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Návrh uznesenia 
 
 
 

Mestská rada po prerokovaní materiálu  
 

odporúča 
 
Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy  
 
 
1. schváliť 

 
grantový program pre rozvoj športu a vzdelávania v hlavnom meste SR Bratislave, 
 
 
2. uložiť 

 
primátorovi hlavného mesta SR Bratislavy  
každoročne vyčleniť v rozpočte hlavného mesta SR Bratislavy finančné prostriedky na účely 
grantového programu pre rozvoj športu a vzdelávania v hlavnom meste SR Bratislave v súlade 
s predloženým materiálom.  
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Dôvodová správa 
 

Návrh Grantového programu pre rozvoj športu a vzdelávania v hlavnom meste 
Slovenskej republiky v Bratislave (ďalej len „v hlavnom meste“) sa predkladá na základe 
požiadavky vychádzajúcej z praxe predchádzajúcich období vytvoriť nový systém  podpory 
podujatí a aktivít organizovaných za účelom zapojenia čo najširšieho počtu obyvateľov 
hlavného mesta s dôrazom na deti a mládež k aktívnemu pohybu, športovaniu, či využívaniu 
voľného času a mimoškolskej činnosti. Súčasne nový systém predpokladá sústredenie čerpania 
finančných prostriedkov podľa jednotlivých oblastí a zamerania na jednom mieste. 

Grantový program hlavného mesta v oblasti športu, vzdelávania a práce s deťmi a 
mládežou vychádza z platných legislatívnych noriem, a to zo zákona č. 440/2015 Z. z. o športe 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných 
športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 282/2008 Z. z. o práci 
s mládežou a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Programového vyhlásenia primátora 
hlavného mesta SR Bratislavy a poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy  (ďalej len „mestské zastupiteľstvo“) na roky 2019 – 2022, oblasť „Vzdelávanie 
a šport“. 

Ambíciou predloženého grantového programu je reflektovať na potreby obyvateľov 
hlavného mesta v oblasti športu a vzdelávania. Šport sa v súčasnosti stal osobitným sociálnym 
fenoménom plniacim viaceré úlohy. Ako prostriedok rozvoja osobnosti plní výchovnú, 
vzdelávaciu a sociálnu úlohu, športové aktivity vykonávané primeraným spôsobom upevňujú 
zdravie, je kultivovaným prostriedkom trávenia voľného času. Osobitnú dôležitosť má šport 
pre vypestovanie zdravého životného štýlu u detí a mládeže. Podľa úradu verejného 
zdravotníctva (tlačová správa zo dňa 29.09.2019, „Svetový deň srdca – Základom je prevencia, 
navštívte naše poradne zdravia“) je týmto spôsobom možné eliminovať napríklad tak závažné 
choroby ako sú ochorenia srdca a ciev, ktoré patria k najzávažnejším príčinám pracovnej 
neschopnosti a najčastejším príčinám hospitalizácie. Len napríklad choroby obehovej sústavy 
tvorili v roku 2018 najväčší podiel všetkých hospitalizácií – 15,2%. Ochorenia srdca a ciev 
postihujú čoraz mladšie ročníky. Naďalej pretrváva vysoká prevalencia rizikových faktorov ich 
rozvoja ako sedavý spôsob života, málo fyzickej aktivity, veľa stresujúcich situácií, fajčenie, 
nezdravý spôsob stravovania a z toho vznikajúca nadváha a obezita. Tá má potom u detí 
a mládeže za následok chybné držanie tela  a ďalšie poruchy zdravia, ktoré s tým súvisia.  
Primeraná pohybová aktivita tak patrí k základným a určujúcim faktorom ovplyvňujúcim 
zdravie a dĺžku života, ktoré nie je možné iným spôsobom kompenzovať. Vzhľadom k stálemu 
znižovaniu prirodzenej fyzickej záťaže u všetkých vekových skupín občanov je preto funkcia 
telovýchovy a športu, ako základných prvkov telesnej kultúry v súčasnej dobe v živote každého 
z nás nezastupiteľná. 

V oblasti vzdelávania ide o podporu neformálneho vzdelávania detí a mládeže 
a pracovníkov s mládežou. Neformálne vzdelávanie je činnosť čisto dobrovoľná, ktorá okrem 
zmysluplného vyplnenia voľného času prináša i pridanú hodnotu v podobe nových vedomostí, 
zručností i skúseností. V tejto oblasti  ide o aktivity smerujúce k podpore a rozvoju záujmu detí 
o aktivity realizované nad rámec školských povinností, teda o mimoškolské aktivity,  k podpore 
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a rozvoja talentu, tvorivosti a podnikavosti, k prirodzenému záujmu o cudzí jazyk, k výchove 
k dobrovoľníctvu, k získavaniu sociálnych zručností a schopností detí, mládeže, ale i mladých 
vedúcich, mládežníckych vedúcich, trénerov a ďalších pracovníkov pre prácu s mládežou. 
Podpora neformálneho vzdelávania a účasť v dobrovoľníctve zohráva veľmi dôležitú úlohu 
v živote mladých ľudí, ale i celej spoločnosti. Jej potreba vyplýva z celospoločenských potrieb 
vedúcich zapojiť čo najväčšie množstvo ľudí do aktívneho života a tým prispieť k rozvoju 
občianskej spoločnosti.  

