Príloha č.5

Kritéria na poskytovanie finančných prostriedkov 2016

Kritériá
na poskytovanie finančných prostriedkov pre rok 2016, podľa fondového systému
dotácií mesta Košice, z Koncepcie rozvoja športu
Celková dotácia finančných prostriedkov, určená na podporu mládežníckeho športu v meste
a organizovanie športových podujatí sa prerozdelí nasledovne:
A/ Podpora z fondu mládežníckeho športu - prostredníctvom športových klubov mesta
Košice

60 %
B/ Podpora z fondu športových aktivít – aktivity organizované mestom a športovými
organizáciami v meste Košice

40 %

A.
Podpora z fondu mládežníckeho športu
Celková dotácia finančných prostriedkov na rozvoj a podporu mládežníckeho športu
(A) sa delí nasledovne:
A/I Kolektívne športy

55 %

A/II Individuálne športy

45 %

A/I Kolektívne športy – hodnotenie
1. kritérium – Počet zaregistrovaných športovcov zapojených do celoštátnych súťaží
daného športového klubu v roku 2015. Hodnotenie: 1 športovec = 1 bod. Hodnota
bodu bude vypočítaná zosumarizovaním všetkých výsledkov a pridelením
zodpovedajúcich bodových hodnôt po prijatí všetkých žiadostí.
2. kritérium – Hodnotenie: 1 – 10 kôl = koeficient 1; 11 – 20 kôl = koeficient 2; 21
a viac kôl = koeficient 3. Uvedené koeficienty sa násobia počtom športovcov,
výsledné číslo = počet bodov. /Napr. 26 športovcov, 16 kôl celoštátnej súťaže 26 x
koef. 2 = 52 x 3 súťaže 156 bodov/. Hodnota bodu bude vypočítaná zosumarizovaním
všetkých výsledkov a pridelením zodpovedajúcich bodových hodnôt po prijatí
všetkých žiadostí.
3. kritérium – Umiestnenie jednotlivých družstiev v najvyšších celoštátnych súťažiach výsledky, započítavajú sa maximálne 3 súťaže. 1.miesto = 100 b, 2.miesto = 80 b,
3.miesto = 60 b, 4.miesto 40 b, 5.miesto 20 b. Súčet bodov získaný za umiestnenia
1

Príloha č.5

Kritéria na poskytovanie finančných prostriedkov 2016

bude vynásobený číselnou hodnotou získanou z kritéria č.5. Účasť v najvyššej
celoštátnej súťaži plus 100 b. Hodnota bodu bude vypočítaná zosumarizovaním
všetkých výsledkov a pridelením zodpovedajúcich bodových hodnôt po prijatí
všetkých žiadostí.
4. kritérium – Počet reprezentantov – účastníkov reprezentačných akcií za SVK. Jeden
reprezentant = 50 b. Hodnota bodu bude vypočítaná zosumarizovaním všetkých
výsledkov a pridelením zodpovedajúcich bodových hodnôt po prijatí všetkých žiadostí.
5. kritérium – Koeficient športu podľa výpočtov z hodnôt sledovaných štatisticky
v národnom meradle na športových zväzoch a spracovaných MŠVVaŠp – číslo je
podklad pre kritérium č.3 a č.4

A/II Individuálne športy – hodnotenie
1. kritérium – Počet zaregistrovaných športovcov zapojených do celoštátnych súťaží
daného športového klubu v roku 2015. Hodnotenie: 1 športovec = 10 bodov. Hodnota
bodu bude vypočítaná zosumarizovaním všetkých výsledkov a pridelením
zodpovedajúcich bodových hodnôt po prijatí všetkých žiadostí.
2. kritérium – 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.
3. kritérium – Najvyššia celoštátna súťaž - výsledky, započítava sa maximálne 10
najlepších umiestnení, za jedného pretekára sa uvedie maximálne jeden najlepší
výkon vo svojej kategórii a jeden výkon v staršej kategórii. Bodovanie 1.miesto = 80 b,
2.miesto = 60 b, 3.miesto = 40 b, 4.miesto 20 b, 5.miesto 10 b. Súčet bodov získaný za
umiestnenia bude vynásobený číselnou hodnotou získanou z kritéria č.5. Hodnota
bodu bude vypočítaná zosumarizovaním všetkých výsledkov a pridelením
zodpovedajúcich bodových hodnôt po prijatí všetkých žiadostí.
4. kritérium – Počet reprezentantov – účastníkov reprezentačných akcií za SVK. Jeden
reprezentant = 100 b. Súčet bodov získaný za reprezentanta bude vynásobený číselnou
hodnotou získanou z kritéria č.5. Hodnota bodu bude vypočítaná po prijatí všetkých
žiadostí, zosumarizovaní všetkých výsledkov a pridelení zodpovedajúcich bodových
hodnôt.
5. kritérium – Koeficient športu podľa výpočtov z hodnôt sledovaných štatisticky
v národnom meradle na športových zväzoch a spracovaných MŠVVaŠp – číslo je
podklad pre kritérium č.3 a č.4. Koeficient pre jednotlivé športy tvorí tabuľku č.1.
Hodnota bodu v eurách bude vypočítaná po prijatí všetkých žiadostí, zosumarizovaní
všetkých výsledkov a pridelení zodpovedajúcich bodových hodnôt.
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Tabuľka č.1:

