
Otázky a odpovede 

k rozvojovému projektu zameranému na rozvoj výchovy  a 

vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou 

dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 

2017 
 

 

1. Chcel by sám sa vás spýtať, či si aj obec s 32 žiakmi v základnej škole a nejakými 

deťmi vo vedľajšej škôlke môže podať žiadosť na účely vašej aktuálnej výzvy ? 

Stanovisko: 

Vo výzve sa uvádza: „.... sú zriaďovateľmi základnej školy so všetkými ročníkmi alebo 

strednej školy s počtom žiakov nad 150, ....“. Z uvedeného vyplýva, že žiadosť môže podať 

obec, ak zriaďuje základnú školu so všetkými ročníkmi. Podmienka vo výzve „počet 

žiakov nad 150“ sa nevzťahuje na základné školy ale na stredné školy.  

 

2. Sú v rámci vyhlásenej výzvy  na predloženie žiadostí o poskytnutie finančných 

prostriedkov oprávnené výdavky na športové vybavenie telocvične (žinenka, lopty, 

kôň, koza, ...) 

Stanovisko: 

Nie, výzva sa nedotýka nákupu športového vybavenia telocvične. 

 

3. V roku 2016 sme ako úspešný žiadateľ čerpali na objekt telocvične  finančné 

prostriedky na osvetlenie a rekonštrukciu elektroinštalácie 42 000 € z projektu na 

rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou 

dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične a na vybavenie telocvične 

za rok 2016. V rámci nového projektu na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov 

v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo 

výstavby novej telocvične a na vybavenie telocvične za rok 2017, by sme sa chceli 

zapojiť do novej výzvy na ten istý objekt, pretože v predchádzajúcej výzve nám 

neprešla žiadosť na výmenu hracej plochy, vzduchotechniky  a rekonštrukciu 

strechy. Môžeme sa zapojiť do novej výzvy na rok 2017 ?  

Stanovisko: 

Žiadateľ, ktorému boli v roku 2016 poskytnuté finančné prostriedky napr. na 

rekonštrukcie elektroinštalácie sa môže sa zapojiť do rozvojového projektu, ale na iný 

účel, napríklad na rekonštrukciu cvičebnej plochy alebo na rekonštrukciu strechy. 

Vzduchotechnika nie je predmetom výzvy. 

 

4. Telocvičňu potrebujeme okrem iného aj zatepliť, vymeniť okná, urobiť vonkajšie 

omietky a súvisiace činnosti -  v týchto prípadoch by sme potrebovali vedieť, či ide o 

oprávnený náklad? 

Stanovisko: 

Nie, tieto aktivity nie sú predmetom výzvy.  

 



5. Chcela by som Vás poprosiť o stanovisko k zaradeniu našej stavby v rámci projektu 

Telocvične 2017. Zámerom je vznik novej posilňovne a náraďovne v rámci 

existujúceho priestoru, ktorým je stará náraďovňa a sklad. Využijeme výšku 

priestoru cca 7 m a rozdelíme ho. V dolnom priestore vznikne náraďovňa a časť 

posilňovne, schodiskom sa dostaneme do horného priestoru a to bude čistý cvičebný 

priestor. Náraďovňa bude cca 12 m2 a posilňovňa cca 54 m2 spolu. 

Stanovisko: 

V prípade, že telocvičňa nemá náraďovňu, tak je možné si podať žiadosť v rámci 

zverejnenej výzvy.  

Posilňovne nie sú predmetom výzvy, preto nie je možné podať žiadosť na tento účel.           

 

6. Sme súkromná základná a stredná škola ale pozemok a budova patrí mestu, takže 

sme v podnájme,  je možné žiadať o finančné prostriedky? 

Stanovisko:  

Výzva nie je určená pre súkromné školy, nakoľko zriaďovateľovi súkromnej školy  je 

možné poskytnúť peniaze v rámci rozvojového projektu len na hnuteľný majetok. 

Hnuteľný majetok nie je predmetom výzvy. 

 

7. V zozname príloh ku žiadosti je v bode 3 predloženie dokladu o tom, že objekt, v 

ktorom sa bude robiť rekonštrukcia, je majetkom zriaďovateľa a využíva sa na 

zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu (doložiť list vlastníctva budovy napr. 

výpis z portálu KAPOR nie starší ako tri mesiace). Naša základná cirkevná škola, 

zriaďovateľa biskupského úradu, sídli v prenajatých priestoroch VUC.  

Máme predložiť nájomnú zmluvu ? 

Stanovisko:  

Ak nemáte budovu vo vlastníctve, tak sa nemôžete zapojiť do výzvy. Ide o podmienku 

výzvy, ktorú musí splniť každý žiadateľ.  

 

8. Chcela by som sa informovať, či excel tabuľku „Rekapitulácia k rozvojovému 

projektu“ je potrebné vypisovať pre každú školu zvlášť alebo do jednej dať všetky 

školy? 

Stanovisko:  

Rekapitulácia sa robí za žiadateľa len jedna, a uvedené v nej budú všetky školy 

v pôsobnosti žiadateľa jednotlivo. 

 

9. Dobrý deň, chcela by som Vás poprosiť o pomoc pri výpočte spolufinancovania: 

- celková výška našich rozpočtovaných nákladov je 158.000,- 

- ak by sme žiadali plnú výšku dotácie, t.j. 150.000,- EUR - v akej výške bude naše 

spolufinancovanie, ktoré by malo byť vo výške 10%? Počíta sa 10% zo 150.000,- (t.j. 

požadovať môžeme dotáciu 135.000,- + spolufinancovanie 150.000,-), alebo 

požadovaná dotácia 150.000,- a k tomu ešte 15.000,- spolufinancovanie? 

Stanovisko: 

Spoluúčasť sa počíta z požadovaných finančných prostriedkov, t.j. ak niekto žiada 

z MŠVVaŠ SR 150 000 €, tak povinná spoluúčasť je najmenej 10%, t.j. najmenej 15 000 



€. Celkové náklady sú teda 165 000 €. Vo Vašom prípade je požiadavka z MŠVVaŠ SR 

143 637 €, spoluúčasť najmenej 10% predstavuje sumu 14 363,7 €, celkové náklady sú 

158 000,7 €. 

 

10. Dobrý deň,  v televízii zaznela informácia, že výzva na telocvične je zrušená. Je to 

pravda? 

Stanovisko:  

Nie, výzva nebola zrušená. 


