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Nitry pre oblasť telesná kultúra, schválené uznesením 261/2018 – MZ 
dňa 13.9.2018  a  
z r u š u j e 
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telesná kultúra, schválené uznesením 261/2018 – MZ dňa 13.9.2018 
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Dôvodová správa 

 
 

Materiál predkladáme z dôvodu zmien vyplývajúcich z  novej VZN č. 9/2019 o poskytovaní dotácií 
z rozpočtu Mesta Nitry. Kritériá na prideľovanie dotácií stanoví Komisia MZ pre šport a budú zverejnené vo 
výzve na predkladanie žiadostí pre cieľovú oblasť šport a rozvoj telesnej kultúry. Podľa článku VI. VZN č. 
9/2019 konkrétne znenie výziev na predkladanie žiadostí o poskytovanie dotácií v jednotlivých cieľových 
oblastiach schvaľuje primátor mesta Nitry na návrh príslušnej komisie Mestského zastupiteľstva v Nitre. 
Poslanci mestského zastupiteľstva sú informovaní o konečnej podobe každej výzvy najmenej 10 dní pred 
zverejnením danej výzvy. 
 Mestská rada dňa 20.8.2019 prerokovala materiál a odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Nitre 
schváliť návrh na zrušenie Pravidiel pre poskytovanie dotácií z rozpočtu Mesta Nitry pre oblasť telesná kultúra, 
schválené uznesením 261/2018 – MZ dňa 13.9.2018  a  
 
 
 

Návrh  
 

na zrušenie Pravidiel pre poskytovanie dotácií z rozpočtu Mesta Nitry pre oblasť telesná kultúra, 
schválené uznesením 261/2018 – MZ dňa 13.9.2018. 

 
 
 

Pravidlá pre poskytovanie dotácií z rozpočtu Mesta Nitry pre oblasť telesná kultúra 
 
Tieto pravidlá upravujú podmienky poskytovania dotácií pre oblasť telesná kultúra v súlade so Všeobecne 
záväzným nariadením mesta Nitry č. 1/2001 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Nitry v znení 
neskorších dodatkov. 
 

Článok I. 
Finančné zdroje Mesta Nitry pre rozvoj telesnej kultúry 

Finančné zdroje Mesta Nitry pre rozvoj telesnej kultúry pozostávajú z celkového objemu finančných 
prostriedkov, ktoré v príslušnom rozpočtovom roku schváli mestské zastupiteľstvo na poskytovanie dotácií 
pre oblasť telesnej kultúry. 
 

Článok II. 
Systém financovania 

Pre zabezpečenie rozvoja a efektívneho fungovania športu v podmienkach mesta Nitry budú jednotlivým 
žiadateľom poskytnuté dotácie na skvalitnenie ich športovej činnosti na základe fondového systému 
financovania: 
                                                        
a) Fond vrcholového športu                                            
b) Fond mládežníckeho športu                                        
c) Fond prenájmu tréningových objektov a  
    úhrady výdavkov na energie                                        
d) Fond športových podujatí                                            
e) Mimoriadne dotácie                                                 
 
 

Článok III. 
Spôsob poskytovania finančných prostriedkov a hodnotenie žiadostí 

Mesto Nitra (ďalej poskytovateľ) poskytne dotáciu, len ak sú na tento účel vytvorené zdroje v rozpočte 
mesta. Poskytovateľ poskytne dotáciu na základe písomnej žiadosti, ktorá je Prílohou č. 1 k týmto 
pravidlám. Žiadateľ je povinný predložiť Čestné prehlásenie, že nemá záväzky voči Mestu Nitra 



a organizáciám, ktoré má mesto Nitra v zriaďovateľskej pôsobnosti, ktoré je prílohou č.2 týchto pravidiel.  
Poskytovateľ po preskúmaní žiadosti a jej náležitostí uzatvorí písomnú zmluvu so žiadateľom dotácie v 
súlade so Všeobecným záväzným nariadením mesta Nitry č. 1/2001 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta 
Nitry v znení neskorších dodatkov. Na poskytnutie dotácie neexistuje právny nárok. 
 
 
a) V rámci systému financovania vrcholového športu žiadateľ na základe predložených údajov získa v 
rámci bodového hodnotenia prostredníctvom hodnotiacich tabuliek určitý počet bodov. 1 bod predstavuje 
určitú finančnú hodnotu (závisí od výšky celkového rozpočtu finančných prostriedkov pre daný fond). 
Celkový počet bodov žiadateľa sa vynásobí koeficientom, ktorý je určený pre jednotlivé druhy športov 
nasledovne: 
 
