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1. Návrh uznesenia 

 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka  

 

a)  ruší  
 

Uznesenie č. 183 zo dňa 4.2.2020 o poskytnutí dotácií pre veľké kluby v oblasti 

športu. 

 

 

 

b) schvaľuje 
 

poskytnutie dotácií pre: 

 

 

 

P.č. Názov športového klubu Návrh dotácie 

1. FC Petržalka, družstvo v sume       23 306,73 € 

 

2. Hockey club Petržalka 2010, o.z. v sume       7 034,93 € 

 

3. ŠK Juventa Bratislava, o.z. v sume   

       
  3 996,55 € 

4. MŠK Iskra Petržalka, o.z. v sume          

  8 783,54 € 

5. Školský športový klub B.S.C. Bratislava, o.z. v sume     

13 340,78 € 

6. Gymnastické centrum (Slávia UK), o.z. v sume      

17 122,48 € 

7. Športový klub polície Bratislava, o.z. hádzanársky oddiel v sume   

 

 

  9 374,50 € 

8. Rekreačný beh, o.z. v sume           

  8 014,47 € 

9. Klub modernej gymnastiky Danubia, o.z. v sume        

  9 026,02 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Dôvodová správa 

 

 

Podľa VZN č.12/2017, ktoré nadobudlo účinnosť 1.1.2018 o poskytovaní dotácií pre 

veľké kluby v oblasti športu z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka § 6, ods. 3, 

žiadateľ o poskytnutie dotácie pre rok 2020 predloží žiadosť mestskej časti najneskôr do 

31.10.2019.  

Do tohto termínu bolo doručených celkom 11 žiadostí. Z nich neboli do zoznamu príjemcov 

dotácií zaradené O.z. Snipers a ŠKP vodný slalom a zjazd, z dôvodu nesplnenia podmienky 

uvedenej v § 5 ods. 1 b príslušného VZN: „minimálne 20% z tejto členskej základne má v 

čase podania žiadosti o dotáciu trvalý pobyt v mestskej časti Bratislava-Petržalka“.  

Všetkých ostatných 9 žiadateľov splnilo základné podmienky pre získanie dotácie podľa 

VZN č. 12/2017. 

 

Podľa § 4 tohto VZN mestská časť vyčlení pre účely poskytovania dotácií pre rok 

2020 z rozpočtu 1,0% z podielu na dani z príjmov fyzických osôb za predchádzajúci 

kalendárny rok, avšak podľa VZN č. 5/2019 maximálne do výšky 100 000,00 €. Táto suma sa 

aplikuje v roku 2020 prvý krát (v r. 2019 to bola suma: 117 tis. €, v r. 2018 suma 165 tis. €).  

Podľa VZN č. 12/2017 § 5 ods. 5 a ods. 6 celková výška dotácie žiadateľa nesmie presiahnuť 

20% z rozpočtu žiadateľa za predchádzajúci rozpočtový rok a zároveň výška dotácie nesmie 

presiahnuť viac ako 40% zo sumy vyčlenenej mestskou časťou na účely poskytovania dotácií 

pre veľké kluby v oblasti športu v danom roku.  

 

Podľa § 7 ods. 1 a 2 posudzuje žiadosti Komisia športu na základe podkladov             

a odporúčaní vecne príslušných odborných útvarov MU, a žiadosti bodovo ohodnotí podľa 

kritérií uvedených v prílohe č.1. VZN č. 12/2017. Výška dotácie pre jednotlivých žiadateľov 

sa vypočíta na základe vzorca uvedeného v prílohe č.1. tohto nariadenia. Novela VZN           

č. 5/2018 dopĺňa, že posúdenie dotácií Komisiou športu má len „odporúčací charakter a        

o pridelení dotácií rozhoduje miestne zastupiteľstvo“. 

