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Návrh dotačných pravidiel na podporu mládežníckeho Vydanie: l efi športu V meste Prešov 
Mesto Prešov 

Návrh na 

UZNESENIE 

z XXIX. mimoriadneho zasadnutia 
Mestského zastupiterstva v Prešove 

dňa: 17.12.2012 číslo: ... /2012 

k návrhu dotačných pravidiel na podporu mládežníckeho športu v meste 
Prešov 

Mestské zastupiterstvo v Prešove 

schvaruje 

dotačné pravidlá na podporu mládežníckeho športu v meste Prešov 

/ 
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111 9 Strana
Mestská rada v Prešove 

Mesto Prešov 

UZNESENIE 

z 10. riadneho rokovania 
Mestskej rady v Prešove 

dňa: 14.11.2012 číslo: 7912012 

k návrhu dotačných pravidiel na podporu mládežníckeho ~portu v meste Prelov 

Mestská rada v Prešove 

berie na vedomie 

návrh dotačných pravidiel na podporu mládežníckeho športu v meste Prešov s pripomienkami. 

ktoré žiada prerokovať v Komisii Mestského zastupiteľstva v Prešove školstva ft telesnej kultúry 

a materiál predložiť na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 5.12.2012. 

RJDr. Pavel Hagyari 

primátor mesta Prešov 21 ," 2012 


Dostanú: Overovatelia: ~IJ 

podľarozdeľovnika Ing~ Richard Drutarovský f&"-N 
PhDr. Milan Laca 

Ing. Ľudovít Malaga 
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. ; .;: . - '. ~II tkolatva a telesnej kultúry 1/1 
Mesto 

Prdov 


UZNESENIE 

z 23. mimoriadneho zasadnutia 

komisie Mestského zastupiterstva v Preiove 


Ikolatva a telesnej kultúry 


dňa: 20.11.2012 č[slo: 44/2012 

Komisia Mestského zastupiteratva v Preiove 

Ikolstva a telesnej kultúry 


po prerokovanI materiálu Návrh dotačných pravidiel na podporu mládežnfckeho 
športu v meste Preäov so zapracovanými pripomienkami z Mestskej rady v Prešove 

pr/Jima uznesenie, ktorým k uvedenej vec; zauJlma toto 

STANOVISKO 

dňa: 20.11.2012 čislo: 42/2012 

Komisia Mestského zastupiterstva v Preiove 
ikolstva a telesnej kultúry 

berle na vedomie 

návrh dotačných pravidiel na podporu mládežn(ckeho äportu v meste Prešov so 
zapracovanými pripomienkami z Mestskej rady v Preäove 

odporúča 

návrh dotačných pravidiel na podporu mládežnfckeho äportu v meste Pre§ov so 
zapracovanými pripomienkami z Mestskej rady v Prešove Mestskému zastupiterstvu 
v Pre§ove schváliť. . 

...............~~...... 

doc. PhDr. $tefánfa Andratelkové, PhD.•MPH 

predsednleka komisie 

Dostanú: Overovatelia zápisnice: 

podra rozdefovnlk 
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9 Koml_'a M,_takAho zatupl.ratva v Prelov, StrInI 

Ikolstva a tel ..neJ kultúry 111 
Mesto 
Prelov 

UZNESENIE 

z 22. rtadnaho zaaadnutla 

komls" Meatsk6ho zaatupltar_tva v Prelova 


ikolatva a tel ..nej kultúry 


dňa: 05.11.2012 6lalo: 4112012 

Komls'a ....tak'ho zaatuplteratva v Prelove 
ikol8tva a telesnej kultúry 

po prerokovanr materiélu Návrh dotačných pravidiel na podporu mlédežnrckaho §portu 
v meste Preiov 

STANOVISKO 

dňa: 05.11.2012 ~falo: 3912012 

Komisia M_tak'ho zaatupltar_tva v Pre'ove 

Ikolatva a tel ••naJ kultúry 


.,.,Ie na vedomie 

névrh dotačntch pravidiel na podporu mlédefnlckeho Aportu v meste Prešov 

odporťiea 

návrh dotačných pravidiel na podporu mládefnlckeho iportu v meste PreAov Mestskej 
rade v Preiove prerokovaf a Mestskému zastuptterstvu v PreAove schvátir. 

~tL/... ~................. 

d~'PhĎ;:'it;;;ä,~';;,;;j;dCi~'Pt;D::MPH 

aekret6r komisie predsednlčka komisie 

DostanO: OVerovatelia zápisnice; 

podFa rozdeFovn(ka 


~ 
~Phii:""'"'''''' ~Ičfkové. PhD••MPH 

. v(y'.. ..,... ......... ......... 
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ikolstva a telesnej kultOry 111 
Mesto 
Prešov 

UZNESENIE 

z 21. riadneho zasadnutia 

komisie Mestského zastuplterstva v Preiove 


školstva a telesnej kultQry 


dňa: 16.10.2012 člslo: 3812012 

Komisia Mestského zastuplterstva v Preiove 

Ikolstva a telesnej kultQry 


po prerokovanr materiálu Návrh dotačných pravidiel na podporu mládežnlckeho iportu 

prljlma uznesenie, ktorým k wedene} veci zaujíma toto 

STANOVISKO 

dňa: 18.10.2012 čfalo: 3612012 

Komisia Mestského zastuplterstva v Preiove 
školstva a telesnej kultúry 

berie na vedomie 

návrh dotačných pravidiel na podporu mládežnfckeho iportu s pripomienkami; 

odporúča 

pripraviť model financovania na základe predložených kritérii a predložiť na najbližAie 

zasadnutie komisie dňa 5.11.2012. 


