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Usmernenie k predkladaniu žiadosti na poskytnutie dotácie v roku 2022 z 

Fondu mládežníckeho športu v meste Košice 
 

ZÁKLADNÁ ČASŤ 

 

1. Usmernenie upravuje náležitosti a postup predkladania žiadostí o poskytnutie dotácií 

z mestského rozpočtu prostredníctvom organizačnej jednotky športu MMK. 

2. Podpora mesta v oblasti športu sa poskytuje VZN č. 190 o Poskytovaní dotácií 

z rozpočtu mesta. 

3. Dotácie na šport sú určené na jednotlivé projekty v rámci fondov: Fond 

mládežníckeho športu – kolektívny a individuálny šport, ktoré realizujú oprávnení 

žiadatelia – právnické osoby. Právnické osoby musia byť riadne registrované a vyvíjať 

svoju činnosť minimálne 3 roky. Oprávnení žiadatelia musia spĺňať podmienky podľa 

Zákona o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, §66 Spôsobilosť 

prijímateľa verejných prostriedkov 

4. Žiadosti sa predkladajú cez e-formulár, ktorý je určený pre Fond mládežníckeho 

športu a nachádza sa na webovej stránke poskytujúcej elektronické služby mesta 

Košice: 

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

E-formulár obsahuje 5 záložiek, ktoré sú označené názvom: 

1. Žiadosť 

2. Údaje o dotácií/Projekt 

3. Doručenie 

4. Vyhlásenie 

5. Finalizácia 

V každej záložke je potrebné vyplniť všetky údaje označené „*“. Bez vyplnenia týchto 

údajov nie je možné sa presunúť na nasledujúcu záložku. 

5. Dotácia nemôže byť poskytnutá na úhradu záväzkov z predchádzajúcich rokov, 

refundáciu výdavkov uhradených v predchádzajúcich rozpočtových rokoch a na 

splácanie úverov a úrokov z poskytnutých úverov, na úhradu výdajov DPH, 

výdajov na sociálne poistenie a zdravotné poistenie, bankové poplatky, prenájom 

vozidiel, leasingových splátok. Dotáciu ďalej nemožno poskytnúť žiadateľovi, 

ktorý nemá vysporiadané finančné vzťahy s mestom za predchádzajúci 

rozpočtový rok, je v konkurze, v likvidácii, alebo je voči nemu vedené exekučné 

konanie a porušil zákaz nelegálneho zamestnávania. 

6. Na ten istý projekt (akciu) bude akceptovaná žiadosť iba od jedného žiadateľa, ktorý 

ho bude zabezpečovať v rozhodujúcej miere. 

7. Žiadosti, v ktorých budú uvedené nepravdivé údaje nebudú akceptované. V prípade 

takéhoto zistenia, v čase kedy už bola dotácia poskytnutá príslušnej organizácii, táto 

bude musieť byť vrátená na účet mesta. 

8. Žiadosť, ktorá neobsahuje požadované náležitosti (všeobecné a špecifické) 

nebude akceptovaná. 

9. Na poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta nie je právny nárok. 

 

 

 

 

http://www.esluzbykosice.sk/info/e-form/286
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VŠEOBECNÉ NÁLEŽITOSTI ŽIADOSTÍ PRE POSKYTNUTIE DOTÁCIE 

 

1. Predloženie žiadosti: 
V roku 2022 budú akceptované iba žiadosti, ktoré budú vyplnené cez e-formulár, ktorý 

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

Vyplneniu e-formuláru je možné urobiť dvoma spôsobmi: 

a) s použitím občianskeho preukazu štatutára klubu vybaveného čipom – pri tomto spôsobe 

je potrebné najprv v pravom hornom rohu na otvorenej webovej stránke kliknúť na 

Prihlásenie. Žiadateľ bude automaticky presmerovaný na webovú stránku 

„slovensko.sk“, kde prebehne prihlásenie a následne bude žiadateľ presmerovaný späť 

a bude môcť vyplňovať e-formulár. Všetky údaje týkajúce sa žiadateľa (klubu, OZ, NO) 

budú načítané do e-formuláru priamo z občianskeho preukazu. Žiadateľ podá (odošle) 

po vyplnení údajov žiadosť elektronicky, spolu s prílohami 

Termín predloženia žiadostí je od 1.januára 2022 do 31. januára 2022 do 15.00 hod. 

