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Mesto Košice 

Oddelenie školstva, Referát športu a mládeže  
 

 

Výzva k predkladaniu žiadostí z Fondu 

„MLÁDEŽNÍCKEHO ŠPORTU a FUTBALU“ 

rok 2019 

 
NOVINKA: Mesto Košice ponúka žiadateľom možnosť podať svoju žiadosť o poskytnutie 

dotácie cestou elektronizácie služieb. Elektronický formulár nájdete tu:  

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

 

Takto podaná žiadosť poskytne žiadateľovi zvýhodnenie!!! 

 

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 2019. 

 

Cieľ vyhlasovaného projektu: Podporiť mladých perspektívnych športovcov mesta a zabezpečiť 

ich výkonnostný rast v konkrétnom športe. 

 

1. Oprávnený žiadateľ: 

Právnické osoby, ktorých vlastníckym podielnikom nie je mesto, v Košiciach majú sídlo alebo 

trvalý pobyt a vykonávajú činnosť na území mesta. 

a) Školské športové kluby pri základnej škole 

b) Občianske združenia vykonávajúce športovú činnosť 

c) Neziskové organizácie vykonávajúce športovú činnosť 

d) Obchodná spoločnosť zaoberajúca sa športovou činnosťou 

 

2. Oblasti grantu: 

a.) Nákup športových odevov a športového náradia 

b.) Štartovné poplatky na súťažiach 

c.) Zdravotné prehliadky a starostlivosť 

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 regeneráciou športovca 

h.) Náklady spojené s prenájmom športového zariadenia 

i.) Náklady spojené s prevádzkou športového zariadenia slúžiaceho na tréningové účely a súťaže 

j.) Náklady na odmeny trénerov  

 

3. Cieľové skupiny: 

Deti a mládež do 23 rokov 

 

4. Realizácia výberu žiadateľov: 

a) Organizačná jednotka športu, bude podľa vopred určených kritérií prideľovať jednotlivým 

športovým klubom podľa jasne stanovených pravidiel bodové hodnotenie.  

b) O navrhnutom bodovom ohodnotení bude ďalej rozhodovať zriadená Komisia školstva, 

mládeže a športu v Košiciach, ktorú budú tvoriť zástupcovia mesta Košice. 

https://www.esluzbykosice.sk/info/e-form/286
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c) O určení pridelenia finančných prostriedkov pre jednotlivé kluby bude na základe 

predložených dokumentov Komisiou školstva, mládeže a športu v Košiciach rozhodovať 

Mestské zastupiteľstvo. 

 

5. Kritériá oprávnenosti: 

a) Oprávnený žiadateľ spĺňa podmienky podľa platného Zákonu 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/  

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 2018 a splnili záväzky vyúčtovania a vyhodnotenia projektu.  

e) Oprávnený žiadateľ podľa bodu 1. a), b), c) môže podať iba jednu žiadosť v tomto fonde za 

príslušný šport. U konkrétneho druhu športu ak žiadateľ, alebo jeden z jeho  konateľov žiada o 

dotácie ako občianske združenie, nemôže už žiadať o dotáciu aj ako školský športový klub, 

resp. nezisková organizácia. 
 

Príklad:  

A. Prvý žiadateľ o dotácie v mládežníckom basketbale dievčat - ŠK Tatran, zastúpený : Ing. 

Jánom Bednárikom. Druhý žiadateľ o dotácie v mládežníckom basketbale dievčat – Školský 

športový klub Tatran, zastúpený Jánom Bednárikom. 

B. Prvý žiadateľ o dotácie v mládežníckom plávaní – ŠK Hornád, zastúpený Ivanom Sobekom. 

Druhý žiadateľ o dotácie v mládežníckom plávaní – ŠK Olympia, zastúpený Ivanom Sobekom 

C. Prvý žiadateľ o dotácie v mládežníckom stolnom tenise – ŠK Raketa, zastúpený Jozefom 

Pálkom. Druhý žiadateľ o dotácie v mládežníckom stolnom tenise - Raketa, neziskový fond, 

zastúpený Jozefom Pálkom. 
 

6. Dôvody pre vylúčenie: 

a) Žiadosti podané nekvalifikovaným žiadateľom /iné subjekty ako je uvedené v bode 1./ 

b) V prípade, že žiadateľ uvádzal za súčasné alebo predchádzajúce obdobie v žiadosti, 

vyúčtovaní alebo vyhodnotení nepravdivé údaje. 

c) Žiadateľ má pozdĺžnosti voči mestu – nezaplatené faktúry, nevrátené a zle vyúčtované 

dotácie a iné. 

d) Ak voči žiadateľovi bolo začaté exekučné konanie. 

