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Dátum hodnotenia 03.06.2022  Autor: Zuzana Vranová 

Názov projektu  Výstavba telocviční a školských dvorov na ZŠ (štúdia uskutočniteľnosti) 

Predkladateľ Úrad vlády SR 

Výška nákladov Investícia: 102,4 mil. eur Prevádzka (1 rok): - 

Zhrnutie projektu 

Opis projektu  Výstavba chýbajúcich telocviční a vonkajších športovísk na školách prostredníctvom výzvy 

na predkladanie projektov. 

Cieľ projektu Cieľom je zabezpečenie dostatočných kapacít pre pohybové aktivity detí pomocou kvalitných 

a plnohodnotných hodín telesnej a športovej výchovy a mimoškolských športových možností 

v priestoroch škôl. 

Ďalšie informácie Úrad splnomocnenca vlády SR pre mládež a šport nad rámec zákonných povinností pripravil 

štúdiu uskutočniteľnosti a dobre zmapoval dopyt a požiadavky štátnych a cirkevných 

základných škôl nad 150 žiakov. Súčasťou štúdie bol rozsiahly dotazníkový prieskum, do 

ktorého sa v 1. kole zapojilo 817 škôl (75 % oslovených). Z neho vzišla potreba výstavby 

telocvične na 90 školách, dostavba druhej telocvične na 122 školách a vonkajšieho 

športoviska na 42 školách. V 2. kole prieskumu sa preverovala pripravenosť projektov 

a výška predpokladaných nákladov.   

Možnosti tak komplexnej výstavby telocviční nie je možné financovať z Fondu na podporu 

športu s ročným rozpočtom 20 mil. eur. Štúdia preto odporúča vyčleniť dostatok zdrojov 

z nevyčerpaných EŠIF alebo ŠR a vyhlásiť výzvu pre školy. 

Hodnotenie projektu 

Súlad s investičným 

plánom a stratégiou 

Zámer je v súlade s Národným programom rozvoja výchovy a vzdelávania „Kvalitné 

a dostupné vzdelanie pre Slovensko 2018-2027“ a s Programovým vyhlásením vlády 2021-

2024. Úrad vlády SR nemá povinnosť vypracovať investičný plán. 

Vyhodnotenie cieľov, 

dopytu a alternatív 

Alternatíva „nulový stav“ a „minimálne nevyhnutné“ neriešia problém škôl, ktoré nemajú 

vhodné podmienky na vykonanie zákonnej povinnosti poskytnutia kvalitného pohybového 

vzdelávania. Zvolená alternatíva „cielený stav“ ráta s dorovnaním dlhu v školskej športovej 

infraštruktúre spolu pre 175 škôl (z toho pre 90 škôl nová telocvičňa, pre 42 škôl vonkajšie 

športovisko a pri dostavbe ďalšej telocvične sa ráta len so školami nad 600 žiakov - 43 škôl). 

Finančný odhad ráta s ideálnym zapojením sa 90 % spomínaných škôl. 

Analýza nákladov Odhadovanú cenu 950 tis. eur na stavbu telocvične považujeme za adekvátnu. 

Telocvičňa potrebuje zastavanú plochu minimálne 900 m2, pričom cena prázdnej haly sa 

momentálne pohybuje do 1000 eur/m2. 

Pri vonkajších športoviskách nepoznáme rozsah a detaily projektu a nevieme overiť 

odhadovanú cenu 200 tis. eur. Plánované športoviská sa môžu líšiť veľkosťou, povrchom, 

aj vybavením a odhadované ceny od škôl sa pohybujú v rozmedzí 25 až 400 tis. eur.  

Ďalšie zistenia a riziká Možnými rizikami sú pripravenosť projektov a dokumentácie zo strany ZŠ a ich 

zriaďovateľov, zabezpečenie dostatočného objemu spolufinancovania zo strany ZŠ a ich 

zriaďovateľov, rast cien v stavebníctve, či správne nastavenie podmienok výzvy. 
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Riziko predstavuje aj možné predraženie vonkajších športovísk. V dotazníku figurujú dve 

školy, ktoré už majú ukončené verejné obstarávanie na vonkajšie športoviská s rádovo 

vyššími cenami ako sú odhadované náklady v štúdii (ZŠ Klin, ZŠ Spartakovská v Trnave). 

Výstavba telocviční môže mať negatívny vplyv na bežné výdavky škôl, ktoré je čiastočne 

možné pokryť napríklad dodatočnými výnosmi z prenájmu priestorov tretím stranám. 

Odporúčania 

  Zámer výzvy schváliť vládou, určiť jej výšku a koordinovať s rekonštrukciami 

v gescii  MŠVVaŠ SR.  

 Vo výzve stanoviť podmienky a kritériá výberu projektov tak, aby uprednostnili projekty s 

nižšími jednotkovými nákladmi na žiaka, školy bez akejkoľvek infraštruktúry a dostupnosti 

iných športovísk v spádovej oblasti.  

 Pripraviť modelový návrh telocvične a vonkajšieho športoviska, ktorý bude slúžiť ako 

možná technická dokumentácia pre školy a nástroj na porovnanie nákladov. 

 

Prílohy  

Upozornenie Všetky sumy v hodnotení sú uvedené v eur s DPH v cenovej hladine aktuálneho kvartálu. 

Ekonomické hodnotenie MF SR má pre subjekty odporúčací charakter a negarantuje 

prostriedky z rozpočtu verejnej správy v hodnote investičného projektu. Rozhodnutie o 

realizácii projektu je v kompetencii jednotlivých ministrov. 

 


