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Dôvodová správa
Na Mesto Piešťany sa obrátil Mestský hádzanársky klub, Mudroňova č.44, Piešťany so
svojou žiadosťou o zaujatie a vyjadrenie stanoviska k možnosti realizácie projektu
Slovenského hádzanárskeho zväzu – výstavby viacúčelovej športovej haly na území mesta
Piešťany.
Základným predpokladom pre vykonávanie kolektívnych športových aktivít je dostupnosť
kvalitnej športovej infraštruktúry.
Na území mesta pôsobí už veľa rokov i Mestský hádzanársky klub Piešťany (MHK).
Po zbúraní športovej haly na Hlbokej ul. sa počet družstiev v súťažiach znižoval. Činnosť
MHK sa opätovne naštartovala a v súčasnej dobe má klub v súťažiach tri družstvá mládeže
a družstvo dospelých. Aktuálne MHK trénuje so svojimi družstvami v hale s rozmermi
hádzanárskeho ihriska len 3 hodiny denne, všetky ostatné tréningy absolvujú v telocvičniach,
ktoré rozmerovo nevyhovujú.
Od septembra tohto roku pribudnú ďalšie tri družstvá. Je preto problém nájsť voľné
tréningové priestory, voľné tréningové hodiny pre všetky hádzanárske družstvá.
Slovenský zväz hádzanej pripravil projekt výstavby a rekonštrukcie hádzanárskych hál,
zámerom ktorého je – zabezpečiť financovanie výstavby hádzanárskych hál v rámci celej SR ,
a umožniť tak športové aktivity na všetkých úrovniach a vo všetkých kategóriách.
Realizátorom projektu bude Slovenský zväz hádzanej, partnermi mestá a športové kluby.
Náklady na jeden podprojekt výstavby alebo rekonštrukcie športovej infraštruktúry sú 1 – 4
milióny Eur v závislosti od charakteru investície (rekonštrukcia, prístavba, výstavba).
Investičný model počíta s tým, že samospráva vloží do projektu nehnuteľnosti, na ktorých
bude prebiehať výstavba, resp. športovú infraštruktúru, ktorá sa bude rekonštruovať, a ktorá
v SR je zvyčajne v majetku mesta.
Prevádzka športovej haly bude zabezpečovaná samosprávou, resp. športovým klubom.
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1.

Manažérske zhrnutie

Koncepcia štátnej politiky v oblasti športu - Slovenský šport 2020 uvádza, že fyzická
inaktivita sa stala významným rizikovým faktorom obezity a výskytu chorôb, akými sú:
kardiovaskulárne choroby vrátane zvýšeného krvného tlaku, cievnych mozgových
príhod, cukrovka, funkčné degeneratívne poruchy pohybového ústrojenstva a
osteoporóza. Fyzicky nečinní ľudia majú dvakrát vyššiu pravdepodobnosť ochorieť na
kardiovaskulárne choroby ako fyzicky aktívni ľudia. Viac než 32% populácie SR trpí
nadváhou a až 35% žien a takmer polovica mužov má zvýšenú hladinu cholesterolu v
krvi. Lekárske štúdie dokazujú, že aj mierne pohybové aktivity, ktorým sa človek venuje
denne, môžu mať dlhotrvajúci blahodarný účinok. Za predpokladu, že pohybová aktivita
je systematická, pravidelná, dostatočne intenzívna a primerane dlho trvajúca, pozitívne
ovplyvňuje zdravie človeka, čo sa prejaví v zlepšenej výkonnosti celého organizmu.
Voľno-časové pohybové a športové aktivity, najmä tie, ktoré ľudia vykonávajú
v kolektíve, prispievajú okrem k zlepšeniu zdravotného stavu populácie, aj k zlepšeniu
sociálnej inklúzie, najmä znevýhodnených sociálnych skupín, medziľudských vzťahov
a sociálnej komunikácie.
Základným predpokladom pre vykonávanie kolektívnych športových aktivít je
dostupnosť kvalitnej športovej infraštruktúry. Ako konštatuje Koncepcia štátnej politiky
v oblasti športu - Slovenský šport 2020, materiálno-technické zabezpečenie športu
v SR je v zlom stave, väčšina športových zariadení je všeobecne nemoderná,
nekvalitná, zmenšuje sa, neexistuje objektívna pasportizácia športových objektov a
objektívny systém podpory ich výstavby (urbanistické normy). Riešením je koncepčná
podpora výstavby a rekonštrukcie športovej infraštruktúry.
Tento dokument predstavuje ideový zámer pre podporu výstavby a rekonštrukcie
športovej infraštruktúry na Slovensku. Po jeho schválení bude rozpracovaná podrobná
štúdia uskutočniteľnosti, ktoré navrhne podrobný model realizácie výstavby, resp.
rekonštrukcie športovej infraštruktúry.
Príkladov a modelov je v zahraničí niekoľko, v Anglicku výstavbu športovej infraštruktúry
realizujú prostredníctvom Sport England ako špecificky zriadenej organizácie, v Nórsku
je táto podpora realizovaná ministerstvom kultúry a národného olympijského zväzu.
Skúsenosti a princípy podpory, ktoré tieto krajiny aplikujú je možné preniesť a využiť aj
v rámci Slovenskej republiky.
Cieľom projektu výstavby športovej infraštruktúry je vybudovanie viac-športovej
infraštruktúry v rámci okresov SR, ktorá bude zodpovedať moderným štandardom
a umožní aj športovanie znevýhodnených skupín obyvateľstva. Základným princípom je
v každom okrese vybudovať alebo zrekonštruovať aspoň jeden objekt športovej
infraštrukúry, a to prostredníctvom partnerstva štátu, samosprávy, športových zväzov a
športových klubov so zapojením SOV ako odborného garanta.
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Koordinátorom projektu bude MŠVVaŠ SR, vykonávateľom bude Národné športové
centrum v spolupráci so samosprávou, národným športovým zväzom alebo klubom,
realizátorom stavby budú súkromné stavebné spoločnosti a prevádzkovateľom
samospráva, národný športový zväz alebo športové kluby. Riadenie projektu bude
dozorovať riadiaci výbor projektu, vykonávať ho bude hlavný projektový manažér
projektu. Jednotlivé čiastkové podprojekty, t. z výstavbu, resp. rekonštrukciu konkrétnej
športovej infraštruktúry bude riadiť projektový manažér Národného športového centra.
Investičný model

Náklady na jeden podprojekt výstavby alebo rekonštrukcie športovej infraštruktúry sú 1
až 4 milióny EUR v závislosti od charakteru investície (rekonštrukcia, prístavba,
výstavba). Celkovo na základe predbežných informácií športových zväzov je celkový
rozpočet na úrovni 375 miliónov EUR. Pri prípadnom ušetrení finančných prostriedkov
v rámci jednotlivých podprojektov sa tieto finančné prostriedky použijú na výstavbu
alšej infraštruktúry v zmysle kritérií prioritizácie, ktoré boli definované. Finančné
prostriedky budú poskytované formou refundáce, t. z. po splnení míľnika a predložení
faktúry zo strany dodávateľa, vykoná Národné športové centrum prevod prostriedkov.
Konkrétne architektonické riešenie by malo vzísť zo súťaže na architektonickú štúdiu,
ktorá bude následne prevedená do formy projektovej dokumentácie pre územné
rozhodnutie a stavebné povolenie. V zahraničí však existujú príklady dobrej praxe
(napr. v Nórsku), ktorými by bolo vhodné sa inšpirovať najmä z hľadiska technického
riešenia a multifunkčného charakteru, ktorý umožňuje športové aktivity väčšieho
množstva športovcov, resp. športov súčasne.
Tento dokument a rovnako celý ideový zámer projektu je potrebné chápať v širšom
rozmere. Pokiaľ to bude možné vybudovaná športová infraštruktúra bude prospešná
a využiteľná veľkým množstvom alších najmä indoorových športov (napr. kontaktné
športy (judo, aikido, karata, jiu-jitsu at .) šerm, badminton, stolný tenis, futsal, nohejbal,
športová gymnastika a pod.). Rovnako sa očakáva širšie využitie športovej infraštruktúry
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z celospoločenského hľadiska, napr. kultúrne podujatia v rámci miest, výstavy a pod.

