Metodika Komisie pre šport, rekreáciu a cestovný ruch, ktorou sa určuje spôsob prerozdeľovania
dotácií PO a FOP pre oblasť podpory „Rozvoja telesnej kultúry a telovýchovy“ z rozpočtu Mesta
Piešťany v kompetencii MsZ
Základná časť
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Metodika upravuje náležitosti a postupy prerozdeľovania finančných prostriedkov z rozpočtu Mesta Piešťany
v kompetencii MsZ určených pre oblasť podpory Rozvoja telesnej kultúry a telovýchovy, ktoré sú určené na
jednotlivé projekty v rámci schém:
1. Schéma A: Podpora mládežníckeho športu v meste Piešťany
2. Schéma B: Podpora aktivít športu pre všetkých a podpora športových aktivít
Celková dotácia určená pre oblasť Rozvoja telesnej kultúry a telovýchovy z rozpočtu Mesta Piešťany v
kompetencii MsZ, určená na podporu mládežníckeho športu v meste a podporu aktivít športu pre všetkých a
podpora športových aktivít v meste sa prerozdelí nasledovne:
Schéma A: Podpora z časti fondu na podporu mládežníckeho športu 85%
Schéma B: Podpora z časti fondu na podporu športu pre všetkých a športových aktivít 15%

Schéma A: Podpora mládežníckeho športu v meste Piešťany
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V rámci schémy A sa následne výška finančných prostriedkov, ktorá sa bude prerozdeľovať medzi športového
kluby venujúce sa kolektívnemu športu, resp. individuálnemu športu na základne nasledovného kľúča:
-

výška finančných prostriedkov pre kolektívne športy sa určí ako podiel športovcov v kolektívnom
športe na celkovom počte športovcov vypočítaných zo žiadostí o poskytnutie dotácie a pre
individuálne športy ako podiel športovcov v individuálnom športe na celkovom počte športovcov
vypočítaných zo žiadostí o poskytnutie dotácie. Teda platí podiel finančných prostriedkov na
kolektívny šport:

VFN_kol = VFN_šport x (PARŠ_kol / PARŠcelkom),
kde
VFN_kol

Výška finančných prostriedkov pre kolektívny šport

VFN_šport

Celkový výška finančných prostriedkov určených na priamu dotáciu

PARŠ_kol

Počet aktívnych registrovaných športovcov kolektívnych športov

PARŠcelkom

Celkový počet registrovaných aktívnych športovcov

VFN_ind = VFN_šport x (PARŠ_ind / PARŠcelkom),
kde
VFN_ind

Výška finančných prostriedkov pre individuálny šport

VFN_šport

Celkový výška finančných prostriedkov určených na priamu dotáciu

PARŠ_ind

Počet aktívnych registrovaných športovcov individuálnych športov

PARŠcelkom

Celkový počet registrovaných aktívnych športovcov
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Cieľom schémy A je podporiť športujúcu mládež a deti v školskom a predškolskom veku ako aj mladých
perspektívnych športovcov mesta a zabezpečiť ich výkonnostný rast v konkrétnom športe. Ide predovšetkým
o pomoc pri zabezpečení aktívnej činnosti športovcov kategórií do 23 rokov, organizovaných v športových
subjektoch mesta Piešťany.
Kritériá na poskytovanie finančných prostriedkov - Schéma A / kolektívne športy
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Pri spôsobe rozdeľovania financií z dotácie na šport v Piešťanoch sa sleduje základný cieľ, ktorým je poskytnúť
čo najväčšiemu počtu detí najlepšiu možnú starostlivosť a podmienky na športovanie. Definovanie kritérií
vychádza najmä z princípov spravodlivosti, solidarity a proporcionality.
a)

Princíp spravodlivosti – definovať čo najspravodlivejšie kritériá zohľadňujúce prácu klubov na
vytvorení a udržaní čo najlepších podmienok pre jednotlivé športy v meste. Kritériá, ktoré určujú
kvalitu služieb poskytovaných športovým klubom.

b)

Princíp solidarity – nevyčleniť z dotácie na šport žiaden klub pracujúci s mládežou, ktorý spĺňa
základné kritériá pre poskytnutie dotácie.

c)

Princíp proporcionality – prerozdeľovať dotáciu na základe princípu proporcionality, t.j. podľa
počtu detí, vytvoriť na základe kritérií a celkovej výšky finančnej dotácie normatív na jedného
športovca.

