
   
 

Výzva na predkladanie žiadostí o finančný príspevok v rámci 

Projektu podpory obnovy hokejovej infraštruktúry 
 
Účel poskytnutia finančného príspevku: 
 
Účelom podpory je najmä výstavba a technické zhodnotenie zázemia hokejových štadiónov (šatne, 
sociálne priestory, regenerácia, posilňovňa, klubovňa), investície do nevyhnutnej obnovy hokejových 
štadiónov (strecha, opláštenie, plocha, mantinely, technické zariadenia). Oprávnenými výdavkami sú 
výdavky na výstavbu a technické zhodnotenie hokejovej infraštruktúry a výdavky na obstaranie 
majetku, ktoré spĺňajú kritériá zaradenia do kapitálových výdavkov (napr. mechanické zariadenie na 
čistenie ľadovej plochy) a súvisia s podporovaným účelom.  

Oprávnený žiadateľ projektu: 
 

- riadny člen SZĽH 

- obec 

- iná právnická osoba, ktorá je vlastníkom, dlhodobým nájomcom alebo 
vypožičiavateľom hokejovej infraštruktúry 

Výška alokovaných prostriedkov: 
 

- 1 600 000 Eur (vrátane DPH) 

Výška sumy finančnej podpory na jeden projekt: 
 

- min. výška podpory 10 000 Eur 

Termín predkladania žiadostí/projektov: 
 

- 31. 12. 2017 

Termín schvaľovania žiadostí/projektov: 
 

- do 28. 2. 2018 

Povinné spolufinancovanie zo strany žiadateľa: 
 

- min. 5% z celkovej sumy. (Pokiaľ by bola výška investície vypočítaná na 52 000,- Eur, 

potom výška podpory zo štátneho rozpočtu, ktorú môže priamy realizátor žiadať, je 

max. 47 500,- Eur = 95%, a povinné spolufinancovanie je min. vo výške 2 500,- Eur = 

5%) 



   
 

 

Povinné súčasti žiadosti: 

- vyplnená žiadosť, 

- popis objektu a potrieb jeho obnovy 

- list vlastníctva (v prípade majiteľa objektu), 

- nájomná zmluva príp. iný dokument, ktorý dokladuje vzťah žiadateľa k objektu a tiež 
oprávnenosť realizácie investícií do objektu  (v prípade dlhodobého nájomcu, či 
správcu objektu), 

- časový harmonogram realizácie projektu, 

- položkový rozpočet projektu s uvedením výšky spolufinancovania, 

- podrobný nákres obnovy prostredníctvom plánovanej investície 

- formulár o posúdení štátnej pomoci 

- preukázanie splnenia všetkých podmienok podľa §8a ods. 4 zákona č. 523/2004 Z.z. 

o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov a to spôsobom podľa §8a ods. 5 a 6 citovaného zákona 

najneskôr do dňa predchádzajúceho dňu rozhodnutia o schválení podpory 

Výkonným výborom SZĽH. 

 

 Osobitý predpis o vykonávaní činnosti s nehospodárskym charakterom v objekte realizácie 

investície: 

Oprávnené aktivity stanovené touto výzvou (finančná podpora obnovy a skvalitňovania hokejovej 

infraštruktúry, ktorú využívajú pre svoje potreby hokejové kluby venujúce sa práci s mládežou) 

predstavujú nehospodársku činnosť, pretože ich predmetom je podpora amatérskeho športu. 

Vzhľadom na uvedené sa na ne neuplatňujú pravidlá pre poskytovanie štátnej/minimálnej pomoci.  

V prípade, ak bude športová infraštruktúra podporená v rámci vyššie uvedeného projektu čiastočne 

využívaná aj na hospodársku činnosť (napr. na účely profesionálneho športu alebo na prenájom, 

napr. v súvislosti s kultúrnymi alebo spoločenskými podujatiami), podiel využívania športovej 

infraštruktúry na účely hospodárskej činnosti nepresiahne 20 % celkovej ročnej kapacity 

infraštruktúry, aby zostal zachovaný nehospodársky charakter športovej infraštruktúry (do stropu 

20 % sa zahŕňa akékoľvek hospodárske využitie infraštruktúry celkom, t. j. nie pre každý druh 

hospodárskeho využitia samostatne – napr. ak je športová infraštruktúra využívaná na tréningový 

proces profesionálneho športového klubu a zároveň prenajímaná na kultúrne podujatia, v rámci 

stropu 20 % je potrebné zohľadniť obidve tieto hospodárske činnosti). Príjemca sa zaväzuje predložiť 

rozpis súčasného a predpokladaného využitia športovej infraštruktúry, s jednoznačným oddelením 

hospodárskych a nehospodárskych činností, aby bolo možné posúdiť, či je, resp. bude dodržaný limit 