, 'il· .........~~~~:....................... 

PhDr. Milan Laca 

Dostanú: Overovatelia zápisnice: 

podra rozderovnlka 
 ~~9-...Mgr. Peter Kvatňák............... ~ ............:/ 


Mgr. Marek Gemát.... .. 
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8 Návrh dotačných pravidiel na podporu mládežníckeho 
Vydanie: 1

športu v meste Prešov 
Mesto Prešov 

Dôvodová správa 

Uznesením Č. 263/2012 z XXV. riadneho zasadnutia MsZ v Prešove 
(12.09.2012) bolo zmenené uznesenie č.248/2012 z pokračovania XXIV. 
mimoriadneho zasadnutia MsZ v Prešove (30.08.2012). Upravené uznesenie v bode 
Č. 2 žiada do návrhu pripravovaného rozpočtu mesta Prešov na rok 2013 zapracovať 
na podporu aktívne športujúcich detí a mládeže reprezentujúcich mesto Prešov 1 % 
z celkového rozpočtu mesta. Na túto časť uznesenia nadväzuje 3. bod upraveného 
uznesenia, v ktorom MsZ žiada prednostu MsÚ predložiť mestskému zastupiteľstvu 
návrh dotačných pravidiel na podporu mládežníckeho športu v meste Prešov. 

Predložený materiál smeruje k naplneniu tejto 3. časti uznesenia MsZ Č. 
263/2012. 

Potreba vytvoriť kritériá na podporu športu všeobecne a v rámci neho i pre 
mládežnícky šport nie je nová. V meste ju riešime v podstate intenzívnejšie od roku 
2009, kedy ešte bývalý odbor školstva, kultúry a športu MsÚ vypracoval 4 rôzne 
modely financovania. Prerokovala ho komisia školstva a telesnej kultúry ~j komisia 
finančná, plánovacia a správy mestských organizácii (október a november 2009). 
Dvakrát bol predložený na prerokovanie do mestskej rady (november a december 
2009), ale z rokovania bol stiahnutý. Na prerokovanie do mestského zastupiteľstva 
sa nikdy nedostal. 

Mestské zastupiteľstvo v Prešove na svojom LV. riadnom zasadnutí dňa 
03.11.2010 uznesením Č. 610/2010 schválilo Koncepciu školstva, kultúry a športu 
v meste Prešov na roky 2011-2015. Jedným z jej špecifických cieľov v oblasti športu 
je aj vytvoriť efektívny systém finančnej podpory športu v meste Prešov. Čiastočným 
naplnením tohto cieľa môže byť aj predkladaný materiál. 

Predložený materiál je výsledkom hľadania a špecifikovania rôznych kritérií, 
modelovania a kombinovania situáciI s reálnymi údajmi od konkrétnych športových 
klubov, a to všetko v snahe vytvoriť čo najtransparentnejší, najjednoduchší 
a najobjektívnejší systém podpory mládežníckeho športu v meste Prešov. 

Zohľadnili sme pri tom rôznorodosť športov v meste Prešov, ich popularitu, 
vel'kosť členskej základne, dosiahnuté výsledky , kvalifikáciu trénerov, ale aj 
skutočnosť, že verejné financie majú byť dostupné každému, nie len úzkemu okruhu 
športových klubov - a to všetko v kombinácii s bodovacím systémom klubov. 

Súčasne s vyšpecifikovaním kritérií na podporu mládežníckeho športu sme 
pripravili aj návrh procesu implementácie týchto pravidiel do praxe. Vychádzali sme 
pri tom zo zákona Č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako aj zo 
Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov Č. 149/2005 o podmienkach 
poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Prešov. 

Strana 1/2 
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9 Návrh dotačných pravidiel na podporu mládežníckeho 
Vydanie: 1

športu v meste Prešov 
Mesto Prešov 

Predkladaný návrh je rozdelený do 5 častí: 

I. časť definuje východiská; 
II. časť popisuje model financovania; 
III. časť určuje konkrétne kritériá na podporu mládežníckeho športu a na 

podporu športových podujatí, rozdelené na: 
AI bodovací systém činnosti športových klubov (pre nosné a ostatné športy), 
BI bodovací systém na hodnotenie športových podujatí pre deti a mládež, 
CI bodovací systém na podporu iných športových podujatí; 

IV. časť popisuje proces implementácie dotačných pravidiel do praxe; 
V. časť tvoria prílohy - formuláre na podávanie žiadostí: 


AI na podporu činnosti športových klubov 

BI na podporu športových podujatí pre deti a mládež 

CI na podporu iných športových podujatí. 


