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1 4 Mesto Košice

Výstavba novej telocvične 

pri ZŠ a MŠ Želiarska č. 4, 

Košice

Vybudovaním novej telocvične vytvoríme priestor pre kvalitnú športovú prípravu detí ZŠ a MŠ a pre deti navštevujúce 

mládežnícke a športové kluby v Meste Košice. Prispejme k rozvoju amatérskeho športu v nižších ligách a zvýšeniu telesnej 

zdatnosti, zdravému životnému štýlu a k zlepšeniu mentálneho zdravia a duševnej pohody detí a mládeže.

93 1 200 000,00 €
odporúčaná 

žiadosť

2 6 Mesto Vrútky
Multifunkčná voľnočasová 

športová hala Vrútky

Účelom projektu je výstavba mestskej športovej haly vo Vrútkach slúžiacej jednak pre účely vzdelávania ako aj podpory 

amatérskeho športu.
91 1 200 000,00 €

odporúčaná 

žiadosť

3 9 Mesto Brezno
Multifunkčná športová hala, 

Brezno

Projekt má podporiť regionálny rozvoj postavený na princípe integrácie medzi subjektami územnej spolupráce 

pôsobiacimi na území mesta  a v regióne. Aktivity, ktoré naplnia využitie multifunkčnej haly budú realizované tak, aby sa 

súčasne dosiahla synergia s aktivitami na území mesta a v regióne. Na základe dobrovoľného záväzku týchto subjektov 

bude hlavným prínosom zapojenie deti, mládeže, amatérskej športovej komunity a širokého spektra verejnosti do 

športovania s cieľom získať dostatočnú pohybovú gramotnosť a výkonnosť, čo prinesie pre cieľové skupiny ich zdravý 

telesný a duševný vývin. Projekt podporí a posilní sociálnu a hospodársku súdržnosť v regióne a podporí zmiernenie 

regionálnych disparít.

91 1 199 990,18 €
odporúčaná 

žiadosť

4 3 Mesto Martin
Multifunkčná voľnočasová 

športová hala Martin

Účelom je vybudovanie novostavby multifunkčnej voľnočasovej športovej haly pri základnej škole pre šport, školstvo a 

rekreáciu. Projekt podporí spoluprácu medzi ZŠ, obcou, podnikateľským sektorom a regiónom. Vybudovaná infraštruktúra 

posilní kompetencie detí a mládeže a zároveň rozvoj amatérskeho športu v regióne.

90 1 200 000,00 €
odporúčaná 

žiadosť

5 5
Mestská časť Bratislava-

Petržalka

Športová hala - Bratislava 

Petržalka, Pankúchova U.

Cieľom je vybudovať multifunkčnú športovú halu na území Petržalky, ktorá pomôže v  skvalitnení tréningového procesu 

mládeže aj dospelých, umožní organizovať športové podujatia na národnej respektíve medzinárodnej úrovni. 
80 1 200 000,00 €

odporúčaná 

žiadosť
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