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Kritériá  
 

na poskytovanie finančných prostriedkov pre rok 2019, podľa fondového systému 

dotácií mesta Košice, z Koncepcie rozvoja športu  

 

A. 

 
Podpora z fondu mládežníckeho športu 

  

A/I Kolektívne športy – hodnotenie  

 

1. kritérium – Počet zaregistrovaných športovcov zapojených do celoštátnych súťaží 

daného športového klubu v roku 2019. Hodnotenie: 1 športovec = 1 bod. Hodnota 

bodu bude vypočítaná zosumarizovaním všetkých výsledkov a pridelením 

zodpovedajúcich bodových hodnôt po prijatí všetkých žiadostí. 

2. kritérium – Dĺžka pôsobnosti športového subjektu na území mesta. Hodnotenie: 

pôsobnosť v meste 20 a viac rokov – 10 bodov, 15-19 rokov – 8 bodov, 10-14 rokov – 

6 bodov, 5-9 rokov – 4 body,  3-4 roky – 2 body 

3. kritérium – Hodnotenie: 1 – 10 kôl =  koeficient 1; 11 – 20 kôl =  koeficient 2; 21 

a viac kôl = koeficient 3. Uvedené koeficienty sa násobia počtom športovcov, 

výsledné číslo = počet bodov. /Napr. 26 športovcov, 16 kôl celoštátnej súťaže 26 x 

koef. 2 = 52 x 3 súťaže 156 bodov/. Hodnota bodu bude vypočítaná zosumarizovaním 

všetkých výsledkov a pridelením zodpovedajúcich bodových hodnôt po prijatí 

všetkých žiadostí. 

4. kritérium – Umiestnenie jednotlivých družstiev v najvyšších celoštátnych súťažiach - 

výsledky, započítavajú sa maximálne 3 súťaže. Hodnotenie: Extraligová súťaž 

/najvyššia celoslovenská/ 1.miesto = 100 b, 2.miesto = 90 b, 3.miesto = 80 b, 

4.miesto =70 b, 5.miesto = 60 b., 6.miesto = 50 b., 7.miesto = 40 b., 8.miesto = 30 b.,   

Oblastná súťaž (VÚC, kraj) 1.miesto = 30 b., 2.miesto = 20 b., 3.miesto = 10 b. 

4.miesto = 5 b., 5.miesto = 4 b., 6.miesto = 3 b., 7.miesto = 2 b., 8.miesto 1 b. Súčet 

bodov získaný za umiestnenia bude vynásobený číselnou hodnotou získanou z kritéria 

č.6. Účasť v najvyššej celoštátnej súťaži plus 100 b. Hodnota bodu bude vypočítaná 

zosumarizovaním všetkých výsledkov a pridelením zodpovedajúcich bodových hodnôt 

po prijatí všetkých žiadostí. 

5. kritérium – Počet reprezentantov – účastníkov reprezentačných akcií za SVK. Jeden 

reprezentant = 50 b. Hodnota bodu bude vypočítaná zosumarizovaním všetkých 

výsledkov a pridelením zodpovedajúcich bodových hodnôt po prijatí všetkých žiadostí. 

6. kritérium – Koeficient športu podľa výpočtov z hodnôt sledovaných  štatisticky 

v národnom meradle na športových zväzoch a spracovaných MŠVVaŠp – číslo je 

podklad pre kritérium č.4 a č.5  

 

Zohľadnili sme ročný výdaj klubu v pomere ku výške vypočítanej dotácie tak, že 

v prípade vyššej hodnoty ako 50%, znížili sme celkovú dotáciu o polovicu. 

 

A/II Individuálne športy – hodnotenie  

 

1. kritérium – Počet zaregistrovaných športovcov zapojených do celoštátnych súťaží 

daného športového klubu v roku 2019. Hodnotenie: 1 športovec = 10 bodov. Hodnota 

bodu bude vypočítaná zosumarizovaním všetkých výsledkov a pridelením 

zodpovedajúcich bodových hodnôt po prijatí všetkých žiadostí. 
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2. kritérium – Dĺžka pôsobnosti športového subjektu na území mesta. Hodnotenie: 

pôsobnosť v meste 20 a viac rokov – 10 bodov, 15-19 rokov – 8 bodov, 10-14 rokov – 

6 bodov, 5-9 rokov – 4 body,  3-4 roky – 2 body 

3. kritérium – Najvyššia celoštátna súťaž, započítavajú sa maximálne 4 súťaže. 