2.

Zameranie projektu

Zámerom predkladateľov je vytvoriť podmienky a zabezpečiť financovanie rekonštrukcie
a výstavby športovej infraštruktúry v rámci SR a tým umožniť športové aktivity na
všetkých úrovniach a vo všetkých vekových kategóriách.



3.

Projekt bude vytvorený za účelom zabezpečenia financovania rozvoja športovej
infraštruktúry v rámci Slovenskej republiky.
Projekt je cielený na rekonštrukciu a dobudovanie existujúcej športovej
infraštruktúry a vybudovanie novej infraštruktúry a to v nadväznosti na výsledky
prebiehajúcej pasportizácie športovej infraštruktúry, ktorú vykonáva MŠVVaŠ
SR.

Potreby, ktoré projekt adresuje

Aktivity obyvateľstva v rámci športu pre všetkých, v organizovanej či neorganizovanej
forme, predstavujú účinný nástroj prevencie v rámci zdravotného alebo sociálneho
aspektu, ktorý má aj svoj pozitívny ekonomický rozmer. Preventívne opatrenia sú vždy
menej finančne nákladné pre spoločnosť, než liečba, alebo prevýchova. Najmä v
krajinách západnej Európy centrálne ale aj regionálne a lokálne orgány identifikovali
benefity spojené s výstavbou športovej infraštruktúry a to nielen vo vyjadrení spojenom
so zlepšením fyzickej aktivity obyvateľstva, najmä však mládeže. Zároveň však
výstavba športovej infraštruktúry pozitívne vplýva aj na ekonomický rozvoj regiónov.
Základné potreby, ktoré projekt adresuje je možné zhrnúť nasledovne:
Športové aktivity patria z hľadiska napĺňania potrieb obyvateľstva medzi
najmenšie priority, hoci šport a telesná kultúra má preukázateľný
pozitívny dopad nielen na zdravotný stav obyvateľov, ale aj na alšie
socio-ekonomické aspekty, akými sú napr. zvýšená pracovná výkonnosť
športujúcej verejnosti a pod.
Financovanie športu je dlhodobo podvyživené. Prostriedky určené na
šport sa primárne orientujú na najväčšie športy ako je futbal a ľadový
hokej. Avšak infraštruktúra pre tieto športy nemôže byť využívaná inými
športmi, resp. len v obmedzenom rozsahu a za podmienky nutnej adhoc úpravy športoviska.
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Športová infraštruktúra je na Slovensku v nevyhovujúcom stave a z
majoritnej časti pochádza ešte z čias pred rokom 1989. Zároveň
športová infraštruktúra nespĺňa podmienky a parametre pre športovanie
znevýhodnených skupín obyvateľstva
Chýba inovatívny projekt zameraný na športovú infraštruktúru, ktorý by
priniesol osvedčené postupy z iných krajín.

4.

Ciele projektu

Na vyššie definované potreby nadväzujú základné ciele projektu. Hlavným cieľom
projektu je vybudovanie viac-športovej infraštruktúry v rámci okresov SR, ktorá bude
zodpovedať moderným štandardom a umožní aj športovanie znevýhodnených skupín
obyvateľstva. Základné ciele navrhovaného projektu je potom možné zhrnúť
nasledovne:
Poskytnúť kvalitnú športovú infraštruktúru s cieľom zabezpečiť rozvoj
športu a fyzickej aktivity v rámci regiónov v súlade s Koncepciou štátnej
politiky v oblasti športu a Koncepciou práce so športovo talentovanou
mládežou na roky 2015 – 2020. Základným princípom je v každom
okresnom meste podporiť rekonštrukciu alebo vybudovanie novej
športovej infraštruktúry
Zabezpečiť, aby aj menšie a rozvíjajúce sa športy získali kvalitnú
infraštruktúru pre tréningové súťažné aktivity. Existuje veľké množstvo
športov, ktoré nedisponujú vlastnými priestormi pre tréning a súťaže,
avšak vybudovanie výlučne vlastných ihrísk by bolo nerentabilné a
neudržateľné. Riešením je tak vybudovať spoločnú infraštruktúru, ktorú
budú jednotlivé kluby/zväzy zdieľať.
Zabezpečiť podmienky pre športovanie mladých a pre rozvoj
talentovanej mládeže na Slovensku
Zabezpečiť rekonštrukciu, prístavbu a výstavbu športovej infraštruktúry
s cieľom zabezpečiť jej udržateľnosť, bezpečnosť a prístupnosť, a to aj
s ohľadom na potreby znevýhodnených skupín obyvateľstva
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5.

Cieľové skupiny projektu

Cieľové skupiny predstavujú konečných užívateľov výsledku projektu, to znamená tých,
ktorí budú využívať vybudovanú, resp. zrekonštruovanú športovú infraštruktúru.
Z hľadiska výsledkov projektu je možné identifikovať 4 hlavné cieľové skupiny. Prínos
projektu pre tieto cieľové skupiny je možné definovať nasledovne.
Registrovaní športovci
Prostredníctvom realizácie projektu bude športovcom združeným v
jednotlivých športových kluboch umožnené využívať kvalitnú a modernú
športovú infraštruktúru a to ako na tréningové účely, tak aj na súťažné
zápasy.
Mládež
Mládež a rozvoj mládežníckeho športu je primárnym cieľom projektu.
Ke že v súčasnosti sú možnosti mládeže vykonávať športové aktivity
obmedzené, resp. sú realizované v rámci nevyhovujúcej športovej
infraštruktúry, rekonštrukcia a výstavba novej infraštruktúry má za cieľ
zvýšiť účasť mládeže na športových aktivitách. Prostredníctvom
sprístupnenia kvalitnej a modernej infraštruktúry na tréningy a športové
zápolenia mladých športovcov sa očakáva aj zvýšený záujem o šport.
Verejnosť
Vybudovaná športová infraštruktúra bude slúžiť nielen športovým
klubom ale aj širokej verejnosti. V rámci časov, kedy športoviská nebudú
využívané na tréningové alebo súťažne aktivity športových klubov, bude
športová infraštruktúra sprístupnená verejnosti. Zároveň moderná
infraštruktúra zatraktívni športové podujatia pre verejnosť, výsledkom
čoho sa očakáva zvýšená návštevnosť na športových podujatiach.
Znevýhodnené skupiny obyvateľstva
Vybudovaná športová infraštruktúra bude spĺňať požiadavky na
moderné zariadenie dostupné aj pre znevýhodnené skupiny
obyvateľstva, najmä zdravotne postihnutých športovcov ale aj divákov.
Vybudovaná, resp. zrekonštruovaná infraštruktúra bude poskytovať
bezbariérový prístup a bude navrhnutá tak, aby zvýšila účasť týchto
skupín obyvateľstva na športových aktivitách a športových podujatiach.
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6.

