
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 – 

kanálov na divokej vode. Nakoľko v rámci prvej výzvy po splnení formálnych požiadaviek  

môžu byť prijímateľmi finančného príspevku len tri kluby a teda ostanú voľné finančné 

prostriedky vo výške 15 000 eur, VV SDV sa rozhodol vyhlásiť ďalšiu výzvu, tentokrát 

zameranú na projektovú dokumentáciu na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu 

budovy lodeníc prináležiacich kanálom na kanoistiku na divokej vode. 

 

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, modernizáciu a 

rekonštrukciu športovej infraštruktúry – budov lodeníc prináležiacim kanálom na 

divokej vode a refundáciu existujúcej projektovej dokumentácie klubov, ktoré už 

s procesom výstavby, modernizácie, rekonštrukcie budov lodeníc prináležiacim 

kanálom 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 5 000 eur. 

 

 

2. Lehoty na podávanie žiadostí 

 

Žiadosť o poskytnutie príspevku budú možné kluby podať do 30. 11. 2020.  

 

 

V Bratislave dňa 12.11. 2020 

 

 

        JUDr. Matúš Štulajter, PhD. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