b) bez použitia občianskeho preukazu štatutára klubu vybaveného čipom – pri tomto 

spôsobe je potrebné na záložke „Doručenie“, na odseku „Spôsob doručenia“ označiť 

bodkou ikonku pri slove „Listinne“. Vtedy je možné, po úplnom vyplnení, formulár 

uložiť (pdf formát) a vytlačiť. 

Termín predloženia žiadostí do podateľne na Magistráte mesta Košice, Trieda SNP 48/A (alebo 

poštou) je od 3. januára 2022 najneskôr do 31. januára 2022 do 15.00 hod. 

 

2. Oprávnení žiadatelia: 

V e-formulári je potrebné si požadovaný údaj – právnu formu žiadateľa vyhľadať 

z ponuky, ale akceptované právne formy žiadateľa sú iba tie, ktoré sú uvedené vo výzve 

 

3. K žiadosti musia byť priložené nasledovné doklady: 

 
a) s použitím občianskeho preukazu žiadateľa vybaveného čipom: 

- čestné vyhlásenie, ktoré je súčasťou e-formulára, 

- všetky prílohy je potrebné zaslať elektronicky vo formáte akomkoľvek, 

najlepšie v pdf., jpg. 

Po vyplnení formuláru a stlačení „Potvrdenie odoslania“ Vám bude ponúknutá možnosť 

nahrať „Povinné“ a „Nepovinné“ prílohy: 

 Povinné: 

• výpis z registra alebo iný doklad osvedčujúci právnu subjektivitu 

žiadateľa (v prípade občianskych združení kópia stanov registrovaných 

MV SR) 

• kópia potvrdenia o pridelení identifikačného čísla /IČO/, resp. potvrdenie 

z https://ives.minv.sk 

• kópia dokladu o zriadení účtu (kópia zmluvy o transparentnom účte) 

• kópia tlačiva z daňového priznania za rok 2021 (prípadne 2020) – Výkaz 

ziskov a strát 

• kópia „Štatút športového reprezentanta Slovenskej republiky“ (v prípade, 

že žiadateľ tento údaj uvádza v e-formulári) 

 Nepovinné: 

• kópia „Osvedčenie o registrácii pre daň“ (v prípade, že žiadateľ je 

platcom DPH) 
 

 

http://www.esluzbykosice.sk/info/e-form/286
https://ives.minv.sk/
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b) bez použitia občianskeho preukazu žiadateľa vybaveného čipom: 

- čestné vyhlásenie, ktoré je súčasťou e-formulára, 

- všetky prílohy je potrebné priložiť ku vytlačenému a vyplnenému e-formuláru:  

• výpis z registra alebo iný doklad osvedčujúci právnu subjektivitu 

žiadateľa (v prípade občianskych združení kópia stanov registrovaných 

MV SR) 

• kópia potvrdenia o pridelení identifikačného čísla /IČO/, resp. potvrdenie 

z https://ives.minv.sk 

• kópia dokladu o zriadení účtu (kópia zmluvy o transparentnom účte) 

• kópia „Osvedčenie o registrácii pre daň“ (v prípade, že žiadateľ je 

platcom DPH) 

• kópia tlačiva z daňového priznania za rok 2021 (prípadne 2020) – Výkaz 

ziskov a strát 

 

Dôležité upozornenie: 

Podľa VZN č. 190 O poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Košice, §6 Žiadosť, bod 6-8: 

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

Text z VZN: 

3. Ak výška požadovanej dotácie presiahne sumu 25 000 eur, žiadateľ je 

povinný: 

a) preukázať splnenie podmienky podľa § 5 ods. 1 písm., b) predložením 

potvrdenia príslušného konkurzného súdu,  

b) predložiť výpis z centrálneho registra exekúcií.  