 

Predložené dotácie boli schválené Miestnym zastupiteľstvom dňa 4.2.2020 

(Uznesenie č. 183). Starosta MČ si nepodpísaním tohto uznesenia v 10-dňovej lehote od jeho 

schválenia zastupiteľstvom, uplatnil právo výkon tohto uznesenia pozastaviť. Podľa zákona 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení § 13 ods. 6 a ods. 8, uznesenie č. č. 183 stráca platnosť, 

ak ho zastupiteľstvo nepotvrdí 3/5 hlasov všetkých poslancov do 3 mesiacov od jeho 

schválenia. Počas tohto obdobia je toto uznesenie stále platné. V prípade osvojenia si 

„nového“ rozdelenia dotácií poslancami MZ, je potrebné Uznesenie č. 183 najskôr 

hlasovaním zrušiť, a až následne schváliť uznesenie nové. V novom návrhu uznesenia 

o pridelení športových dotácií reflektujeme dôvody nepodpísania schváleného uznesenia, 

ktorými sú chyby vo výpočte dotácie s týmto podrobnejším zdôvodnením: 

Komisia športu predložila v januári 2020 výpočtovú tabuľku s odporúčaným 

pridelením dotácií na rok 2020 pre veľké športové kluby. Po konzultácii výsledkov 

a spôsobov doterajšieho výpočtu na základe základnej kontroly na referáte KaŠ sme dospeli 

k záveru, že je potrebné zmeniť a jasnejšie zadefinovať pravidlá výpočtu dotácií pre kluby 

s dvoma oddielmi s rôznymi športovými odvetviami.  Platné VZN č. 12/2017 možnosť 

klubom s dvomi oddielmi žiadať o dotáciu nijako neupiera, ale ju ani nijako špeciálne 

neusmerňuje, čím vznikajú nejasnosti ohľadom výpočtu dotácie práve pre tie tieto kluby. 

Tieto nejasnosti sme deklarovali pri predkladaní návrhu poskytnutia dotácií MZ s jasným 



zámerom zahrnúť potrebné úpravy do nového VZN. Následne odporúčané rozdelenie dotácií 

pre veľké športové kluby Miestne zastupiteľstvo schválilo. 

 

Dôsledkom toho, ako sú v aktuálnom znení VZN nastavené časové lehoty je skutočnosť, že 

spracovávanie a hodnotenie dotácií je z časového hľadiska na hranici realizovateľnosti 

(osobitým problémom je koeficient športu, ktorého hodnota pre príslušný rok je zverejnená 

až ku koncu decembra roka predchádzajúceho). Okrem enormného časového tlaku na proces 

spracovania a schvaľovania dotácií na úrovni komisie, lehoty tiež neumožňujú hlbšiu 

kontrolu predkladaného výpočtu, ako ani zdrojových dát, ktorých kvalitné spracovanie 

limituje forma, v akej sa dokladajú počty členov klubov (rôzne, väčšinou neprehľadné 

zoznamy je možné v súčasnosti overovať len manuálnym napočítavaním). Príslušné VZN 

proces kontroly výpočtu nijako neurčuje (kto by mal a do akej hĺbky odstraňovať prípadnú 

chybovosť spracovania), pričom treba zdôrazniť neporovnateľnú náročnosť spracovávania 

„veľkých dotácií“ voči „malým dotáciám“. VZN určuje nosnú (nie presne špecifikovanú) 

časť výkonu športovej komisii, ktorá spôsob zaradenia dát do výpočtovej tabuľky v prevažnej 

miere opakuje z predchádzajúcich rokov. Až dodatočnou analýzou sa prišlo na nie cielené, 

ale pomerne výrazné nerovnosti medzi dvoma žiadateľmi s dvoma klubmi. Celkovú hĺbkovú 

analýzu pridelených dotácií sme realizovali na referáte KaŠ pre potrebu identifikovať všetky 

ďalšie problematické miesta v procese predkladania ako i spracovania žiadostí, výsledky 

ktorej mali slúžiť ako podklad pre pripravovanú elektronizáciu dotácií pre veľké športové 

kluby a zmenu príslušného VZN. Pri tejto hĺbkovej kontrole sme prišli na ďalšie 

administratívne chyby, ako na strane žiadateľov, tak i na strane spracovávateľa, s rozsahom 

ktorých ďalej správa oboznamuje. Vzhľadom na rozsah opráv a z toho vyplývajúcich zmien 

sa starosta MČ rozhodol nepodpísať Uznesenia č. 183 MZ zo dňa 4.2.2020, čím pozastavil 

jeho výkon a požiadal o predloženie nového opraveného výpočtu pridelených dotácií, ktorý 

týmto predkladáme. 

