
Kritériá pre posudzovanie pridelenia dotácie pre športové kluby 

 

Metodický postup pri rozdeľovaní dotácie je nasledovný: 

 

a) Podkladom pre rozdeľovanie dotácie z uvedeného programu je vypočítané bodové 

hodnotenie každého žiadateľa. Bodové hodnotenie sa vytvára na základe dvoch kritérií 

- hodnotenia práce s mládežou vo forme kvantitatívnych kritérií a hodnotenie 

reprezentácie mesta vo forme kvalitatívnych kritérií. Pre individuálne telovýchovné 

a športové činnosti sa uvedené ukazovatele použijú primerane k danej činnosti.  

b) Kvantitatívne ukazovatele sú označené písmenami A a B. Kvalitatívne ukazovatele sú 

označené písmenami M a N.  

 

Kvantitatívne ukazovatele  

Kvantitatívne ukazovatele predstavujú merateľnú výšku športovej aktivity mládeže vo 

vybranom klube. Ako smerodajné údaje sa zoberú údaje s predchádzajúcej sezóny. Na podporu 

športovej aktivity sa použije 80% prostriedkov rozpočtu určeného na prerozdelenie pre športové 

kluby. Kvantitatívne ukazovatele zahŕňajú podporu tréningového procesu mládeže a podporu 

mládeže v súťažiach /lige/. Pri odtrénovaných hodinách sa do bodového hodnotenia započítava 

maximálny počet 6 tréningových hodín/osoba/týždeň. 

  

Podpora tréningového procesu mládeže 

Výsledná bodová hodnota sa vypočíta ako súčin nasledovných veličín: 

A = počet detí a mládeže v tréningovom procese do 26 rokov  krát (ďalej len x)  počet 

odtrénovaných hodín na jedno dieťa v týždni /členenie po družstvách, ročníkoch/ 

 

Podpora mládeže v súťažiach 

Výsledná bodová hodnota sa vypočíta ako súčin nasledovných veličín: 

B = počet detí a mládeže zapojených do súťaží v rámci družstva do 26 rokov x koeficient 

obtiažnosti súťaže 

Koeficient obtiažnosti súťaže sa prideľuje kľúčom: 

1 - pre najnižšiu súťaž v športovom odvetví, 

3 - pre najvyššiu súťaž v SR, 

2 - pre inú súťaž v SR. 

 

Výsledkom je súčet bodov za všetky družstvá klubu: C = A1+A2+A3 ... +B1+B2+B3 ... 

 

Kvalitatívne ukazovatele 

     Kvalitatívne ukazovatele predstavujú reprezentáciu mesta a zahŕňajú medailové umiestnenie 

jednotlivých družstiev (ročníkov) vybraných športových klubov v minulej sezóne 

v ktorejkoľvek súťaži, v ktorej hralo družstvo a dosiahnutie postupu do vyššej kategórie súťaže 

/ligy/, ktoré sa družstvu podarilo v predchádzajúcej sezóne. Na zvýšenie kvality športovej 

reprezentácie mesta sa použije 20% prostriedkov rozpočtu určeného na prerozdelenie pre 

športové kluby.  

 

Dosiahnutie medailového umiestnenia 

Výsledná bodová hodnota sa vypočíta ako súčin nasledovných veličín: 

M = počet športovcov zapojených do súťaže v rámci družstva  x  koeficient umiestnenia 

v súťaži 

Koeficient umiestnenia v súťaži sa prideľuje kľúčom: 

1 - ak družstvo obsadilo 1. – 3. miesto v celoročnej súťaži, 



2 - ak družstvo obsadilo 1. – 3. miesto na zahraničnom turnaji.  

 

Dosiahnutie postupu do vyššej kategórie /ligy/ súťaže 

Výsledná bodová hodnota sa vypočíta ako súčin nasledovných veličín: 

N = počet športovcov zapojených do súťaže v rámci družstva  x  1 

 

Výsledkom je súčet bodov za všetky družstvá klubu P = M1+M2+M3 ... +N1+N2+N3 ... 

 

Výpočet pridelenej dotácie pre športové kluby a postup udelenia dotácie 

 

Celková dotácia určená na vyplatenie sa rozdelí žiadateľom úmerne podľa súčtu bodov 

získaných žiadateľom pri hodnotení kvantitatívnych a kvalitatívnych ukazovateľov. Zdroje 

budú prerozdeľované transparentne a objektívne. Dotácia na žiadateľa môže dosiahnuť 

maximálne 90% rozpočtu žiadateľa, pričom tento musí mať zabezpečené financovanie ďalších 

10% svojho rozpočtu z iných zdrojov. 

  

Systém počíta s dĺžkou sezóny minimálne 9 mesiacov. Pri kratšej aktivite sa dotácia primerane 

kráti.  

 

Komisia MsZ pre školstvo, kultúru, mládež a šport môže bodové hodnotenie žiadateľov 

upraviť.  

 

Dotácia sa poskytuje na obdobie /sezónu/ od 1.9. kalendárneho roka do 31.8. nasledujúceho 

roka, a to rozdelená na dve časti: prvá časť, týkajúca sa obdobia od 1.9. do 31.12. bežného 

roka a druhá časť, týkajúca sa obdobia od 1. 1. do 31. 8. budúceho roka.  

 

Informáciu o výške pridelenej dotácie a konkrétnom dátume vyplatenia /prípadne 

o neposkytnutí/ oznámi koordinátor pre športové dotácie písomne alebo emailom žiadateľovi 

najneskôr do 14 dní po schválení dotácie. 

 