Pri identifikovaní jednotlivých kritérií sa vychádza zo stanovených princípov, najmä princípu spravodlivosti.
Kritériá, ktoré sa dajú merať čo najspravodlivejším spôsobom, sú určujúce pre kvalitu fungovania klubov a
majú najväčšiu výpovednú hodnotu o stave a kvalite poskytovaných služieb. Znakom dobrého klubu je dobrá
organizačná štruktúra s kvalitnými trénermi, dostatočným počtom tréningov, zastúpením všetkých vekových
kategórií rozčlenených do jednotlivých tímov zapájajúcich sa do súťaží či pretekov. S tým prichádza aj kvantita,
t.j. čo najväčší počet športovcov v klube. Na základe toho sme sa snažili určiť čo najobjektívnejšie kritériá.
Naopak vyčlenené sú tie kritériá, ktoré sú subjektívne a ťažko merateľné.
Všetky údaje ktoré sa vypĺňajú vo formulári „Žiadosť o poskytnutie dotácie pre oblasť podpory rozvoja telesnej
kultúry a telovýchovy z rozpočtu Mesta Piešťany v kompetencii MsZ“ sú údaje platné z roku 2019, resp. platné
do termínu predloženia žiadosti, 31.3.2020.
Kritérium (1) – počet športovcov (kvantitatívne)

3.1

Počet zaregistrovaných a aktívnych športovcov do 23 rokov veku života, aktívne vykonávajúcich športovú
činnosť v športovom klube a uvedených v Registri fyzických osôb v športe na Slovenskom športovom portáli
– www.sport.iedu.sk, resp. uvedených v zozname aktívnych športovcov uvedených na prislúchajúcom
národnom zväze daného športu. Jedná sa o základné kritérium pre prerozdelenie financií, ktoré zároveň určuje
popularitu daného športu, ako aj kvalitu práce daného klubu a jeho schopnosť postarať sa o ich športovú
výchovu. Je potrebné odčleniť nároky na počet detí v kolektívnych a individuálnych športoch. Počet detí v
klube je nutné preukázateľne zdokladovať – v rámci žiadosti je nutné predložiť menný zoznam overiteľný
buď z portálu Register fyzických osôb v športe na Slovenskom športovom portáli – www.sport.iedu.sk,
resp. vo verejne dostupnom zozname národného zväzu daného športu, prípadne zväzom potvrdený
zoznam aktívnych športovcov vo veku do 23 rokov..
Hodnotenie:
-

1 športovec = 10 bodov

Hodnota bodu bude vypočítaná zosumarizovaním všetkých výsledkov a pridelením zodpovedajúcich
bodových hodnôt po prijatí všetkých žiadostí.
3.2

Kritérium (2) – dĺžka pôsobnosti športového subjektu na území mesta

Hodnotenie:
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-

pôsobnosť v meste 20 a viac rokov – 10 bodov,

-

15-19 rokov – 8 bodov

-

10-14 rokov – 6 bodov

-

5-9 rokov – 4 body

-

3-4 roky – 2 body
Kritérium (3) – počet družstiev

3.3

Počet družstiev v súťaží organizovaných národným, resp. oblastným zväzom v roku 2019, resp. v sezóne
2019/2020. Jedná sa o doplnkové kritérium pre prerozdelenie financií, ktoré zároveň určuje aktivitu klubu v
súťažiach okrem iného za účelom reprezentácie a propagácie Mesta Piešťany a v neposlednom rade aj kvalitu
práce daného klubu a jeho schopnosť postarať sa o športovú výchovu športovcov zaradením v súťažiach.
Koeficient, ktorým sa prenásobuje súčin počtu družstiev v súťaží a súťaží za účelom určenia počtu bodov je
10.
Hodnotenie:
Pre určenie počtu bodov teda platí nasledovná rovnica:
Počet bodov = [počet družstiev v súťaží] x [koeficient = 10]