 

Zoznam zistených nedostatkov, ktoré zásadne vplývajú na percento Petržalčanov 

(kritérium 5 vo vzorci) a ďalšie: 

 

1. Kluby, ktoré majú 2 oddiely počítajú členskú základňu rôzne:  

a. Člena, ktorý navštevuje oba oddiely počítajú len 1x (ŠK Juventa) 

b. Člena, ktorý navštevuje oba oddiely počítajú 2x (KMG Danubia) 

2. Klubom bolo nesprávne prirátané hodnotenie Koncepcie: body za celý klub boli 

prirátané len jednému oddielu (v prvom riadku), pričom v druhom oddiely nebolo 

prirátané hodnotenie za klub vôbec (ŠK Juventa k nižšie hodnotenému odvetviu tanca, 

KMG Danubia k vyššie hodnotenému odvetviu gymnastiky) 

3. Klub mal bodové hodnotenie za útvar talentovanej mládeže len v príslušnom 

oddiely, nie za celý klub – podľa znenia VZN (KMG Danubia) 

4. Kluby uvádzajú v počtoch ako i v zoznamoch členov deti mladšie ako 5 r. (ŠK Gymn. 

Centrum a KMG Danubia) 

5. Kluby započítali medzi Petržalčanov aj nie petržalské deti (FC Petržalka, B.S.C. 

Bratislava, ŠKP hádzaná) 

6. Klubu boli nesprávne „nahodené“ údaje do výpočtovej tabuľky (v tabuľke ostali údaje 

z predchádzajúceho roka – ŠKP hádzaná)  

7. Klub uvádza v žiadosti iné počty (údaje z predchádzajúceho roku) ako dokladuje 

v zoznamoch o členskej základni (nižšie čísla ako skutočnosť – MŠK Iskra)  

8. Klubom boli nesprávne skopírované percentá zo zdrojových dát dokumentu (Gymn. 

Centrum, ŠKP hádzaná) 



9. Kluby zarátavajú členov, ktorí nemajú vyplnené potrebné údaje (rok narodenia/ 

adresu) a pod.. 

   

 

Podľa rozdelenia dotácií, v ktorom boli odstránené uvedené nedostatky, získava 5 klubov 

viac peňazí oproti pôvodnému návrhu, štyrom klubom sa navrhovaná dotácia zníži: 

 

Názov športového 

klubu 

Znížená 

dotácia 

Zdôvodnenie 

1.Gymnastické centrum -2 429,53 € percento Petržalčanov kleslo o vyradené deti pod 

5 r., nesprávne uvedené žiadateľom v počtoch; 

nesprávne vložené vyššie % Petržalčanov (0,409) 

2. ŠKP Bratislava     

    (hádzaná) 
-774,08 € nesprávne prepojené vyššie % Petržalčanov (0,34) 

3. FC Petržalka -669,64 € nesprávne uvedené počty členov a Petržalčanov 

4. B.S.C. Bratislava -52,34 € nesprávne uvedené počty členov a Petržalčanov 

 

 

Výraznou zmenou pridelenej dotácie oproti pôvodnému návrhu je športový klub Juventa 

Bratislava, ktorá bola namietaná v rozprave na MZ, ako i po ňom. Po prvotnej kontrole 

aplikácie výpočtového vzorca pre 2 oddiely, sme taktiež preverovali žiadateľmi dodávané 

vstupné dáta do vzorca (chyby č. 1 a 2 uvedené vyššie). Na základe už uvedených zistení 

došlo k odlišnému výpočtu dotácií, ktorý je pre klub Juventa najvýraznejší: navrhovaná 

dotácia sa navýši až o 2 375,98 €. 

 

Výpočet KŠ za „dvojoddielový klub“ odráža pomer, v ktorom sú 2 oddiely s rôznym KŠ 

v klube zastúpené. V prípade duplicít sme zarátavali len členstvo v oddiely s „hodnotnejším 

KŠ“. Pritom sme použili vzorec: 

 

 (počet Petržalčanov v I. odd. / počet Petržalčanov v klube) * KŠ I. odd. + (počet       

   Petržalčanov v II. odd./ počet Petržalčanov v klube) * KŠ II. oddielu = KŠ klubu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Zoznam žiadateľov o dotáciu 

 

 

a) Zoznam žiadateľov o dotáciu, ktorí predložili žiadosť o poskytnutie dotácie pre rok 2020 

(v súlade s VZN č. 12/2017, §6, ods. 3) do termínu 31.10.2019: 

 

1. FC Petržalka, družstvo 

2. Hockey club Petržalka 2010, o.z. 

3. ŠK Juventa Bratislava, o.z. 