1. kategória - koeficient 1,2: 
hokej 
 
2. kategória - koeficient 1: 
futbal, basketbal, volejbal, hádzaná 
                                                              

3. kategória - koeficient 0,7: 
futsal, box, tenis, stolný tenis, atletika, gymnastika, karate, kickbox, zápasenie, krasokorčuľovanie, plávanie, 
cyklistika, florbal, bedminton, streľba, šach, hokejbal 
 
4. kategória - koeficient 0,4: 
boccia, biliard, kolky, nohejbal, pozemný hokej, automobilové preteky, kulturistika, aerobik, tanec, fitness, 
modelárstvo, kynológia, jazdectvo, športy telesne a mentálne postihnutých, ostatné športy 
 

b) V rámci systému financovania mládežníckeho športu žiadateľ na základe predložených údajov získa v 
rámci bodového hodnotenia prostredníctvom hodnotiacich tabuliek určitý počet bodov. 1 bod predstavuje 
určitú finančnú hodnotu (závisí od výšky celkového rozpočtu finančných prostriedkov pre daný fond). 
Celkový počet bodov žiadateľa sa vynásobí koeficientom, ktorý je určený pre jednotlivé druhy športov 
nasledovne: 
 
1. kategória - koeficient 1,2: 

hokej 
                  

 2. kategória - koeficient 1: 

futbal, basketbal, volejbal, hádzaná (najvyššie celoštátne súťaže) 
 koeficient 0,7:                                                     

futbal, basketbal, volejbal, hádzaná (súťaže v rámci SR) a ostatné mládežnícke kolektívne športy 
                                                               

3. kategória - koeficient 0,6: 
karate, box, kickbox, tenis, stolný tenis, atletika, gymnastika, fitness, zápasenie, krasokorčuľovanie, 
plávanie, cyklistika, bedminton 
                                                               

4. kategória- koeficient 0,4: 
ostatné mládežnícke športy 
                                                              

c) V rámci systému financovania prenájmu tréningových objektov a úhrady výdavkov na prevádzku žiadateľ 
na základe predložených predpokladaných výdavkov na daný rok získa dotácie maximálne do výšky 80% 
vykrytia výdavkov za energie a prenájom 
d) V rámci systému financovania športových podujatí sa podľa kritérií a návrhu limitov určí objem 
finančných prostriedkov. Na športové podujatia do 2000 € sa vyčlení 30% a na športové podujatia nad 
2000,- € sa pridelí 70% z prideleného rozpočtu na Športové podujatia 



e) Financie na prerozdelenie mimoriadnych dotácií sa budú poskytovať z neprerozdelených finančných 
prostriedkov na dotácie na telesnú kultúru alebo z mimoriadneho navýšenia rozpočtu na dotácie na telesnú 
kultúru počas daného rozpočtového roka.  
 
 
 

Článok IV. 
Kritériá poskytovania dotácie 

 
A) Fond vrcholového športu 
  -  kolektívne športy       
  -  individuálne športy   
  
   Kritériá pridelenia dotácie: 
 
1. Počet zaregistrovaných športovcov v seniorských družstvách (jednotlivcov) klubu 
    zapojených do najvyšších celoštátnych súťaží v rámci SR za posledný súťažný ročník. 
    - 1 športovec = 1 bod 
    Doklad: potvrdenie klubu 
    Zodpovednosť: materský klub 
 
2. Počet seniorských družstiev klubu zapojených do najvyšších súťaží v rámci SR za 
    posledný súťažný ročník. 
    - 1 družstvo = 100 bodov 
    Doklad: príslušný riadiaci zväz 
    Zodpovednosť: riadiaci orgán a predkladajúci materský klub 
 
3. Umiestnenie družstiev/jednotlivcov klubu v najvyšších súťažiach v rámci SR za posledný 
    súťažný ročník: 
 
    družstvá: 
    - 1. miesto = 600 bodov 
    - 2. miesto = 450 bodov 
    - 3. miesto = 300 bodov 
    - 4. miesto = 100 bodov 
    Doklad: príslušný riadiaci zväz 
    Zodpovednosť: príslušný riadiaci zväz a materský klub 
 
    jednotlivci: 
    - 1. miesto = 200 bodov 
    - 2. miesto = 150 bodov 
    - 3. miesto = 100 bodov 
    - 4. miesto = 50 bodov 
    Doklad: príslušný riadiaci zväz 
    Zodpovednosť: príslušný riadiaci zväz a materský klub 
 