Legislatívny a metodický základ

Podpora športu a telesnej kultúry v rámci Slovenskej republiky je legislatívne upravená
zákonom č. 440/2015 Z. z. Rovnako je rozvoj športu a športovej infraštruktúry zakotvený
v programovom vyhlásení vlády a strategických dokumentoch Ministerstva školstva,
vedy, výskumu a športu SR. Základnými dokumentmi, ktoré projekt v plnej miere
podporujú sú:
Zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých
zákonov. Zákon upravuje šport, osoby v športe, právne vzťahy pri
športovej činnosti, pôsobnosť orgánov verejnej moci a orgánov verejnej
správy v oblasti športu a opatrenia proti negatívnym javom v športe.
Okrem iného definuje úlohy vlády SR, ministerstva a národných
športových zväzov pri podpore a výstavbe športovej infraštruktúry
národného významu, resp. športovej infraštruktúry všeobecne.
Programové vyhlásenie vlády SR. Vláda SR sa vo svojom
programovom vyhlásení okrem iného zaviazala podporovať a
presadzovať vytváranie podmienok na športovanie širokej verejnosti.
Jedným z nástrojov ako tento cieľ dosiahnuť vláda definovala ako
vytvorenie podmienok na výstavbu športovej infraštruktúry. Po vykonaní
pasportizácie športových zariadení vláda SR vytvorí podmienky pre ich
budovanie, prevádzkovanie a údržbu v súčinnosti s územnou
samosprávou, športovými organizáciami a súkromným sektorom.
Projekt preto priamo napĺňa programové vyhlásenie vlády SR.
Koncepcia štátnej politiky v oblasti športu – Slovenský šport 2020.
Cieľom koncepcie športu je pomenovať aktuálne problémy slovenského
športu a za aktívnej účasti všetkých zainteresovaných (športovcov,
rodičov, učiteľov, trénerov, riaditeľov a zria ovateľov škôl, športových
funkcionárov, médií) a za podpory vlády SR, hľadať východiská
a riešenia jeho alšieho napredovania.
Jedným zo základných problémov identifikovaných koncepciou je
problematický stav športovej infraštruktúry v SR. Materiálno-technické
zabezpečenie športu v SR je v zlom stave a SR v tejto oblasti
dostatočne konkurovať svetu alebo okolitým štátom. Väčšina športových
zariadení je všeobecne nemoderná, nekvalitná, zmenšuje sa.
Koncepcia preto ako opatrenia navrhla opatrenia v oblasti zabezpečenia
podpory pre výstavbu športovej infraštruktúry.
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7.

Odborní garanti projektu

Odbornými garantmi projektu zameraného na vybudovanie športovej infraštruktúry sú
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktoré v spolupráci s MF SR
zabezpečí finančné prostriedky na realizáciu projektu a bude vykonávať koordináciu
a dohľad nad realizáciou projektu, Slovenský olympijský výbor a Slovenský zväz
hádzanej, ktorí zabezpečia odborných garantov projektu, účasť klubov v rámci projektu
a reálne využívanie vybudovanej športovej infraštruktúry. Strešným partnerom za
národné športové zväzy bude Slovenský zväz hádzanej. Vykonávateľom celého
projektu bude Národné športové centrum.
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Ministerstvo
školstva vypracúva návrh koncepcie rozvoja športu najmenej na
obdobie piatich rokov, koordinuje uskutočňovanie koncepcie rozvoja
športu, zabezpečuje financovanie športu zo štátneho rozpočtu,
podporuje a koordinuje výstavbu športovej infraštruktúry, vytvára
podmienky na výber a prípravu športových reprezentantov, vytvára
podmienky na výber a prípravu talentovaných športovcov, podporuje
rozvoj športu pre všetkých a športu zdravotne postihnutých.
Ministerstvo zároveň je ústredným orgánom štátnej správy,
prostredníctvom ktorého sa zabezpečuje realizácia štátnej politiky vo
vzťahu k deťom a mládeži, predovšetkým v oblasti prípravy
koncepčných a normotvorných materiálov v tejto oblasti, metodického
riadenia činnosti centier voľného času a školských stredísk záujmovej
činnosti, medzinárodnej spolupráce v oblasti detí a mládeže a finančnej
podpory práce s deťmi a mládežou.
Slovenský olympijský výbor. Slovenský olympijský výbor (SOV)
vznikol na ustanovujúcom zasadnutí 19. decembra 1992. SOV je
občianske združenie, ktoré riadi olympijské hnutie v Slovenskej
republike a má postavenie a oprávnenie národného olympijského
výboru podľa Olympijskej charty a v súlade s ňou. Poslanie SOV je
všestranne prispievať k rozvoju športu v SR, šíriť a popularizovať
základné princípy a hodnoty olympizmu, rozvíjať olympijské dedičstvo,
a tak prostredníctvom športu prispievať k harmonickému rozvoju
človeka, k vzájomnému porozumeniu a priateľstvu medzi národmi a k
prehlbovaniu mierového spolužitia. SOV má v súčasnosti 68 členov –
právnických osôb a 12 členov – fyzických osôb.
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Národné športové centrum. Národné športové centrum (NŠC) je
priamo riadenou organizáciou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a
športu SR (MŠVVaŠ SR) pôsobiacou vo verejnom záujme v oblasti
podpory elitných športovcov Slovenskej republiky a v oblasti
vzdelávania športových odborníkov a športovcov. Ide o rozpočtovú
priamo riadenú organizáciu v zria ovacej pôsobnosti MŠVVaŠ SR a
právnou subjektivitou.

8.

Skúsenosti zo zahraničia

8.1

Case study Anglicko - Sport England

Krajinou v ktorej dlhoročne prebieha štátna podpora rozvoja športovej infraštruktúry je
Anglicko. Od roku 1996 realizáciu tejto podpory vykonáva verejný organ, ktorým je Sport
England zriadený Ministerstvom pre kultúru, médiá a šport. Hlavnou úlohou Sport
England je vytvorenie podmienok pre rozvoj športu a to prostredníctvom spolupráce s
národnými športovými zväzmi, zvýšiť počet športujúcich ľudí, napomôcť talentovaným
športovcom dosiahnuť vynikajúce športové výkony. Finančné zdroje, ktorými podporuje
rozvoj športu a športovej infraštruktúry pochádzajú z dvoch hlavných zdrojov a to z
národnej lotérie a zo štátneho rozpočtu.
Sport England podporuje rozvoj športovej infraštruktúry najmä prostredníctvom tzv.
Strategic Facilities Funds, ktorý financuje významné investície do športovej
infraštruktúry vo výške do 2 miliónov libier na jeden projekt.
Základnými podmienkami pre poskytnutie podpory sú:










Projekt predstavuje veľkú investíciu, ktorá je založená na zhodnotení potrieb pre
športovú infraštruktúru danej lokality a ktorá prinesie významný nárast v počte
športujúcich ľudí;
Projekt musí preukázať podporu minimálne 2 národných športových zväzov;
Projekt je zameraný na športovú infraštruktúru, ktorá umožní vykonávanie
viacerých druhov športov;
Projekt je zameraný na športovú infraštruktúru, ktorá umožní pravidelné a
udržateľné využívanie tejto infraštruktúry zo strany verejnosti;
Projekt je zameraný na zlepšenie, modernizáciu existujúcej infraštruktúry alebo
vybudovanie novej športovej infraštruktúry;
Projekt má definovaný udržateľný biznis plán;
Projekt je zameraný na vytvorenie modernej športovej infraštruktúry, ktorá bude
reflektovať potreby miestnej komunity;
Projekt má definovaný efektívny prevádzkový model.
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8.2

Case study Nórsko - Kulturdepartementet

Podobne ako v Anglicku aj v Nórsku je podpora športovej infraštruktúry jednou z priorít
financovania športu. Hlavným zdrojom finančných prostriedkov je národná lotéria “Norsk
Tipping” a štátny rozpočet, z ktorých je financovaná výstavba športovej infraštruktúry.
Do rozvoja športu smeruje až 64% zisku Norsk Tipping. Nórsko zároveň poskytuje
daňové úľavy pre investorov do športovej infraštruktúry. Za prideľovanie finančných
prostriedkov na výstavbu športovej infraštruktúry je zodpovedné nórske ministerstvo
kultúry, ktorého hlavným partnerom je Nórsky olympijský výbor a Konfederácia
športových zväzov. Ministerstvo každoročne zverejňuje pravidlá pre získanie dotácie,
ako aj výšku dotácie. V rámci podpory športovej infraštruktúry sú podporované tri typy
projektov:




Projekty vybavenia športovísk;
Projekty lokálnej športovej infraštruktúry;
Projekty národnej športovej infraštruktúry.

