
 
 
Mesto Košice 

Oddelenie školstva, Referát športu a mládeže 
 
 

Dodatok č. 1 
k výzve k predkladaniu žiadostí z Fondu „MLÁDEŽNÍCKEHO 

ŠPORTU a FUTBALU“ a z Fondu Aktivít za rok 2020 
 

I. 

 

1. Mesto Košice na základe Koncepcie rozvoja športu v meste vyhlásilo dňa 15.12.2019 
výzvu na predkladanie žiadostí z fondu „mládežníckeho športu a futbalu“ na rok 2020, 
prostredníctvom ktorej sa realizuje projekt podpory športu v meste Košice z Fondu 
mládežníckeho športu pre rok 2020 (ďalej len „výzva“). 

 
2. Mesto Košice vo výzve pôvodne určilo, že poskytnutú dotáciu (grant) možno použiť 

na náklady na odmeny trénerov len v prípade žiadateľov z Fondu mládežníckeho futbalu. 
 

II. 
 
1. Vzhľadom na skutočnosť, že realizáciu mnohých projektov aj v oblasti športu v roku 2020 

ovplyvnili protipandémické opatrenia prijaté príslušnými štátnymi orgánmi v súvislosti 
s pandémiou ochorenia Covid-19, pričom negatívne dôsledky týchto opatrení sa dotkli aj 
projektov, ktoré mali byť realizované na základe výzvy, mesto Košice za účelom 
zmiernenia časti dôsledkov uvedených protipandémických opatrení schvaľuje zmenu 
podmienok výzvy nasledovne: 
 Mesto Košice (ako poskytovateľ dotácie) bude v prípade uzatvorenia príslušného 

dodatku k zmluve o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Košice (ďalej len „dodatok 
k zmluve“) akceptovať oprávnené výdavky na mzdy/odmeny mládežníckych trénerov 
(ďalej len „odmena trénera“) aj v prípade žiadateľov mimo Fondu mládežníckeho 
futbalu za nasledovných podmienok: 
- na odmeny trénerov možno použiť najviac 30 % z poskytnutej dotácie, 
- maximálna sadzba odmeny trénera je 15,00 €/hod. (ak bude skutočná odmena trénera 

vyššia, pre účely vyúčtovania dotácie mesto Košice uzná výdavok na tento účel 
do výšky stanovenej maximálnej sadzby), 

- mládežníckym trénerom môže byť len príslušná kvalifikovaná fyzická osoba 
(športový odborník), ktorá je registrovaná v príslušnom informačnom systéme 
športu.  

 K vyúčtovaniu nákladov na odmenu trénera sa priložia nasledovné prílohy: 
- zmluva/dohoda o výkone trénerskej činnosti pre mládežnícke družstvá/jednotlivcov 

(do 23 rokov), 
- kópia dokladu o trénerskej kvalifikácii – kvalifikačný stupeň (nie licencia), 
- oprávnenie na výkon činnosti športového odborníka (doklad o tom, že tréner je 

registrovaný v štátnom informačnom systéme ako športový odborník/tréner 
s platnosťou v danom roku, stačí z web lokality: https://sport.iedu.sk), 

- výkaz odpracovaných/odtrénovaných hodín, 
- kópia dokladu o vyplatení mzdy/odmeny. 

 
 

 



2. Oprávneným výdavkom z Fondu mládežníckeho športu, Fondu mládežníckeho futbalu 
a Fondu aktivít, je tiež zabezpečenie všetkých hygienických opatrení, ktoré slúžia na 
zabezpečenie bezpečného vedenia tréningového procesu, alebo konanej aktivity (v zmysle 
platných nariadení ÚVZ SR, len v súvislosti s ochorením COVID-19 vyvolané 
koronavírusom SARS-CoV-2), a to: 

- osobné ochranné pracovné prostriedky (rúška, rukavice, štíty a pod.) 
- bezkontaktné teplomery 
- dezinfekčné prostriedky 
- a iné 

 
3. Ak príjemca dotácie prejaví záujem o  uzatvorenie dodatku k zmluve, mesto Košice 

bez zbytočného odkladu vyhotoví potrebný počet rovnopisov dodatku a predloží ich 
príjemcovi dotácie na podpis. 

 

III. 
 
Tento dodatok č. 1 k výzve nadobúda účinnosť dňa 26. 10. 2020. 