4. Počet reprezentantov SR za posledný súťažný ročník 
    (reprezentant SR – štart v oficiálnom reprezentačnom družstve Slovenska na 
    oficiálnych medzištátnych stretnutiach, na Majstrovstvách Európy, Majstrovstvách 
    sveta a Olympijských hrách) 
    - 1 reprezentant = 30 bodov 
    Doklad: príslušný riadiaci zväz 
    Zodpovednosť: príslušný riadiaci zväz a materský klub 
 
5. Účasť a umiestnenie družstiev/jednotlivcov klubu v európskych/svetových súťažiach za 



    posledný súťažný ročník. 
   
  družstvá: 
    - účasť = 100 bodov 
    - štvrťfinále = 200 bodov 
    - semifinále = 300 bodov 
    - 3. miesto = 400 bodov 
    - 2. miesto = 500 bodov 
    - 1. miesto = 600 bodov 
    Doklad: príslušný riadiaci zväz 
    Zodpovednosť: príslušný riadiaci zväz a materský klub 
   
  jednotlivci: 
    - účasť = 50 bodov 
    - štvrťfinále = 100 bodov 
    - semifinále = 150 bodov 
    - 3. miesto = 200 bodov 
    - 2. miesto = 250 bodov 
    - 1. miesto = 300 bodov 
    Doklad: príslušný riadiaci zväz 
    Zodpovednosť: príslušný riadiaci zväz a materský klub 
 
Súťaže musia spĺňať podmienky konkurenčného prostredia. Berie sa zreteľ na kvalitu súťaže a pracovník 
OŠMaŠ môže posudzované kritériá konzultovať s riadiacim zväzom a rozhodnúť o akceptovaním, resp. 
neakceptovaní predložených výsledkov. 
 
 
B) Fond mládežníckeho športu 
   -  kolektívne športy     
   -  individuálne športy  
 
    Kritériá pridelenia dotácie: 
 
1. Počet zaregistrovaných športovcov v mládežníckych družstvách (jednotlivcov) zapojených 
    do súťaží v rámci SR za posledný súťažný ročník. 
    - 1 športovec = 1 bod 
    Doklad: potvrdenie klubu a rodiča a príslušného zväzu 
    Zodpovednosť: materský klub 
 
2. Počet mládežníckych družstiev klubu zapojených do súťaží v rámci SR za posledný 
    súťažný ročník. 
    - družstvo = 100 bodov 
    Doklad: príslušný riadiaci zväz 
    Zodpovednosť: materský klub 
 
3. Umiestnenie družstiev/jednotlivcov klubu v súťažiach v rámci SR za posledný súťažný 
    ročník. 
 
    družstvá:  
 
    družstvá A – najvyššia možná súťaž v športovom odvetví: 
    - 1. miesto = 600 bodov 
    - 2.miesto = 450 bodov 
    - 3.miesto = 300 bodov 
    - 4. miesto = 100 bodov 



    družstvá B – ostatné, nižšie súťaže v športovom odvetví: 
    - 1. miesto = 150 bodov 
    - 2. miesto = 100 bodov 
    - 3. miesto = 50 bodov 
   
  jednotlivci: 
    - 1. miesto = 200 bodov 
    - 2. miesto = 150 bodov 
    - 3. miesto = 100 bodov 
    - 4. miesto = 50 bodov 
    Doklad: príslušný riadiaci zväz 
    Zodpovednosť: príslušný riadiaci zväz a materský klub 
 
4. Počet reprezentantov SR za posledný súťažný ročník 
    (reprezentant SR – štart v oficiálnom reprezentačnom družstve Slovenska na 
    oficiálnych medzištátnych stretnutiach, na Majstrovstvách Európy, Majstrovstvách 
    sveta a Olympijských hrách) 
    - 1 reprezentant = 30 bodov 
    Doklad: príslušný riadiaci zväz 
    Zodpovednosť: príslušný riadiaci zväz a materský klub 
 
5. Účasť a umiestnenie družstiev/jednotlivcov klubu v európskych/svetových súťažiach za 
    posledný súťažný ročník 
 
    družstvá: 
    - účasť = 100 bodov 
    - štvrťfinále = 200 bodov 
    - semifinále = 300 bodov 
    - 3. miesto = 400 bodov 
    - 2. miesto = 500 bodov 
    - 1. miesto = 600 bodov 
 
    jednotlivci: 
    - účasť = 50 bodov 
    - štvrťfinále = 100 bodov 
    - semifinále = 150 bodov 
    - 3. miesto = 200 bodov 
    - 2. miesto = 250 bodov 
    - 1. miesto = 300 bodov 
    Doklad: príslušný riadiaci zväz 
    Zodpovednosť: príslušný riadiaci zväz 
 
Súťaže musia spĺňať podmienky konkurenčného prostredia. Berie sa zreteľ na kvalitu súťaže a pracovník 
OŠMaŠ môže posudzované kritériá konzultovať s riadiacim zväzom a rozhodnúť o akceptovaním, resp. 
neakceptovaní predložených výsledkov. 
 
