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Mesto Košice 

Oddelenie školstva, Referát športu a mládeže 

 

 

Výzva k predkladaniu žiadostí z Fondu 

„MLÁDEŽNÍCKEHO FUTBALU“ 

rok 2021  
 

Mesto Košice, Referát športu a mládeže na základe Koncepcie rozvoja športu v meste vyhlasuje 

a realizuje projekt podpora športu v meste Košice z Fondu mládežníckeho športu pre rok 2021. 

 

Cieľ vyhlasovaného projektu: Podpora organizovanej športovej mládeže a zabezpečenie ich 

výkonnostného rastu v konkrétnom športovom odvetví. 

 

1. Predloženie žiadostí: 

V roku 2021 budú akceptované iba žiadosti, ktoré budú vyplnené cez e-formulár, ktorý 

žiadateľ nájde tu: 

http://www.esluzbykosice.sk/info/e-form/286 
 

Spôsob: 

a) s použitím občianskeho preukazu žiadateľa vybaveného čipom  

Termín predloženia žiadostí je do 15.00 hod. 31. januára 2021, 

b) bez použitia občianskeho preukazu žiadateľa vybaveného čipom  

Termín predloženia žiadostí na Magistrát mesta Košice je najneskôr do 29. januára 2021 do 

15.00 hod.  

 

Formuláre používané v minulých rokoch nebudú akceptované ako aj žiadosti poslané 

emailom. 

 

Potrebné náležitosti žiadosti: 

a) žiadosť o dotáciu podaná na e-formulári (aj v listinnej podobe) spolu s povinnými prílohami,  

b) žiadosti a projekty je potrebné zaslať v jednom exemplári, 

c) nebudú akceptované žiadosti a prílohy písané ručne, 

d) iné prílohy podporujúce žiadosť (podľa VZN 190 mesta)  

https://static.kosice.sk/vzn/doc/werlpw2beaFffegmSe/bwI8umO5zNgMEDQj/vzn190.

pdf . 
 

Podrobnejšie informácie nájdete v Usmernení: 

https://www.sportkosice.sk/dotacie-na-sport/  

 

2. Oprávnení žiadatelia: 

a) právnické osoby, ktorých vlastníckym podielnikom nie je mesto, na území mesta Košice majú 

sídlo, resp. trvalý pobyt, alebo vykonávajú činnosť. Právnické osoby musia byť riadne 

registrované a vyvíjať svoju činnosť minimálne 3 roky, 

b) školské športové kluby,  

c) občianske združenia vykonávajúce športovú činnosť, 

d) neziskové organizácie vykonávajúce športovú činnosť, 

e) obchodná spoločnosť zaoberajúca sa športovou činnosťou. 
 

3. Cieľové skupiny: 

Deti a mládež do 23 rokov 

http://www.esluzbykosice.sk/info/e-form/286
https://static.kosice.sk/vzn/doc/werlpw2beaFffegmSe/bwI8umO5zNgMEDQj/vzn190.pdf
https://static.kosice.sk/vzn/doc/werlpw2beaFffegmSe/bwI8umO5zNgMEDQj/vzn190.pdf
https://www.sportkosice.sk/dotacie-na-sport/
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4. Realizácia výberu žiadateľov: 

a) oddelenie školstva, referát športu a mládeže vyhodnotí prijaté žiadosti a pridelí bodové hodnoty 

podľa vopred určených kritérií,  

b) o navrhnutom bodovom ohodnotení bude ďalej rokovať, Mestom Košice zriadená, Komisia 

športu a aktívneho oddychu v Košiciach (ďalej len „Komisia“), ktorú tvoria zástupcovia mesta 

Košice. Prijatým uznesením komisia odporučí  na schválenie Mestskému zastupiteľstvu 

v Košiciach rozdelenie dotácií, 

c) o určení pridelenia finančných prostriedkov pre jednotlivé kluby bude na základe predložených 

dokumentov Komisie rozhodovať Mestské zastupiteľstvo v Košiciach. 