Kritérium (4) – umiestnenie v súťažiach, výsledky (kvalitatívne)

3.4

Umiestnenie jednotlivých družstiev v najvyšších celoštátnych súťažiach v roku 2019, resp. v sezóne
2019/2020 - výsledky, započítavajú sa maximálne 3 súťaže. V rámci hodnotenia sa nezohľadňujú rozdiely
medzi jednotlivými súťažami najmä z dôvodu motivácia všeobecnej práce s mládežou bez zásadného tlaku
na dosahovanie výsledkov. Na druhej strane je váha počtu bodov tohto kritéria s ohľadom na ostatné kritéria
nižšia.
Hodnotenie:
-

Umiestnenie
o

1. miesto = 10 bodov

o

2. miesto = 8 bodov

o

3. miesto = 6 bodov

o

4. miesto = 5 bodov

o

5. miesto = 4 bodov

o

6. miesto = 3 bodov

o

7. miesto = 2 body

o

8. miesto = 1 bod

Súčet bodov získaný za umiestnenia bude vynásobený číselnou hodnotou získanou z kritéria č. XY (koeficient
športu). Hodnota bodu bude vypočítaná zosumarizovaním všetkých výsledkov a pridelením zodpovedajúcich
bodových hodnôt po prijatí všetkých žiadostí.
3.5

Kritérium (5) – počet reprezentantov, účastníkov reprezentačných akcií za SVK. Žiadateľ priloží
zoznam reprezentantov potvrdený zväzom.
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Hodnotenie:
-

Jeden reprezentant = 10 bodov

Hodnota bodu bude vypočítaná zosumarizovaním všetkých výsledkov a pridelením zodpovedajúcich
bodových hodnôt po prijatí všetkých žiadostí.
Kritérium (6) – koeficient športu podľa výpočtov z hodnôt sledovaných štatisticky v národnom
meradle na športových zväzoch a spracovaných MŠVVaŠp – číslo je podklad pre kritérium č. 4
a č. 5

3.6

Koeficient športu, ktorý sa použije pre výpočet počtu bodov pre kritérium č. 4 a č. 5. . Celkový koeficient
športu pre výpočet v rámci kritéria č. 4 a č. 5 je určený pre každý uznaný šport ako podiel príspevku
uznanému športu v celkových finančných prostriedkov za predchádzajúci kalendárny rok. Zároveň
platí, že max. koeficient je šport môže byť 10.
Kritériá na poskytovanie finančných prostriedkov - Schéma A / individuálne športy
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Pri spôsobe rozdeľovania financií z dotácie na šport v Piešťanoch sa sleduje základný cieľ, ktorým je poskytnúť
čo najväčšiemu počtu detí najlepšiu možnú starostlivosť a podmienky na športovanie. Definovanie kritérií
vychádza najmä z princípov spravodlivosti, solidarity a proporcionality.
d)

Princíp spravodlivosti – definovať čo najspravodlivejšie kritériá zohľadňujúce prácu klubov na
vytvorení a udržaní čo najlepších podmienok pre jednotlivé športy v meste. Kritériá, ktoré určujú
kvalitu služieb poskytovaných športovým klubom.

e)

Princíp solidarity – nevyčleniť z dotácie na šport žiaden klub pracujúci s mládežou, ktorý spĺňa
základné kritériá pre poskytnutie dotácie.

f)

Princíp proporcionality – prerozdeľovať dotáciu na základe princípu proporcionality, t.j. podľa
počtu detí, vytvoriť na základe kritérií a celkovej výšky finančnej dotácie normatív na jedného
športovca.