 
Financovanie športu a neformálneho vzdelávania 

Hlavné mesto vynakladá každoročne finančné prostriedky, v súlade so Všeobecne 
záväzným nariadením hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 16/2012 
o poskytovaní dotácií a návratných finančných výpomocí z rozpočtu hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy, na podporu projektov pre prácu s deťmi a mládežou, a to 
prostredníctvom Grantového programu hlavného mesta SR Bratislavy pre voľný čas, šport 
a sociálne aktivity (ďalej len „Grantový program pre voľný čas, šport a sociálne aktivity“), na 
podporu organizovania športových a vzdelávacích aktivít spravidla na území hlavného mesta 
prostredníctvom transferu z rozpočtu oddelenia školstva, športu a mládeže a na podporu 
rozvoja športovej infraštruktúry prostredníctvom Peňažného fondu na podporu rozvoja 
telesnej kultúry v hlavnom meste SR  Bratislavy (ďalej len „Peňažný fond“). Týmto 
spôsobom hlavné mesto deklaruje záujem o deti a mládež, vzdelávanie, šport a pohybové 
aktivity vo svojom meste a o prácu tých, ktorí sa na jej rozvoji zúčastňujú.  

Za ostatných 5 rokov vzrástol počet detí v materských i základných školách spolu 
o takmer 10 tisíc (pozri Tabuľka č. 1). Prognózy ukazujú, že počty detí a mládeže budú 
v najbližších rokoch stúpať, preto je nevyhnutné otázkami mladých ľudí sa neustále zaoberať 
a smerovať k nim pomoc tak zo strany štátu ako aj miest a obcí .  
 
Tabuľka č.1: Počty detí v materských školách a žiakov v základných školách na území hlavného mesta SR 
Bratislavy v školských rokoch 2014/2015 až 2019/2020 

Školský rok Počet detí v materských 
školách 

Počet detí v základných 
školách 

Spolu 

2014/2015 13640 27654 41294 
2015/2016 14200 28939 43139 
2016/2017 14344 30184 44528 
2017/2018 14999 31663 46662 
2018/2019 15362 33173 48535 
2019/2020 15668 35241 50909 

zdroj: štátne štatistické zisťovanie 
 
Výdavky na šport v Bratislave  

V rokoch 2015 – 2018 boli výdavky hlavného mesta do športu a vzdelávania v priemere 
2,78 % z celkových výdavkov mesta. Zarátané sú výdavky oddelenia školstva, športu a mládeže 
(2015 – 2018 oddelenie kultúry, školstva, športu a mládeže) kapitola Efektívna a transparentná 
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samospráva, program Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít, výdavky mestskej 
príspevkovej organizácie STARZ, ktorá prevádzkuje bratislavské športoviská, dotácie 
z Grantového programu pre voľný čas, šport a sociálne aktivity, Peňažného fondu a splátka za 
Zimný štadión Ondreja Nepelu z rozpočtu GIB (pozri Tabuľka č. 2).  

Na  rok 2019 bolo vyčlenených na šport, z celkového rozpočtu mesta,  3 690 000 Eur, 
čo predstavuje 0,75 %. Z toho STARZ-u boli schválené prostriedky v sume 2 880 000 Eur. 
V Peňažnom fonde sa za päť rokov (2015 - 2019) naakumulovalo 425 220 Eur vrátane transferu 
v sume 54 220 Eur. Všetky tieto investičné prostriedky boli v roku 2019 prerozdelené 
7 subjektom. Zo zvyšných finančných prostriedkov určených na šport z rozpočtu oddelenia 
školstva, športu a mládeže bolo v roku 2019 prerozdelených 45 780 Eur na športové podujatia, 
ktoré sa konali v Bratislave. Pre Grantový program pre voľný čas, šport a sociálne aktivity bolo 
z rozpočtu vyčlenených 190 000 Eur. V  roku 2019 prišlo vo všetkých 3 oblastiach  328 žiadostí 
na podporu projektov v celkovej sume 492 761 Eur. Vzhľadom na pridelenú sumu v rozpočte 
hlavné mesto vyhovelo žiadostiam iba v 39,3%. Obdobne hlavné mesto vyhovelo žiadateľom 
v rokoch 2015 – 2018 (pozri Tabuľka č. 3). 
 