Hlavnými princípmi podpory športovej infraštruktúry v rámci Nórska sú:












Znižovanie regionálnych rozdielov z hľadiska športovej infraštruktúry a prístupu
k nej;
Podpora vybudovania národnej športovej infraštruktúry zahŕňa všetky hlavné
športy;
Kapacita už existujúcich športovísk musí byť rozšírená, aby umožnila zvýšenie
počtu športov, ktoré je možné vykonávať v rámci športoviska;
Regionálne orgány musia byť zapojené do realizácie projektov, tak aby
športoviská boli umiestnené v čo najlepšej lokalite z hľadiska ich dostupnosti;
Využívanie verejnej športovej infraštruktúry musí byť pre športové aktivity detí a
mládeže bezodplatné;
Projekty musia byť realizované v partnerstve športových zväzov a lokálnej
samosprávy;
Prevádzka a rozvoj národnej športovej infraštruktúry a finančne náročnej lokálnej
športovej infraštruktúry je hradená zo štátneho rozpočtu;
Podpora musí byť orientovaná aj na rozvoj regionálnych centier elitnej mládeže;
Národné športové zväzy spolupracujú s miestnou a regionálnou samosprávou,
aby pri výstavbe nových škôl vznikali viacúčelové športové haly a športoviská pre
outdoorové športy;
Budovanie športovej infraštruktúry musí byť udržateľné z hľadiska vplyvu na
životné prostredie a z hľadiska energetickej náročnosti.

Vyššie uvedené princípy a podmienky, ako aj skúsenosti z Anglicka a Nórska boli
zohľadnené pri príprave tohto projektu výstavby športovej infraštruktúry. Podmienky
a princípy definované vyššie sa odzrkadlili na zložení partnerov a spolupráci s miestnou
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samosprávou, vykonaní pasportizácie športovísk, nastavení modelu financovania, ako
aj modelu realizácie projektu.

9.

Zvažované alternatívy

Skúsenosti zo zahraničia preukazujú, že existuje viacero modelov výstavby, vlastníctva
a prevádzky športovej infraštruktúry. Je možné nájsť športovú infraštruktúru kompletne
vybudovanú, vlastnenú a prevádzkovanú privátnym sektorom alebo národným
športovým zväzom, či športovými klubmi, resp. aj športovú infraštruktúru vybudovanú
ale aj prevádzkovanú štátom, alebo napr. aj regionálnymi a lokálnymi samosprávami.
Dôležité je však podotknúť, že v každej krajine závisí model budovania športovej
infraštruktúry od 2 základných faktorov:
1)
Politické priority štátu;
2)
Ekonomické možnosti privátneho sektora, športových klubov, národných
športových zväzov a samospráv.
Zatiaľ čo podpora a rozvoj športu a telesnej kultúry patrí medzi vládne priority v každej
krajine EÚ, je možné nájsť odlišnosti v miere podpory výstavby športovej infraštruktúry.
V tomto smere SR zaostávala, ke že rozvoj športovej infraštruktúry nepatril medzi
základné priority v oblasti športu.
Z ekonomického hľadiska sú možnosti samospráv, zväzov a športových klubov budovať
športovú infraštruktúru na Slovensku výrazne obmedzené. Hoci privátny sektor je
schopný generovať väčšie finančné zdroje, podpora športu sa až na pár výnimiek
obmedzuje na sponzorstvo, nie však na výstavbu športovej infraštruktúry. Ak aj existujú
príklady výstavby športovej infraštruktúry zo strany privátneho sektora, ide o športové
kluby, ktoré následne takúto infraštruktúru prevádzkujú. Preto za najvhodnejší model
realizácie športovej infraštruktúry považujeme kombináciu verejného alebo verejnosúkromného partnerstva, kde samospráva poskytne pozemky pre vybudovanie
športovej infraštruktúry, štát pre ktorý sa rozvoj športovej infraštruktúry stal jednou z
prioritných oblastí poskytne finančné prostriedky na vybudovanie (resp. rekonštrukciu)
športovej infraštruktúry a samospráva, národný športový zväz alebo športové kluby
zabezpečia prevádzku. Sumárne zhodnotenie alternatív poskytuje nasledujúci prehľad.
Alternatíva 1

Alternatíva 2

Alternatíva 3

Alternatíva Výlučne
privátne Výlučne financovanie Verejno-súkromné
financovanie
zo štátneho rozpočtu
partnerstvo
alebo
partnerstvo štátu a
samosprávy
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Popis

Infraštruktúra
kompletne
vybudovaná,
vlastnená
a prevádzkovaná
privátnou
spoločnosťou alebo
športovým
klubom/zväzom

Infraštruktúra
kompletne
vybudovaná,
vlastnená
a prevádzkovaná
štátom, alebo ním
poverenou/zriadenou
organizáciou

Infraštruktúra
vybudovaná
z verejných zdrojov
a prevádzkovaná
samosprávou,
národným športovým
zväzom
alebo
športovým klubom

Výhody

Minimálna záťaž na Garancia využívania
štátny rozpočet
športovej infraštruktúry
na definovaný účel
s dôrazom
na
športovanie mladých

Minimalizácia
dopadov na štátny
rozpočet
Garancia využívania
infraštruktúry
na
športové účely zo
strany
športových
klubov

Nevýhody

Hoci
dopyt
po
kvalitných
športoviskách
je
evidentný, ponuka zo
strany
privátneho
sektora vzhľadom na
investičnú náročnosť
výstavby tento dopyt
nie je schopná pokryť.

Kompletná výstavba
športovej
infraštruktúry, vrátane
vysporiadania
pozemkov a vrátane
následnej prevádzky je
finančne náročná.

Táto alternatíva je
najvhodnejšia
z
hľadiska dopadu na
štátny
rozpočet,
zapojenia
samosprávy
a
športových klubov.
Dôležitým aspektom
bude zabezpečenie
kvalitnej koordinácie
všetkých
participujúcich
subjektov.

Záver

Privátny
sektor
neposkytuje garanciu
využívania
infraštruktúry
zo
strany
športových
klubov a mládeže,
resp. môže športovú
infraštruktúru využívať
na iný účel

Štát
nedisponuje
skúsenosťami
s
prevádzkou
takejto
infraštruktúry a ani
nemá
vytvorené
kapacity. Zároveň ak
by aj bola vytvorená
servisná organizácia
duplikovala by činnosť
samosprávy, zväzov a
športových klubov.

Nie

Nie
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Zhodnotenie alternatív z pohľadu štátu ako garanta projektu

10.

Pasportizácia a prioritizácia

Cieľom projektu je čo najefektívnejšie využiť finančné zdroje na výstavbu športovej
infraštruktúry. Tento dokument indikuje potrebnú sumu na komplexné zabezpečenie
projektu, avšak cena výstavby/rekonštrukcie jednotlivých objektov športovej
infraštruktúry bude výsledkom verejného obstarávania. Ke že nie je možné podporiť
rekonštrukciu alebo výstavbu športovej infraštruktúry v každom meste, resp. obci je
nevyhnutné navrhnúť kritériá na základe, ktorých budú finančné prostriedky pridelené
pre jednotlivé projekty.
Základné kritériá
A/ V každom okrese aspoň 1 objekt športovej infraštruktúry
Prvým kritériom je pravidlo, aby v každom okrese bol vybudovaný alebo
rekonštruovaný aspoň 1 objekt športovej infraštruktúry.
A1/ Počet obyvateľov nad 5000
Aby bol zasiahnutý čo najväčší počet obyvateľov, musia byť finančné
zdroje koncentrované do sídla s počtom obyvateľov minimálne 5000
obyvateľov.
A2/ Pasportizácia
Základným kritériom pre pridelenie finančných prostriedkov bude
výsledok pasportizácie, ktorá je vykonávaná ministerstvom a ktorá
presne definuje potreby jednotlivých lokalít. Na základe výsledkov
pasportizácie sa určí najvhodnejšie miesto/riešenie s ohľadom na
najvhodnejšiu geografickú polohu, ako aj s ohľadom na efektívnosť
vyjadrenú zhodnotením hodnoty za peniaze.
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Doplnkové kritériá pre prioritizáciu
V prípade ak dostupnými finančnými zdrojmi nebude možné pokryť dopyt, ktorý vzíde z
výsledkov pasportizácie, resp. úsporami v aka verejnému obstarávaniu bude možné
podporiť väčší rozsah podprojektov, použijú sa doplnkové kritériá pre prioritizáciu. Tieto
kritériá športovú infraštruktúru v rámci sídiel nad 5000 obyvateľov, ktorú je na základe
pasportizácie potrebné vybudovať alebo rekonštruovať zoradia podľa nasledovných
priorít.
A/ Najmenej rozvinuté okresy
Ak po uplatnení základných kritérií bude stále pretrvávať nedostatok
finančných prostriedkov, resp. ak naopak budú k dispozícii alšie
finančné prostriedky, uplatní sa toto kritérium, ktorým je pravidlo, aby
prioritne bola podporená športová infraštruktúra v najmenej rozvinutých
okresoch. Športová infraštruktúra sa nachádza/ má byť vybudovaná v
rámci okresu, ktorý patrí do zoznamu najmenej rozvinutých okresov
vedenom Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle zákona č.
336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a
doplnení niektorých zákonov.
B/ Stav vysporiadania majetkových práv.
alším kritériom, ktoré bude uplatnené v prípade ak po uplatnení prvého
kritéria zostanú voľné finančné prostriedky, resp. naopak dopyt bude
stále vyšší ako ponuka, bude stav vysporiadania majetkových práv k
pozemkom, resp. existujúcej športovej infraštruktúre. Prioritne budú
podporené stavebné projekty, kde sú vysporiadané majetkové práva k
nehnuteľnostiam a je možné v krátkom čase začať s prípravou
stavebných prác, resp. samotnou výstavbou/rekonštrukciou.

