
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. f)  zákona 

a § 2 ods. 5 písm. e) 

 

V Ý Z V U 

 

na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe  

„Podpora rozvoja športu“ na rok 2015 so zameraním na výstavbu multifunkčných 

ihrísk 

(ďalej len „výzva“) 

 

za účelom podpory výstavby ihrísk – multifunkčné ihriská - zameraných predovšetkým na 

deti a mládež. 

 

(1)  Gestorom programu „Podpora rozvoja športu“ na rok 2015 so zameraním na výstavbu 

multifunkčných ihrísk je splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre mládež 

a šport. 

 

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

formálnych nedostatkov upravuje „Záväzná metodika na predkladanie 

a vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe „Podpora rozvoja športu“ 

na rok 2015 so zameraním na výstavbu multifunkčných ihrísk“, ktorá tvorí prílohu č. 1 

tejto výzvy. 

 

(3) Žiadateľ predkladá len jednu žiadosť o poskytnutie dotácie na jeden projekt. 

 

(4) Program „Podpora rozvoja športu“ na rok 2015 so zameraním na výstavbu 

multifunkčných ihrísk zahŕňa : 

 

podporu projektov zameraných na výstavbu multifunkčných ihrísk, s umelým 

povrchom a príslušenstvom, ktoré sú svojím charakterom určené na 

prevádzkovanie minimálne dvoch športov, a to futbalu a volejbalu v súlade s § 2 

ods. 5 písm. e) zákona č. 524/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu 

vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. 

 

(5) Charakteristika tohto programu je uvedená v prílohe č. 2 tejto výzvy. 

 

(6) Formulár žiadosti o poskytnutie dotácie tvorí prílohu č. 1a zákona a nachádza sa na 

webovej stránke  www.vlada.gov.sk v časti „Úrad vlády SR“ - „Dotácie“. 

 

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

Slovenskej republiky z 24. januára 2011 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, ktorý tvorí 

prílohu č. 3 tejto výzvy.  

 

(8) Zloženie komisie je uvedené v prílohe č. 4 tejto výzvy.  

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


 

(9) Komisia pri rozhodovaní a navrhovaní výšky dotácie posudzuje každú žiadosť 

jednotlivo a bez identifikácie žiadateľa formou bodového hodnotenia podľa 

nasledovných kritérií: 

 

 relevantnosť zámerov a cieľov predloženého projektu; bodové hodnotenie: 0 až 5 

 kvalita a výnimočnosť zámerov predloženého projektu; bodové hodnotenie: 0 až 5 

 tradícia a kontinuita predloženého projektu; bodové hodnotenie: 0 až 5 

 športovo – spoločenský význam predloženého projektu; bodové hodnotenie: 0 až 5 

 cieľové skupiny, na ktoré sa projekt zameriava a skupiny profitujúce z predloženého 

projektu; bodové hodnotenie: 0 až 5 

 reálnosť rozpočtu predloženého projektu; bodové hodnotenie: 0 až 5. 

Najvyššie možné ohodnotenie jednej žiadosti od jedného hodnotiteľa je 30 bodov.  

Hodnotiaci formulár pre program „Podpora rozvoja športu“ na rok 2015 so zameraním 

na výstavbu multifunkčných ihrísk je prílohou  č. 5 tejto výzvy.  

 

   (10) Komisia určuje špecifikáciu výdavkových položiek a výšku podpory pri každej žiadosti  

           samostatne. 

 

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

     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 spoločnosť1, právnická osoba, ktorá  

            odvodzuje svoju právnu subjektivitu od cirkvi alebo náboženskej spoločnosti 

i) právnická osoba zriadená osobitným zákonom2; 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. 

 

(12) Objem predpokladaných disponibilných finančných prostriedkov na výzvu pre program 

„Podpora rozvoja športu“ na rok 2015 so zameraním na výstavbu multifunkčných 

ihrísk je 4 mil. eur. 

 

  (13) Najnižšia výška jednej dotácie je 30.000,- eur, najvyššia výška jednej dotácie je 

 50.000,- eur. 

 

 

                                                 
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.  

 



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

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

Ak nebude dotácia poskytnutá v požadovanej výške, spolufinancovanie   z vlastných 

zdrojov alebo iných zdrojov môže komisia znížiť úmerne k výške  poskytnutej dotácie 

v zmysle § 5 ods. 2 zákona. 

 

 (15)   Termín postupu vyhodnocovania žiadostí: 

 termín predkladania žiadostí je do 20. mája 2015, 

 termín rokovania komisie stanovuje gestor. Rokovanie komisie sa uskutočňuje 

najneskôr dva mesiace po skončení termínu na predloženie žiadostí o poskytnutie 

dotácie, 

 termín zaslania informácie gestora o odporučení / neodporučení žiadosti komisiou na 

ďalší schvaľovací proces je do 30 dní od ukončenia rokovania komisie. 

 

(16) Lehota na vypracovanie návrhu zmluvy o poskytnutí dotácie na „Podpora rozvoja             

športu“ na rok 2015 so zameraním na výstavbu multifunkčných ihrísk (ďalej len            

„zmluva“) je najneskôr do 30 dní odo dňa prijatia písomnej informácie o odporúčaní             

žiadosti o poskytnutí dotácie. 

 

   (17) Podmienkou na uzavretie zmluvy so žiadateľom je absolvovanie semináru „Zvyšovanie  

           právneho vedomia v oblasti verejného obstarávania a prevencie korupcie“. O termíne  

           a mieste konania semináru bude každý žiadateľ vopred písomne informovaný. 

 

   (18) S úspešnými žiadateľmi uzavrie Úrad vlády Slovenskej republiky zmluvu, ktorej vzor  

           je uvedený v prílohe č. 6 tejto výzvy.  

 

   (19) Poukázanie finančných prostriedkov na účet žiadateľa o dotáciu je do 15 pracovných  

           dní po nadobudnutí účinnosti zmluvy. 

 

 

V Bratislave dňa 20. marca 2015 

 

 

 

Odsúhlasil:           

 

                                                                                  Mgr. Dušan  G a l i s    

                                                                splnomocnenec vlády Slovenskej republiky 

                                                                                    pre mládež a šport 

 

 

 

Schválil: 

 

 

 

                                                                                  Ing. Igor  F e d e r i č 

                                                                 vedúci Úradu vlády Slovenskej republiky 
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Príloha č. 3  Štatút komisie pre program „Podpora rozvoja športu“ 

Príloha č. 4  Zloženie komisie 

Príloha č. 5  Hodnotiaci formulár pre program „Podpora rozvoja športu“ na rok 2015 so  
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Príloha č. 6  Návrh zmluvy 


