
ODPOVEDE NA NAJČASTEJŠIE OTÁZKY 

k výzve na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie Ministerstva školstva, vedy, 

výskumu a športu Slovenskej republiky na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v 

oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby 

novej telocvične na rok 2018 

 

1. V prípade výstavby je potrebné mať projektovú dokumentáciu vyhotovenú ku 

dňu podania žiadosti, situačný výkres  a sprievodnú resp. technickú správu? 

Nie 

2. Stačí len  položkový rozpočet? 

Áno 

3. V zozname povinných príloh, v bode 5, písmeno c.) sa uvádza nutnosť popisu 

nových miestností a ostatné informácie  – v tomto prípade príslušné informácie je 

potrebné uviesť v rámci technickej správy, alebo stačí, ak príslušné informácie 

budú uvedené na zvlášť dokumente, ktorý bude podpísaný štatutárnym 

zástupcom?   

Stačí uviesť v žiadosti, napr. šatňa chlapci 12,5 m
2
, cvičebná plocha 400 m

2
, 

náraďovňa 25 m
2
, a podobne. 

4. V prípade stavebných prác, na ktoré sa vzťahuje ohlásenie o drobných 

stavebných prác alebo stavebné povolenie,  je potrebné príslušné dokumenty 

odovzdať až po schválení dotácie? 

Tieto dokumenty sa nevyžadujú 

5. Kedy je potrebné začať verejné obstarávanie na predmet projektu? 

Ide o rozhodnutie žiadateľa. Odporúčame po zverejnení výsledkov MŠVVaŠ SR. 

6. Pri podávaní žiadosti o dotáciu nesmie žiadateľ  (VÚC),   čerpať finančné 

prostriedky na telocvičňu ani od iného subjektu verejnej správy – je tým myslená 

aj samotná VÚC, ktorá prispela škole na opravy a havárie? 
Nie, iným subjektom verejnej správa sa myslelo napr. iné ministerstvo (IROP a pod.) 

7. Jednou z povinných príloh je  Výpis z uznesenia zastupiteľstva obce/VÚC o súhlase 

s výškou spoluúčasti uvedenou v žiadosti.  Nakoľko je termín zasadnutia nášho 

zastupiteľstva  po termíne zaslania žiadosti, je možné dodatočné zaslanie 

uvedeného potvrdenia? 

V podmienkach výzvy je v bode 7 uvedené, že Žiadosť, Rozpočet aj prílohy treba 

zaslať najneskôr do 15. mája 2018 do 14,00 h (pričom rozhoduje dátum na pečiatke 

v podateľni ministerstva). Ďalej je uvedené, že hodnotiaca komisia nebude posudzovať 

žiadosti doručené po stanovenom termíne. Z uvedeného vyplýva, že dodatočné 

zaslanie uvedeného potvrdenia nie je možné. 

8. Je potrebné, aby aj základné školy mali minimálne 150 žiakov? 

Nie, to platí pre stredné školy. Základná škola musí mať všetky ročníky  



 

9. Je v rámci projektu oprávnený  náklad aj výmena okien na telocvični? 

Výmena okien nie je predmetom výzvy 

10. Vzťahuje sa výzva aj na exteriérové časti telocvične, jedná sa o rekonštrukciu 

bežeckej dráhy, ktorá je súčasťou štadióna školy? 

Vonkajšie priestory nie sú predmetom výzvy. 

11. Je možné čerpať finančné prostriedky na objekt, na ktorý boli poskytnuté 

prostriedky z iného fondu? 

Ako je vo výzve (bod 2) uvedené, pokiaľ nechcete čerpať finančné prostriedky na ten 

istý účel, ste oprávnený žiadateľ. Napr. ak ste dostali peniaze na rekonštrukciu strechy 

telocvične, môžete žiadať napr. na rekonštrukciu cvičebného priestoru. 

12. Sme cirkevnou školu, ktorá je v nájme.  Zriaďovateľom je arcidiecéza. Nájomnú 

zmluvu máme s obcou. Môžeme žiadať cez zriaďovateľa o rekonštrukciu 

strechy  telocvične?  

Nie ste oprávnený žiadateľ, budova objektu, na ktorý žiadate dotáciu musí byť vo 

vlastníctve zriaďovateľa. 

13. Výzva umožňuje projektom zaobstarať kapitálové výdavky na rekonštrukciu 

cvičebného priestoru vrátane náraďovne. Je možné do projektu zaradiť aj 

samotné náradie? 
Samotné náradie v náraďovni nie je predmetom výzvy. 

14. Čerpali sme z európskych fondov financie v roku 2010 na zateplenie telocvične 

a výmenu okien, môžeme podať projekt na rekonštrukciu strechy a sociálneho 

zariadenia telocvične, keďže už prešlo 5 rokov od čerpania? 
Keďže ste počas piatich rokov pred vyhlásením výzvy nečerpali žiadne financie na 

rekonštrukciu strechy a sociálneho zariadenia telocvične, ste oprávnený žiadateľ. 

15. Naša škola dostala finančné prostriedky v rámci Výzvy v roku 2016, objem bol 

minutý na rekonštrukciu sociálnych zariadení pri telocvični.  Nebola však 

zrekonštruovaná  elektroinštalácia, takisto by bola potrebná rekonštrukcia 

kúrenia. Môžeme sa o dotáciu uchádzať? 

Ak chcete využiť finančné prostriedky na iný účel, než na ktorý ste dostali financie z 

Výzvy 2016, môže Váš  zriaďovateľ  žiadosť  podať. 

16. Pod výškou dotácie pridelenej na jeden projekt sa myslí dotácia na jednu 

žiadosť, alebo v prípade viacerých škôl na každú školu? 

