
Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na 

obstaranie projektovej dokumentácie na modernizáciu a výstavbu 

športovej infraštruktúry 

 

 

 V súlade s uznesením mimoriadneho valného zhromaždenie sekcie divokých vôd 

Slovenskej kanoistiky zo dňa 15.8. 2020 a následného zasadnutia výkonného výboru SDV SK 

zo dňa 11.9. 2020 boli z rozpočtu SDV SK vyčlenené finančné prostriedky vo výške 60 000 eur 

na obstaranie projektovej dokumentácie na modernizáciu a výstavbu športovej infraštruktúry. 

 

1. Projekt modernizácie, rekonštrukcie a budovania športovej infraštruktúry 

 

a) Cieľ a zámer projektu 

 

Hlavným cieľom projektu je modernizácia, rekonštrukcia a budovanie športovej 

infraštruktúry, ktorá bude poskytovať podmienky najmä pre športovanie detí, mládeže, 

športové talenty, ale aj pre športovú reprezentáciu. Zámerom je takýmto spôsobom dosiahnuť 

vytvorenie podmienok pre lepšiu prípravu a skvalitnenie tréningového procesu nielen 

mládeže, ale aj športovej reprezentácie, čo má viesť v dlhodobom horizonte k zlepšeniu 

výkonnostnej úrovne kanoistiky na divokej vode. 

 

b) Cieľové skupiny projektu 

- športové kluby a registrovaní športovci (realizácia tréningového procesu a súťaží), 

 

- športové talenty a športoví reprezentanti (realizácia tréningového procesu a súťaží), 

 

- deti a mládež (prístup k modernej a kvalitnej infraštruktúre môže zvýšiť záujem o kanoistiku 

na divokej vode a šport vo všeobecnosti), 

 

- verejnosť (prístup pre verejnosť v čase, keď športovisko nie je využité v rámci 

organizovaného športu). 

 

c) Oprávnený prijímateľ podpory 

Priamym realizátorom môže byť:  
- športový klub, ktorý je členom Sekcie divokých vôd Slovenskej kanoistiky a má zaplatený 

za svojich členov členský poplatok na príslušný kalendárny rok.  
 

Priamy realizátor je povinný preukázať, že je vlastníkom, dlhodobým nájomcom alebo 

vypožičiavateľom športovej infraštruktúry alebo k nej má iný obdobný vzťah (napr. majetok 

tvoriaci športovú infraštruktúru mu bol zverený do správy) a zároveň je oprávnený realizovať 

investície do tejto športovej infraštruktúry. Za dlhodobý nájom alebo výpožičku možno 

považovať dočasné zverenie majetku do užívania, ktoré trvá minimálne 5 rokov odo dňa 

uzatvorenia zmluvy medzi Slovenskou kanoistikou a priamym realizátorom o poskytnutí 

finančných prostriedkov. 

 

d) Účel podpory  
Účelom podpory je modernizácia, rekonštrukcia a následná výstavba športovej infraštruktúry, 

príp. investície súvisiace so zlepšením kvality športovej infraštruktúry. Oprávnenými 

výdavkami sú výdavky na novú projektovú dokumentáciu na výstavbu, modernizácie a 

rekonštrukciu športovej infraštruktúry – kanálov na kanoistiku na divokej vode a refundáciu 



existujúcej projektovej dokumentácie klubov, ktoré už s procesom výstavby, modernizácie, 

rekonštrukcie kanálov na kanoistiku na divokej vode už začali, resp. majú už vydané 

právoplatné stavebné povolenie.  

 

Subjektom zodpovedným za plnenie podmienok použitia finančných prostriedkov zo štátneho 

rozpočtu bude Slovenská kanoistika, ktorá bude zastrešovať zmluvné vzťahy so všetkými 

priamymi realizátormi a v pôsobnosti ktorého bude taktiež ročné vyúčtovanie použitia 

finančných prostriedkov voči ministerstvu školstva, čo výrazne zníži administratívnu 

náročnosť realizácie projektu na strane ministerstva školstva a celý proces z pohľadu 

ingerencie štátu sa týmto zjednoduší. 
 

e) Výška podpory  
Maximálna výška podpory zo štátneho rozpočtu jednotlivému priamemu realizátorovi je 
stanovená na 15 000 eur. 