Návrhom dotačných pravidiel na podporu mládežníckeho športu sa zaoberala 
Komisia Mestského zastupiteľstva v Prešove školstva a telesnej kultúry na svojich 3 
zasadnutiach: 16.10.2012, 05.11.2012 a 20.11.2012. 

Návrh dotačných pravidiel na podporu mládežníckeho športu v meste Prešov 
prerokovala Mestská rada v Prešove na svojom 10. riadnom zasadnutí dňa 
14.11.2012. V súlade s jej uznesením Č. 79/2012 pripomienky k materiálu 
prehodnotila komisia MsZ v Prešove školstva a telesnej kultúry na svojom 
mimoriadnom zasadnutí dňa 20.11.2012. Komisiou akceptované pripomienky sú 
zapracované do predloženého materiálu. 

Strana 2/2 
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Vydanie: l 
Návrh dotačných pravidiel na podporu mládežníckeho1;:;1 

športu v meste Prešov Strana 

Mesto Prešov 

I. 

VÝCHODiSKÁ 


1. 	 Na území mesta Prešov existuje takmer 80 športových klubov a občianskych 
združení zameraných na telesnú kultúru a šport; v niektorých športoch pôsobí 
viac subjektov. 
(Je potrebné si uvedomiť že k športom patria aj napr. tanečný šport, 
mažoretkový šport, turistika, modelárstvo, orientačné športy, šach, kynológia, 
ale aj športy zdravotne znevýhodnených a ďalšie). 

2. 	 Vzhľadom na popularitu športu, veľkosť členskej základne, dosiahnuté výsled
ky navrhujeme vyčleniť tieto nosné športy: futbal, 


hokej, 

hádzaná, 


čo znamená, že sú v nich zahrnuté všetky fungujúce kluby v daných športoch. 
3. 	 Je potrebné odlišovať kolektívny a individuálny šport. Kolektívny šport je 

ten, v ktorom nemôže jednotlivec sám vstúpiť do súťaže. 
4. 	 Každý subjekt, ktorý bude chcieť dotáciu, bude musieť o ňu požiadať. 
5. 	 Pri podpore mládežníckeho športu prihliadame aj na logické pokračovanie 

športovej kariéry mladých športovcov v seniorských kategóriách a ich 
samozrejmé zotrvanie v športových kluboch pôsobiacich v našom meste. 

II. 
MODEL FINANCOVANIA 

Objem finančných prostriedkov vyčlenených na podporu mládežníckeho 
športu navrhujeme rozdeliť takto: 

55 % na nosné športy, 
35 % na ostatné športy, 


7 % na športové podujatia pre deti a mládež, 

3 % na podporu iných športových podujatí a aktivít. 


F -	 MsÚ/SP-01l12/1 
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9 Vydanie: l 
Návrh dotačných pravidiel na podporu mládežníckeho 

športu V meste Prešov Strana 

Mesto Prešov 

III. 
KRITÉRIÁ NA PODPORU MLÁDEŽNíCKEHO ŠPORTU 

A ŠPORTOVÝCH PODUJATí 

AI bodovací systém činnosti športových klubov (pre nosné a ostatné športy) 

Navrhujeme zohľadniť 3 základné oblasti: 

I. Personálne zabezpečenie klubu 
II. Členská základňa klubu 
III. Úspešnosť klubu 

I. Personálne zabezpečenie klIJbu 

1. Počet aktívne pôsobiacich trénerov detí a mládeže s platnou licenciou 
(trénerskou triedou): 

Hodnotenie: 
Podl'a kvalifikácie a licencie trénerov na základe európskych kritérií (vzhľadom na vel'kú 
rôznorodosť typov licencií a trénerských tried v rôznych športoch, systém hodnotenia je 
účelne zjednodušený): 

1.1. Hodnotenie podra dosiahnutej licencie resp. trénerskej triedy: 
1 tréner s najvyššou licenciou pre konkrétny šport 5 bodov 
1 tréner s "priemernou" licenciou pre konkrétny šport 4 body 
1 tréner s najnižšou licenciou pre konkrétny šport 3 body 

1 2 . . o a d . hnut eama: 
1 tréner s vysokoškolským vzdelaním pedagogického smer 5 bodov 
1 tréner s vysokoškolským vzdelaním nepedagogického smeru 4 body 
1 tréner s vysokoškolským vzdelaním bakalárskeho typu 3 body 
1 tréner so stredoškolským vzdelaním 2 body 

Dôkaz: zoznam trénerov s kvalifikáciou a platnou licenciou. 

H d noteme podr oSla éhovzdl' 

II. Členská základňa·klubu 

2. Počet aktívne pôsobiacich športovcov v sezóne 

2.1. Hodnotenie podľa veku a počtu športovcov: 
1 športovec vo veku do 10 rokov 1 bod 
1 športovec vo veku 10 - 15 rokov 2 body 

I 1 športovec vo veku 15 - 19 rokov 4 body 
Dôkaz: registračné preukazy hráčov, súpisku družstva, zoznam členov platiacich 

klubové poplatky 

i 

I 

! 

