
 
 Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry 
 

 

 

Cieľ výzvy: 
Vybudovanie novej športovej infraštruktúry, zlepšenie technickej úrovne a kvality 
existujúcej športovej infraštruktúry, ktorými dôjde k zlepšeniu podmienok na 
realizáciu športovej činnosti športovej reprezentácie Slovenskej republiky, 
vrcholového športu, športu mládeže, športu pre všetkých a športu zdravotne 
postihnutých, a to prostredníctvom rozvoja športovej infraštruktúry. 
 

 

Oprávnené územie: 
 Celé územie Slovenskej republiky 

 

Oprávnení žiadatelia: 
 športová organizácia,  
 obec, vrátane mestských častí hlavného mesta Bratislava a mesta 

Košice,  
 vyšší územný celok. 

 

 

Účel podpory: 
Na účely tejto výzvy sa rozumie  

 výstavbou investičná činnosť smerujúca k zhotoveniu nových stavebných 
diel športovej infraštruktúry stavebnou činnosťou alebo montážnou 
činnosťou;  

 rekonštrukciou 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;  

 modernizáciou najmä investičná činnosť zameraná na rozšírenie 
vybavenosti a použiteľnosti majetku o také prvky alebo predmety, ktoré 
tento majetok neobsahoval, resp. obsahoval, ale je nevyhnutná jeho 
modernizácia, 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; 

 technickým zhodnotením 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). Za technické zhodnotenie hmotného majetku v 
súlade s § 29 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení 
neskorších predpisov sa považujú aj výdavky na dokončené nadstavby, 
prístavby a stavebné úpravy, rekonštrukcie a modernizácie neprevyšujúce 
v úhrne za zdaňovacie obdobie 1.700,- EUR, ak sa organizácia rozhodne 
takéto výdavky považovať za výdavky na technické zhodnotenie, resp. aj 
ak technické zhodnotenie v sume 1.700,- EUR a menej zvyšuje vstupnú 
cenu hmotného majetku. Technickým zhodnotením je aj technické 
zhodnotenie prenajatého majetku vyššie ako 1.700,- EUR vykonané a 
odpisované nájomcom;  

 športovou infraštruktúrou štadión, športová hala, športové ihrisko, 
telocvičňa a iné kryté alebo otvorené športové zariadenie určené na 
vykonávanie športu podľa § 3 písm. o) zákona č. 440/ 2015 Z. z. o športe 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon o športe“). 

 

 

Indikatívna alokácia výzvy: 
 Objem finančných prostriedkov pre túto výzvu: 17.600.000,- EUR 
 Minimálna hodnota oprávnených výdavkov 100.000,- EUR 
 Maximálna výška príspevku 1.100.000,- EUR  
 Spolufinancovanie projektu je vo výške 30 % 

 
 

 

Harmonogram výzvy: 
 Dátum vyhlásenia výzvy: 22. 12. 2022   
 Podávanie žiadostí od 17. 3. 2023 do 17. 4. 2023 

 

 

Iné: 
 Povinnosť zápisu do Registra partnerov verejnej správy počas celej 

udržateľnosti projektu 
 Udržateľnosť minimálne 10 rokov od kolaudačného rozhodnutia 
 Vedenie evidencie o počte športovcov, klubov, športových organizácií 

 
Podporte svoje podnikanie prostredníctvom dotácii a grantov. Let´s talk 

Adriana Havettová 
Project Manager 
 
adriana.havettova@vgd.eu 

+421 903 789 681 