 

2. Povinnosti pre priameho realizátora vyplývajúce zo zákona č. 343/2015 Z. z. o 

verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

 

Nakoľko sa bude jednať o prípad, ktorý predpokladá § 8 ods. 1 písm. c) bod. 1 - verejný 

obstarávateľ poskytne osobe, ktorá nie je verejný obstarávateľ ani obstarávateľ, viac ako 50 % 

finančných prostriedkov na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác a na poskytnutie 

služieb, je táto osoba povinná postupovať podľa § 117 ZVO, ak ide zákazku na dodanie tovaru 

okrem potravín, zákazku na poskytnutie služby alebo o zákazku na uskutočnenie stavebných 

prác, ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako finančný limit podľa písm. b) prvého až 

tretieho bodu a súčasne sa rovná alebo je vyššia ako 5 000 eur, sú priami realizátori povinní 

postupovať v zmysle ZVO. 

 

a) Predpokladaná hodnota zákazky 

 

1. Predpokladaná hodnota zákazky na účely ZVO sa určuje ako cena bez dane z pridanej 

hodnoty (bez DPH). Pravidlá výpočtu predpokladanej hodnoty zákazky ďalej upravuje § 6 

ZVO. 

2. Verejný obstarávateľ určí predpokladanú hodnotu zákazky na základe údajov a informácií o 

zákazkách na rovnaký alebo porovnateľný predmet zákazky. Ak nemá verejný obstarávateľ 

takéto údaje k dispozícii, určí predpokladanú hodnotu na základe údajov získaných 

prieskumom trhu s požadovaným plnením alebo na základe údajov získaných iným vhodným 

spôsobom (1. printscreen internetových cenníkov alebo katalógov, 2. ceny podľa zmlúv 

uzatvorených cez Elektronické trhovisko, 3. ceny podľa zmlúv verejného obstarávateľa, ktorým 

skončila platnosť na rovnaký predmet zákazky, upravený o aktuálne cenové vplyvy (napr. 

inflácia), 4. prípravné trhové konzultácie podľa § 25 ZVO, 5. určenie PHZ odborne spôsobilou 

osobou, 6. iný vhodný spôsob). 

3. Výpočet a všetky podklady k určeniu predpokladanej hodnoty zákazky sú povinnou súčasťou 

dokumentácie zákazky s nízkou hodnotou. 

4. Predpokladaná hodnota zákazky je platná v čase začatia postupu zadávania zákazky s nízkou 

hodnotou. 

 

b) Bežná dostupnosť na trhu 

 

1. Bežne dostupnými tovarmi, stavebnými prácami alebo službami na trhu sú podľa § 2 ods. 5 

písm. o) ZVO tovary, stavebné práce alebo služby, ktoré: 



a) nie sú vyrábané, dodávané, uskutočňované alebo poskytované na základe špecifických a pre 

daný prípad jedinečných požiadaviek, 

b) sú ponúkané v podobe, v ktorej sú bez väčších úprav ich vlastností alebo prvkov aj dodané, 

uskutočnené alebo poskytnuté a zároveň 

c) sú spravidla v podobe, v akej sú dodávané, uskutočňované alebo poskytované pre verejného 

obstarávateľa, dodávané, uskutočňované alebo poskytované aj pre spotrebiteľov a iné osoby na 

trhu. 

2. Bežne dostupnými tovarmi, stavebnými prácami alebo službami sú najmä tovary, stavebné 

práce alebo služby určené na uspokojenie bežných prevádzkových potrieb verejného 

obstarávateľa. 

3. Bežne dostupnými tovarmi alebo službami sú najmä tovary a služby spotrebného charakteru. 

4. Stavebné práce nie sú vo všeobecnosti segmentom bežnej dostupnosti, vykazujú v zásade 

prvky individuálneho prístupu k určeniu predmetu stavebnej práce. 

5. Vzorový dokument k prevereniu bežnej dostupnosti tovarov, stavebných prác alebo služieb 

(test bežnej dostupnosti) je uvedený v prílohe č. 1 tejto výzvy. 