I 

F - MsÚ/SP-Ol/I2/1 
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9 	 Vydanie: l 
Návrh dotačných pravidiel na podporu mládežníckeho 

športu v meste Prešov Strana 

Mesto Prešov 

3. 	 Počet družstiev zapojených do súťaží v sezóne 

Hodnotenie: 

1 družstvo športovcov vo veku 10 - 15 rokov 2 body 

1 družstvo športovcov vo veku 15 - 19 rokov 4 body 


Dôkaz: rozpis súťaží 

4. 	 Počet družstiev zapojených do celoslovenských, regionálnych a okresných 
resp. oblastných súťaží: 

Hodnotenie: 
1 družstvo pôsobiace v celoslovenskej súťaži 3 body 
1 družstvo pôsobiace v regionálnej súťaži (východoslovenský kraj) 2 body 
1 družstvo pôsobiace v okresnej súťaži (resp. oblastnej) 1 bod 
Dôkaz: rozpis súťaží 

III. Úspešnost' klubu 

5. Hodnotenie za umiestnenie na celoštátnych slJťažiach *: 
* celoštátnou súťažou sa rozumie umiestnenie športovcov na majstrovstvách Slovenskej 

republiky v danom individuálnom športovom odvetvI. 

5.1. Hodnotenie podra umiestnenia jednotlivcov: 
1. miesto 	 3 bodov 
2. miesto 	 2 bodov 
3. miesto 	 1 body 

. t . d žť. . 	 ru52Hodnoteme podra umies nema s lev: 
1. miesto 	 8 bodov 
2. miesto 	 6 bodov 
3. miesto 4 body 


Dôkaz: potvrdenia zo zväzov 


6. Hodnotenie za reprezentáciu SR (počet reprezentantov): 

1 reprezentant v kategóriách mládeže (10 - 19 rokov) 	 5 bodov 
Dôkaz: zoznam reprezentantov potvrdený príslušným zväzom 

F -	 MsĎ/SP-O111 2/1 
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7. 	 Účast' seniorského družstva v kolektívnych súťažiach za uplynulú 
sezónu * 
* 	klub je hodnotený len 1 x - za umiestnenie seniorského družstva pôsobiaceho v 

najvyššej súťaži 

v najvyššej celoslovenskej súťaži 60 bodov 
I 

v nižšej celoslovenskej súťaži 40 bodov 
v regionálnej súťaži 20 bodov 

Dôkaz: potvrdenia zo zväzov. 

8. 	 Účast' seniorov - jednotlivcov (členov družstiev) za uplynulú sezónu 
v súťažiach * 
* klub je hOdnotený len 1 x - za jednotlivca pôsobiaceho v najvyššej súťaži 

v najvyššej celoslovenskej súťaži 	 10 bodov 
i V nižšej celoslovenskej súťaži 6 bodov 

v regionálnej súťaži: 4 bodov 


Dôkaz: potvrdenia zo zväzov. 


Hodnota bodu bude vypočítaná po prijatí všetkých žiadostí, zosumarizovaní 
všetkých výsledkov a pridelení zodpovedajúcich bodových hodnôt samostatne 
v kategórii nosné športy a samostatne v kategórii ostatné športy. 

F - MsĎ/SP-Ol/12/1 
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Mesto Prešov 

BI bodovací systém na hodnotenie športových podujatí pre deti a mládež 

Bodovací systém hodnoti tieto kritériá podujatí: 

1. 	 dlžka trvania podujatia 
2. 	 počet aktívnych účastníkov, 
3. 	 veková štruktúra účastníkov podujatia, 
4. 	 úroveň podujatia, 
5. 	 výnimočnosť podujatia (podujatie so zapojením partnerských miest mesta 

Prešov, podujatie pre hendikepovaných športovcov), 
6. 	 tradícia trvania podujatia. 

Dfžka trvania podujatia 

Počet aktívnych účastníkov 


podujatia 


Veková štruktúra účastníkov 

Úroveň podujatia 

Výnimočnosť podujatia 

Hodnota bodu bude vypočítaná po prljatí všetkých žiadostí, zosumarizovaní 
všetkých výsledkov a pridelení zodpovedajúcich bodových hodnôt. 

F -	 MsÚ/SP-O111211 
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Mesto Prešov 

CI bodovací systém na podporu iných športových podujatí 

Bodovací systém hodnotí tieto kritériá podujatí: 

1. 	 dfžka trvania podujatia, 
2. 	 počet aktívnych účastníkov podujatia, 
3. 	 tradícia trvania podujatia, 
4. 	 úroveň podujatia, 
5. 	 výnimočnosť podujatia (podujatie so zapojením partnerských miest mesta 

Prešov, podujatie pre hendikepovaných športovcov). 

Oížka trvania podujatia 

Počet aktívnych účastníkov 


podujatia 


Tradícia trvania podujatia 

Úroveň podujatia 

Výnimočnosť podujatia 

Hodnota bodu bude vypočítaná po prijatí všetkých žiadostí, zosumarizovaní 
všetkých výsledkov a pridelení zodpovedajúcich bodových hodnôt. 