Pri identifikovaní jednotlivých kritérií sa vychádza zo stanovených princípov, najmä princípu spravodlivosti.
Kritériá, ktoré sa dajú merať čo najspravodlivejším spôsobom, sú určujúce pre kvalitu fungovania klubov a
majú najväčšiu výpovednú hodnotu o stave a kvalite poskytovaných služieb. Znakom dobrého klubu je dobrá
organizačná štruktúra s kvalitnými trénermi, dostatočným počtom tréningov, zastúpením všetkých vekových
kategórií rozčlenených do jednotlivých tímov zapájajúcich sa do súťaží či pretekov. S tým prichádza aj kvantita,
t.j. čo najväčší počet športovcov v klube. Na základe toho sme sa snažili určiť čo najobjektívnejšie kritériá.
Naopak vyčlenené sú tie kritériá, ktoré sú subjektívne a ťažko merateľné.
Kritérium (1) – počet športovcov (kvantitatívne)

4.1

Počet zaregistrovaných a aktívnych športovcov do 23 rokov veku života, aktívne vykonávajúcich športovú
činnosť v športovom klube a uvedených v Registri fyzických osôb v športe na Slovenskom športovom portáli
– www.sport.iedu.sk, resp. uvedených v zozname aktívnych športovcov uvedených na prislúchajúcom
národnom zväze daného športu.. Jedná sa o základné kritérium pre prerozdelenie financií, ktoré zároveň
určuje popularitu daného športu, ako aj kvalitu práce daného klubu a jeho schopnosť postarať sa o ich športovú
výchovu. Je potrebné odčleniť nároky na počet detí v kolektívnych a individuálnych športoch. Počet detí v
klube je nutné preukázateľne zdokladovať – v rámci žiadosti je nutné predložiť menný zoznam buď
overiteľný z portálu Register fyzických osôb v športe na Slovenskom športovom portáli –
www.sport.iedu.sk, resp. vo verejne dostupnom zozname národného zväzu daného športu, prípadne
zväzom potvrdený zoznam aktívnych športovcov vo veku do 23 rokov..
Hodnotenie:
-

1 športovec = 10 bodov
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Hodnota bodu bude vypočítaná zosumarizovaním všetkých výsledkov a pridelením zodpovedajúcich
bodových hodnôt po prijatí všetkých žiadostí.
Kritérium (2) – dĺžka pôsobnosti športového subjektu na území mesta

4.2

Hodnotenie:
-

pôsobnosť v meste 20 a viac rokov – 10 bodov

-

15-19 rokov – 8 bodov

-

10-14 rokov – 6 bodov

-

5-9 rokov – 4 body

-

3-4 roky – 2 body

Kritérium (3) – počet súťaží

4.3

Počet súťaží v roku 2019, resp. v sezóne 2019/2020. Najvyššia celoštátna súťaž, započítavajú sa maximálne
4 súťaže. Uvedené číslo sa násobí počtom športovcov, výsledné číslo = počet bodov. Hodnota bodu bude
vypočítaná zosumarizovaním všetkých výsledkov a pridelením zodpovedajúcich bodových hodnôt po prijatí
všetkých žiadostí.
Kritérium (4) – umiestnenie v súťažiach, výsledky (kvalitatívne)

4.4

Umiestnenie športovcov v roku 2019, resp. v sezóne 2019/2020. Najvyššia celoštátna súťaž - výsledky,
započítava sa maximálne 4 najlepšie umiestnenia, za jedného pretekára sa uvedie maximálne jeden najlepší
výkon vo svojej kategórii a jeden výkon v staršej kategórii.
Bodovanie:
o

1. miesto = 10 bodov

o

2. miesto = 8 bodov

o

3. miesto = 6 bodov

o

4. miesto = 5 bodov

o

5. miesto = 4 bodov

o

6. miesto = 3 bodov

o

7. miesto = 2 body

o

8. miesto = 1 bod

Súčet bodov získaný za umiestnenia bude vynásobený číselnou hodnotou získanou z kritéria č. 6. Hodnota
bodu bude vypočítaná zosumarizovaním všetkých výsledkov a pridelením zodpovedajúcich bodových hodnôt
po prijatí všetkých žiadostí.
Kritérium (5) – počet reprezentantov, účastníkov reprezentačných akcií za SVK. Žiadateľ priloží
zoznam reprezentantov potvrdený zväzom.