Tabuľka č. 2: Výdavky na šport z rozpočtu hlavného mesta v rokoch 2015 – 2019 
 

    
Výdavky na šport splátka ZŠ O.Nepelu celkom 

rok 

Rozpočet 
mesta 

(výdavky, 
okrem 2019) 

Výdavky na 
šport z 
OŠŠaM 

STARZ 

Grant pre 
voľný čas, 
šport a soc. 

aktivity 

Fond na 
podporu 

TK 

splátka ZŠ 
O. Nepelu 

% z 
rozpočtu 

% z 
rozpočtu 

2019 
489 397 

289 
194 780 2 880 000 190 000 

425 
220     0,75 

3 690 000 = 0,75 % 

2018 
304 417 

760 
43 225,85 

3 544 
530,08 

189 000 0 
6 054 700 1,99 3,23 

3 776 755,93 = 1,24 % 

2017 
281 534 

413 
40 424,97 

3 425 
291,80 

180 000 0 
6 054 700 2,15 3,45 

3 645 716,77 = 1,29 % 

2016 
267 936 

989 
52 400 2 326 010 175 000 0 

6 054 700 2,26 3,21 
2 553 410 = 0,95 % 

2015 
300 488 

139 
88 160 1 678 000 145 000 0 

1 771 248 0,59 1,23 
1 911 160 = 0,64 % 

2015-
2019 

1 643 774 
590 

418 991 
13 853 

832 
879 000 

425 
220 

19 935 
348 

1,21 2,374 
15 577 043 = 0,95 % 

 
 
 
 
 



6 
 

Tabuľka č.3: Čerpanie finančných prostriedkov Grantového programu hlavného mesta pre voľný čas, šport a 
sociálne aktivity v rokoch 2015 - 2019 

ROK 

Požadovaná výška dotácie/počet žiadostí   
Poskytnutá dotácia/počet podporených 

projektov 

SPOLU ŠPORT 
VOĽNÝ 

ČAS 
SOCIÁLNE 
AKTIVITY   SPOLU ŠPORT 

VOĽNÝ 
ČAS 

SOCIÁLNE 
AKTIVITY 

2015 

471 730 113393 270788 87549   145 000 25 000 100 000 20 000 

315 71 188 56   248 43 161 44 

2016 

590 270 171 583 359 126 59 561   175 000 56 115 89 316 29 569 

369 106 220 43   257 77 141 39 

2017 

569 435 205 694 278 135 85 606   180 000 61 014 82 211 36 775 

386 125 201 60   264 80 133 51 

2018 

554 900 249 608 230 872 74 420   189 000 79 110 79 230 30 660 

394 162 178 54   256 98 119 39 

2019        

492 761 207 747  206 863  78 151    190 000 78 200 73 250 38 550 

328 132 148 48   243 94 106 43 
Zdroj: vlastné štatistické zisťovanie 
 

Pre porovnanie uvádzame financovanie športu z verejne dostupných zdrojov v iných mestách 
na Slovensku v roku 2019:  

Košice v roku 2019 vyčlenili na šport celkovo 1 775 000 Eur. Z toho 775 000 Eur 
prerozdelili medzi futbalové kluby, športové akadémie a ostatné športové kluby. Športové 
podujatia v meste podporili v sume 162 300 Eur a uvoľnili 1 000 000 Eur na športovú 
infraštruktúru (ďalších 9 000 000 Eur si mesto požičalo, splátky budú rozdelené do roku 2022). 

Banská Bystrica podporila šport v meste v celkovej sume 1 301 500, pričom podpora 
smerovala predovšetkým k profesionálnym klubom (sumu 1 150 000 Eur rozdelili medzi 
hokejový a futbalový klub). 

Nitra v roku 2019 spustila novú dotačnú schému a vyčlenila na ňu 600 000 Eur. 
Pozostáva z podpory strategických športových klubov, ostatných športových klubov 
a organizovania športových podujatí. Ďalšie prostriedky vyčlenili do budovania športovísk. 

V Žiline v tomto roku prerozdeľujú športovým klubom sumu 400 000 Eur. 
 

Tabuľka č. 4: Výdavky na šport v roku 2019 v rôznych mestách na Slovensku 
 

mesto 
rok 2019 podpora klubov 

podpora podujatí infraštruktúra 
celkom kluby špeciálne kluby 

Bratislava 535300 65 300 44 780 425 220 
Košice 1 775 000 297 700 315 000 162 300 1 000 000 
Banská Bystrica 1 301 500 1 301 500   
Nitra 400 000 400 000   nevieme sumu 
Žilina 600 000 600 000   
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Nový systém podpory  

Cieľom nového systému podpory projektov v oblasti rozvoja športu a vzdelávania 
v hlavnom meste je transparentnosť a prehľadnosť prideľovania finančných prostriedkov 
a fixácia týchto prostriedkov každoročne v rozpočte hlavného mesta. 

