
Dôvodová správa 

 
 
I. Všeobecná časť 

 
 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zverejnilo na 
svojej internetovej stránke Výzvu na predloženie žiadostí 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 (ďalej len 
„dotácia“).  
 

II. Osobitná časť 
 
 V súlade so zverejnenou výzvou je možné finančné prostriedky poskytnúť, okrem 
iných subjektov, aj vyšším územným celkom, ktoré sú zriaďovateľmi strednej školy 
s počtom žiakov nad 150.  
 
 Po zosumarizovaní požiadaviek stredných škôl a následnej fyzickej obhliadke 
jednotlivých objektov telocviční za účelom posúdenia ich oprávnenosti Trenčiansky 
samosprávny kraj pripravuje a do termínu 15.5.2018 predloží ako oprávnený žiadateľ 
žiadosť na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky za 
šesť stredných škôl v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti (viď tabuľka):  
 
 
 
Organizácia  Druh 

požiadavky 
Maximálna 
možná výška 
FP z MŠVVaŠ 
SR v EUR 

Požadovaná 
výška FP 
v EUR  

Spoluúčasť 
TSK v EUR 
(min. 10% 
z požiadavky) 

Požiadavka 
na MŠVVaŠ 
SR v EUR   

Gymnázium, 
Ul. 1. mája 
905, Púchov  

Rekonštrukcia 
sociálnych 
zariadení pri 
telocvični 

150 000,00 39 215,15 5 883,00 33 322,15 

Stredná 
priemyselná 
škola, Ul. 
slovenských 
partizánov 
1132/52, 
Považská 
Bystrica  

Rekonštrukcia 
sociálnych 
zariadení 
a strešnej 
krytiny  

150 000,00 196 225,57  47 000,00 149 225,57 

Stredná 
priemyselná 
škola, 
Bzinská 11, 
Nové Mesto 
nad Váhom 

Rekonštrukcia 
veľkej 
telocvične 
SPŠ Nové 
Mesto nad 
Váhom 

150 000,00 203 038,40 53 040,00 149 998,40 

Stredná 
odborná 
škola, 
Bratislavská 
439/18, 
Dubnica nad 
Váhom 

Rekonštrukcia 
objektu 
telocvične 

150 000,00 138 487,24 20 773,09 117 714,15 



Stredná 
odborná 
škola, 
Športová 675, 
Stará Turá  

Rekonštrukcia 
telocvične 

150 000,00 105 418,18 15 812,73 89 605,45 

Stredná 
odborná 
škola, T. 
Vansovej 32, 
Prievidza  

Rekonštrukcia 
telocvične 
SOŠ Prievidza  

150 000,00 123 236,83 18 486,00 104 750,83 

 
SPOLU 
 
 

   
805 621,37 

 
 

 
160 994,82 

 
644 626,55 

 

 
 
*Poznámka: Spoluúčasť vo výške 10% je minimálna výška stanovená v podmienkach 
výzvy. Jedným z výberových kritérií bude práve výška spoluúčasti – pri minimálne 
stanovenej výške 10% z požadovaných finančných prostriedkov je váha tohto kritéria 
do 15%. Pri všetkých školách je výška spoluúčasti minimálne 15%, ďalšie navýšenie 
vzniká z dôvodu oprávnenosti výdavkov spojených s konkrétnym druhom 
požiadavky.  
 
 Jednou z príloh žiadosti a podmienky jej schválenia je výpis z uznesenia 
zastupiteľstva vyššieho územného celku o súhlase s výškou spoluúčasti uvedenou v 
žiadosti. 
 
 Samotná realizácia bude prebiehať v rokoch 2018, 2019 a 2020, pričom budova 
telocvične musí byť uvedená do prevádzky najneskôr do 31.12.2020. 
Spolufinancovanie rozvojového projektu predstavuje v roku 2018 čiastku najviac 61 
000 EUR, finančné zdroje na roky 2019 a 2020 budú zapracované do rozpočtu na 
tieto roky.   
 
 Vzhľadom na uvedené predkladáme Zastupiteľstvu Trenčianskeho 
samosprávneho kraja návrh na súhlas s výškou spoluúčasti Trenčianskeho 
samosprávneho kraja v celkovom objeme 160 994,82 EUR na poskytnutie dotácie 
zameranej na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej 
výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 
2018.  
 
  
 
 

 

 


