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            Návrh  
 

na schválenie predloženia žiadostí mesta Trenčín o poskytnutie dotácie na rozvoj výchovy 
a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie 

alebo výstavby novej telocvične na rok 2018  
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primátor mesta Trenčín    
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Súlad s Programom hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Trenčín   na roky 2016 – 
2022, s výhľadom do roku 2040. 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



  Dôvodová správa 
 
 
 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len 

„ministerstvo“) oznamuje, že vyčlenilo dotácie na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v 

oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej 

telocvične na rok 2018. 

 

Zlepšiť kvalitu a funkčnosť telocviční a zvýšiť počet učebných priestorov – telocviční 

určených na výchovno-vzdelávací proces v oblasti telesnej a športovej výchovy  formou  

- dostavby telocvične, 

- rekonštrukcie telocvične alebo  

- výstavby novej telocvične. 

Pod rekonštrukciou telocvične sa rozumejú podľa tejto výzvy len náklady na: 

 

- rekonštrukciu cvičebného priestoru vrátane náraďovne, 

- rekonštrukciu elektroinštalácie vrátane osvetlenia cvičebného priestoru (hracej 

plochy), 

- rekonštrukciu strechy (zmena vzhľadu strechy, zmena tepelnoizolačných vlastností), 

- rekonštrukciu ústredného kúrenia a vykurovacích telies s cieľom zvýšiť teplotu v 

miestnosti, 

- rekonštrukciu sociálneho zariadenia, zdravotechniky a inžinierskych sietí, 

Z dotácie na projekt je možné hradiť aj náklady na projektovú činnosť. 

 

Dotáciu je možné poskytnúť oprávneným žiadateľom, ktorými sú  obce, vyššie územné 

celky, štátom uznané cirkvi a náboženské spoločnosti na Slovensku, ktoré sú 

zriaďovateľmi: 

a) základnej školy so všetkými ročníkmi alebo 

b) strednej školy s počtom žiakov nad 150 

Konečný termín na predloženie žiadostí podľa zverejnených požiadaviek je 15. mája 2018 

 

 Ministerstvo poskytne žiadateľovi dotácie na kapitálové výdavky na dostavbu, 

rekonštrukciu alebo výstavbu novej telocvične podľa týchto kritérií: 

Kritérium Váha v % do 

Efektívnosť použitia dotácie z hľadiska počtu žiakov školy, efektívneho 

počtu tried a ich naplnenosti v zmysle školského zákona 
40 %  

 

Efektívnosť využitia telocvične v  čase mimo vyučovania žiakmi školy 

 

20 % 

Výška spoluúčasti (najmenej 10% z požadovanej dotácie) 15 %  

Územná pôsobnosť využitia objektu telocvične (napr. viacerými školami, 

obcami, športovými klubmi a podobne) 
15 %  

Využiteľnosť telocvične na organizovanie okresných a krajských kôl 10 %  



Kritérium Váha v % do 

súťaží žiakov v oblasti športu  

 

Podporené budú iba žiadosti, ktoré v hodnotení dosiahnu minimálne 80 % (resp. 80 b). 

Dotáciu nemožno použiť na 

a) úhradu záväzkov z predchádzajúcich rozpočtových rokov, 

b) refundáciu výdavkov uhradených v predchádzajúcich rozpočtových rokoch, 

c) dary, občerstvenie, pohonné hmoty, 

d) na splácanie úverov, pôžičiek a úrokov z prijatých úverov a pôžičiek, 

e) na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania; odmeny; poistné 

a príspevok do poisťovní;  

 
Výška dotácie určenej na zverejnenú výzvu je 9 000 000 € na kapitálové výdavky 
 

Maximálna výška dotácie poskytnutej ministerstvom pre jeden projekt je 150 000 € na 

kapitálové výdavky. Minimálna výška dotácie poskytnutej ministerstvom pre jeden projekt je 

15 000 € na kapitálové výdavky. Výberová komisia má právo výšku požadovanej dotácie 

upraviť vzhľadom na objem finančných prostriedkov vyčlenených na tento účel. 
 

Výška spoluúčasti žiadateľa na kapitálové výdavky: najmenej 10% z poskytnutej dotácie 

ministerstvom. 

 

Mesto Trenčín má záujem zrekonštruovať budovu telocvične Základnej školy Kubranská 80, 

Trenčín z dôvodu nevyhovujúceho stavu telocvične. Od roku 1981 kedy bola budova 

odovzdaná do užívania tam boli vykonané len minimálne rekonštrukčné zásahy. Týkali sa 

najnutnejšej opravy strechy a výmeny okien. Obnova šatní sa realizovala vo februári roku 

2017. 

 

Z tohto dôvodu je možnosť prostredníctvom dotácie získať financie na zatekajúcu strechu, 

výmenu palubovky a výmenu vykurovacích telies. 

 

 

                 

Návrh na uznesenie: 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Trenčíne  

 

 

schvaľuje 

 

 

spolufinancovanie projektu – Rekonštrukcia telocvične ZŠ Kubranská vo výške   

najmenej 10% z poskytnutej dotácie maximálne však do výšky 10.000 EUR 

 

 