Z vyššie uvedených dôvodov, ktorými sú: stúpajúci nárast počtu detí a mládeže, 
zvyšujúce sa nároky a meniace sa potreby obyvateľstva hlavného mesta na vzdelávacie, 
pohybové a športové vyžitie, priamo úmerne stúpa aj finančná náročnosť týchto aktivít. Na jej 
pokrytie, v súlade s prijatým Programovým vyhlásením primátora hlavného mesta SR 
Bratislavy a poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2019 
– 2022, oblasť „Vzdelávanie a šport“, predkladá oddelenie školstva, športu a mládeže nový 
systém podpory projektov v oblasti rozvoja športu a vzdelávania v hlavnom meste. 
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Návrh 

Grantového programu pre rozvoj športu a vzdelávania v hlavnom meste 
Slovenskej republiky v Bratislave 

 
Návrh Grantového programu pre rozvoj športu a vzdelávania v hlavnom meste 

Slovenskej republiky v Bratislave (ďalej len „Grantový program pre rozvoj športu 
a vzdelávania“) sa predkladá na základe potreby vychádzajúcej z praxe predchádzajúcich 
období vytvoriť nový systém podpory športových a vzdelávacích podujatí a aktivít 
organizovaných za účelom zapojenia čo najširšieho počtu obyvateľov hlavného mesta 
s dôrazom na deti a mládež a k aktívnemu využívaniu voľného času. Súčasne nový grantový 
program predpokladá sústredenie čerpania finančných prostriedkov podľa jednotlivých oblastí 
a zamerania na jednom mieste s využitím elektronického systému. 

Grantový program pre rozvoj športu a vzdelávania vychádza z platných legislatívnych 
noriem, a to zo zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
zákona č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, zákona č. 282/2008 Z. z. o práci s mládežou a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, z Programového vyhlásenia primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
a poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2019 – 2022, 
oblasť „Vzdelávanie a šport“. Zároveň sa prepojí so stanovenými cieľmi PHSR mesta 
Bratislava na roky 2020 - 2030. Štatúty jednotlivých podprogramov budú vypracované do 
31.01.2020. 

Grantový program pre rozvoj športu a vzdelávania pozostáva zo 4 podprogramov : 

1. Podprogram 1: Grant na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania 
v oblasti práce s deťmi a mládežou (projekty s podporou do 3 320 Eur) 

2. Podprogram  2:  Grant na podporu športových a vzdelávacích podujatí (projekty 
s podporou nad 3 320 Eur) 

3. Podprogram  3:  Grant na podporu výkonnostného a vrcholového športu detí a mládeže 
(podpora športových klubov) 

4. Podprogram 4: Grant na podporu investícií do športovej infraštruktúry v hlavnom 
meste SR Bratislavy   

 Financovanie 
Nový návrh financovania predpokladá, že na Podprogramy 1-3 bude každoročne 

vyčlenených 0,5% z výdavkov mesta, schválených v záverečnom účte mestským 
zastupiteľstvom v predchádzajúcom kalendárnom roku. Napr. na  rok 2020 sa vychádza zo 
sumy 304 417 760 Eur, čo sú výdavky hlavného mesta uvedené v záverečnom účte za rok 2018, 
ktorý bol schválený mestským zastupiteľstvom v roku 2019 (uznesenie č. 170/2019). 
Pri Podprograme 4, kde ide o podporu športovej infraštruktúry, sa jedná o kapitálové výdavky, 
ktoré združujú prostriedky z Peňažného fondu, z daní z nehnuteľností za športoviská, z predaja 
majetku mesta, alebo inak, avšak každoročne v minimálnej sume 400 000 Eur. 
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Podprogram 1: Grant na podporu pohybových aktivít a neformálneho 
vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou 

 Podprogram 1 je premenovanie Grantového programu hlavného mesta SR Bratislavy 
pre voľný čas, šport a sociálne aktivity. Je určený na podporu všetkých aktivít, ktorých cieľom 
je pohyb a zdravý životný štýl obyvateľov Bratislavy s dôrazom na deti a mládež, podporuje 
aktivity detí a mládeže v čase mimo vyučovania, osvetu a neformálne vzdelávanie detí 
a mládeže a pracovníkov s mládežou (napr. tréneri, vedúci krúžkov, dobrovoľníci a pod.) 
v rôznych záujmových oblastiach (napr. šport, prírodné a technické vedy, informatika, jazyky, 
environmentálna výchova, atď.). 