Druh športu
americký futbal
atletika
automobilový šport
basebal a softbal
basebal a softbal
basketbal
bedminton
biatlon
biliard
boby
boccia
bowling
box
bridž
curling
cyklistika
cyklistika
dráhový golf
dynamická streľba
džudo
florbal
frisby
futbal
futbal
go
golf
gymnastika
gymnastika
hádzaná
hokejbal
horolezectvo
jachting
jazdectvo
kanoistika
kanoistika
kanoistika
karate
karate
kickbox
kolky
korčuľovanie

Žiadateľ
Slovenská asociácia amerického futbalu
Slovenský atletický zväz
Slovenská asociácia motoristického športu
Slovenská baseballová federácia
Slovenská softballová asociácia
Slovenská basketbalová asociácia
Slovenský zväz bedmintonu
Slovenský zväz biatlonu
Slovenský biliardový zväz
Slovenský zväz bobistov
Slovenská asociácia boccie
Slovenský bowlingový zväz
Slovenská boxerská federácia
Slovenský bridžový zväz
Slovenský curlingový zväz
Slovenský zväz cyklistiky
Slovenská cyklotrialová únia
Slovenský zväz dráhového golfu
Slovenská asociácia dynamickej streľby
Slovenský zväz judo
Slovenský zväz florbalu
Slovenská asociácia Frisbee
Slovenský futbalový zväz
Slovenský futsal
Slovenská asociácia go
Slovenská golfová asociácia
Slovenský zväz modernej gymnastiky
Slovenská gymnastická federácia
Slovenský zväz hádzanej
Slovenská hokejbalová únia
Slovenský horolezecký spolok JAMES
Slovenský zväz jachtingu
Slovenská jazdecká federácia
Slovenský zväz kanoistiky na divokej vode
Zväz vodáctva a raftingu Slovenskej republiky
Slovenský zväz rýchlostnej kanoistiky
Slovenská federácia karate a bojových umení
Slovenský zväz karate
Slovenský zväz kickboxu
Slovenský kolkársky zväz
Slovenský krasokorčuliarsky zväz

DOMÁCI
Koeficient
ZÁUJEM 2015
2015
0,000997009
0,1
0,035766852
3,58
0,015792547
1,58
0,004717496
0,47
0,003307165
0,33
0,025141135
2,51
0,011881674
1,19
0,009782714
0,98
0,00804335
0,8
0,003844839
0,38
0,00185055
0,19
0,007810255
0,78
0,008684506
0,87
0,002272122
0,23
0,002452604
0,25
0,040654674
4,07
0,007096528
0,71
0,002428635
0,24
0,002265466
0,23
0,00697825
0,7
0,006321197
0,63
0,000969044
0,1
0,081293737
8,13
0,007893228
0,79
0,001657166
0,17
0,004479258
0,45
0,0152414
1,52
0,013131872
1,31
0,02027413
2,03
0,008083019
0,81
0,007726677
0,77
0,004512769
0,45
0,013143627
1,31
0,011026687
1,1
0,005480623
0,55
0,009162568
0,92
0,003713715
0,37
0,007291694
0,73
0,005519889
0,55
0,006372075
0,64
0,036085108
3,61
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korčuľovanie
korfbal
kulturistika
kulturistika
kynológia
ľadový hokej
lakros
letecké športy
lukostreľba
lyžovanie
lyžovanie
modelárstvo
moderný päťboj
motocyklový šport
nohejbal
orientačné športy
plavecké športy
plavecké športy
potápanie
pozemný hokej
pretláčanie rukou
psie záprahy
rádiový orientačný
beh
ragby
rybárstvo
rybolovná technika
sane
skialpinizmus
skvoš
stolný tenis
streľba
šach
šerm
šípky
taekwondo
taekwondo
tanečný šport
tanečný šport
tenis
triatlon
veslovanie
vodné lyžovanie