4. Ak výška požadovanej dotácie presiahne sumu 100 000 eur, žiadateľ je tiež 

povinný preukázať splnenie:  

a) podmienky podľa § 5 ods. 1 písm. d) predložením potvrdenia miestne 

príslušného správcu dane, Sociálnej poisťovne a každej zdravotnej poisťovne,  

b) podmienky podľa § 5 ods. 1 písm. e) predložením výpisu z registra trestov.  

 

5. Doklady preukazujúce splnenie podmienok pre poskytnutie dotácie nesmú 

byť ku dňu ich doručenia mestu staršie ako tri mesiace. Ak výslovne nie je 

uvedené inak, doklady nemusia byť mestu predložené v originálnom vyhotovení. 

 

Kópie dokladov nemusia byť overené notárom. 

 

Bez priloženia všetkých požadovaných dokladov žiadosť nebude akceptovaná. 

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


 

4 

 

ŠPECIFICKÉ NÁLEŽITOSTI ŽIADOSTÍ PRE POSKYTNUTIE DOTÁCIE 

 

Fond mládežníckeho športu  

 

Cieľom programu je podporiť mladých športovcov mesta vo veku do 23 rokov 

organizovaných v športových subjektoch mesta Košice a zabezpečiť ich 

výkonnostný rast v konkrétnom športe. 

• nákup športových odevov a športového náradia, 

• štartovné poplatky na súťažiach, 

• zdravotné športové prehliadky, fyzioterapia, regenerácia a starostlivosť o športovcov, 

• náklady spojené s dopravou na športové podujatia, 

• náklady spojené s ubytovaním a stravou na športových podujatiach, sústredeniach 

a školeniach, 

• pitný režim, 

• náklady spojené s prenájmom športového zariadenia, náčinia a náradia, 

• náklady spojené s prevádzkou športového zariadenia, platby za energie, 
• náklady na odmeny trénerov - za oprávnené výdavky, na ktoré možno použiť dotáciu, 

sa považujú aj výdavky na mzdy/odmeny mládežníckych trénerov (ďalej len „odmena 
trénera“) 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 poskytovateľ 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; 

Príjemca je povinný preukázať použitie oprávnených výdavkov na odmeny trénera 
tak, že k vyúčtovaniu dotácie priloží nasledovné doklady: 
- zmluvu/dohodu o výkone trénerskej činnosti pre mládežnícke družstvá/jednotlivcov 

(do 23 rokov), 
- kópiu 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 športu ako športový odborník/tréner 
s platnosťou v danom roku, stačí z web lokality: https://sport.iedu.sk), 

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

• Náklady spojené s dezinfekciou - oprávneným výdavkom je zabezpečenie všetkých 

hygienických opatrení, ktoré slúžia na zabezpečenie bezpečného vedenia tréningového 

procesu, alebo konanej aktivity a to: 
- osobné ochranné pracovné prostriedky (rúška, rukavice, štíty a pod.), 
- bezkontaktné teplomery, 
- dezinfekčné prostriedky, 
- a iné. 

 

Pri podávaní žiadosti je dôležité správne vyplniť celý formulár. V prípade zistenia 

nepravdivých údajov v žiadosti, bude žiadateľ vylúčený zo zoznamu žiadateľov. Do 

tohto programu nemožno zahŕňať platby za rozhodcov. 
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Podávanie žiadostí: 

a) oprávnenými žiadateľmi sú právnické osoby, ktoré  majú sídlo, resp. trvalý pobyt 

v Košiciach, alebo vykonávajú činnosť na území mesta. Môžu to byť tieto subjekty: 

- školské športové kluby, 

- občianske združenia vykonávajúce športovú činnosť, 

- neziskové organizácie vykonávajúce športovú činnosť, 

- obchodná spoločnosť zaoberajúca sa športovou činnosťou. 