1.1 Ciele podpory 
a) podporovať všetky formy pohybovej aktivity, za účelom podpory a zvyšovania 

pohybovej zdatnosti detí a mládeže  
b) podpora rozvoja talentu detí a mládeže 
c) podpora lokálnych športových a vzdelávacích podujatí 
d) podpora vzdelávacích aktivít detí a mládeže v čase mimo vyučovania  
e) podpora neformálneho vzdelávania osôb pracujúcich s deťmi a mládežou 

 
1.2 Oprávnené aktivity  

a) podujatia a záujmové činnosti zamerané na pohybové aktivity, tvorivosť a podnikavosť, 
podporu a rozvoj talentu, budovanie prirodzeného záujmu o pravidelnú príp. 
príležitostnú záujmovú činnosť (krúžky, súbory, kurzy, kluby/súťaže, vedomostné 
olympiády, exkurzie) 

b) podujatia a aktivity zamerané na získavanie sociálnych zručností a schopností 
(sebapoznávacie, komunikačné, vodcovské, vzťahové a ďalšie) 

c) konferencie, workshopy, semináre, školenia 
d) podujatia a aktivity súťažného charakteru na lokálnej úrovni 
e) tábory, sústredenia a výmenné pobyty 
f) propagácia aktivít podporujúcich pohyb, zdravý životný štýl, záujmové a vzdelávacie 

aktivity a s tým súvisiace práce a služby 
g) vydávanie tlačovín na podporu záujmových a vzdelávacích aktivít a s tým súvisiace 

práce a služby 

1.3 Oprávnené položky podpory 
a) prenájmy priestorov potrebných na realizáciu projektu 
b) ubytovanie, stravovanie, občerstvenie 
c) cestovné, prepravné, prenájom dopravných prostriedkov 
d) odmeny trénerom, rozhodcom, školiteľom, lektorom 
e) ceny a odmeny súťažiacim 
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f) všeobecný spotrebný materiál 
g) poistné 
h) lekársky dozor 
i) služby súvisiace s realizáciou projektov, realizované prostredníctvom subjektu 

s oprávnením na takúto činnosť  
 

1.4 Oprávnení žiadatelia 
a) športové kluby a bratislavské športové zväzy 
b) občianske združenia 
c) nadácie 
d) neinvestičné fondy 
e) neziskové organizácie 
f) iné (v súlade s VZN o poskytovaní dotácií) 

 

1.5 Výška dotácie 
a) oprávnenému žiadateľovi môže byť poskytnutý príspevok najviac v sume 3 320 Eur na 

jeden projekt 
b) na poskytnutie dotácie nie je právny nárok 

1.6 Hodnotenie a kritériá hodnotenia žiadostí 
a) organizačná jednotka  oddelenia školstva, športu a mládeže, projekt skontroluje 

a vyhodnotí po formálnej stránke  
b) o výške príspevku rozhoduje komisia (teraz komisia Grantového programu pre voľný 

čas, šport a sociálne aktivity) 

 
Podprogram 2: Grant na podporu športových a vzdelávacích podujatí 

 Grant slúži na podporu  športových, pohybových a vzdelávacích podujatí na národnej 
a medzinárodnej úrovni. Grant podporuje jednorazové podujatia, ktoré sú organizované 
spravidla na území hlavného mesta. Podujatia športového charakteru slúžia na rozvoj 
rekreačného, výkonnostného ako aj vrcholového športu a spopularizovanie jednotlivých 
športových odvetví v hlavnom meste. Podpora realizácie vzdelávacích podujatí umožňuje 
rozvoj neformálneho vzdelávania detí, mládeže a pracovníkov s deťmi a mládežou, inklúziu 
mladých ľudí do spoločnosti so zameraním na aktívne občianstvo, rozvoj a formovanie 
osobnosti mladých ľudí  v hlavnom meste.  

2.1 Ciele podpory 
a) podporovať organizovanie športových a vzdelávacích podujatí na národnej 

a medzinárodnej úrovni 
b) podpora rozvoja rekreačného, výkonnostného a vrcholového športu v hlavnom meste 
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c) popularizácia športu prostredníctvom zapojenia obyvateľov hlavného mesta, či už ako 
aktívnych účinkujúcich, alebo ako divákov 

d) podpora rozvoja neformálneho vzdelávania mladých ľudí a pracovníkov v oblasti práce 
s mládežou 

e) podpora a rozvoj organizácie súťaží v rôznych záujmových oblastiach  (napr. prírodné 
a technické vedy, šport, jazykové znalosti, profesia) 

2.2 Oprávnené aktivity  
a) športové aktivity a podujatia organizované na území hlavného mesta Bratislavy  
b) vzdelávacie aktivity a podujatia organizované na území hlavného mesta Bratislavy  

2.3. Oprávnené položky podpory: 
a) prenájmy priestorov potrebných na realizáciu projektu 
b) ubytovanie, stravovanie, občerstvenie 
c) cestovné, prepravné, prenájom dopravných prostriedkov 
d) odmeny trénerom, rozhodcom, školiteľom, lektorom 
e) ceny a odmeny súťažiacim 
f) všeobecný spotrebný materiál 
g) poistné 
h) lekársky dozor 
i) služby súvisiace s realizáciou projektov, realizované prostredníctvom subjektu 

s oprávnením na takúto činnosť  

2.4 Oprávnení žiadatelia 
a) športové kluby a zväzy 
b) občianske združenia 
c) nadácie 
d) neinvestičné fondy 
e) neziskové organizácie 
f) iné (v súlade s VZN o poskytovaní dotácií) 

2.5 Kategórie podpory a výška podpory 
a) oprávnený žiadateľ bude zaradený do jednej z troch kategórií, na základe ktorej mu bude 

navrhnutý príspevok:  
1. Kategória TOP – podujatia celosvetového významu (ME, MS, OH a iné 

podujatia podobného charakteru). O zaradení do TOP kategórie rozhoduje 
komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport Mestského zastupiteľstva na návrh 
viceprimátora pre oblasť športu a vzdelávania. 