Uvedené číslo sa násobí počtom športovcov, výsledné číslo = počet bodov. Hodnota 

bodu bude vypočítaná zosumarizovaním všetkých výsledkov a pridelením 

zodpovedajúcich bodových hodnôt po prijatí všetkých žiadostí. 

4. kritérium – Najvyššia celoštátna súťaž - výsledky, započítava sa maximálne 10 

najlepších umiestnení, za jedného pretekára sa uvedie maximálne jeden najlepší 

výkon vo svojej kategórii a jeden výkon v staršej kategórii. Bodovanie 1.miesto = 100 

b, 2.miesto = 80 b, 3.miesto = 60 b, 4.miesto =40 b, 5.miesto = 30 b., 6.miesto = 20 b., 

7.miesto = 10 b., 8.miesto = 5 b., Súčet bodov získaný za umiestnenia bude 

vynásobený číselnou hodnotou získanou z kritéria č.6. Hodnota bodu bude vypočítaná 

zosumarizovaním všetkých výsledkov a pridelením zodpovedajúcich bodových hodnôt 

po prijatí všetkých žiadostí. 

5. kritérium – Počet reprezentantov – účastníkov reprezentačných akcií za SVK. Jeden 

reprezentant = 100 b. Súčet bodov získaný za reprezentanta bude vynásobený číselnou 

hodnotou získanou z kritéria č.6. Hodnota bodu bude vypočítaná po prijatí všetkých 

žiadostí, zosumarizovaní všetkých výsledkov a pridelení zodpovedajúcich bodových 

hodnôt. 

6. kritérium – Koeficient športu podľa výpočtov z hodnôt sledovaných štatisticky 

v národnom meradle na športových zväzoch a spracovaných MŠVVaŠp – číslo je 

podklad pre kritérium č.4 a č.5. Koeficient pre jednotlivé športy tvorí tabuľku č.1. 

 

Zohľadnili sme ročný výdaj klubu v pomere ku výške vypočítanej dotácie tak, že 

v prípade vyššej hodnoty ako 50%, znížili sme celkovú dotáciu o polovicu. 

 

 

Hodnota bodu v eurách bude vypočítaná po prijatí všetkých žiadostí, zosumarizovaní 

všetkých výsledkov a pridelení zodpovedajúcich bodových hodnôt. 

 

Tabuľka č.1: 

 
Šport KŠ2019 

 
2019 

aikido       

americký futbal 0,06% 0,0632387 0,06 

atletika 8,54% 8,5358457 8,54 

automobilový šport 0,70% 0,7012093 0,7 

bandy hokej   0 0 

baseball 0,40% 0,3970733 0,4 

basketbal 3,76% 3,7605934 3,76 

baskická pelota   0 0 

bedminton 0,85% 0,8540069 0,85 

biatlon 1,73% 1,7314556 1,73 

biliard 0,10% 0,1028698 0,1 

boby a skeleton 0,35% 0,3456328 0,35 

boccia 0,10% 0,1028698 0,1 

boule lyonnaise 0,05% 0,0521801 0,05 

bowling 0,09% 0,0866423 0,09 

box 0,35% 0,3457509 0,35 

bridž 0,05% 0,0456279 0,05 

curling 0,12% 0,117262 0,12 

cyklistika 6,56% 6,5631787 6,56 
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dáma   0 0 