 

7. Predloženie žiadostí: 

Termín predloženia žiadostí je do 15.00 hod. 31. januára 2019 /poštou/ na adresu: Magistrát 

mesta Košice, Referát športu a mládeže, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice, resp. /osobne/ cez 

podateľňu Magistrátu mesta na tej istej adrese. Akceptované budú iba žiadosti, ktoré budú 

fyzicky do daného termínu na Oddelení školstva MMK (nestačí poštová pečiatka 

z 31.1.2019). Žiadosti je potrebné zasielať poštou (alebo osobne) cez podateľňu, nie faxom 

alebo elektronicky (emailom). 

Potrebné náležitosti žiadosti: 

a) žiadosť o dotáciu podaná na štandardnom tlačive, ktorá bude náležito vyhotovená 

a podpísaná zodpovednou osobou, vrátane kompletne vyplneného formuláru v prílohe 

žiadosti 

b) finančný rozpočet (príjmy a výdavky), musí byť súčasťou žiadosti 

c) zodpovednosť a garant žiadosti – uviesť vzťah k žiadateľovi (riaditeľ, prezident, 

konateľ, predseda...) 

d) iné prílohy podporujúce žiadosť (podľa VZN mesta) 

e) žiadosti a projekty je potrebné zaslať v jednom exemplári 

f) nebudú akceptované žiadosti a prílohy písané ručne 

 

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

Akceptovaným žiadateľom bude oznámené rozhodnutie Mestského zastupiteľstva písomnou, resp. 

elektronickou formou do 15 dní od rozhodnutia a zoznam schválených žiadateľov o dotácie bude 

zverejnený na internetovej stránke www.sportkosice.sk v menu dotácie. Nevybratým žiadateľom 

bude oznámenné  do 30 dní od rozhodnutia MZ že nevyhoveli podmienkam. 

 

9. Predloženie vyhodnotenia a vyúčtovanie dotácií: 

Vyhodnotenie a vyúčtovanie poskytnutých dotácií je potrebné spracovať na predpísanom tlačive. 

Všetky doklady potrebné k vyúčtovaniu poskytnutej dotácie /výdavkové doklady, faktúry, zmluvy 

– kópie/ je potrebné zaslať na štandardnom tlačive, ktoré budú zverejnené spolu s akceptačným 

listom po schválení dotácie. Tlačivo vyhodnotenia poskytnutej dotácie je potrebné zaslať na MMK 

– Referát športu a mládeže do 31.12.2019. 

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 

 

 

Výzva k predkladaniu žiadostí z Fondu 

„ŠPORTOVÝCH AKTIVÍT “ 

rok 2019 

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

a realizuje projekt podpora športu v meste z Fondu športových aktivít pre rok 2019. 

Cieľ vyhlasovaného projektu: Podporiť športové aktivity, ktoré zastrešujú športové podujatia 

miestneho a medzinárodného charakteru, šport pre všetkých a šport na školách. 

 

1. Oprávnený žiadateľ: 

Právnické osoby, ktorých vlastníckym podielnikom nie je  mesto, v Košiciach  majú sídlo alebo 

trvalý pobyt a vykonávajú činnosť na území mesta. 

1. Školské športové kluby pri základnej škole 

2. Občianske združenia vykonávajúce športovú činnosť 

3. Neziskové organizácie vykonávajúce športovú činnosť 

4. Obchodná spoločnosť zaoberajúca sa športovou činnosťou 

 

2. Oblasti grantu: 

a) organizovanie športových podujatí pre širokú verejnosť – technické zabezpečenie, organizačné 

zabezpečenie, prenájom športových zariadení, pitný režim, vecné ceny, športové dresy, reklamná 

činnosť 

b) organizovanie športových podujatí s dlhodobou tradíciou - technické zabezpečenie, organizačné 

zabezpečenie - odmeny, prenájom športových zariadení, pitný režim, vecné ceny, športové dresy, 

reklamná činnosť, ubytovanie a strava pre pozvaných účastníkov, doprava na súťaž 

c) organizovanie športových podujatí so zahraničnou účasťou - technické zabezpečenie, 

organizačné zabezpečenie - odmeny, prenájom športových zariadení, pitný režim, vecné ceny, 

športové dresy, reklamná činnosť, ubytovanie a strava pre pozvaných účastníkov, doprava na súťaž 

 

3. Cieľové skupiny: 

Školská  mládež do 23 rokov, občania mládežníckeho, stredného a seniorského veku  

http://www.sportkosice.sk/
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4. Realizácia výberu žiadateľov: 

1. Organizačná jednotka športu, bude podľa vopred určených kritérií prideľovať jednotlivým 

športovým subjektom podľa jasne stanovených pravidiel bodové hodnotenie.  