F -	 MsÚ/SP-OllI 2/1 
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IV. 
PROCES IMPLEMENTÁCIE DOTAčNÝCH PRAVIDIEL DO PRAXE 

Postupnosť krokov: 

1. 	 Mesto zverejní výzvu na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácie. 

2. 	 Súčasťou výzvy budú: 

al formuláre na podanie žiadosti so zoznamom povinných príloh, 

bI dotačné pravidlá na poskytnutie dotácií, 

cl podmienky na poskytnutie dotácií, 

dl termin uzávierky podávania žiadostí. 


3. 	 Žiadosť musí byť k dátumu podania úplná. V prípade formálnych nedostatkov 
bude žiadateľ o dotáciu vyzvaný, aby do 10 dní svoju žiadosť doplnil. 
V prípade, že termin nedodrží, jeho žiadosť nebude posudzovaná. 

4. 	 Po doručení žiadostí oddelenie kultúry a športu MsÚ skontroluje, či sú 
v žiadosti uvedené všetky potrebné údaje a či žiadosť obsahuje všetky poža
dované prílohy. 

5. 	 Ak žiadosť spiňa podmienky, oddelenie kultúry a športu MsÚ podľa kritérií 
pridelí jednotlivým kritériám body; po obodovaní všetkých žiadateľov a vypo
čitaní hodnoty bodu aj výšku dotácie. 

6. 	 Prehľad všetkých žiadateľov o dotáciu aj s návrhom výšky dotácie predloží na 
posúdenie komisii mestského zastupiteľstva školstva a telesnej kultúry; tá po 
posúdeni materiál posunie na rokovanie Mestskej rady v Prešove. 

7. 	 Návrh na poskytnutie dotácií prerokuje mestská rada. 

8. 	 Poskytnutie dotácií jednotlivým žiadateľom schváli mestské zastupitel'stvo. 

9. 	 S prijímateľom dotácie uzavrie mesto Prešov zmluvu o poskytnut! dotácie, 
ktorá bližšie určí vzájomné práva a povinnosti mesta Prešov a prijímateľa 
dotácie. 

10.Po nadobudnutí účinnosti zmluvy mesto zašle prijímateľovi dotáciu na účet 
podľa platobných podmienok dohodnutých v zmluve o poskytnut! dotácie. 

11. Prijímateľ dotácie je povinný vykonať vyúčtovanie do 30 dní od ukončenia 
konkrétneho projektu, na ktorý boli finančné prostriedky poskytnuté. 

F -	 MsÚ/SP-OlI1211 
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Všeobecné podmienky (zadefinované vo výzve mesta Prešov na podávanie 

žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu športu): 


1. 	 Z rozpočtu mesta Prešov sa môžu poskytovať dotácie na podporu športu: 
al právnickým osobám, ktorých zakladateľom je mesto Prešov, 
bI právnickej osobe neuvedenej v odseku al a fyzickej osobe - podnikateľovi, 
ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území mesta Prešov. 

2. 	 Dotácia sa neposkytuje politickým stranám, politickým hnutiam a ich koalíciám. 

3. 	 Na poskytnutie dotácie nemá žiadateľ právny nárok. 

4. 	 Dotácia sa môže poskytnúť len na základe písomnej žiadosti, na predpísanom 
tlačive a so všetkými povinnými prílohami. 

5. 	 Zmena účelu alebo zmena objemu schválenej dotácie nie sú povolené, 
nepoužitú dotáciu musf prijímateľ dotácie vrátiť bez zbytočného odkladu po 
zistení jej nepotrebnosti na účet mesta Prešov. 

6. 	 Ak poskytovateľ dotácie zistí, že žiadateľ úmyselne uviedol nesprávne údaje 
za účelom získania vyššej dotácie, je povinný dotáciu bez odkladu vrátiť na 
účet poskytovateľa a najbližšie 2 roky sa mu dotácia neposkytne. 

7. 	 V jednom rozpočtovom roku je možné poskytnúť tomu istému žiadateľovi 
dotáciu len jedenkrát. 

8. 	 V žiadosti o poskytnutie dotácie na podporu činnosti mládežníckeho 
športu sa uvedú údaje o žiadaterovi za predchádzajúci kalendárny rok 
(na dotáciu v roku 2013 údaje za rok 2012). 

9. 	 Dotáciu bude možné použiť na výdavky vzniknuté v období od 1. januára do 
31. decembra kalendárneho roku, v ktorom sa dotácia poskytne. 

10.Žiadateľ o dotáciu je povinný k žiadosti o poskytnutie dotácie (okrem ďalších 
stanovených dokladov a údajov) aj správu o činnosti za predchádzajúci 
kalendárny rok, ktorej súčasťou budú aj informácie o hospodárení organizácie. 

11.Za oprávnené výdavky sa považujú výdavky na: 
)i> 	 materiálno-technické zabezpečenie klubov 

(prenájom, správa a údržba športovísk, športová výstroj a športové 
pomôcky, ...); 

)i> zdravotnícke zabezpečenie (pitný režim a doplnky výživy, lekárske 
prehliadky, regenerácia a rehabilitácia športovcov ... ); 

)i> zabezpečenie súťaži. turnajov a sústredení (cestovné a prepravné, 
ubytovanie, stravovanie, štartovné, odmeny rozhodcom ...). 

