Príloha č.5
Kritéria na poskytovanie finančných prostriedkov 2018

Kritériá

na poskytovanie finančných prostriedkov pre rok 2018 na mládežnícke futbalové kluby
mesta Košice
Zo sumy 300 tisíc Eur na rok 2018, bude 200 tisíc použitých na dotácie mládežníckeho
futbalu pre kluby podľa bodovacieho systému a 100 tisíc na financovanie športovej
infraštruktúry v majetku mesta /výstavba, opravy, rekonštrukcie, sociálne zázemie – šatne,
sprchy, toalety, trénerské miestnosti..../
Bodovací systém na dotácie z rozpočtu mesta:
Kvantifikátory:
1. Kategórie – mládežnícke družstvá
2. Kvalifikovaní tréneri
3. Počet hracích plôch
4. Počet registrovaných športovcov
1. Kategórie – mládežnícke družstvá
Kategória
U19 (dorast)
U17 (dorast)
U16 (dorast)
U15 (žiaci)
U14 (žiaci)
U13 (žiaci)
U12 (žiaci)
U11 (prípravka)
U10 (prípravka)
U9 (prípravka)

Príslušný zväz
SFZ, VSFZ, ObFZ
SFZ, VSFZ,
SFZ
SFZ, VSFZ, ObFZ
SFZ
SFZ, VSFZ, ObFZ
SFZ
SFZ, ObFZ,MFZ
SFZ, MFZ
SFZ, MFZ

Body
90
90
90
60
60
60
60
20
20
20

Poznámka: Od sezóny 2017-18 je pod SFZ akadémia - kategória U16 a UTM - kategórie U14 a U12.
Po jednotlivých ročníkoch sa hrá cez SFZ iba v prvej lige, v II. lige fungujú pod VSFZ, ObFZ a MFZ iba
kategórie ako dvojročník.

2. Kvalifikovaní tréneri
Bodový systém za kvalifikovaných trénerov v klube nasledovne:
Licencia trénera
body
UEFA PRO licencia
UEFA A licencia
UEFA B licencia
UEFA Grassroots C licencia
Brankárska licencia

100
60
50
25
25
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3. Počet hracích plôch
Hracia plocha udržiavaná vlastnými prostriedkami žiadateľa dotácie
Kategória
Rozmery

body

Ihrisko I. kat.
Ihrisko II. kat.

40
20

min. 45 - max. 90 x min. 90 – max. 120 metrov
pod rozmery 45 x 90 /min. 30 metrov x 50 metrov/

4. Počet registrovaných športovcov
Počet registrovaných hráčov /overených na VSFZ/ bude mať hodnotu 1 bodu/hráč
Sumár :

Po sčítaní všetkých bodov za kvantifikátory 1. – 4. Jednotlivých klubov a celkovej sumy
vyčlenenej na mládež /napr. 200 tis. Eur v roku 2018/ bude prepočítaná hodnota jedného bodu
v eurách a celkový súčet bodov v klube za príslušný rok tak určí výšku dotácie pre konkrétny klub.
PODMIENKY:
1. Základnou podmienkou pre pridelenie dotácií na mládežnícky klub, je tak ako pri všetkých
dotáciách na šport - činnosť klubu najmenej 3 kalendárne roky a registrácia v SFZ.
2. Po zistení, že žiadateľ o dotáciu na mládežnícky futbal uviedol do žiadosti nesprávne
údaje, resp. účelovo zavádzal, bude tento vylúčený zo zoznamu oprávnených žiadateľov na
jeden rok, v prípade opakovaného zavádzania, bude žiadateľ trvalo vylúčený z možnosti
uchádzať sa o dotácie z mestského rozpočtu !

Spracoval: Ing. Dana Šťastná

Mgr. Ivan Šulek
Vedúci referátu športu a mládeže
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