 

5. Kritériá oprávnenosti: 

a) oprávnení žiadatelia spĺňajú podmienky podľa platného Zákona o športe a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov č. 440/2015 Z.z., §66 Spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov a 

musí byť registrovaný v informačnom systéme športu: https://sport.iedu.sk/ (resp. 

https://futbalnet.sk/), 
b) len žiadosti riadne skompletizované, ktoré obsahujú všetky náležitosti podľa Všeobecne 

záväzného nariadenia mesta Košice č. 190 „O poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Košice“. 

c) Žiadatelia môžu byť len subjekty uvedené v bode 1., 

d) do projektu sa môžu zapojiť aj žiadatelia, ktorí boli žiadateľmi o dotácie z Fondu 

mládežníckeho športu v roku 2020 a splnili záväzky vyúčtovania a vyhodnotenia projektu,  

e) oprávnení žiadatelia podľa bodu 1. a), b), c) môžu podať iba jednu žiadosť v tomto fonde za 

príslušný šport. Ak žiadateľ, alebo jeden z jeho  konateľov, žiada o poskytnutie dotácie ako 

občianske združenie v  konkrétnom odvetví športu, nemôže už žiadať o dotáciu aj ako iný 

oprávnený žiadateľ. 

 

6. Oprávnené náklady: 

a) nákup športových odevov a športového náradia 

b) štartovné poplatky na súťažiach, 

c) zdravotné športové prehliadky, fyzioterapia, regenerácia a starostlivosť o športovcov, 

d) náklady spojené s dopravou na športové podujatia, 

e) náklady spojené s ubytovaním a stravou na športových podujatiach, sústredeniach a školeniach, 

f) pitný režim, 

g) náklady spojené s prenájmom športového zariadenia, náčinia a náradia, 

h) náklady spojené s prevádzkou športového zariadenia,  

i) náklady na odmeny trénerov (podrobné podmienky sú zadefinované v Usmernení Magistrátu 

mesta Košice k predkladaniu žiadostí o poskytnutie dotácií na šport podľa Koncepcie rozvoja 

športu v roku 2021), 

j) náklady spojené s dezinfekciou (podrobné podmienky sú zadefinované v Usmernení Magistrátu 

mesta Košice k predkladaniu žiadostí o poskytnutie dotácií na šport podľa Koncepcie rozvoja 

športu v roku 2021). 
 

7. Dôvody pre vylúčenie: 

a) žiadosti podané neoprávneným žiadateľom /iné subjekty ako je uvedené v bode 1./, 

b) v prípade, že žiadateľ uvedie za súčasné alebo predchádzajúce obdobie v žiadosti, vyúčtovaní 

alebo vyhodnotení nepravdivé údaje, 

c) žiadateľ má pozdĺžnosti voči mestu, právnickým osobám zriadeným mestom (t.j. rozpočtové 

a príspevkové organizácie) a právnické osoby založené mestom (t.j. obchodné spoločnosti) – 

nezaplatené faktúry, nevrátené a zle vyúčtované dotácie a iné, 

d) ak voči žiadateľovi bolo začaté exekučné konanie. 

 

 

 

 

https://sport.iedu.sk/
https://futbalnet.sk/
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8. Oznámenie o výsledku poskytnutia dotácií žiadateľom: 

Žiadateľom bude oznámené rozhodnutie Mestského zastupiteľstva v Košiciach písomnou formou, 

resp. emailom do 15 dní od dátumu prijatého uznesenia podpísaného primátorom mesta Košice. 

Zoznam žiadateľov o dotácie bude zverejnený na webovej stránke www.sportkosice.sk v menu pod 

označením „Dotácie“ aj na webovej stránke mesta Košice: 

http://www.esluzbykosice.sk/Grants/Grants   
 

9. Predloženie vyhodnotenia a vyúčtovanie dotácií: 

E-formulár na vyhodnotenie poskytnutej dotácie je zverejnené na webovej stránke 

www.esluzbykosice.sk a spolu s povinnými prílohami a kópiami účtovných dokladov bude 

potrebné ho zaslať do 31.12.2021 poštou (stačí dátum poštovej pečiatky z 31.12.2021) alebo osobne 

doručiť do podateľne na Mesto Košice, Referát športu a mládeže. 

Právne subjekty (viď. bod 1), ktoré obdržali dotáciu od mesta, sú povinné v súlade s platnou 

legislatívou poskytnúť podklady ku kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra, 

spracovávateľom MMK a členom Komisie športu a aktívneho oddychu. 

 

 

Mesto Košice 

Oddelenie školstva, Referát športu a mládeže 

 

 

http://www.sportkosice.sk/
http://www.esluzbykosice.sk/Grants/Grants
http://www.esluzbykosice.sk/

