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           Mesto Prešov 
                                                                                              Mestský úrad  
                                                                                              Hlavná 73 
                                                                                              080 01  Prešov 

 

ŽIADOSŤ O DOTÁCIU  
NA PODPORU  ČINNOSTI ŠPORTOVÝCH KLUBOV  

 
 NA ROK ...................... 

 

Žiadateľ:  
(názov právnickej osoby, resp.  
fyzickej osoby – podnikateľa) 
 
 

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

Sídlo: 
 
 

Organizačno-právna forma: 
 
 

Registrácia / číslo:                                                                       zo dňa: 
(uveďte z dokladu osvedčujúceho zriadenie subjektu) 
 

IČO:                                                                              DIČ: 
 

Bankové spojenie:                                                       Číslo účtu: 
 
 

KONTAKTNÁ OSOBA 

Meno a priezvisko: 

Adresa: 

Telefón, mobil: 

Fax: 

E – mail: 
 

Športové odvetvie:  
 

Názov príslušného športového zväzu (asociácie) a webová stránka príslušného zväzu, 
kde je športový klub registrovaný (uviesť aj kontaktnú osobu zo zväzu): 
 
 

Počet aktívne pôsobiacich trénerov detí a mládeže podľa dosiahnutej  licencie, 
trénerskej triedy v predchádzajúcom súťažnom období:  

-  počet trénerov  s najvyššou licenciou pre konkrétny šport:     

-  počet trénerov s „priemernou“  licenciou pre konkrétny šport:    

-  počet trénerov s najnižšou licenciou pre konkrétny šport:   

Dokladovať: zoznamom aktívnych trénerov s kvalifikáciou a platnou licenciou akreditovanou 
príslušným zväzom, zoznam trénerov potvrdený príslušným národným športovým zväzom 
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Počet zaregistrovaných športovcov príslušného klubu v predchádzajúcom súťažnom 
období, registrovaných na príslušnom národnom športovom zväze:  

-  počet športovcov vo veku  10 – 15 rokov:       

 - počet športovcov vo veku  16 – 19  rokov:                               

Dokladovať: registračnými preukazmi hráčov, zoznamom zaregistrovaných športovcov 
potvrdených príslušným národným športovým zväzom (najvyšším športovým zväzom 
v danom športovom odvetví);    
Poznámka: poskytovateľ dotácie si môže vyžiadať oba dokumenty preukazujúce členskú 
základňu.   

 

Počet mládežníckych družstiev zapojených do celoslovenských, regionálnych 

a okresných (oblastných) súťaží v predchádzajúcom súťažnom období:  

- počet družstiev pôsobiacich v celoslovenskej súťaži:                 

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

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

 Dokladovať: rozpisom  súťaží a vyžrebovaním.  

 Túto kolónku vyplňujú iba kolektívne športy.   
 

Počet jednotlivcov (detí a mládeže) zapojených do regionálnych, celoslovenských 

(národných) a medzinárodných súťaží v predchádzajúcom súťažnom období:  

- počet jednotlivcov pôsobiacich v regionálnej súťaži:                

- počet jednotlivcov pôsobiacich v celoslovenskej súťaži:       

- počet jednotlivcov pôsobiacich v medzinárodnej súťaži:       

Dokladovať: potvrdeniami z národných športových zväzov, oficiálnou výsledkovou listinou.  
Poznámky:  
- jednotlivec bude hodnotený za najvyššiu dosiahnutú súťaž, v ktorej pôsobil v predchádzajú-
com súťažnom období (ak sa zúčastnil medzinárodnej súťaži, nemôže sa už uvádzať pri 
celoslovenskej alebo regionálnej súťaži a pod.;  
- celoslovenskou súťažou sa chápu postupové a pravidelné súťaže - Slovenská liga/pohár 
končiace M-SR, alebo umiestnením v lige/pohári (nie open/otvorené súťaže);  
- medzinárodnej súťažou sa chápu svetové poháre, európske poháre, open medzinárodné 
turnaje. 

Túto kolónku vyplňujú iba individuálne športy.  
 