 

Žiadosť sa predkladá na predpísanom tlačive – e-formulár 

 

Individuálny šport: 

E-formulár – Na záložke „2. Údaje o dotácii/Projekt“, odstavec „Údaje o individuálnych 

športoch“, bod „Počet zaregistrovaných športovcov“ – od žiadateľa sa požaduje uviesť údaj 

ku dátumu 31.12.2021 

 

E-formulár – Na záložke „2. Údaje o dotácii/Projekt“, odstavec „Údaje o individuálnych 

športoch“, bod „Počet aktívnych športovcov“ – od žiadateľa sa požaduje uviesť počet 

aktívnych športovcov v termíne od 1.10.2020 do 30.9.2021, ako je uvedené v pokynoch, ktoré sú 

súčasťou formuláru.  

 

E-formulár – Na záložke „2. Údaje o dotácii/Projekt“, odstavec „Údaje o individuálnych 

športoch“, bod „Umiestnenie v roku 2021“(v tabuľke)  

 

E-formulár – Na záložke „2. Údaje o dotácii/Projekt“, odstavec „Údaje o individuálnych 

športoch“, bod „Počet reprezentantov SR do 23 rokov za predchádzajúce súťažné obdobie v 

roku 2021“  

 

Kolektívny šport: 

E-formulár – Na záložke „2. Údaje o dotácii/Projekt“, odstavec „Údaje o kolektívnych 

športoch“, bod „Počet zaregistrovaných športovcov“ – od žiadateľa sa požaduje uviesť údaj 

ku dátumu 31.12.2021  

 

E-formulár – Na záložke „2. Údaje o dotácii/Projekt“, odstavec „Údaje o kolektívnych 

športoch“, bod „Uveďte max. štyri najvyššie súťaže s celoštátnou pôsobnosťou vo vašom 

športovom odvetví ............“  

 

E-formulár – Na záložke „2. Údaje o dotácii/Projekt“, odstavec „Údaje o kolektívnych 

športoch“, bod „Umiestnenie v roku 2021“(v tabuľke)  

 

E-formulár – Na záložke „2. Údaje o dotácii/Projekt“, odstavec „Údaje o kolektívnych 

športoch“, bod „Počet reprezentantov SR do 23 rokov za predchádzajúce súťažné obdobie v 

roku 2021“  

 

Dôležité upozornenie: 

 

Ak kvôli opatreniam spojeným s ochorením Covid-19 v roku 2021 vo vašom športe 

neprebiehali súťaže, resp. sa neukončili, a teda nedokážete uviesť relevantné údaje za tento 

rok, požadujeme potvrdenie od športového zväzu, ktoré nahráte ako povinnú prílohu a do 

žiadosti uvediete údaje za predchádzajúce súťažné obdobie, v ktorom klub vykonával svoju 
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činnosť riadne. Keďže podobná situácia bola aj v roku 2020 je možné uviesť aj údaje z roku 

2019. V takom prípade sa údaje v žiadosti musia zhodovať s tými, ktoré ste uviedli 

v minulom roku (ak ste sa zapojili do výzvy).  
 

b) realizácia čerpania finančných prostriedkov bude na základe splnenia kritérií, 

ktoré tvoria prílohu tohto usmernenia. 

 

Žiadateľ musí preinvestovať poskytnutú dotáciu v roku, na ktorý ju dostal. 

 

c) žiadosti sa podávajú na základe výzvy zverejnenej na internetovej stránke mesta 

Košice www.sportkosice.sk . 

 

Termín uzávierky podávania žiadostí je 31.1.2022 

http://www.sportkosice.sk/