11.

Rámcový popis realizácie projektu

11.1 Organizačné zabezpečenie projektu
Pre úspešnú realizáciu projektu je nevyhnutné definovať kľúčové role v rámci projektu,
inštitúcie, ktoré tieto role budú vykonávať ako aj popis základných aktivít a činností, za
ktoré budú zodpovedať.
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Kľúčová rola

Zodpovednosť

Aktivity

Politický gestor

Ministerstvo školstva,
Politicky, finančne a odborne
vedy výskumu a športu zastrešuje
rozvoj
športovej
SR
infraštruktúry, zabezpečuje finančné
prostriedky

Odborný gestor

SOV

Vykonávateľ

Národné
centrum

Partner
vykonávateľa

Samospráva, národný Zabezpečuje
pozemky
športový zväz alebo vysporiadanie majetkových práv.
vybraný športový klub

Zhotoviteľ

Súkromné
spoločnosti

Prevádzkovateľ

Samospráva, národný Zabezpečuje správu a prevádzku
športový zväz alebo športovej infraštruktúry, koordináciu
vybraný športový klub
a
harmonogram
vykonávaných
športových aktivít

Poskytujú odborné konzultácie a
poradenstvo pri dizajne a definícii
parametrov športovej infraštruktúry
športové Riadi výstavbu konkrétnej športovej
infraštruktúry,
realizuje
proces
verejného obstarávania. Zodpovedá
za kompletnú prípravu a realizáciu
stavby

stavebné Realizuje samotnú
rekonštrukciu
infraštruktúry
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Organizačný model realizácie projektu

11.2

Investičný model športovej infraštruktúry

Investičný model definuje spôsob realizácie celej investície vrátane zabezpečenia
prevádzky športovej infraštruktúry po ukončení výstavby/rekonštrukcie. Investičný
model definuje, kto realizuje jednotlivé činnosti, kto ich financuje a z akého zdroja sú
financované.
A/ Dizajn a projektová dokumentácia
Prvotným krokom je príprava projektovej dokumentácia k stavbe, resp.
rekonštrukcii. Projektová dokumentácia bude obstaraná prostredníctvom
verejného obstarávania.
Zodpovednosť za realizáciu: Národné športové centrum
Zodpovednosť za financovanie: Národné športové centrum
Zdroj financovania: Štátny rozpočet
B/ Vysporiadanie pozemkov a majetkových práv
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V rámci tejto etapy bude realizované vysporiadanie pozemkov
a majetkových práv k nehnuteľnostiam. Investičný model počíta s tým,
že samospráva, národný športový zväz alebo klub vloží do projektu
nehnuteľnosti, na ktorých bude prebiehať výstavba, resp. športovú
infraštruktúru, ktorá sa bude rekonštruovať. Pre uľahčenie celej výstavby
navrhujeme uzavrieť s majiteľom pozemku zmluvu o dlhodobom
bezodplatnom nájme, za čo dostane možnosť následne prevádzkovať
športovú infraštruktúru, taktiež prostredníctvom nájmu. V prípade
samotnej budovy, bude model zvolený v nadväznosti na to, či ide
o výstavbu novej infraštruktúry, v takom prípade by mal štát zostať
na alej vlastníkom alebo ide o rekonštrukciu športoviska v majetku
mesta/zväzu/športového klubu, v takom prípade je alternatívou napr.
vytvorenie “special purpose vehicle”, teda spoločnosti zriadenej na
konkrétny účel, ktorým by bola výstavba a prevádzka konkrétnej
športovej infraštruktúry. Spoločnosť by mala podobu s.r.o., do ktorej
mesto vloží pozemky/športoviská a štát v zastúpení NŠC
infraštruktúru/finančné zdroje. Táto s.r.o., by následne riadila a
prevádzkovala športovú infraštruktúru. V zahraničí je táto forma
využívaná aj štátom, na Slovensku však táto forma nie je častá.
Konkrétny model pre jednotlivé lokality bude možné definovať po
ukončení pasportizácie.
Zodpovednosť za realizáciu: Samospráva/Národný šport. zväz/Klub
Zodpovednosť za financovanie: Samospráva/Národný športový
zväz/Klub
Zdroj financovania: Rozpočet samosprávy/národného športového
zväzu/klubu
C/ Vybudovanie, resp. rekonštrukcia.
V rámci tejto etapy bude realizovaná samotná výstavba alebo
rekonštrukcia športovej infraštruktúry a to na základe projektovej
dokumentácie vypracovanej v rámci predchádzajúcej etapy. Zhotoviteľ
stavby bude vybraný prostredníctvom verejného obstarávania.
Dodávateľ výstavby alebo rekonštrukcie vzíde z procesu verejného
obstarávania, ktoré bude realizované NŠC. Odporúčame zvoliť formu
verejnej súťaže, na základe ktorej bude uzatvorená rámcová dohoda s
viacerými spoločnosťami. Tie budú následne predkladať ponuky v rámci
opätovného otvorenia pre konkrétne lokality. Opätovné otvorenie súťaže
sa využíva najmä v prípadoch, ak v rámcovej dohode nie sú presne
špecifikované všetky podmienky, čo je prípad rôznych lokalít, kde bude
výstavba/rekonštrukcia realizovaná. Zmluva medzi NŠC a dodávateľom
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bude obsahovať ustanovenia eliminujúce riziká, ktoré boli identifikované
napr. pri výstavbe dopravných stavieb (odstúpenie do zmluvy v prípade,
že nastanú zmluvne vopred definované skutočnosti, ako napr. meškanie
alebo nekvalitne realizované práce).
Zodpovednosť za realizáciu: Národné športové centrum
Zodpovednosť za financovanie: Národné športové centrum
Zdroj financovania: Štátny rozpočet
D/ Prevádzka
Prevádzka bude zabezpečovaná samosprávou/národným športovým
zväzom/športovým klubom, ktorý zabezpečí aj finančné prostriedky a to
z vlastných a sponzorských zdrojov, resp. z prevádzkových príjmov. V
prípade prevádzkovania infraštruktúry mestom, navrhujeme zvoliť
bezplatný nájom s povinnosťou udržiavať a investovať do rozvoja
infraštruktúry. Vhodný model je potrebné zvoliť v súlade so zákonom č.
278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov
(nájom, koncesia, spoločný podnik), po diskusii s MŠVVaŠ SR.
Prevádzkovateľ infraštruktúry bude alej prenajímať infraštruktúru na
športové a kultúrno-spoločenské akcie. V rámci zmluvy medzi NŠC a
prevádzkovateľom bude stanovená povinnosť investovať príjmy z
prenájmu do prevádzky a rozvoja infraštruktúry. Rovnako tak,
navrhujeme stanoviť povinnosť bezodplatne umožniť využívať športovú
infraštruktúru pre potreby štátnej športovej reprezentácie pre vopred
definované športy a kategórie, a to najmenej na 15 rokov.
Zodpovednosť za realizáciu: Samospráva/Národný šport. zväz/Klub
Zodpovednosť za financovanie: Samospráva/ Národný šport.
zväz/Klub
Zdroj financovania: Prevádzkové príjmy a rozpočet prevádzkovateľa
Investičný model projektu výstavby a rekonštrukcie športovej infraštruktúry
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Činnosť
Zodpovednosť

Dizajn a PD

Vysp. pozem.