20 % využitia infraštruktúry na hospodárske účely. Dodržanie tejto podmienky bude posúdené pred 



   
 

schválením žiadosti, ako aj po jej schválení prostredníctvom ročných monitorovacích správ 

predkladaných zo strany žiadateľa (vzor monitorovacej správy je v prílohe č. 1 výzvy). Príjemca sa 

zároveň zaväzuje zachovať nehospodársky charakter športovej infraštruktúry po dobu 10 rokov. 

Poskytovateľ bude dodržiavanie plnenia tejto podmienky monitorovať počas celej doby 

udržateľnosti projektu. 

 

V prípade, ak bude žiadateľ realizovať oprávnený projekt alebo jeho časť prostredníctvom tretích 

strán, zaväzuje sa zabezpečiť ich výber v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, 

aby sa predišlo možnej štátnej/minimálnej pomoci na úrovni dodávateľov. 

 

Ak žiadateľ / prijímateľ uvedené pravidlá poruší a nezachová striktne charakter projektu, ktorý svojimi 

aktivitami predstavuje nehospodársku činnosť, nesie za svoje konanie plnú právnu zodpovednosť v 

súvislosti s porušením pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci. Žiadateľ / prijímateľ zároveň berie na 

vedomie, že rovnaké právne následky nastanú aj v prípade, ak v rámci jeho projektu dôjde k 

poskytnutiu tzv. nepriamej štátnej pomoci alebo k poskytnutiu inej formy výhody, ktorá na základe 

Zmluvy o fungovaní EÚ znamená porušenie pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci. Žiadateľ / prijímateľ 

si je zároveň vedomý, že štátnou pomocou sa v tejto súvislosti rozumie každá pomoc v akejkoľvek 

forme, ktorú poskytuje na podnikanie alebo v súvislosti s ním poskytovateľ priamo alebo nepriamo z 

prostriedkov štátneho rozpočtu, zo svojho rozpočtu alebo z vlastných zdrojov podniku, pričom však 

nezáleží na právnej forme žiadateľa / prijímateľa a spôsobe jeho financovania.  

 
Profesionálnym športom sa na účely tejto výzvy, na základe článku 2 ods. 143 nariadenia Komisie (EÚ) 
č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom 
podľa článkov 107 a 108 zmluvy, považuje športovanie v zmysle zárobkovej činnosti alebo 
poskytovania služby za odmenu bez ohľadu na to, či bola uzavretá formálna pracovná zmluva medzi 
profesionálnym športovcom a príslušnou športovou organizáciou, ak odmena prevyšuje náklady na 
účasť a predstavuje značnú časť príjmu športovca. Cestovné náklady a náklady na ubytovanie spojené 
s účasťou na športovom podujatí sa nepovažujú za odmenu na účely tohto nariadenia. 
 
Slovenský zväz ľadového hokeja zároveň potvrdzuje, že všetky výhody súvisiace s poskytovaním 
podpory na oprávnené aktivity podľa tejto schémy budú postúpené žiadateľom. 

Kritériá pre posúdenie predložených žiadostí: 

- podiel hospodárskej činnosti vykonávaná v objekte realizácie investície 

- kvalita predloženého projektu 

- účelnosť použitia finančných prostriedkov 

- stav objektu realizácie investície 



   
 

- výška spolufinancovania partnera 
 

Posudzovanie predložených žiadostí: 

Dvojkrokové schvaľovanie predložených žiadostí: 
- posúdenie žiadostí hodnotiacou komisiou vymenovanou generálnym sekretárom 

Slovenského zväzu ľadového hokeja, 
- schválenie žiadostí Výkonným výborom Slovenského zväzu ľadového hokeja na 

základe odporúčaní hodnotiacej komisie. 
 

Adresa pre zasielanie žiadostí: 
 

elektronicky: 
 

- projekty@szlh.sk 

 písomne: 
 

- SZĽH Infra, s.r.o., Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava 

 Kontakt pre prípadné otázky k projektu a žiadostiam: 
 

- Mgr. Diana Kosová, tel.: 0908 064 334, mail: projekty@szlh.sk 
 
 

 

V Bratislave, dňa 13. 11. 2011 
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