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Mesto Banská Bystrica poskytuje dotácie na základe žiadosti v zmysle VZN
č. 10/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Banská Bystrica a v znení VZN
č. 15/2016.
Povinnou prílohou k žiadosti bude vyplnený dotazník, ktorý bude slúžiť ako pomôcka
pri vyhodnocovaní žiadostí o poskytnutie dotácií komisie na príslušný rok
(zverejnený na www.banskabystrica.sk).
Žiadosti budú po skompletizovaní a skontrolovaní predložené na posúdenie
a odporúčanie Komisii MsZ pre školstvo a šport v zmysle prijatých kritérií.
Kritériá sú určené samostatne pre:
1/ kolektívny a individuálny šport,
2/ športové podujatia,
3/ komunitné podujatia,
4/ vzdelávacie projekty v oblasti športu,
5/ podporu projektov v oblasti školstva.
1/ Kolektívny a individuálny šport:
1.1./ členská základňa
počet zaregistrovaných športovcov v predchádzajúcom súťažnom období na
príslušnom národnom športovom zväze k dátumu 31.8.2017 (je potrebné
predložiť zoznamy členov)
• 0 – 15 rokov = 15 b/člen
• 15 – 18 rokov = 10 b/člen
• 18 a viac = 5 b/člen
1.2./ úroveň súťaží, reprezentácia mesta
najvyššia možná súťaž v športovom odvetví (Majstrovstvá Slovenska,
medzinárodné súťaže, európske šampionáty a iné, za obdobie od 1.9.2016
do 31.8.2017, uvedie sa len jeden najlepší výkon za jedného športovca alebo
družstvo v danom období, je potrebné predložiť výsledkové listiny):
• 1. miesto = 100 bodov,
• 2. miesto = 80 bodov,
• 3. miesto = 60 bodov,
• 4. miesto = 40 bodov,
• 5. miesto = 30 bodov,
• 6. miesto = 20 bodov,
• 7. miesto = 10 bodov,
• 8. miesto = 5 bodov.
2/ Športové podujatia:
2.1./ úroveň podujatia
• medzinárodná = 20b,
• celoslovenská = 15b,
• regionálna = 10b,
1/4

13.09.2017

•

MESTO Banská Bystrica
Odbor kultúry, športu a cestovného ruchu
Oddelenie športu
Kritériá na vyhodnocovanie žiadostí
o poskytnutie dotácií pre oblasť športu –
v zmysle VZN č. 10/2015 a znení VZN
č. 15/2016 znení - dotácie komisie

OPM-SP

Originál
Kópia

miestna = 5b,

2.2./ cieľová skupina, veková štruktúra aktívnych účastníkov podujatia
(najpočetnejšia z hľadiska ponúkanej vekovej štruktúry)
• deti do 15 rokov = 15b,
• deti a mládež od 15 do 18 rokov = 10b,
• hendikepovaní športovci = 10b,
• seniori nad 60 rokov = 5b,
2.3./ plánovaný počet aktívnych účastníkov
• do 100 účastníkov = 5b,
• do 200 účastníkov = 10b,
• do 500 účastníkov = 15b,
• nad 500 účastníkov = 20b,
2.4./ originalita a atraktívnosť projektu
• jedinečnosť a kvalita podujatia, inovatívny prístup = 15b,
• pozitívny vplyv na návštevnosť mesta, rozvoj cestovného ruchu = 10b,
• popularita medzi obyvateľmi mesta = 5b.
3/ Komunitné podujatia:
Podpora pravidelných pohybových aktivít detí a mládeže v komunite,
podpora priamych aktivít pri vytváraní bezpečného prostredia pre
športovanie v rodinách, školách, komunitách:
-

podpora prirodzeného pohybu a vnútornej motivácie detí – bez dôrazu na
výkon – nesúťažné športovanie pre radosť z pohybu,
rozvoj sebaúcty, sebavedomia detí a vzájomného rešpektu v pohybových
aktivitách (športe),
aktívne zapájanie detí a širšej komunity do aktivít, ktoré sa týkajú športovania
a vytvárania podmienok pre nesúťažné športovanie.