4.5

Hodnotenie:
-

Jeden reprezentant = 10 bodov

Hodnota bodu bude vypočítaná zosumarizovaním všetkých výsledkov a pridelením zodpovedajúcich
bodových hodnôt po prijatí všetkých žiadostí.
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4.6

Kritérium (6) – koeficient športu podľa výpočtov z hodnôt sledovaných štatisticky v národnom
meradle na športových zväzoch a spracovaných MŠVVaŠp – číslo je podklad pre kritérium č.4 a
č.5

Koeficient športu, ktorý sa použije pre výpočet počtu bodov pre kritérium č. 4 a č. 5. . Celkový koeficient
športu pre výpočet v rámci kritéria č. 4 a č. 5 je určený pre každý uznaný šport ako podiel príspevku
uznanému športu v celkových finančných prostriedkov za predchádzajúci kalendárny rok. Zároveň
platí, že max. koeficient je šport môže byť 10.

5

Schéma B: Podpora aktivít športu pre všetkých a podpora športových aktivít

Cieľom schémy B je podporiť šport pre všetkých šport určený pre obyvateľstvo vykonávaný organizovane na
účely napĺňania sociálneho, kultúrneho a zdravotného prínosu športu ako aj podporiť športové aktivity v Meste
Piešťany a jeho blízkom okolí.
Kritériá na poskytovanie finančných prostriedkov pre rok 2020 schéma B/ Podpora aktivít športu pre
všetkých a podpora športových aktivít
5.1

Kritérium (1) – Úroveň podujatia – podľa zaradenia a poverenia
a) medzinárodné podujatie (účasť minimálne 3 krajín) = 20 bodov
b) celoslovenské podujatie = 15 bodov
c) regionálne podujatie = 10 bodov
d) miestne podujatie = 5 bodov

5.2

Kritérium (2) - Cieľová skupina - najpočetnejšia z hľadiska ponúkanej vekovej štruktúry
a) všetky vekové kategórie = 20 bodov
b) deti do 12 rokov a mládež od 13 do 23 rokov = 15 bodov
c) dospelá populácia = 10 bodov
d) seniori nad 60 rokov = 5 bodov

5.3

Kritérium (3) – Zameranie podujatia – najväčšie zameranie
a) Turistika pre všetkých a šport pre všetkých = 20 bodov
b) Turistika pre všetkých alebo šport pre všetkých = 20 bodov
c) Turistika alebo šport pre zdravotne postihnutých = 10 bodov
d) Turistika alebo šport pre cielenú skupinu = 5 bodov

5.4

Kritérium (4) – Tradícia podujatia – história konania
a) 30. a viac ročníkov = 20 bodov
b) 20. – 29. ročníkov = 15 bodov
c) 10. –19. ročníkov = 10 bodov
d) 2. až 9. ročníkov =

5.5

5 bodov

Kritérium (5) – Počet aktívnych účastníkov – preukázateľná účasť v minulom ročníku
a) nad 1000 účastníkov = 20 bodov
b) 501 -1000 účastníkov = 15 bodov
c) 101 až 500 účastníkov = 10 bodov
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d) 50 až 100 účastníkov =
5.6

5 bodov

Kritérium (6) – Kvalitatívny prínos športovej aktivity pre mesto
a) zdravotný prínos pre obyvateľov = 20 bodov
b) rozvoj cestovného ruchu pre mesto = 15 bodov
c) sociálny a kultúrny prínos = 10 bodov
d) kvalita podujatia a popularita medzi občanmi = 5 bodov

Počet získaných bodov sa vynásobí hodnotou bodu v EUR. Hodnota bodu sa stanoví ako podiel výšky sumy
určenej na dotácie a súčtu udelených bodov všetkým žiadateľom o podporu športových podujatí.
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