dračie lode   0 0 

dráhový golf 0,06% 0,0625244 0,06 

fistbal   0 0 

florbal 1,63% 1,6316468 1,63 

futbal   0 0 

go   0 0 

golf 0,78% 0,7776399 0,78 

gymnastika 3,17% 3,170163 3,17 

hádzaná 6,30% 6,2970999 6,3 

horolezectvo 0,13% 0,1316696 0,13 

jachting 0,36% 0,355508 0,36 

jazdectvo 0,42% 0,4221657 0,42 

judo 0,90% 0,9019369 0,9 

ju-jitsu   0 0 

kanoistika 6,60% 6,6034022 6,6 

karate 1,79% 1,7946252 1,79 

kendo   0 0 

kickbox 0,45% 0,4506027 0,45 

kolieskové korčuľovanie 0,14% 0,1398574 0,14 

korfbal 0,05% 0,0473698 0,05 

krasokorčuľovanie 0,82% 0,8189348 0,82 

kriket   0 0 

kulturistika a fitnes 1,49% 1,490234 1,49 

ľadové kužele   0 0 

ľadový hokej   0 0 

lakros   0 0 

letecké športy 0,57% 0,5719399 0,57 

lukostreľba 0,27% 0,2703342 0,27 

lyžovanie 3,97% 3,9745669 3,97 

moderný päťboj 0,43% 0,4295722 0,43 

motocyklový šport 0,49% 0,4936878 0,49 

netbal   0 0 

orientačné športy 0,21% 0,209437 0,21 

pétanque 0,05% 0,0456279 0,05 

plavecké športy 7,43% 7,4338711 7,43 

pólo   0 0 

potápačské športy 0,33% 0,3304352 0,33 

povzbudzovanie   0 0 

pozemný hokej 0,59% 0,5914161 0,59 

preťahovanie lanom   0 0 

psie záprahy 0,11% 0,1135345 0,11 

raketbal   0 0 

rugby 0,08% 0,0788598 0,08 

rybolovná technika 0,17% 0,1676349 0,17 

rýchlokorčuľovanie 0,27% 0,2678654 0,27 

sambo   0 0 

sánkovanie 0,51% 0,5110427 0,51 

savate   0 0 

sepaktakraw   0 0 

silové športy 0,14% 0,1371597 0,14 

skialpinizmus 0,05% 0,0456279 0,05 

soft tenis   0 0 

softbal 0,17% 0,1670558 0,17 

squash 0,05% 0,0525764 0,05 

stolný tenis 4,89% 4,8893524 4,89 

streľba 3,68% 3,6818119 3,68 

sumo   0 0 

surfovanie   0 0 
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šach 0,52% 0,5168744 0,52 

šerm 0,57% 0,5682367 0,57 

šípky 0,10% 0,1028698 0,1 

športové lezenie 0,11% 0,1066936 0,11 

športové rybárstvo   0 0 

športy s lietajúcim diskom 0,10% 0,098491 0,1 

taekwondo 0,29% 0,2929649 0,29 

tanečný šport 1,40% 1,3960265 1,4 

tenis 13,50% 13,497483 13,5 

thajský box 0,05% 0,0499204 0,05 

triatlon 0,81% 0,8053792 0,81 

veslovanie 0,51% 0,5074767 0,51 

vodné lyžovanie 0,21% 0,213128 0,21 

vodné záchranárstvo   0 0 

vodný motorizmus 0,08% 0,0822935 0,08 

volejbal 6,34% 6,3433628 6,34 

vzpieranie 0,66% 0,6583481 0,66 

wushu 0,05% 0,0548403 0,05 

zápasenie 1,34% 1,3413843 1,34 

 

 

B/ Podpora z fondu športových aktivít – aktivity organizované mestom a športovými 

organizáciami v meste Košice – hodnotenie 

 

Výber úspešného projektu bude rozdelený na: 

             

Významné mestské podujatia: 

 

I. kategória:  TOP podujatie mesta - Medzinárodný maratón mieru – najstaršie 

a tradičné podujatie v Európe. 

II. kategória:    PR podujatia mesta – Propagácia športu v meste 

prostredníctvom divácky atraktívnych  a športovo hodnotných podujatí.    

III. kategória:   Podujatia pre školskú mládež  -  pravidelné súťaže v rôznych 

športoch pre školopovinnú mládež  

IV. kategória:  Veľké medzinárodné súťaže  - s tradíciou a medzinárodnou 

propagáciou 

V. kategória:  Rôzne - súťaže 

 

 

V zmysle platného zákona o športe je každý prijímateľ dotácií z verejných zdrojov povinný 

byť registrovaný v informačnom systéme športov. V opačnom prípade mu nebude možné 

prideliť dotáciu, na ktorú nie je ani právny nárok.  

Dotácia, ani jej výška nie je nárokovanou položkou.  

 

Žiadatelia, ktorí nepredložia požadované informácie (napr. neuvedú linky – odkazy na 

webové stránky, kde sa dajú informácie overiť) a tlačivá v požadovanom termíne, alebo 

uvedú nepravdivé údaje, budú z uchádzania o pridelenie dotácií vylúčení.   

 