Výška dotácie (max 150 000 €) je určená na jeden projekt pre jednu školu. Takže 

v prípade viacerých škôl môžete pre každú školu žiadať (max) 150 000 €. 

17. Môžeme žiadať o dotáciu na rekonštrukciu telocvične aj na výmenu sklenených 

výplní nad oknami telocvične a na vymaľovanie stien a stropu? 

Môžete žiadať dotáciu len na rekonštrukcie uvedené vo Výzve v bode 1 (rekonštrukcia 

cvičebného priestoru, rekonštrukcia elektroinštalácie...). Výmena sklenenej výplne 

a vymaľovanie nie sú predmetom výzvy. 



18. O zriaďovateľoch súkromných škôl sa vo výzve neuvádza nič. Nie sme teda 

oprávnení žiadatelia? 

Vo výzve  je v bode 2 uvedené, kto patrí medzi oprávnených žiadateľov. Sú to obce, 

vyššie územné celky a štátom uznané cirkvi a náboženské spoločnosti na Slovensku, 

ktoré sú zriaďovateľmi základnej alebo strednej školy. Podľa § 6a ods. 1 zákona č. 

597/2003 Z. z. zriaďovatelia súkromných škôl môžu dostať peniaze na kapitálové 

výdavky len v rámci rozvojových projektov na obstaranie hnuteľného majetku. 

 

19. V akom štádiu je potrebné mať verejné obstarávanie v čase podania žiadosti? 

Stačí to riešiť až v prípade schválenia dotácie?  

Verejné obstarávanie táto výzva nerieši. Ide o kompetenciu žiadateľa. 

 

20. Sú stavebné povolenie a projektová dokumentácia potrebné  pri  podávaní  

žiadosti? 

Stavebné povolenie  a  projektovú dokumentáciu nie je potrebné  mať pri podaní 

žiadosti a ani ich predkladať. 

21. Plánujeme rekonštrukciu palubovky. Škola disponuje uzavretou  telocvičňou, v 

ktorej cvičebný priestor  má rozmery  40m x 28m. Bude telocvičňa s takými 

rozmermi posudzovaná ako hala alebo ako telocvičňa a či budeme oprávnení 

žiadatelia v prípade, že sa zapojíme do výzvy. 

Do výzvy sa môžete zapojiť.  Plocha cvičiacej plochy  sa posudzuje len pri výstavbe 

novej telocvične. 

22. Dávali  sme  žiadosť v minulom roku a neuspeli sme. Je potrebné podrobný 

rozpočet nevyhnutných nákladov vypracovať nanovo v origináli s pečiatkou 

a podpisom, ak by sa oproti žiadosti z roku 2017 nezmenil? 

Rozpočet sa robí samostatne za každú aktivitu, t.j. ak chcem všetky druhy 

rekonštrukcií, tak musím predložiť 5 rozpočtov. Ak sú tieto rozpočty stále aktuálne, 

môžete ich priložiť k žiadosti, no prípadné rozdiely v cene prác a tovarov budú na 

ťarchu žiadateľa. 

23. Vo výzve  sa uvádza podmienka pre prijatie dotácie - samostatné číslo bankového 

účtu.  Je podmienkou poskytnutia samostatný podúčet, ktorý bude určený čisto 

len pre finančné prostriedky v prípade úspešnosti - schválenia projektu? Musí sa 

tento účet uviesť aj niekde v žiadosti alebo ho stačí založiť až v prípade 

úspešnosti - schválenia žiadosti a poskytnutia dotácie? 

V zmysle výzvy ide o samostatný bankový  účet prijímateľa na vedenie prostriedkov 

poskytovaných zo štátneho rozpočtu vo formáte IBAN v súlade s § 6c ods. 13 písm. b) 

zákona č. 597/2003 Z. z. Samostatný bankový  účet vo formáte IBAN je potrebné 

uviesť až v prípade schválenia dotácie.  

24. Je súčasťou dotačnej zmluvy rozpočet?  

Áno, rozpočet je súčasťou dotačnej zmluvy. 

 

25. Nafukovacia telocvičňa, cvičebný priestor patrí do výzvy?  

Áno, nafukovacia telocvičňa, cvičebný priestor patrí do výzvy. 



 

26. Je možné zahrnúť do výstavby vybudovanie hľadiska a časomieru?  

Nie, nepatria do výzvy. 

 

27. K existujúcej telocvični potrebujeme dostavať sociálne zariadenie. Je možné 

požiadať na to dotáciu?  

Áno, sociálne zariadenie patrí do výzvy (WC, sprchy). 

 

28. Čo sa chápe ako cvičebný priestor?  

Je to priestor, kde sa cvičí, kde sa dajú odohrať všetky športy – volejbal, basketbal... 

 

29. Aké murárske práce patria do rekonštrukcie elektroinštalácie v telocvični?  

Patrí sem tzv. „zapucovanie“ , nátery ale len rekonštrukcie plochy elektroinštalácie 

v telocvični. 

 

30. Výmena radiátorov v telocvični je možná?  

Áno, pri rekonštrukcii kúrenia v telocvični je možné vymeniť vykurovacie telesá,  

 v prípade, ak sa zvýši teplota priestoru. 

 

31. Podnikateľský subjekt – súkromná agentúra nám bude vypracovávať Žiadosť 

o poskytnutie dotácie. Môžeme platbu agentúre zaplatiť z dotácie na telocvičňu? 

Nie, nie je to možné. V tomto prípade je to neoprávnený výdavok. Žiadateľ si musí  

pre agentúru úhradu platiť z vlastných finančných prostriedkov. 

 

32. Je posilňovňa súčasťou telocvične?  

Nie, nie je predmetom výzvy. 

 

 

 

 