 

c) Pravidlá postupu pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou 

 

1. Verejné obstarávanie zákaziek s nízkou hodnotou na dodanie tovarov, potravín, na 

uskutočnenia stavebných prác a na poskytnutie služieb vykonáva zodpovedný pracovník 

verejného obstarávateľa, v ktorého kompetencii určenej pracovnou náplňou je verejné 

obstarávanie alebo poverený hospodársky subjekt, ktorý má v predmete podnikania verejné 

obstarávanie, nemá konflikt záujmov podľa § 23 ZVO a nemá uložený zákaz účasti vo verejnom 

obstarávaní, pričom rozsah poverenia alebo konzultácií určí verejný obstarávateľ. 

2. Pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou na dodanie tovarov, potravín, uskutočnenie 

stavebných prác a poskytnutie služby verejný obstarávateľ postupuje tak, aby vynaložené 

náklady na obstaranie predmetu zákazky boli hospodárne, z uvedeného dôvodu zvolí 

zodpovedný pracovník vhodný postup pre zadávanie zákazky s nízkou hodnotou.  

3. Verejný obstarávateľ môže vyhradiť právo účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 108 ods. 

2 ZVO, čím napĺňa sociálny aspekt verejného obstarávania.  

4. Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou môže postupovať podľa § 109 

až 111 ZVO, ak ide o dodanie tovaru, alebo poskytnutie služieb bežne dostupných na trhu a to 

po vykonaní testu bežnej dostupnosti podľa čl. 2 písm. b) tejto výzvy. 

5. Ak verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou neuplatní postup podľa § 

109 až 111 ZVO (zadávanie zákazky cez elektronické trhovisko), verejný obstarávateľ nesmie 

uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý nespĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) 

ZVO alebo ak u neho existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) ZVO. Ustanovenie 

§ 11 ZVO týmto nie je dotknuté. 

6. Postup pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou, kde sa predpokladá hodnota zákazky do 30 

000,00 eur bez DPH, je nasledovný: 

a) opísať a špecifikovať predmet zákazky jednoznačne, úplne a nestranne, so zachovaním 

produktovej neutrality, bez označenia konkrétnych značiek výrobkov, tovarov, služieb, 

výrobcov, patentov, výrobcov, krajiny pôvodu a pod. 

b) urobiť test bežnej dostupnosti (príloha č. 1 výzvy), 

c) vykonať prieskum trhu spôsobom v zmysle bodu 2 písm. a) ods. 2 tejto výzvy za účelom 

určenia predpokladanej hodnoty zákazky oslovením vybraných hospodárskych subjektov, ktorí 

poskytujú rovnaké alebo obdobné plnenia podľa predmetu zákazky na predloženie 

indikatívnych cenových ponúk za účelom určenia predpokladanej hodnoty zákazky, ako 

priemer predložených indikatívnych cenových ponúk a súčasne zadať zákazku uchádzačovi, 



ktorý predložil ponuku s najnižšou cenou (verejné obstarávanie zákazky s nízkou hodnotou tzv. 

„2 v 1“), 

d) prieskum trhu vykonať zverejnením výzvy na web stránke verejného obstarávateľa a súčasne 

oslovením minimálne troch vybraných hospodárskych subjektov, ktorí poskytujú rovnaké alebo 

obdobné plnenia podľa predmetu zákazky, 

e) Vzor výzvy (tzv. „2 v1“) je v prílohe č. 2 k tejto výzve. Vzor sa upravuje podľa charakteru 

predmetu zákazky, určených podmienok a pod. 

f) výzva na predloženie indikatívnych cenových ponúk môže byť zaslaná výlučne 

hospodárskym subjektom, ktorí podľa Registra právnických osôb 

(https://rpo.statistics.sk/rpo/#search ) majú v predmete podnikania činnosti podľa predmetu 

zákazky a vo vzťahu ku ktorým neexistuje konflikt záujmov podľa § 23 ZVO, 

g) výzva na predkladanie indikatívnych ponúk môže byť zaslaná výlučne hospodárskym 

subjektom, ktorí nemajú uložený právoplatný zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, čo verejný 

obstarávateľ overí na https://www.uvo.gov.sk/register-osob-so-zakazom-490.html. 