F -	 MsÚ/SP-O1/1211 
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12. Za neoprávnené výdavky sa považujú: 
);> úhrada nákladov z predchádzajúcich rokov alebo ich refundácia, 
);> náklady na splácanie úverov, pôžičiek a úrokov z prijatých úverov 

a pôžičiek, 
);> náklady na úhradu DPH, ak si jej platiter môže uplatniť odpočítanie 

DPH z vlastnej daňovej povinnosti, 
~ finančné vyčíslenie dobrovornej práce v prospech predmetu žiadosti 

žiadateľa, ak neprišlo ku skutočnému vyplateniu finančných 
prostriedkov, 

);> pokuty a penále, 

);> investičné výdavky, 

~ odmeny členom realizačných tímov (tréneri, vedúci družstiev, lekári, 


fyzioterapeuti), 
);> mzdové náklady organizátorov podujatí pri podpore športových 

podujatí. 

13.Vzájomné práva a povinnosti mesta Prešov a prijímatera dotácie bližšie 
určí zmluva o poskytnutí dotácie, ktorú s prijímaterom dotácie uzavrie mesto 
Prešov. 

V. 
FORMULÁRE NA PODÁVANIE ŽIADÓSTí 

Formuláre na podávanie žiadostí na poskytnutie dotácie sú tieto: 

1. 	 Žiadost' o poskytnutie dotácie na podporu mládežníckeho športu 
v meste Prešov (prl/oha č. 1) 

2. 	 Žiadost' o poskytnutie dotácie na športové podujatie pre deti a mládež 
(príloha č. 2) 

3. Ziadosť o poskytnutie dotácie na iné športové podujatie (prl/oha č. 3) 

F -	 MsÚ/SP-OllI 2/1 



Príloha č. 1 

Žiadater: 

(názov právnickej osoby, resp. fyzickej osoby, 

ktorá vykonáva podnikateľskú činnost') 


Meno štatutárneho zástupcu: 

(funkcia - predseda, prezident a pod.) 


ISídlo: 

IOrganizačno-právna forma: 

Registrácia I číslo: zo dňa: 


(uved'te z dokladu osvedčujúceho zriadenie subjektu) 


I IČO: DiČ: 

IBankové spojenie: Čislo účtu: 

I KONTAKTNÁ OSOBA 
. Meno: 

Adresa: 

Telefón, mobil: 

Fax: 

I E-mail: 

POČET TRÉNEROV DETí A MLÁDEŽE PODĽA DOSIAHNUTEJ LICENCIE, • 
TRÉNERSKEJ TRIEDY 
- počet trénerov s najvyššou licenciou pre konkrétny šport: 

• - počet trénerov s "priemernou" licenciou pre konkrétny šport: 
I - počet trénerov s najnižšou licenciou pre konkrétny šport: 
Dokladovať: zoznamom trénerov s kvalifikáciou a platnou licenciou 

POČET TRÉNEROV DETí A MLÁDEŽE PODĽA DOSIAHNUTÉHO VZDELANIA 

- počet trénerov s vysokoškolským vzdelaním pedagogického smeru: 

- počet trénerov s vysokoškolským vzdelaním nepedagogického smeru: 

- počet trénerov s vysokoškolským vzdelaním bakalárskeho typu: 

- počet trénerov so stredoškolským vzdelaním: 


, . . . .
Dokladovať: zoznamom tren erov s kvalifikácIou a platnou licenCIou 

kluby 1/3 



IPOČET AKTíVNE PÔSOBIACICH ŠPORTOVCOV PODĽA VEKOVEJ ŠTRUKTÚRY 
- počet športovcov vo veku do 10 rokov: 

- počet športovcov vo veku 10 - 15 rokov: 

- počet športovcov vo veku 15 -19 rokov: 


v. , . . , .
Dokladovať: reglstracnyml preukazmi hračov, súpiskou družstva, zoznamom členov 


platiacich klubové poplatky 


I POČET DRUŽSTIEV ZAPOJENÝCH DO SÚŤAží V SEZÓNE 

- počet družstiev športovcov vo veku 10 - 15 rokov: 

- počet družstiev športovcov vo veku 15 - 19 rokov: 

Dokladovat': rozpisom sút'aží 

POČET DRUŽSTIEV DETí A MLÁDEŽE ZAPOJENÝCH DO CELOSLOVENSKÝCH, I 
REGIONÁLNYCH A OKRESNÝCH (OBLASTNÝCH) SÚŤAží I 


- počet družstiev pôsobiacich v celoslovenskej súťaži: I 


- počet družstiev pôsobiacich v regionálnej súťaži (východoslovenský kraj): 

- počet družstiev pôsobiacich v okresnej súťaži (resp. oblastnej): 

Dokladovať: rozpisom sút'aží 

I P9ŠETJEDNOTLIVCOV (DETí A MLÁDEZE) UMIESTNENÝCH NA CELOŠTÁTNYCH 
SUTAZIACH (majstrovstvách Slovenskej republiky v danom individuálnom športe) 
- počet jednotlivcov umiestnených na 1. mieste: 
- počet jednotlivcov umiestnených na a 2. mieste: 
- počet jednotlivcov umiestnených na a 3. mieste: 
Dokladovat': potvrdeniami z príslušných zväzov 