Výstavba

Prevádzka

NŠC
Samospráva
Klub
Športový zväz

Zdroj financovania
Štátny rozpočet prostr. NŠC

11.3

Rozpočet samosprávy

Rozpočet klubu a prevádzkové príjmy

Spôsob riadenia a koordinácie projektu

Pre efektívne riadenie projektu a koordináciu všetkých participujúcich subjektov je
potrebné definovať systém riadenia projektu. Realizátorom projektov výstavby športovej
infraštruktúry by bolo Národné športové centrum. Pre rok 2017 by došlo k dodatku
kontraktu NŠC so svojím zria ovateľom MŠVVaŠ SR, pričom do kontraktu by sa
doplnila úloha zabezpečovať výstavbu a rekonštrukciu športovej infraštruktúry.
Následne pre alšie roky by táto úloha bola vždy súčasťou kontraktu so zria ovateľom.
Zároveň by sa táto úloha premietla aj do štatútu NŠC. Ke že riadenie takéhoto
komplexného projektu je náročné, je nevyhnutné zabezpečiť dostatočné a skúsené
administratívne kapacity, a to aj s ohľadom na potrebu preukázania, že NŠC má
dostatočné kapacity, aby zvládlo riadiť takýto projekt. V rámci organizačnej štruktúry
NŠC by došlo k úprave a doplneniu nového útvaru pre riadenie projektu, ktorý by mohol
byť zložený z 2 oddelení. Jedno oddelenie projektového a finančného manažmentu, do
ktorého by patrili hlavný projektový manažér a projektoví manažéri, finanční manažéri a
manažéri kontroly a druhé oddelenie podpory, kam by patrili zamestnanci realizujúci
verejné obstarávanie, právnik, ekonóm a zamestnanec zodpovedný za publicitu a public
relations. Návrh organizačnej štruktúry je uvedený v nasledujúcej schéme:
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RIADITEĽ

Útvar športu
a diagnostiky

Útvar ekonomiky,
servisných a infor. služieb

Útvar riadenia výstavby
šport. Infraštruktúry

Odd. riad.
projektov

Odd. podpor
činností

PM

VO

FM

právo

KM

ekonomika
PR

Na úrovni Národného športového centra bude vytvorená pozícia hlavného projektového
manažéra a bude vytvorený riadiaci výbor projektu. Vytvorenie týchto orgánov a pozície
poskytuje predpoklady na úspešnú realizáciu projektu. Okrem týchto orgánov budú
vytvorené pozície ako je uvedené vyššie.
Funkcia
Riadiaci výbor
projektu

Popis
Riadiaci výbor projektu (RVP) bude stanovený štatutárnym
orgánom realizátora projektu. Úlohou RVP je zabezpečiť, že
projekt naplní definované ciele a vytvorí športovú
infraštruktúru v požadovanej kvalite. RVP bude zodpovedný
za dohľad nad implementáciou projektu, hodnotenie stavu
jeho implementácie, prijímanie zásadných rozhodnutí
týkajúcich sa riadenia projektu, riešenie problematických
oblastí. RVP bude schvaľovať čiastkové správy o pokroku za
jednotlivé čiastkové podprojekty a bude schvaľovať Správu
o pokroku za celý projekt, ktorý bude následne predložený
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štatutárnemu orgánu koordinátora. RVP bude tvorený
zástupcami politického gestora, odborných gestorov,
hlavného projektového manažéra projektu, odporúča sa aj
zastúpenie odbornej verejnosti. Na zasadnutia RVP budú
prizývaní štatutárny zástupcovia samosprávy a zhotoviteľa za
čiastkové podprojekty, ktoré sú aktuálne realizované. Presný
popis činnosti RVP bude stanovený v štatúte a rokovacom
poriadku RVP.
Hlavný projektový Hlavný projektový manažér (HPM) bude zodpovedný za
komplexné dennodenné riadenie projektu. HPM bude
manažér
zodpovedať za koordináciu realizácie jednotlivých čiastkových
podprojektov, monitorovanie a hodnotenie stavu ich
realizácie. HPM bude vyhodnocovať a schvaľovať priebežné
správy čiastkových podprojektov a udeľovať súhlas
s uvoľňovaním platieb. Zároveň bude analyzovať riziká
jednotlivých projektov a v spolupráci s RVP bude prijímať
operatívne opatrenia. HPM v spolupráci s členmi RVP, resp.
nimi poverenými osobami vykonáva kontrolu na mieste na
jednotlivých čiastkových podprojektoch. HPM vypracováva
úvodnú, priebežné a záverečnú správu o projekte. HPM
zvoláva zasadnutia RVP a pripravuje a navrhujem ich
program.
11.4

Finančné náklady projektu

Náklady na jeden podprojekt výstavby alebo rekonštrukcie športovej infraštruktúry sú 1
až 4 milióny EUR v závislosti od charakteru investície (rekonštrukcia, prístavba,
výstavba). Celkovo na základe predbežných informácií športových zväzov je celkový
rozpočet na úrovni 375 miliónov EUR. Pri ušetrení finančných prostriedkov sa tieto
finančné prostriedky použijú na výstavbu alšej infraštruktúry v zmysel kritérií
prioritizácie uvedených v kapitole 9.3. Ke že ide o pomerne náročný investičný projekt,
počíta sa s jeho rozdelením na obdobie 10 rokov. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu
a športu v spolupráci s Ministerstvom financií SR zabezpečí v štátnom rozpočte na roky
2017 - 2026 finančné prostriedky na realizáciu projektu prostredníctvom Národného
športového centra v sume 37,5 mil. eur ročne po dobu 10 rokov.
Podmienkou realizácie rekonštrukcie a budovania športovej infraštruktúry je participácia
samosprávy - miest, ktoré sú vo väčšine prípadov vlastníkom pozemkov a/alebo
samotnej infraštruktúry. Realizátor projektu prispeje prostredníctvom poskytnutia
finančnej podpory zo štátnych zdrojov na dobudovanie športovej infraštruktúry, a to pod
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podmienkou dodržania stanoveného modelu financovania jednotlivých častí projektu,
ktorý je definovaný v kapitole 11.3 a v nasledovnej tabuľke.


11.5

Finančné toky

Finančné toky sú pomerne jednoduché a model je navrhnutý tak, aby predstavoval čo
najmenšiu administratívnu záťaž. NŠC ako realizátor projektu získa finančné prostriedky
zo štátneho rozpočtu (v roku 2017 prostredníctvom rozpočtového opatrenia). Následne
bude NŠC vyplácať dodávateľom platby na základe dosiahnutých stanovených míľnikov
v rámci výstavby. Ako sme už uviedli vyššie navrhujeme bezodplatný nájom pozemkov
od mesta a následne bezodplatný prenájom infraštrutúry mestu ako prevádzkovateľovi
infraštruktúry.
Financovanie výstavby, resp. rekonštrukcie športovej infraštruktúry sa navrhuje formou
refundácie. To znamená NŠC uhradí finančné prostriedky zhotoviteľovi na základe
faktúry zhotoviteľa, vystavenej po akceptácii príslušného míľnika.
Za účelom eliminácie najčastejšie sa vyskytujúcich problémov pri realizácii stavebných
prác budú z hľadiska finančného riadenia a finančných tokov prijaté nasledovné
opatrenia:

Pred začiatkom projektu musia byť kompletné vysporiadané pozemky
a majetkové práva.

Zmluva medzi vykonávateľom a zhotoviteľom bude obsahovať klauzulu, že
všetky náklady súvisiace so stavbou sú súčasťou zmluvnej ceny a zhotoviteľ je
povinný dodať dielo v požadovanej kvalite za cenu stanovenú VO a zmluvou
o dielo. Dodatočné navyšovanie rozpočtu je vylúčené.