C) Fond prenájmu tréningových objektov a úhrady výdavkov 
   
  Kritéria pridelenia dotácie: 
 
1. Dotácia pridelená žiadateľom, ktorí hradia výdavky na prenájom a energie 

v priestoroch objektov,  podpora žiadateľov zo strany mesta bude maximálne do 80% pokrytia výdavkov 
za energie a prenájom! 

 
D) Fond športových podujatí 



 
    Kritériá pridelenia dotácie 
 
1. Športové podujatie, ktoré má charakter celoslovenského alebo medzinárodného významu. 
2. Športové podujatie, ktoré má charakter mestského alebo regionálneho významu. 
3. Iné športové podujatia. 
 
Športové podujatie musí byť organizované /resp. spoluorganizované/ žiadateľom o dotáciu. Dotácia na 
nevzťahuje na športové podujatie, ktorého je žiadateľ len účastníkom. Podujatie musí byť organizované 
v Nitre a blízkom okolí.  
 
Žiadateľ je povinný poslať informáciu o organizovaní podujatia, presný dátum a miesto konania, minimálne 
15 dní pred uskutočnením podujatia na OŠMaŠ, v prípade ak v žiadosti o pridelenie dotácie neuviedol 
presný dátum podujatia, alebo došlo k jeho zmene.  
 
 

Článok V. 
Kontrola čerpania finančných prostriedkov a sankcie 

1. Právnická osoba a fyzická osoba podnikateľ (ďalej Príjemca) vykoná ročné zúčtovanie    
    dotácie  najneskôr do 31. decembra daného rozpočtového roka, v prípade dotácie na    
    športové jednorazové podujatie do 60 dní po jeho ukončení, resp. podľa uzatvorenej    
    zmluvy. 
 
2. Poskytovateľ si vyhradzuje právo kontroly účelnosti, hospodárnosti a efektívnosti použitia    
    poskytnutej dotácie. K správe o vyúčtovaní poskytnutej dotácie príjemca finančnej podpory  
    predloží na kontrolu originály  a fotokópiu účtovných dokladov označených „dotácia     
    z rozpočtu mesta Nitry“  preukazujúcich čerpanie dotácie. Účtovné doklady musia mať    
    náležitosti, ktoré ukladá zákon 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších zmien a     
    doplnkov a potrebné prílohy. Príjemca dotácie je povinný vydokladovať zápis    
    predložených účtovných dokladov v Hlavnej knihe ak vedie podvojné účtovníctvo,    
    v prípade vedenia jednoduchého účtovníctva zápis v Denníku. 
 
3. Nevyčerpanú dotáciu príjemca je povinný vrátiť na bankový účet mesta, z ktorého bola     
    dotácia poskytnutá a zároveň je  povinný zaslať avízo o vrátení nevyčerpanej dotácie. 
 
4. Príjemca dotácie, ktorý použil dotáciu na iný než určený účel, je povinný finančnú podporu 
    bezodkladne vrátiť a zaplatiť penále vo výške 0,1% z neoprávnene použitej sumy za každý     
    aj začatý deň od použitia finančných prostriedkov v rozpore s účelom do vrátenia dotácie,     
    najviac do výšky poskytnutej sumy. 
 
5. Poskytovateľ je oprávnený uplatniť si voči prijímateľovi zmluvnú pokutu vo výške 
    0,1 % z poskytnutej zmluvy za každý deň omeškania vyúčtovania a za každý deň      
    nevyúčtovania dotácie. 
 
6. Žiadateľ, u ktorého budú zistené nepresné informácie a dokumenty, je povinný odstrániť    
    zistené nedostatky do 30 dní od zistenia, inak mu hrozí vylúčenie zo systému financovania    
    športu. 
  
7. Žiadateľovi, ktorý nemá vyrovnané záväzky voči mestu a nemá riadne a včas vyúčtovanú    
    dotáciu poskytnutú mestom Nitra podľa podmienok uzatvorenej zmluvy, sa dotácia     
    neposkytne. 
 
8.  Žiadateľ je povinný dodržať rozpočet uvedený v žiadosti o dotáciu, pri vyúčtovaní dotácie je povolená 

odchýlka max. 20% pre jednotlivé položky v rozpočte. Celkový rozpočet   musí zostať zachovaný.  
 