2. O navrhnutom bodovom ohodnotení bude ďalej rozhodovať zriadená Komisia školstva, 

mládeže a športu v Košiciach, ktorú budú tvoriť zástupcovia mesta Košice. 

3. O určení pridelenia finančných prostriedkov pre jednotlivé športové subjekty bude na základe 

predložených dokumentov Komisiou školstva, mládeže a športu v Košiciach rozhodovať 

Mestské zastupiteľstvo. 

 

5. Kritériá oprávnenosti: 

a) Oprávnený žiadateľ spĺňa podmienky podľa platného Zákonu 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/ 

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 

športových aktivít v roku 2018 a splnili záväzky vyúčtovania a zhodnotenia projektu. 

e) Oprávnený žiadateľ podľa bodu 1. môže podať iba jednu žiadosť v tomto fonde za 

príslušný šport. 

 

6. Dôvody pre vylúčenie: 

a) Žiadosti podané nekvalifikovaným žiadateľom / iné subjekty ako je uvedené v bode 

1./ 

b) V prípade že žiadateľ uvádzal za súčasné alebo predchádzajúce obdobie v žiadosti, 

vyúčtovaní alebo vyhodnotení nepravdivé údaje. 

c) Žiadateľ má pozdĺžnosti voči mestu – nezaplatené faktúry, nevrátené a zle vyúčtované 

dotácie a iné. 

d) Ak voči žiadateľovi bolo začaté exekučné konanie. 

 

7. Predloženie žiadostí: 

Termín predloženia žiadostí je do 15.00 hod. 31. januára 2019, /poštou/ na adresu: Magistrát 

mesta Košice, referát športu a mládeže, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice, resp. /osobne/ cez 

podateľňu Magistrátu mesta na tej istej adrese. Akceptované budú iba žiadosti, ktoré budú 

fyzicky do daného termínu na MMK (nestačí poštová pečiatka z 31.1.2019). Žiadosti je 

potrebné zasielať poštou (alebo osobne) cez podateľňu, nie faxom alebo elektronicky. 

 

Potrebné náležitosti žiadosti: 

a) žiadosť o dotáciu podaná na štandardnom tlačive, ktorá bude náležito vyhotovená 

a podpísaná zodpovednou osobou, vrátane kompletne vyplneného formuláru v prílohe 

žiadosti 

b) podrobný finančný rozpočet (príjmy a výdavky), musí byť súčasťou žiadosti 

c) zodpovednosť a garant žiadosti – uviesť vzťah k žiadateľovi (riaditeľ, prezident, 

konateľ, predseda...) 

d)  iné prílohy podporujúce žiadosť (podľa VZN mesta) 

e) žiadosti a projekty je potrebné zaslať v jednom exemplári 

f) nebudú akceptované žiadosti a prílohy písané ručne 

 

 

 

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

Akceptovaným žiadateľom bude oznámené rozhodnutie Mestského zastupiteľstva písomnou, resp. 

elektronickou formou do 15 dní od rozhodnutia a zoznam schválených žiadateľov o dotácie bude 

zverejnený na internetovej stránke www.sportkosice.sk v menu dotácie. Nevybratým žiadateľom 

bude zaslané oznámenie do 30 dní od rozhodnutia MZ že nevyhoveli podmienkam. 

 

 

9. Predloženie vyhodnotenia a vyúčtovanie dotácií: 

Vyhodnotenie a vyúčtovanie poskytnutých dotácií je potrebné spracovať na predpísanom tlačive. 

Všetky doklady potrebné k vyúčtovaniu poskytnutej dotácie /výdavkové doklady, faktúry, zmluvy 

– kópie/ je potrebné zaslať na štandardnom tlačive, ktoré budú zverejnené spolu s akceptačným 

listom po schválení dotácie. Tlačivo vyhodnotenia poskytnutej dotácie je potrebné zaslať na  

MMK – Referát športu a mládeže najneskôr do 31.12.2019. 

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 OŠ MMK a členom Komisie športu a aktívneho oddychu. 

http://www.sportkosice.sk/