Počet jednotlivcov (detí a mládeže) umiestnených  na celoštátnych súťažiach* 
(majstrovstvách Slovenskej republiky v danom individuálnom športe) a počet jednotlivcov 
(detí a mládeže) členov reprezentácií umiestnených na majstrovstvách Európy 
a majstrovstvách sveta v predchádzajúcom súťažnom období:    

                                                                                       M-SR               ME                   MS 

- počet jednotlivcov umiestnených na 1. mieste:                 

- počet jednotlivcov umiestnených na 2. mieste:      

- počet jednotlivcov umiestnených na 3. mieste:  

Dokladovať: potvrdeniami z príslušných národných zväzov a výsledkovou listinou. 
Poznámky: 
* celoštátnou súťažou sa rozumie umiestnenie jednotlivcov na majstrovstvách Slovenskej 
republiky (M-SR)  v danom individuálnom športovom odvetví (nie pohárové súťaže, ani 
súťaže družstiev; 
- ak športovec v individuálnych športoch nemal na M-SR vo svojej kategórii súpera a stal sa 
automaticky  majstrom Slovenska, jeho umiestnenie sa do hodnotenia nezapočítava.  

Túto kolónku vyplňujú iba individuálne športy.  
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Počet družstiev detí a mládeže umiestnených na celoštátnych súťažiach v 

predchádzajúcom súťažnom období:  

- počet družstiev umiestnených na  1. mieste:       

- počet družstiev umiestnených na  2. mieste:  

- počet družstiev umiestnených na  3. mieste:    

Dokladovať: potvrdeniami  z príslušných národných športových zväzov.   
Poznámka: celoštátnou súťažnou sa rozumie umiestnenie mládežníckych družstiev 
v dlhodobej kolektívnej a   celoslovenskej súťaži (neuvádzajú sa umiestnenia družstiev po 
skončení súťaži v regionálnej či okresnej (oblastnej) súťaži).  
Túto kolónku vyplňujú iba kolektívne športy.  
 

Počet reprezentantov SR v klube v kategórii mládeže v predchádzajúcom súťažnom 
období (10-19 rokov): 

Dokladovať: zoznamom reprezentantov potvrdeným národným športovým zväzom, nomi-
načné listiny od zväzov.  
Poznámky:  
- reprezentant je súčasťou širšieho výberu príslušnej reprezentácie národného zväzu, ktorá 
sa zúčastňuje najvyšších oficiálnych medzinárodných podujatí a  bol nominovaný ako 
športovec za člena športovej reprezentácie národným športovým zväzom alebo inou 
organizáciou, ktorej toto  oprávnenie vyplýva z medzinárodných športových pravidiel.  
- reprezentant sa zúčastnil minimálne jedného oficiálneho medzinárodného podujatia.   

 

POVINNÉ PRÍLOHY K ŽIADOSTI, BEZ KTORÝCH ŽIADOSŤ NEBUDE  AKCEPTOVANÁ: 
 
1. Aktuálny výpis z príslušného registra, na základe ktorého žiadateľ oprávnene vykonáva 
činnosť, ktorá je predmetom žiadosti o poskytnutie dotácie alebo iný doklad osvedčujúci 
právnu subjektivitu (kópia stanov).  
2. Kópia dokladu o pridelení IČO a DIČ, ak boli pridelené. 
3. Čestné vyhlásenie žiadateľa, že nie je voči nemu vedené konkurzné konanie, nie  je  
v likvidácii.  
4. Čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že nemá voči mestu alebo voči právnickým osobám  
založeným alebo zriadeným mestom záväzky po lehote splatnosti. 
5. Správa o činnosti žiadateľa za predchádzajúce súťažné obdobie, vrátane správy  
o hospodárení organizácie. 
6. Miesto realizácie tréningového procesu a časový harmonogram tréningových jednotiek  
v aktuálnej sezóne.  
7. Všetky doklady, ktoré sú uvedené pri jednotlivých požadovaných  údajoch, na základe  
ktorých sa budú dotácie pre jednotlivé kluby prideľovať. 
8. Písomný súhlas kontaktnej osoby so spracúvaním osobných údajov v súlade so zákonom  
č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov na účel vybavenia žiadosti. 
 

 

Týmto vyhlasujem, že údaje v žiadosti a jej prílohách sú pravdivé, presné 
a úplné. 

 

V Prešove dňa: ...................................................             

 

Podpis a pečiatka žiadateľa:  

 


