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Rezerva predsedu vlády Slovenskej republiky 

Priama podpora 2023 

Oblasti podpory      1. Podpora talentovaných detí, mládeže a študentov 

2. Budovanie a revitalizácia verejne dostupných priestranstiev 

v rámci zelenej infraštruktúry obce alebo mesta 

3. Oprava, rekonštrukcia a modernizácia budov a infraštruktúry 

obce alebo mesta 

Poskytovateľ Úrad vlády Slovenskej republiky (ďalej len „úrad vlády“) 

Termín začatia 

predkladania 

žiadostí 

03.02.2023 

Termín uzávierky 

predkladania 

žiadostí 

28.02.2023 

Adresa na 

predkladanie 

žiadostí 

Žiadosti sa predkladajú prostredníctvom elektronického formulára, ktorý 

je dostupný https://formulare.vlada.gov.sk/zop-opravy-01042022/  

Legislatívny 

rámec 

Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 357/2015 Z. z. 

o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a iné. 

Oprávnení 

žiadatelia 

a) obec, 

b) vyšší územný celok, 

c) rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia, ktorej 

zriaďovateľom je vyšší územný celok alebo obec; takejto 

organizácii bude dotácia poskytnutá prostredníctvom 

zriaďovateľa  

d) občianske združenie, 

e) nadácia, 

f) záujmové združenie právnických osôb, ktoré je právnickou 

osobou, 

g) nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné 

služby, 

h) neinvestičný fond so sídlom na území Slovenskej republiky, 

i) registrovaná cirkev alebo náboženská spoločnosť právnická 

osoba, ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu od cirkvi 

alebo náboženskej spoločnosti, 

j) právnická osoba zriadená osobitným zákonom; takejto 

právnickej osobe nemožno poskytnúť dotáciu na činnosť, na 

ktorú má podľa osobitného zákona poskytnuté prostriedky 

z verejného rozpočtu, 

k) výchovno-vzdelávacia inštitúcia zriadená podľa osobitného 

predpisu. 

Postup 

vyhodnotenia 

žiadostí 

1. Žiadateľ vyplní elektronický formulár na stránke úradu vlády. 

2. Úrad vlády žiadosť zaregistruje, formálne skontroluje, v prípade 

potreby vyzve žiadateľa na doplnenie. 

3. Predseda vlády Slovenskej republiky vydá rozhodnutie o schválení 

dotácie. 

https://formulare.vlada.gov.sk/zop-opravy-01042022/
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4. Úrad vlády informuje žiadateľa o schválení, resp. neschválení 

žiadosti. 

5. Úspešných žiadateľov vyzve na doplnenie dokumentov potrebných 

k uzatvoreniu zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy 

predsedu vlády Slovenskej republiky. 

6. So žiadateľmi, ktorí spĺňajú zákonné podmienky úrad vlády 

uzatvorí zmluvu a vyplatí dotáciu. 

7. Prijímateľ dotácie zrealizuje projekt (v prípade, že sa na neho 

vzťahuje zákon o verejnom obstarávaní je povinný postupovať 

v zmysle zákona). 

8. Prijímateľ dotácie vyúčtuje zrealizovaný projekt podľa podmienok 

uvedených v zmluve. 

Neoprávnené 

výdavky 

a) úhrada záväzkov z predchádzajúcich rozpočtových rokov, 

b) refundácia výdavkov uhradených v predchádzajúcich rozpočtových 

rokoch, 

c) duplicitné financovanie výdavkov dotácie z iných zdrojov, 

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

e) poistenie osôb a majetku, 

f) výdavky nesúvisiace s cieľmi a zámermi oblasti podpory  

 

Oprávnené 

obdobie použitia 

poskytnutej 

dotácie 

V prípade bežných výdavkov, použitie do 31.12.2023 

V prípade kapitálových výdavkov, použitie do 31.12.2023, prípadne dlhšie 

podľa dohody s poskytovateľom, resp. podľa časovej realizácie 

konkrétneho projektu.  

Špecifikácia 

oblastí 

1. Podpora talentovaných detí, mládeže a študentov 

Cieľom je podporiť talentované deti, mládež a študentov – jednotlivcov, 

ktorí vynikajú v oblasti vedomostnej, športovej, umeleckej (napr. hudobná, 

výtvarná, herecká, a pod.) a ktorí vďaka podpore z rozpočtovej rezervy 

predsedu vlády budú môcť rozvíjať svoje schopnosti a napredovať. 

Podpora je zameraná najmä na nasledovné aktivity: 

a) účasť na pobytových podujatiach (tuzemských aj zahraničných) 

zameraných na rozvoj a prácu s talentovanou mládežou; napr. 