POČET DRUŽSTIEV DETi A MLÁDEŽE UMIESTNENÝCH NA CELOŠTÁTNYCH r 


SÚŤAžiACH 


- počet družstiev umiestnených na 1. mieste: 

- počet družstiev umiestnených na 2. mieste: 


i  počet družstiev umiestnených na 3. mieste: .
Dokladovat': potvrdeniaml z príslušných zväzov 

I Počet reprezentantov SR v klube v kategórii mládeže (10-19 rokov): 
Dokladovat'; zoznamom reprezentantov potvrdeným príslušným zväzom 

PÔSOBENIE SENIORSKÉHO DRUŽSTVA V KOLEKTíVNYCH SÚŤAžiACH 
(klub uvádza len 1 úroveň súťaže - tú najvyššiu, v ktorej v uplynulom roku pôsobilo) 

i - v najvyššej celoslovenskej súťaži: áno - nie * 
- v nižšej celoslovenskej súťaži: áno - nie * I 

: - v regionálnej súťaži: áno - nie * 

* nehodiace sa škrtnúť, označiť len 1 úroveň - tú najvyššiu 

Dokladovať: potvrdeniami z príslušných zväzov. 
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PÔSOBENIE SENIOROV - JEDNOTLIVCOV (ČlENOV DRUŽSTIEV) V SÚtAŽIACH 
I (klub uvádza len 1 úroveň súťaže - tú najvyššiu, v ktorej v uplynulom roku jednotlivec 

Ipôsobil) 
I - v najvyššej celoslovenskej súťaži: áno - nie 1< 

[-Vňižšej celoslovenskej súťaži: áno - nie 1< 

! -v regionálnej súťaži: áno - nie 1< 

1< nehodiace sa škrtnúť, označiť len 1 úroveň - tú najvyššiu 
Dok/adovat'; potvrdeniami z prís/ušných zväzov. 

POVINNÉ PRílOHY K ŽiADOSTI, BEZ KTORÝCH ŽiADOSt NEBUDE AKCEPTOVANÁ: 

1. 	Doklad osvedčujúci zriadenie subjektu v aktuálnom znení (stanovy, zriaďovacia listina...) 
2. 	Čestné vyhlásenie žiadateľa, že nie je voči nemu vedené konkurzné konanie, resp. 

likvidácia. 
3. 	Čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že má vysporiadané finančné vzťahy s mestom, 

daňovými úradmi a poisťovňami. 
4. 	Správa o činnosti žiadateľa za predchádzajúci kalendárny rok, vrátane správy 

o hospodárení 	 organizácie. 

5. 	Všetky doklady, ktoré sú uvedené pri jednotlivých požadovaných údajoch, na 
základe ktorých sa budú dotácie pre jednotlivé kluby prideľovať. 

6. 	ČESTNÉ VYHLÁSENIE ŽIADATEĽA O TOM, ŽE VŠETKY ÚDAJE UVEDENÉ 
V ŽiADOSTI O DOTÁCIU SÚ PRAVDIVÉ. 

Dátum: 

Pečiatka a podpis žiadateľa: 

kluby 3/3 



Príloha č. 2 

Žiadater: 
(názov právnickej osoby, resp. fyzickej osoby, 

I ktorá vykonáva podnikateľskú činnosť) 

. Meno štatutárneho zástupcu: 
(funkcia - predseda, prezident a pod.) 

\ Sídlo: 

IOrganizačno·právna forma: 

IRegistrácia I číslo: zo dňa: 
I (uveďte z dokladu osvedčujúceho zriadenie subjektu) 

!IČO: DiČ: 

!Bankové spojenie: Číslo účtu: 

I OSOBA ZODPOVEDNÁ ZA REALIZÁCIU PODUJATIA I 

Meno: 
I Adresa: 
Telefón, mobil: 
Fax: 
E-mail: 

INázov podujatia: 

Termín realizácie podujatia/počet dní: 

IPREDPOKLADANÝ POČET AKTíVNYCH ÚČASTNíKOV 
- do 100 účastníkov: áno - nie" 
- doSOO účastníkov: áno - nie" 

- nad 500 účastníkov: áno - nie" 
.. nehodiace sa škrtnúť 

podujatie mládež 1/3 



I 

VEKOVA STRUKTURA UCASTNIKOV 
- počet účastníkov vo veku do 15 rokov: 

. - počet účastníkov vo veku 15-19 rokov: 

ÚROVEŇ PODUJATIA 
- miestna: 
- regionálna: 
- národná: 
- medzinárodná: 

: - M-SR, ME, MS: 
* nehodiace sa škrtnúť 

I VÝNIMOČNOSŤ PODUJATIA 

! - so zapojením/ s účasťou partnerských miesta mesta Prešov: 

! - podujatie pre hendikepovaných športovcov/deti: 


* nehodiace sa škrtnúť 

TRADICIA TRVANIA PODUJATIA 
. ~ podujatie s trvaním viac ako 10 rokov: 
* nehodiace sa škrtnúť 

IMiesto realizácie projektu: 

Cieľ projektu: 

Prínos pre mesto Prešov: 

áno - nie * 
áno - nie * 
áno - nie * 
áno - nie * 
áno - nie * 

áno - nie * 

áno - nie * 


áno - nie * 

Celkový rozpočet podujatia: 

(finančné vstupy vlastné, sponzorov, spoluorganizátorov, rozpočet príjmov a výdavkov) 
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IVýška žiadaného finančného prispevku: 

Konkrétny účel použitia žiadaného finančného prispevku: 

(napr. prenájom priestorov, prepravné, tlačoviny, vydanie CD a iných digitálnych nosičov, 


ubytovanie, strava, ceny, propagácia, poštovné a pod.) 


