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Kritériá  
 

na poskytovanie finančných prostriedkov pre rok 2020, 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 – údaj január 2020. Hodnotenie: 1 športovec = 1 bod.  

2. kritérium – Hodnotenie súťaží: Najvyššia súťaž /napr. M-SR/ = 40b, nižšia súťaž /napr. 

Extraliga/ =  30b, nižšia súťaž /napr. I. Liga/ = 20b, nižšia súťaž /napr. II. Liga/ = 10b. 

Uvedené body sa násobia počtom družstiev zapojených do danej súťaže = počet 

výsledných bodov.  

3. kritérium - Dĺžka pôsobnosti športového subjektu na území mesta. Hodnotenie: 

pôsobnosť v meste 20 a viac rokov – 50 bodov, 15-19 rokov – 40 bodov, 10-14 rokov 

– 30 bodov, 5-9 rokov – 20 bodov,  3-4 roky – 10 bodov 

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. Účasť 

v najvyššej celoštátnej súťaži plus 100 b.  

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

reprezentant = 50 b.  

6. kritérium – Koeficient športu Š23 podľa výpočtov z hodnôt sledovaných štatisticky 

v národnom meradle na výpočet podielu uznanému športu, spracovaných MŠVVaŠ – 

číslo je podklad pre kritérium  č.4. Koeficient Š23 pre jednotlivé športy tvorí tabuľku 

č.1, viď nižšie. Súčet bodov získaný za počet reprezentantov bude vynásobený 

číselnou hodnotou získanou z kritéria č.6 – Koeficient športu Š23 v národnom meradle 

spracovaný MŠVVaŠ SR. 

7. kritérium – Športy uznané MOV = 50b, Športy uznané MPV = 50b, Športy uznané 

Sport Accord = 50b 

 

 

a) Zohľadnili sme ročný príjem klubu v pomere ku výške vypočítanej dotácie tak, že ak 

je tento pomer viac ako 30%, výška celkovej dotácie je znížená na túto úroveň. 

b) Zohľadnili sme medziročný nárast alebo pokles vypočítanej dotácie vo výške ± 30% 

c) Zohľadnili sme náročnosť športového odvetvia z hľadiska infraštruktúry (plaváreň, 

zimný štadión) 

d) Zohľadnili sme výšku požadovanej dotácie ku výške vypočítanej dotácie  
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A/II Individuálne športy – hodnotenie  

 

1. kritérium – Počet zaregistrovaných športovcov zapojených do celoštátnych súťaží 

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

2. kritérium – Počet aktívnych športovcov v súlade s registrom športovcov do 23 rokov 

od 1.10. predošlého roku do 30.9. roku, za ktorý sa uvádzajú údaje.                  

Hodnotenie: 1 AŠ = 10 bodov.  

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

pôsobnosť v meste 20 a viac rokov – 50 bodov, 15-19 rokov – 40 bodov, 10-14 rokov 

– 30 bodov, 5-9 rokov – 20 bodov,  3-4 roky – 10 bodov 

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.  

6. kritérium – Koeficient športu Š23 podľa výpočtov z hodnôt sledovaných štatisticky 

v národnom meradle na výpočet podielu uznanému športu, spracovaných MŠVVaŠ – 

číslo je podklad pre kritérium č.4 a  č.5. Koeficient Š23 pre jednotlivé športy 

tvorí tabuľku č.1, viď nižšie. Súčet bodov získaný za počet reprezentantov bude 

vynásobený číselnou hodnotou získanou z kritéria č.6 – Koeficient športu Š23 

v národnom meradle spracovaný MŠVVaŠ SR. 

7. kritérium – Športy uznané MOV = 50b, Športy uznané MPV = 50b, Športy uznané 

Sport Accord = 50b 

 

 

e) Zohľadnili sme ročný príjem klubu v pomere ku výške vypočítanej dotácie tak, že ak 

je tento pomer viac ako 30%, výška celkovej dotácie je znížená na túto úroveň. 

f) Zohľadnili sme medziročný nárast alebo pokles vypočítanej dotácie vo výške ± 30% 

g) Zohľadnili sme kluby s najvyšším poklesom vypočítanej dotácie, ktorý tento rok 

vznikol so zmenou kritérií 

h) Zohľadnili sme výšku požadovanej dotácie ku výške vypočítanej dotácie  

 

 

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

zosumarizovaní všetkých výsledkov a pridelení zodpovedajúcich bodových hodnôt. 
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Tabuľka č.1: 

 
Šport 2020 

americký futbal 0,24 

atletika 15,36 

automobilový šport 0,13 

baseball 0,47 

basketbal 5,23 

bedminton 0,89 

biatlon 0,31 

biliard 0,05 

boby a skeleton 0,08 

boccia 0,08 

boule lyonnaise 0,07 

bowling 0,09 

box 0,3 

bridž 0,05 

curling 0,03 

cyklistika 1,81 

dráhový golf 0,04 

florbal 5,84 

golf 0,54 

gymnastika 7,87 

hádzaná 8,0 

horolezectvo 1,04 

jachting 0,12 

jazdectvo 0,68 

judo 1,26 

kanoistika 2,2 

karate 4,39 

kickbox 0,15 

kolieskové korčuľovanie 0,16 

korfbal 0,12 

krasokorčuľovanie 0,58 

kulturistika a fitnes 0,97 

letecké športy 0,17 

lukostreľba 0,31 

lyžovanie 1,19 

moderný päťboj 0,43 

motocyklový šport 0,44 

orientačné športy 0,36 

petanque 0,02 

plavecké športy 5,17 

potápačské športy 0,35 

pozemný hokej 0,18 

psie záprahy 0,06 

rugby 0,16 

rybolovná technika 0,14 

rýchlokorčuľovanie 0,1 

sánkovanie 0,17 

silové športy 0,16 

skialpinizmus 0,02 

softbal 0,44 

squash 0,02 

stolný tenis 1,74 

streľba 0,8 

šach 1,26 

šerm 0,25 
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šípky 0,1 

športové lezenie 0,38 

športy s lietajúcim diskom 0,23 

taekwondo 0,42 

tanečný šport 3,08 

tenis 4,39 

thajský box 0,22 

triatlon 1,28 

veslovanie 0,12 

vodné lyžovanie 0,1 

vodný motorizmus 0,03 

volejbal 15,11 

vzpieranie 0,28 

wushu 0,15 

zápasenie 0,87 

 

 

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

organizáciami v meste Košice – hodnotenie 

 

Výber úspešného projektu je rozdelený podľa týchto kritérií: 

 

1. Zaradenie športového podujatia do kategórie   

FA1 kategória: TOP podujatie mesta., maximálna možná výška dotácie je 10 000€  
 FA2 kategória: PR podujatia mesta – Propagácia športu v meste 

prostredníctvom divácky atraktívnych a športovo hodnotných podujatí 
(Veľké medzinárodné súťaže, podujatia pre školskú mládež) maximálna 
výška možnej dotácie je 6 000€ 

FA3 kategória: Rôzne športové podujatia, maximálna výška možnej 
dotácie je 3 000€ 

 
2.  Výška pridelenej dotácie môže byť maximálne do výšky 40% z predpokladaného 

rozpočtu podujatia. V prípade, že reálny rozpočet podujatia bude nižší a poskytovaná 

dotácia prekročí výšku 40% z reálneho rozpočtu, žiadateľ bude povinný tento rozdiel 

vrátiť na účet poskytovateľa 

 

 

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. 

 

 

          

         Mgr. Mário Švec 

                vedúci Referátu športu a mládeže 