2. Kategória INTERNATIONAL – podujatia medzinárodného významu, 
s účasťou športovcov aspoň z piatich krajín mimo SR. Maximálna výška 
príspevku 10 000 Eur. 

3. Kategória NATIONAL – podujatia celonárodného významu, s účasťou 
súťažiacich z celého Slovenska. Maximálna výška príspevku 5 000 Eur. 

b) na dotáciu nie je právny nárok 
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2.6 Hodnotenie a kritériá hodnotenia žiadostí 
a) organizačná jednotka  oddelenia školstva, športu a mládeže projekt skontroluje 

a vyhodnotí po formálnej stránke 

b) o výške príspevku rozhoduje komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport Mestského 
zastupiteľstva na návrh viceprimátora pre oblasť športu a vzdelávania 

 
 
Podprogram 3: Grant na podporu výkonnostného a vrcholového športu detí 
a mládeže 
 
 Grant slúži na podporu výkonnostného a vrcholového športu detí a mládeže vo veku do 
23 rokov vrátane (podľa zákona č.440/2015 Z. z., ďalej „Zákon o športe“). Vzhľadom na 
programové vyhlásenie mestského zastupiteľstva, týmto grantom mesto pristupuje k podpore 
organizovaných športových klubov, občianskych združení a iných spolkov, ktoré sa 
organizovane venujú športovej práci s deťmi a mládežou.  

V hlavnom meste je registrovaných približne 10 000 mladých športovcov (podľa 
databázy MŠVVaŠ a jednotlivých športových zväzov: futbal – 2 532, hokej – 1 261, ostatné 
športy – 5 726) 

3.1 Ciele podpory 
Podpora mladých športovcov mesta s cieľom zabezpečiť im výkonnostný rast v danom 

športe. 
 
3.2 Oprávnené položky podpory: 

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 

3.3. Oprávnení žiadatelia 
K oprávneným žiadateľom patria všetky právnické osoby, ktoré majú sídlo, trvalý pobyt 

v hlavnom meste, alebo vykonávajú činnosť na území hlavného mesta a zároveň sú 
registrované v príslušnom športovom zväze a vykonávajú organizovanú športovú činnosť 
a  spĺňajú podmienky podľa platného Zákonu o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
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č. 440/2015 Z. z., §66 Spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov a musí byť registrovaný 
v informačnom systéme športu: https://sport.iedu.sk/: 

a) športové kluby 
b) občianske združenia vykonávajúce športovú činnosť 
c) školské športové kluby 
d) neziskové organizácie vykonávajúce športovú činnosť 
e) iné (v súlade s VZN o poskytovaní dotácií) 

 

3.4 Hodnotenie a kritériá hodnotenia žiadostí   
a) oddelenie školstva športu a mládeže, žiadosti skontroluje po formálnej stránke a 

vyhodnotí podľa jasne stanovených pravidiel, t.j. pridelí jednotlivým žiadostiam počet 
bodov (pozri Príloha č. 1) 

b) pravidlá zohľadňujú počet športujúcich detí a mládeže do 23 rokov, výsledky klubu 
a ďalšie kritériá 

c) finančný príspevok rovnajúci sa jednému pridelenému bodu bude určený po prepočte 
z celkovej alokovanej čiastky pre podprogram 3 grantového programu a následne bude 
určená aj maximálna a minimálna suma príspevku 

d) o všetkých príspevkoch nad 3 320 Eur bude na základe predložených dokumentov 
rozhodovať mestské zastupiteľstvo 

 

Podprogram 4: Grant na podporu investícií do športovej infraštruktúry 
v hlavnom meste SR  Bratislave  

 Hlavným cieľom Podprogramu 4 bude investovanie finančných prostriedkov do 
športovej infraštruktúry. Prostriedky bude možné použiť na financovanie kapitálových 
výdavkov hlavného mesta, mestských organizácií, mestských častí Bratislavy a právnických 
osôb v súlade so zákonom 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.  