Platby zhotoviteľovi budú realizované na základe skutočného preukázania
splnenia míľnika a akceptácie tohto míľnika zo strany vykonávateľa
a koordinátora.
11.6

Postup implementácie projektu

Samotný postup realizácie projektu a jednotlivé kroky boli načrtnuté v predchádzajúcich
kapitolách. Všeobecne je možné rozdeliť celý projekt do 6 základných fáz. Skúsenosti
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ukazujú, že medzi hlavné dôvody neúspechov projektov, resp. vzniku dodatočných
výdavkov sú zmeny, ku ktorým dochádza v priebehu projektu s ktorými sa na začiatku
nepočítalo, resp. riziko ich vzniku bolo podcenené. Nasledujúci postup bol navrhnutý
s ohľadom na minimalizáciu rizika, že podobná situácia nastane. Výstupom z každej
fázy projekty bude písomná správa (pozri aj časť reporting), ktorá bude nevyhnutná pre
vstup do alšej fázy projektu.

A/ Ideový zámer
Jedným z najdôležitejších faktorov, ktoré determinujú úspech projektu je
úsilie, ktoré je venované fáze plánovania a definovania skutočných
potrieb poskytovateľa finančných prostriedkov a najmä cieľových
skupín.
V rámci úvodnej fázy je pripravovaný ideový zámer (tento dokument),
ktorý analyzuje a identifikuje potreby cieľových skupín, ako aj
jednotlivých zúčastnených aktérov, ideový zámer definuje aj rizikové
faktory a spôsoby ich eliminácie. Ideový zámer definuje základné
charakteristiky projektu, rámcový spôsob jeho realizácie, investičný
model, spôsob financovania, role a zodpovednosti, ako aj spôsob
komunikácie medzi jednotlivými aktérmi. Ideový zámer predstavuje
podklad pre prijatie rozhodnutia o financovaní investície na strategickej
úrovni (vláda alebo ministerstvo). Zároveň predstavuje podklad
a definuje mantinely pre realizáciu alšej fázy projektu, ktorou sú dizajn
a projektová dokumentácia.
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B/ Dizajn
V tejto fáze je projekt komplexne rozpracovaný na úroveň detailu.
Z hľadiska implementácie tak rozsiahleho a komplexného projektu, ktorý
sa navrhuje v tomto dokumente je potrebné pripraviť štúdia
uskutočniteľnosti pre projekt ako celok.
Štúdia uskutočniteľnosti podrobnejšie rozpracuje ideový zámer, so
zohľadnením aktuálneho stavu, ktorý bude výsledkom pasportizácie,
ako aj s presným určením do ktorých lokalít bude smerovať investícia
spolu s rámcovým rozpočtom. Štúdia uskutočniteľnosti rovnako
podrobne definuje organizačné, technické, procesné a zmluvné aspekty
implementácie projektu, vrátane komplexného harmonogramu za
projekt ako celok. Zároveň budú podrobnejšie rozpracované
ekonomické aspekty a cost-benefit analýza, vrátane zhodnotenia
alternatív.
C/ Projektová dokumentácia
Proces prípravy projektovej dokumentácie bude prebiehať už na úrovni
jednotlivých čiastkových podprojektov a je možné ho vykonať ako jeden
celok alebo ho rozdeliť na dva samostatné procesy. Príprava projektovej
dokumentácie bude obstaraná prostredníctvom verejného obstarávania.
V prvej fáze je možné zrealizovať architektonickú súťaž, ktorá pre každý
projekt vytvorí priemet zámeru výstavby, resp. rekonštrukcie športovej
infraštruktúry do konkrétnej priestorovej podoby. Cieľom je získať
najoptimálnejšie riešenie z urbanisticko-architektonického hľadiska.
Vykonávateľ tak získa urbanistické, architektonické, výtvarné,
dispozično-prevádzkové, interiérové, konštrukčné a materiálové
riešenie budúcej stavby/rekonštrukcie. Architektonická štúdia však
neslúži ako dokumentácia pre stavebné povolenie, preto je v druhom
kroku nevyhnutné vypracovať podrobnú projektovú dokumentáciu pre
územné rozhodnutie a stavebné povolenie. Projektová dokumentácia
bude vychádzať z architektonickej štúdie. V rámci tejto aktivity bude
obstarané a vypracovaná:


Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie, ktorá bude
obsahovať všetky potrebné profesie pre nadobudnutie územného
rozhodnutia
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Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie – realizačný
projekt, ktorý bude obsahovať projekt pre stavebné povolenie
a realizačný projekt.

Okrem projektovej dokumentácie bude v tejto fáze obstaraný aj autorský
dohľad, ktorý bude poskytovať konzultácie na stavbe počas realizácie a
dozorovanie architektonických detailov počas ich realizácie. Taktiež
bude obstaraný stavebno-technický dozor, ktorý zabezpečí kontrolu na
stavbe a dozorovanie stavebných a technických detailov počas
realizácie stavby.
D/ Vysporiadanie pozemkov
Dôležitou súčasťou prípravy stavieb je zabezpečenie právneho vzťahu
realizátora (NŠC) k pozemkom potrebným na ich realizáciu. Bez
zabezpečenia majetkovoprávneho usporiadania stavby nemôže
príslušný stavebný úrad vydať na stavbu stavebné povolenie.
Vysporiadanie pozemkov môže negatívne ovplyvniť dĺžku realizácie
stavby, preto je tejto fáze nevyhnutné venovať náležitú pozornosť.
Pozemok, na ktorom má prebehnúť výstavba môže byť vo vlastníctve
širokého spektra právnických a fyzických osôb, čo má vplyv na celkové
trvanie vysporiadania. V niektorých prípadoch, napr. ke je vlastníkom
štát, môže trvať aj niekoľko rokov. V prípade fyzických osôb, môže byť
negatívnym faktorom odmietavý postoj vlastníkov a pod. Hoci je
zavedený inštitút vyvlastnenia vo všeobecnosti platí zásada, že
vyvlastnenie je možné iba za splnenia podmienok definovaných
zákonom č. 282/2015 Z.z., t. z. vyvlastnenie sa koná vo verejnom
záujme, v nevyhnutnej miere, na základe zákona a za primeranú
náhradu a ak cieľ vyvlastnenia nie je možné dosiahnuť inak. Alternatívou
je prenájom pozemku, ktorý ale musí byť dlhodobý minimálne na 15
rokov. Súhrnne vysporiadanie pozemkov je náročnou činnosťou, ktorá
môže trvať aj niekoľko rokov, preto bolo v rámci prioritizácie ako jedno z
kritérií uvedené vysporiadanie pozemkov.
E/ Výstavba
V rámci tejto fázy prebieha samotná výstavba, resp. rekonštrukcia
športovej infraštruktúry v súlade so schváleným realizačným projektom.
Zhotoviteľ stavby bude vybraný prostredníctvom verejného
obstarávania. Pre fázu výstavby budú zmluvne definované míľniky ku
ktorým sa zhotoviteľ zaviaže a na ktoré bude viazané vyplatenie
finančných prostriedkov. Výstavba/rekonštrukcia bude prebiehať v
súlade s príslušnou legislatívou.
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F/ Prevádzka
Prevádzka bude zabezpečovaná športovým klubom, ktorý zabezpečí aj
finančné prostriedky a to z vlastných a sponzorských zdrojov, resp.
z prevádzkových príjmov. Podmienkou realizácie projektu v jednotlivých
mestách je, že športová infraštruktúry budú po dobu 15 až 20 rokov
bezodplatne k dispozícii pre tréningové a súťažné aktivity všetkých
reprezentačných družstiev v rámci športových zväzov, ktoré sú
súčasťou olympijského hnutia.
Športová infraštruktúra bude slúžiť na nasledovné účely

športové účely klubov (tréningy, zápasy), prednosť majú súťaže
vyššieho stupňa;

športové sústredenia slovenských a zahraničných športových
klubov – usporiadanie majstrovstiev SR, majstrovstiev Európy,
majstrovstiev sveta;

organizovanie exhibičných zápasov a turnajov;

športové a rekreačné účely rôznych organizácií na území
samosprávy – usporiadanie rôznych kultúrnych podujatí (koncerty,
vystúpenia spevákov, vystúpenia hudobných skupín a iných
súborov);

usporiadanie občianskych a podnikateľských aktivít.
Prenájom športovej infraštruktúry bude poskytnutý na základe „Zmluvy
o nájme“ v súlade so schváleným cenníkom a podľa podmienok
stanovených v prevádzkovom poriadku. Prevádzku športovej
infraštraktúry bude upravovať prevádzkový poriadok.

