:     2020/001 

Fond:      Fond na podporu športu 

Vyhlásenie výzvy:    31.12.2020 

Ukončenie výzvy:    1.3.2021 

Alokácia výzvy:    15 000 000 € pre celú SR 

Minimálna výška príspevku:   50 000 € 

Maximálna výška príspevku:   1 500 000 € 

Spolufinancovanie zo strany žiadateľa: 50% 

 

Oprávnení žiadatelia:   športové organizácie 

     obce 

     VÚC 

Žiadateľ musí byť zapísaný v Informačnom systéme športu. 

 

Oprávnené aktivity: 

 

a) Výstavba - investičná činnosť smerujúca k zhotoveniu nových stavebných diel športovej 

infraštruktúry stavebnou činnosťou alebo montážnou činnosťou 

 

b) Rekonštrukcia - 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) Modernizácia - 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) Technické zhodnotenie - 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). 

 

e) Športová infraštruktúra - štadión, športová hala, športové ihrisko, telocvičňa a iné 

kryté a otvorené športové zariadenie určené na vykonávanie športu. 

 

 

Zásady využitia športovej infraštruktúry: 

 

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. 

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. 

 

 

 