účasť na kempoch, sústredeniach, vzdelávacích aktivitách a pod.), 

b) účasť na slovenských, resp. svetových súťažiach pre talentované 

deti, mládež a študentov, 

c) zvyšovanie kvality podmienok na rozvoj talentovanej mládeže. 

V rámci podpory sú oprávnenými výdavkami najmä: 

a) ubytovanie, stravné, 

b) účastnícky poplatok (štartovné), 

c) cestovné náklady, 

d) nákup pomôcok potrebných na rozvíjanie talentu (športovej 

výbavy, kníh, učebníc, kostýmov, hudobných nástrojov a pod.). 

 

Nepodporujú sa kolektívy, ale iba jednotlivci (aj keď sú súčasťou 

kolektívu). Žiadosť nepodáva jednotlivec, ale subjekt uvedený v tomto 

dokumente ako oprávnený žiadateľ. 

V rámci predkladania projektu je potrebné priložiť aj všetky doklady 

preukazujúce výsledky, ktoré boli dosiahnuté, ako napr. umiestnenia 

v súťažiach, olympiádach, majstrovstvách Európy, a pod. 

 

Minimálna výška podpory je 500 Eur. 

Maximálna výška podpory je 5 000 Eur. 
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2. Budovanie a revitalizácia verejne dostupných priestranstiev 

v rámci zelenej infraštruktúry obce alebo mesta 

Cieľom je podporiť projekty zamerané na budovanie a revitalizáciu 

verejných priestranstiev a parkov, ktoré prispejú k rozvoju alebo 

budovaniu zelenej infraštruktúry. 

Podpora je zameraná najmä na nasledovné aktivity: 

a) výsadba kvetinových alebo bylinkových záhonov, vegetačných 

pásov vhodných pre opeľovače,  

b) výsadba stromoradí, alejí, ovocných sadov, mobilnej zelene 

c) budovanie komunitných záhrad. 

V rámci podpory sú oprávnenými výdavkami najmä: 

a) materiál na výsadbu (zemina, mulčovacia kôra/drevná štiepka, 

oporné koly k vzrastlým drevinám, hnojivo, ochrana proti ohryzu 

zveri),  

b) dreviny, kvety, byliny, kríky, osivá trávy (parková zmes),  

c) zavlažovací vak, nádrž na dažďovú vodu,  

d) terénne a zemné práce,  

e) materiál na vyvýšené záhony, pareniská, sklenníky, hotel pre hmyz, 

vtáčie búdky, oplotenie (z dôvodu zábrany vstupu psov do 

komunitných záhrad)  

f) parkové koše na odpad, lavičky, kvetináče (nádoby na výsadbu)  

g) edukačné tabule a tabuľky na označenie vysadenej zelene 

 

Uprednostňované budú projekty, ktoré majú už vypracovanú: 

architektonickú štúdiu, dokumentáciu pre územné konanie, dokumentáciu 

pre stavebné konanie, dokumentáciu pre uskutočňovanie stavby. 

 

Minimálna výška podpory je 500 Eur. 

Maximálna výška podpory je 10 000 Eur. 

3. Oprava, rekonštrukcia a modernizácia budov a infraštruktúry 

obce alebo mesta 

Cieľom je podpora projektov zameraných na zveľadenie verejných 

priestranstiev, budov a okolia v obci, alebo mesta, teda podpora projektov, 

ktoré slúžia čo najväčšiemu počtu obyvateľov. 

Podpora je zameraná najmä na nasledovné aktivity: 

a) opravy havarijných stavov budov alebo inak poškodených budov 

a verejných priestranstiev; 

b) modernizácia a rekonštrukcia budov (kultúrnych domov, 

obecných úradov, domov smútkov, základných škôl a pod); 

c) odstraňovanie škôd po živelných pohromách, vrátane 

protipovodňových opatrení. 

V rámci podpory sú oprávnenými výdavkami tie výdavky, ktoré priamo 

súvisia s realizáciou projektu. 

Všetky ďalšie dôležité informácie sú dostupné v dokumente Všeobecné podmienky k 

predkladaniu žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády Slovenskej 

republiky a poskytnutiu dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády Slovenskej republiky, 

ktorý je dostupný vseobecne_podmienky_poskytovania_dotacii_z_rezervy_na_zverejnenie.pdf 

(gov.sk)  
 

https://www.vlada.gov.sk/share/dotacie/prpv/vseobecne_podmienky_poskytovania_dotacii_z_rezervy_na_zverejnenie.pdf
https://www.vlada.gov.sk/share/dotacie/prpv/vseobecne_podmienky_poskytovania_dotacii_z_rezervy_na_zverejnenie.pdf