11.7

Časový harmonogram realizácie projektu

Plánovaná doba realizácie projektu je 10 rokov (2017 – 2026), počas ktorých bude
postupne vybudovaná športová infraštruktúra.
11.8

Reporting

Ke že projekt bude rozdelený na viacero čiastkových podprojektov, za každý takýto
projekt budú vypracované priebežné správy o pokroku a záverečná správa. Kľúčové
informácie o postupe realizácie čiastkového podprojektu budú realizátorom
poskytované RVP. Uvedeným sa zabezpečí, že pri preplácaní výdavkov budú
poskytnuté relevantné informácie z hľadiska toho, čo bolo dosiahnuté a ako prebiehali
práce na projekte. Okrem informácie o pokroku projektu a plnení jednotlivých míľnikov
správa o pokroku bude obsahovať aj o rizikách v súvislosti s realizáciou projektu, ktoré
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by mohli ovplyvniť jeho plynulý priebeh a úspešné ukončenie.
11.9

Slovenský zväz hádzanej – predpokladané projekty

1. Bratislava – SOV + SZH
2. HK Kúpele Bojnice
3. MHK Piešťany
4. MŠK Dunajská Streda
5. TJ Baník Lehota pod Vtáčnikom
6. TJ Strojár Malacky
7. THA Martin
8. ŠŠK-CVČ Nesvady - Imeľ
9. UDHK Nitra
10. ŠKH Rohožník
11. Sport Club Senec
12. HK Slávia OA Sere
13. HC Tatran Stupava
14. MŠO Štúrovo
15. HK Slavoj Trebišov
16. HK Vajnory
17. HO MŠK Vranov nad Topľou

12.

Riziká a spôsob ich eliminácie

Výstavba športovej infraštruktúry, podobne ako pri iných stavebných projektoch so
sebou prináša niekoľko rizík, ktoré je potrebné zohľadniť pri dizajne projektu s cieľom
eliminovať ich. Podrobnému popisu spôsobu eliminácie rizík vrátane definovania ich
významnosti a ich nositeľa sa bude venovať štúdia uskutočniteľnosti, ktorá podrobnejšie
popíše a zanalyzuje riziká, ako aj definuje metodiku prístupu k riadeniu rizík. V rámci
ideového zámeru popisujeme základné riziká, ktorým bude potrebné počas realizácie
projektu venovať pozornosť a eliminovať ich.
A/ Bezpečnostné riziká
Stavebníctvo je jednou z oblastí, kde podcenenie rizík môže mať
tragické následky. Medzi bezpečnostné riziká sa radí široký okruh rizík
ako napr. požiare, výbuchy, prírodné katastrofy, zlyhanie technológií,
poruchy nosných a základových konštrukcií, pracovné úrazy, zlyhanie
ľudského faktora, znečistenie životného prostredia a pod. Základnými
eliminačnými opatreniami sú kvalitné technológie, kvalitná riadiaca
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a kontrolná činnosť v oblasti BOZP na stavenisku, dôsledné
odstraňovanie zistených nedostatkov a realizácia stavebných prác
odborne spôsobilými pracovníkmi na všetkých úrovniach.

B/ Ekonomické riziká
Do tejto skupiny patria riziká, ktoré môžu viesť k predĺženiu resp.
pozastaveniu stavby vzhľadom na ich dopad na schopnosť realizátora
stavbu financovať. Radíme tu nedostatok finančných prostriedkov pre
realizáciu, navýšenie cien vstupov, neočakávané náklady na úpravu
stavu lokality. Do tejto skupiny ale patria aj ekonomické riziko týkajúce
sa prevádzky, ktorým je nedostatok prostriedkov na zabezpečenie
prevádzky. Eliminovať tieto riziká je možné dôsledne analyzovanou
investičnou náročnosťou výstavby resp. rekonštrukcie a zaistením
dostatku finančných prostriedkov pred samotnou realizáciou stavby.
C/ Organizačno-procesné riziká
Na realizácii stavby sa vo veľkej miere podieľajú subdodávatelia, ktorí
realizujú niektoré čiastkové práce. Preto, aby projekt dosiahol stanovené
ciel je nevyhnutné eliminovať riziká ako výber nekvalitného dodávateľa,
nedostatočnú koordináciu stavebných prác, nedodržanie termínu
výstavby, dodatočné zmeny požiadaviek investora. Ke že v prípade
tohto projektového zámeru ide o komplex viacerých čiastkových
podprojektov medzi riziká radíme aj nekvalitné projektové riadenie a
nedostatočnú koordináciu. Eliminačnými opatreniami sú najmä kvalitne
spracované súťažné podklady pre verejné obstarávanie, ktoré
zabezpečí zhotoviteľa s dostatočnými skúsenosťami, ako aj
profesijným, technickým, ekonomickým a personálnym zázemím.
Už v rámci prípravy verejného obstarávania je nevyhnutné vypracovať
kvalitnú zmluvu o dielo, ktorá zároveň bude obsahovať sankčný
mechanizmus pre prípad nedodržiavania harmonogramu a zmluvných
podmienok. Pre zamedzenie dodatočných požiadaviek zo strany
vykonávateľa (investora) je nevyhnutná dlhodobá príprava projektu,
kvalitná štúdia uskutočniteľnosti, ktoré presne definuje potreby,
architektonická štúdia a štúdia uskutočniteľnosti. V prípade tak
komplexného projektu akým je projekt výstavby športovej infraštruktúry
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v rôznych lokalitách s rôznymi dodávateľmi a komplexným systémom
organizácie sa odporúča zabezpečiť projektový manažment externými
zdrojmi s dostatočnými skúsenosťami s riadením komplexných
projektov a programov.
D/ Personálne riziká
Personálne riziká tvoria skupinu rizík, ktoré významne ovplyvňujú
harmonogram dodania a kvalitu diela. Základným rizikom z tejto skupiny
je nedostupná vhodná pracovná sila, hoci trh ponúka dostatok
pracovných síl, je nevyhnutné získať kvalifikovaných pracovníkov,
ke že v opačnom prípade by sa to prejavilo v nedostatkoch v rámci
odvedenej práce. Riziko nekvalitného projektového tímu je vzhľadom
na nastavenie projektu a kontrolné mechanizmy nepravdepodobné, je
možné ho alej eliminovať výberom kvalitnej projektovej spoločnosti a
to jednak pre prípravu dokumentácie ako aj pre riadenie projektu.
E/ Iné
Medzi alšia riziká, ktoré majú vplyv na implementáciu projektu patria
nevyriešené vlastnícke vzťahy, toto riziko je však eliminované priamo už
nastavením projektu, kedy pridelenie dotácie, je podmienené
vysporiadaním vzťahov. alším rizikom sú nedostatky v projektovej
dokumentácii, ktoré sa následne prejavia pri realizácii výstavby, resp.
rekonštrukcie a môžu mať dopad aj na navyšovanie nákladov. Riešením
je kvalitný projektový tím a zabezpečený dozor nad realizáciou celého
projektu.
Rizikom, ktoré je veľmi ťažké eliminovať ale môže mať významný dopad
na projekt je zmena priorít politického gestora a vlády SR. To znamená
presmerovanie financovanie zdrojov na iné aktivity. Takéto riziko môže
viesť k úplnému zrušeniu projektu. Zabezpečenie financovanie z iných
zdrojov je veľmi málo pravdepodobné a znamenalo by rozkúskovanie
projektu na menšie časti bez vzájomnej koordinácie a dohľadu nad
realizáciou projektu podľa stanovenej prioritizácie.
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