h) po predložení indikatívnych cenových ponúk verejný obstarávateľ (zodpovedný 

zamestnanec alebo komisia na vyhodnotenie ponúk) vyhodnotia predložené indikatívne cenové 

ponuky a určia poradie. Uchádzačovi, ktorý sa umiestnil ako prvý v poradí bude zadaná zákazka 

objednávkou alebo zmluvou podľa zložitosti, náročnosti predmetu zákazky a podľa 

požiadaviek na právne  zabezpečenie splnenia predmetu zákazky alebo pokiaľ to vyžadujú 

osobitné predpisy, 

i) súčasťou dokumentácie z verejného obstarávania bude čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu 

verejného obstarávateľa a osôb podľa § 23 ZVO o neexistencii konfliktu záujmov s 

hospodárskymi subjektmi, ktorí boli oslovení na predloženie cenových ponúk. Vzory čestného 

vyhlásenia sú uvedené v prílohe č. 3 tejto výzvy. 

7. Kritériom pre vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena. V určitých prípadoch verejného 

obstarávania zákazky s nízkou hodnotou nie je vylúčené uplatnenie kvalitatívnych kritérií na 

vyhodnotenie ponúk ako pomer kvalita/cena (§ 44 ZVO).. 

8. Zodpovedný pracovník písomne oznámi výsledok vyhodnotenia úspešnému uchádzačovi a 

ostatným uchádzačom, ktorých cenové ponuky sa vyhodnocovali. 

9. S úspešným uchádzačom bude uzatvorená zmluva, ktorej návrh bol súčasťou výzvy na 

predloženie cenových ponúk, ktorá obsahuje kvalitatívne, kvantitatívne a technické podmienky 

dodania predmetu obstarávania, termín, ako aj sankcie za porušenie zmluvných podmienok 

dodávateľom predmetu zákazky a zabezpečovacie inštitúty zmluvných povinností. V 

odôvodnených prípadoch je postačujúce vystaviť objednávku na predmet zákazky. 

10 Zmena zmluvy počas jej trvania sa môže uskutočniť iba v súlade s ustanovením § 18 ZVO. 

13. Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou môže využiť elektronickú 

aukciu podľa § 54 ZVO. 

 

d) Dokumentácia a zverejňovanie 

 

1. Verejný obstarávateľ eviduje všetky doklady a dokumenty zo zadávania zákaziek v súlade 

so ZVO a uchováva ich najmenej 10 rokov po uzavretí zmluvy (určenie predpokladanej 

hodnoty zákazky, výzvy na prieskum trhu, výzvy na predkladanie ponúk, ponuky uchádzačov, 

zápisnice z vyhodnotenia, čestné vyhlásenia o neprítomnosti konfliktu záujmov, objednávky, 

faktúry, potvrdenia o dodaní tovaru, písomná a emailová komunikácia s uchádzačmi a pod.), 

ak osobitný predpis neurčuje inak. 

2. Verejný obstarávateľ je povinný zverejniť raz štvrťročne do 30 dní po uplynutí kalendárneho 

štvrťroka vo svojom profile (www.uvo.gov.sk ) súhrnnú správu o zákazkách s nízkou hodnotou 

zadaných podľa § 117 ZVO. 



3. ZVO sa nevzťahuje na zákazku, ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako 5 000 eur v 

priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na dlhšie 

obdobie ako jeden kalendárny rok (tzv. zákazky malého rozsahu). 

4. Verejný obstarávateľ je povinný zverejniť raz štvrťročne do 30 dní po uplynutí kalendárneho 

štvrťroka vo svojom profile (www.uvo.gov.sk) súhrnnú správu o zákazkách podľa § 1 ods. 14 

ZVO a podľa § 10 ods. 10 ZVO (tzv. „zákazky malého rozsahu“ do 5 000,00 eur bez DPH) . 

 

 

3. Lehoty na podávanie žiadostí 

 

Žiadosť o poskytnutie príspevku budú možné kluby podať do 30.10. 2020.  

 

 

V Bratislave dňa 28.9. 2020 

 

 

        JUDr. Matúš Štulajter, PhD. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