POVINNÉ PRílOHY K ŽIADOSTI, BEZ KTORÝCH ŽIADOSŤ NEBUDE AKCEPTOVANÁ: 
1. 	 Doklad osvedčujúci zriadenie subjektu vaktuálnom znení (stanovy, zriaďovacia 

listina) 
2. 	 Čestné vyhlásenie žiadateľa, že nie je voči nemu vedené konkurzné konanie, resp. 

likvidácia. 
3. 	 Čestné vyhlásenie žiadatel'a o tom, že má vysporiadané finančné vzťahy s mestom, 

daňovými úradmi a poisťovňami. 
4. 	 Správa o činnosti žiadateľa za predchádzajúci kalendárny rok, vrátane správy 

o hospodárení o~anizácie. 
5. 	 ČESTNÉ VYHLASENIE ŽIADATEĽA O TOM, ŽE VŠETKY ÚDAJE UVEDENÉ 

V ŽiADOSTI O DOTÁCIU SÚ PRAVDIVÉ. 

Dátum. 

Pečiatka a podpis žiadatera: 
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Príloha č. 3 

Žiadateľ: 
(názov právnickej osoby, resp. fyzickej osoby, 

ktorá vykonáva podnikatel'skú činnost) 


Meno štatutárneho zástupcu: 
i (funkcia - predseda, prezident a pod.) 

IOrganizačno-právna forma: 

Registrácia 1číslo: zo dňa: 


(uveďte z dokladu osvedčujúceho zriadenie subjektu) 


I IČO: DiČ: 

IBankové spojenie: Číslo účtu: 

OSOBA ZODPOVEDNÁ ZA REALIZÁCIU PODUJATIA 

Meno: 

Adresa: 
 I 

!ITelefón, mobil: 
Fax: 

E-mail: 


INázov podujatia: 

Termín realizácie podujatia/počet dní: 

PREDPOKLADANÝ POČET AKTíVNYCH ÚČASTNíKOV 
- do 100 účastníkov: áno - nie fr 

- do 500 účastníkov: áno - nie fr i 

- nad 500 účastníkov: áno - nie fr . .. nehodrace sa škrtnuť 

iné podujatie 1/3 



I TRADí?I.A PODUJATIA: 
- 1.ročmk. 

I - 2-5 ročníkov: 
I - viac ako 5 ročníkov: 

* nehodiace sa škrtnúť 

I	ÚROVEŇ PODUJATIA 
- miestna: 
- regionálna: 

I - národná: 

! - medzinárodná: 
I - M-SR, ME, MS: 
* nehodiace sa škrtnúť 

i VÝNIMOČNOSŤ PODUJATIA 


- so zapojením! s účasťou partnerských miesta mesta Prešov: 


- podujatie pre hendikepovaných športovcov: 

* nehodiace sa škrtnúť 

\ Miesto realizácie projektu: 

Cier projektu: 

Prínos pre mesto Prešov: 

Celkový rozpočet podujatia: 

áno - nie * 
áno - nie * 
áno - nie * 

áno - nie * 
áno - nie * 
áno - nie * 
áno - nie * 
áno - nie * 

áno - nie * 
áno - nie * 

(finančné vstupy vlastné, sponzorov, spoluorganizátorov, rozpočet príjmov a výdavkov) 

IVýška žiadaného finančného príspevku: 
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Konkrétny účel použitia žiadaného finančného prispevku: 

(napr. prenájom priestorov, prepravné, tlačoviny, vydanie CD a iných digitálnych nosičov, 


ubytovanie, strava, ceny, propagácia, poštovné a pod.) 


I POVINNÉ PRílOHY K ŽIADOSTI, BEZ KTORÝCH ŽIADOSŤ NEBUDE AKCEPTOVANÁ: 
1. 	 Doklad osvedčujúci zriadenie subjektu vaktuálnom znení (stanovy, zriaďovacia 

listina) 
2. 	 Čestné vyhlásenie žiadateľa, že nie je voči nemu vedené konkurzné konanie, resp. 

likvidácia. 
3. 	 Čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že má vysporiadané finančné vzťahy s mestom, 

daňovými úradmi a poisťovňami. 
4. 	 Správa o činnosti žiadateľa za predchádzajúci kalendárny rok, vrátane správy 

o hospodárení orQanizácie. 
5. 	 ČESTNÉ VYHLASENIE ŽIADATEĽA O TOM, ŽE VŠETKY ÚDAJE UVEDENÉ 

V ŽiADOSTI O DOTÁCIU SÚ PRAVDIVÉ. 

Dátum: 

Pečiatka a podpis žiadatefa: 

iné podujatie 3/3 