4.1 Ciele podpory 
a) podpora rozvoja telesnej kultúry a športu 
b) podpora rozvoja športovej infraštruktúry 

 
4.2 Oprávnené aktivity 

Prostriedky sa použijú na financovanie kapitálových výdavkov hlavného mesta 
a mestských organizácií, mestských častí Bratislavy a právnických osôb, na podporu rozvoja 
športu, rekreácie a telesnej kultúry v hlavnom meste, najmä na: 

a) obstaranie nových stavieb a pozemkov pod stavbami, rekonštrukcie, obnovu 
a modernizáciu športových ihrísk, športových objektov, zariadení a budov, ktoré sú 
určené na šport a rekreáciu verejnosti vrátane prípravnej a projektovej dokumentácie 
a príslušenstva, ktoré tvoria jeden majetkový celok 
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b) obnovu a obstaranie materiálno-technickej základne (samostatné hnuteľné veci, 
prípadne obstaranie hmotného a  nehmotného majetku, ktorý spĺňa podmienku 
kapitálového výdavku) 

4.3 Oprávnení žiadatelia 
Právnické osoby, ktorých zakladateľom je hlavné mesto, mestské časti Bratislavy a iné 
právnické osoby.  

4.4. Hodnotenie a kritériá hodnotenia žiadostí organizačná jednotka oddelenia školstva 
športu a mládeže žiadosti skontroluje a vyhodnotí po formálnej stránke. Výšku príspevku 
navrhuje grantová komisia (teraz Komisia Peňažného fondu na podporu rozvoja telesnej 
kultúry) 

a) o všetkých príspevkoch navrhnutých  grantovou komisiou nad 3 320,00 Eur bude na 
základe predložených dokumentov rozhodovať mestské zastupiteľstvo. 
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Príloha č. 1 
 

Kritériá pre poskytovanie finančných prostriedkov z Grantového 
programu pre rozvoj športu a vzdelávania v hlavnom meste SR Bratislave 

 
Podprogram 3: Grant na podporu výkonnostného a vrcholového športu 

detí a mládeže 
 

Každý žiadateľ bude podľa nasledujúcich kritérií ohodnotený príslušným počtom bodov. 
Výsledný počet bodov bude násobený koeficientom vyplývajúcim z rozpočtu pre daný rok. 
 

A. KOLEKTÍVNE ŠPORTY: 
 

1. Počet registrovaných športovcov klubu v mládežníckych kategóriách (do 23 
rokov vrátane), ktorí sú zapojení do celoslovenských súťaží príslušného 
športového zväzu:  

o  maximálny počet je 1 a pol násobok povolených športovcov pri 
nominácii v danom športe (príklad: futbal - počet nominovaných hráčov 
na zápas je 18, povolený max. nahlásený počet športovcov tak bude 
1,5x18, čiže 27) 

2.  Účasť jednotlivých družstiev v súťažiach: 
o  Medzinárodná– koeficient 1,20 
o  Celoslovenská – koeficient 1,00 
o  Krajská – koeficient 0,75 
o  Mestská – koeficient 0,50 
o  Počet bodov sa určí násobením počtu športovcov uvedených v kritériu 

1 a koeficientom z kritéria 2 (ak je na súpiske družstva 22 športovcov 
a družstvo hrá krajskú súťaž, počet bodov tak bude: 22 x 0,75 = 16,5) 

3. Umiestnenie jednotlivých družstiev v súťažiach, započítavajú sa 3 najlepšie 
umiestnenia: 

o  Najvyššia celoslovenská súťaž: 1.miesto = 50 bodov, 2.miesto = 30 b, 
3.miesto = 20 b, 4.miesto = 15 b, 5.miesto = 10 b, 6.miesto = 6 b, 
7.miesto = 4 b, 8.miesto = 2 b 

o  Krajská, príp. iná vyššia súťaž: 1.miesto = 15 bodov, 2.miesto = 10 b, 
3.miesto = 8 b, 4.miesto = 5 b, 5.miesto = 4 b, 6.miesto = 3 b, 7.miesto 
= 2 b, 8.miesto = 1 b 

o  Mestská súťaž: 1.miesto = 5 bodov, 2.miesto = 3 b, 3.miesto = 2 b, 
4.miesto = 1 b 

4. Počet kôl v príslušnej súťaži (kritérium 2): 
o  1 – 10 kôl = koeficient 0,75 
o  11 – 20 kôl = koeficient 1,00 
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o  21 a viac kôl = koeficient 1,20 
o  Uvedený koeficient sa násobí výsledkom z kritéria 2 (ak je na súpiske 

družstva 22 športovcov a družstvo hrá krajskú súťaž, počet bodov tak 
bude: 22 x 0,75 = 16,5. Ak družstvo absolvuje v príslušnej súťaži 26 kôl, 
násobí sa výsledok koeficientom 1,2 t.j. 16,5 x 1,2 = 19,8)  