Oprávnené aktivity:
• aktivity, ktoré umožňujú spoluprácu detí a komunity pri plánovaní a vytváraní
bezpečného prostredia pre športovanie,
• aktivity, ktoré podporujú vnútornú motiváciu detí hýbať sa, športovať,
• aktivity, pri ktorých deti a mladí ľudia spoznávajú seba, svoje prednosti a limity,
vnímajú a učia sa rešpektovať iných,
• aktivity, ktoré pri pravidelnom aktívnom pohybe prepájajú celú komunitu.
3.1./ cieľová skupina, veková štruktúra aktívnych účastníkov podujatia
(najpočetnejšia z hľadiska ponúkanej vekovej štruktúry)
• deti do 15 rokov = 15b,
• deti a mládež od 15 do 18 rokov = 10b,
• hendikepovaní športovci = 10b,
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seniori - nad 60 rokov - 5 b.

3.2./ kvalita podujatia
• pozitívny vplyv na komunitu = 15b,
• jedinečnosť a kvalita podujatia, inovatívny prístup = 10b
• popularita medzi obyvateľmi mesta = 5b.
4/ Vzdelávacie projekty v oblasti športu:
4.1./ Podpora vzdelávacích projektov v oblasti športu a telesnej kultúry
Na základe popisu projektu (konferencie, semináre, počet zúčastnených
odborníkov, cieľová skupina, medzinárodné, miestne a pod. ) budú jednotlivým
projektom pridelené body v rozmedzí 0 – 10 bodov.
5/ Podpora projektov v oblasti školstva:
Účel podporovaných žiadosti o pridelenie dotácie:
1. Podpora kultúrno-spoločenských a športových aktivít orientovaných na
výchovu a vzdelávanie detí a mládeže (napr. divadelné predstavenia,
výchovné koncerty, školské akadémie, športové podujatia a súťaže a pod.);
2. Podpora činností tvorivých dielní zameraných na manuálnu zručnosť a rozvoj
jemnej motoriky detí a žiakov (napr. nákup materiálu, návšteva ÚĽUV-u
a rôznych remeselných dielní, návšteva remeselníka v škole – ukážky práce
a pod.);
3. Podpora regionálnej výchovy detí a mládeže, udržiavanie a šírenie tradícií
(napr. návšteva Historickej školy prof. Jozefa Mistríka v Španej Doline,
usporiadanie príležitostných podujatí, prehliadka náučných chodníkov
a skanzenov a pod.);
4. Vzdelávacie exkurzie, jednodňové poznávacie zájazdy (napr. príspevok na
dopravu, vstupné a pod.);
5. Aktivity zamerané na vzdelávanie detí a mládeže v súlade s cieľmi Školského
vzdelávacieho programu MŠ a ZŠ (napr. besedy, odborné prednášky,
semináre, workshopy a pod.);
6. Podpora odbornej lektorskej a poradenskej činnosti v MŠ a ZŠ a aktivity s tým
spojené (napr. čiastočná úhrada nákladov na stravu, ubytovanie, dopravu
lektorov a pod.);
7. Podpora aktivít mládežníckych organizácií na úrovni mesta.
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Kritériá pre posúdenie žiadostí o pridelenie dotácie:
5.1./ splnenie účelu žiadosti o pridelenie dotácie
• splnené = 10b,
• nesplnené = 0b,
5.2./ úroveň podujatia
• mestská časť = 10b,
• škola = 6b,
• trieda = 3b,
5.3./ cieľová skupina
• deti MŠ = 10b,
• žiaci ZŠ = 8b,
• mládež do 25 rokov = 5b,
5.4./ charakter podujatia
• nové podujatie = 10b,
• pravidelne sa opakujúce = 8b,
• príležitostné podujatie = 5b,
5.5./ relevantnosť cieľov a aktivít projektu – primeranosť pre cieľovú
skupinu
• primeraná = 10b,
• čiastočne primeraná = 6b,
• nevhodná = 0b,
5.6./ „bonusové“ kritérium
• originalita projektu 0 – 10b.
Dôvodová správa
Mesto Banská Bystrica poskytuje účelové dotácie v zmysle platnej legislatívy
na zabezpečenie rozvoja telesnej kultúry v meste, na skvalitnenie športovej činnosti
športových klubov a združení , podporu športových podujatí, podporu vzdelávacích
projektov a pod. Dotácia ani jej výška nie je nárokovateľnou položkou. Pre
posudzovanie žiadostí a rozhodovanie o pridelení dotácií nie je možné stanoviť
spoločné objektívne kritériá vzhľadom na rôzne špecifiká jednotlivých športových
a vzdelávacích odvetví. Systém bodovania slúži ako pomôcka pri vyhodnocovaní
žiadostí (projektov). Žiadosti o poskytnutie dotácie špecifického charakteru budú
komisiou posúdené individuálne.
Komisia MsZ pre školstvo a šport, 13.9.2017
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