Slovenský rýchlokorčuliarsky zväz
Slovenská asociácia korfbalu
Slovenská asociácia kulturistiky, fitness a silového
trojboja
Slovenská asociácia naturálnej kulturistiky
Zväz športovej kynológie SR
Slovenský zväz ľadového hokeja
Slovenská lakrosová federácia
Slovenský národný aeroklub generála Milana
Rastislava Štefánika
Slovenský lukostrelecký zväz
Slovenská lyžiarska asociácia
Snowboardová asociácia Slovenska
Zväz modelárov Slovenska
Slovenský zväz moderného päťboja
Slovenská motocyklová federácia
Slovenská nohejbalová asociácia
Slovenský zväz orientačných športov
Slovenská plavecká federácia
Slovenský zväz vodného póla
Zväz potápačov Slovenska
Slovenský zväz pozemného hokeja
Slovenská asociácia pretláčania rukou
Slovenský zväz psích záprahov

0,007853317
0,001649777

0,79
0,16

0,013137732
0,000997009
0,000997009
0,097728996
0,003529227

1,31
0,1
0,1
9,77
0,35

0,007040959
0,006190311
0,038267205
0,009537428
0,006199757
0,005390949
0,015345877
0,006337123
0,010773466
0,045826649
0,006624836
0,008482627
0,007287657
0,004590072
0,009099864

0,7
0,62
3,83
0,95
0,62
0,54
1,53
0,63
1,08
4,58
0,66
0,85
0,73
0,46
0,91

Slovenský zväz rádioamatérov
Slovenská rugbyová únia
Slovenský rybársky zväz
Slovenský zväz rybolovnej techniky
Slovenský zväz sánkarov
Slovenská skialpinistická asociácia
Slovenská squashová asociácia
Slovenský stolnotenisový zväz
Slovenský strelecký zväz
Slovenský šachový zväz
Slovenský šermiarsky zväz
Združenie šípkarských organizácií
Slovenský zväz Taekwon - Do ITF
Slovenská asociácia Taekwondo WTF
Slovenský zväz akrobatického Rock and Rollu
Slovenský zväz tanečného športu
Slovenský tenisový zväz
Slovenská triatlonová únia
Slovenský veslársky zväz
Slovenský zväz vodného lyžovania

0,0048807
0,003679441
0,007289319
0,001896137
0,007333823
0,006455538
0,005399927
0,015831087
0,007625267
0,006311447
0,00443164
0,005351343
0,003437749
0,003437749
0,002637308
0,019355126
0,042305766
0,007154009
0,006998174
0,006580589

0,49
0,37
0,73
0,19
0,73
0,65
0,54
1,58
0,76
0,63
0,44
0,54
0,34
0,34
0,26
1,94
4,23
0,72
0,7
0,66
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vodný motorizmus
volejbal
vzpieranie
zápasenie

Slovenský zväz vodného motorizmu
Slovenská volejbalová federácia
Slovenský zväz vzpierania
Slovenský zápasnícky zväz

0,004454474
0,03243722
0,005428889
0,005251576

0,45
3,24
0,54
0,53

B/ Podpora z fondu športových aktivít – aktivity organizované mestom a športovými
organizáciami v meste Košice – hodnotenie
Výber úspešného projektu bude na základe kritérií:
Významné mestské podujatia:
a.) Medzinárodný maratón mieru – najstaršie a tradičné podujatie v Európe
b.) Školská športová liga – celomestský projekt
c.) Podujatia pre širokú verejnosť

d.)
e.)
f.)
g.)

Významné medzinárodné podujatia:
Majstrovstvá sveta
Majstrovstvá Európy
Medzinárodná súťaž v celosvetovom kalendári
Pre mesto významné podujatia v prioritných športoch
KRITÉRIÁ PRE ROK 2016

MMM najväčšie domáce medzinárodné podujatie
3. ŠŠL
4. MS, MSJ
5. ME, MEJ
6. SP
7. EL, EP
8. OH nádeje
9. Medzinárodné podujatie
10. Iné
1.

65 000 Eur
20 000 Eur
max. 15 000 Eur
max. 12 000 Eur
max. 10 000 Eur
max. 3 000 Eur
max. 2 000 Eur
max. 1000 Eur
max. 500 Eur

Nepodporované podujatia:
a.) Majstrovstvá SR, b.) Rezortné poháre (napr. rektora a iné), b.) Akcie s podielom mesta vyšším ako 50%,
c.) Komerčné klubové campy, d.) Podujatia s nízkou prioritou (pre dospelých)

Spracoval: Ing. Dana Šťastná

Mgr. Ivan Šulek
Vedúci referátu športu a mládeže
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