5. Dĺžka pôsobnosti športového subjektu na území hlavného mesta SR 
Bratislavy: 

o  20 a viac rokov = 10 bodov, 15 – 19 rokov = 8 b, 10 – 14 rokov = 6 b, 5 
– 9 rokov = 4 b, do 4 rokov = 2 b 

6. Počet reprezentantov SR, účastníkov reprezentačných akcií za Slovensko: 
o  za nomináciu sa počet násobí koeficientom 5 
o  za účasť na medzinárodnom podujatí (zápase) sa násobí koeficientom 

10 

 Počet bodov sa rovná súčtu všetkých kritérií (kritérium 1, kritérium 2, kritérium 
4 sa spoločne násobia) 

 Vzorec: (K1 x K2 x K4) + K3 + K5 + K6 = počet bodov. Hodnota jedného bodu 
bude určená po schválení rozpočtu na príslušný kalendárny rok a prijatí všetkých 
žiadostí.   

B. INDIVIDUÁLNE ŠPORTY: 

1. Počet registrovaných športovcov klubu (do 23 rokov vrátane), ktorí sú 
zapojení do celoslovenských súťaží príslušného športového zväzu a absolvovali 
aspoň 3 súťaže organizované príslušným športovým zväzom:  

o  1 športovec má hodnotu 5 bodov 
2.  Účasť jednotlivých športovcov v majstrovských súťažiach: 

o  Medzinárodná súťaž (ME, alebo obdobná súťaž)  – koeficient 1,20 
o  Najvyššia slovenská súťaž (Majstrovstvá SR) – koeficient 1,00 
o  Nižšia majstrovská súťaž – koeficient 0,75 
o  Počet bodov sa určí násobením športovca uvedeným koeficientom, na 

základe jeho účasti na majstrovských súťažiach (ak sa športovec zúčastní 
ME, získa za seba 1x10x1,2 = 12 bodov) 

o  z troch žiaducich absolvovaných súťaží/pretekov (podľa Zákona 
o športe), stačí len jedna absolvovaná vo vyššej kategórií, aby tam bol 
športovec zaradený (napr. 1 nižšia súťaž, účasť na MSR a ME, tak bude 
športovec zaradený do kategórie medzinárodná súťaž) 

3. Umiestnenie športovcov v súťažiach, započítava sa 5 najlepších umiestnení zo 
všetkých športovcov: 

o  Najvyššia európska súťaž (resp. vyššia): 1.miesto = 50 bodov, 2.miesto 
= 30 b, 3.miesto = 20 b, 4.miesto = 15 b, 5.miesto = 10 b, 6.miesto = 6 
b, 7.miesto = 3 b, 8.miesto = 1 b 



17 
 

o  Najvyššia slovenská súťaž (Majstrovstvá SR): 1.miesto = 15 bodov, 
2.miesto = 10 b, 3.miesto = 8 b, 4.miesto = 5 b, 5.miesto = 4 b, 6.miesto 
= 3 b, 7.miesto = 2 b, 8.miesto = 1 b 

o  Nižšia majstrovstvá súťaž: 1.miesto = 5 bodov, 2.miesto = 3 b, 3.miesto 
= 2 b, 4.miesto = 1 b 

o  pre jednu kategóriu, jednu súťaž sa zaráta len jedno umiestnenie (ak sa 
dvaja športovci umiestnia v jednej kategórii na jednom podujatí na 
bodovaných miestach, ráta sa umiestnenie len jedného z nich; 
umiestnenie druhého je možné len z iného podujatia/súťaže) 

4. Počet kôl (turnajov, podujatí) v príslušnej súťaži (kritérium 3):  
o  1 kolo = koeficient 1,00 
o  2 – 5  kôl = koeficient 1,25 
o  6 a viac kôl = koeficient 1,50 
o  Uvedený koeficient sa násobí výsledkom z kritéria 3 (napr.: 10 kôl 

európskeho pohára v jude, 5 kôl svetového pohára vo vodnom slalome, 
1 kolo – turnaj MSR v karate a pod.) 

5. Dĺžka pôsobnosti športového subjektu na území hlavného mesta SR 
Bratislavy: 

o  20 a viac rokov = 10 bodov, 15 – 19 rokov = 8 b, 10 – 14 rokov = 6 b, 5 
– 9 rokov = 4 b, do 4 rokov = 2 b 

6. Počet reprezentantov SR, účastníkov reprezentačných akcií za Slovensko: 
o  za nomináciu sa počet násobí koeficientom 5 
o  za účasť na medzinárodnom podujatí (zápase) sa násobí koeficientom 

10 

 Počet bodov sa rovná súčtu všetkých kritérií (kritérium 1, kritérium 2, kritérium 
4 sa spoločne násobia) 

 Vzorec: (K1 x K2 x K4) + K3 + K5 + K6 = počet bodov. Hodnota jedného bodu 
bude určená po schválení rozpočtu na príslušný kalendárny rok a prijatí všetkých 
žiadostí.   

 
 