4. MŠK Iskra Petržalka, o.z. 

5. Školský športový klub B.S.C. Bratislava, o.z. 

6. Gymnastické centrum (Slávia UK), o.z. 

7. Športový klub polície Bratislava, o.z., Hádzanársky oddiel 

8. Rekreačný beh, o.z. 

9. Klub modernej gymnastiky Danubia, o.z. 

10. Snipers, o.z.  

11. Športový klub polície Bratislava, o.z. Oddiel vodného slalomu a zjazdu  

 

b) Zoznam žiadateľov o dotáciu, ktorí predložili žiadosť o poskytnutie dotácie pre rok 2020 

(v súlade s VZN č. 12/2017, §6, ods. 3) do termínu 31.10.2019 avšak nesplnili podmienku 

v súlade s VZN č. 12/2017 §5 odsek 1 písm b): 

 

 Snipers, o.z.  

 Športový klub polície Bratislava, o.z. Oddiel vodného slalomu a zjazdu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Bodové ohodnotenie Komisie športu 

 

 

Členovia Komisie športu na svojom zasadnutí dňa 21. januára 2020 osobne bodovo ohodnotili 

žiadateľmi o dotáciu predložené strednodobé plány rozvoja jednotlivých športových klubov 

(koncepcia).  

Bodové hodnotenie žiadateľa v rámci kritéria 4 pozostáva zo súčtu pridelených bodov od 

jednotlivých hodnotiteľov vydelené počtom hodnotiteľov. Bodové hodnotenie strednodobých 

plánov jednotlivých žiadateľov predložilo 6 členov športovej komisie, t.j. hodnotiteľov.  

 

 

Celkové bodové hodnotenie koncepcií žiadateľov je nasledovné:   

 

Žiadateľ: Súčet pridelených 

bodov od 

hodnotiteľov 

Bodové hodnotenie 

žiadateľa/ počet 

hodnotiteľov 

(kritérium 4) 

1. FC Petržalka  

 

575 95,83 

2. Hockey club Petržalka 2010  

 

425 70,83 

3. ŠK Juventa Bratislava  

 

500 83,83 

4. MŠK Iskra Petržalka  

 

425 70,83 

5. B.S.C. Bratislava 

 

550 92 

6. Gymnastické centrum (Slávia UK) 

 

575 95,83 

7. Športový klub polície - hádzaná 

 

450 75 

8. Rekreačný beh 

 

450 75 

9. Klub modernej gymnastiky DANUBIA 

 

550 91,66 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Výpočet dotácií 

 

V súlade s § 7, ods. 2 bola výška dotácie pre jednotlivých žiadateľov vypočítaná na základe 

vzorca uvedeného v prílohe č.1. VZN č. 12/2017. 

 

Spôsob výpočtu dotácií: 

 

Dotácia pre žiadateľa sa vyráta dosadením premenných do vzorca: 

 
[(Kritérium 1 x Kritérium 5 x Kritérium 2) + Kritérium 4)] x Kritérium 3 x Výška vyčlenenej dotácie 

Súčet pridelených bodov všetkým úspešným žiadateľom 

 

Pozn.:  

Pre správne pochopenie sme čiastkové výpočty vzorca v tabuľke pomenovali nasledovne: 

[(Kritérium 1 x Kritérium 5 x Kritérium 2) + Kritérium 4)] x Kritérium 3  
= Bodové zhodnotenie žiadateľa 

 

Výška vyčlenenej dotácie  
= Celková suma vyčlenená z rozpočtu na dotácie pre veľké športové kluby 2020  

 

Súčet pridelených bodov všetkým úspešným žiadateľom  
= Celkový súčet všetkých bodových zhodnotení žiadateľov 

 

Kritériá: 

 

Kritérium 1 - Počet mládeže zúčastnenej v súťažiach organizovaných pod príslušným 

národným zväzom (od 5 do 23 rokov - vrátane), 1 bod za každého člena. 

 

Kritérium 2 – Útvar talentovanej mládeže, 2 body ak je zriadený, 1 bod ak nie je zriadený. 

 

Kritérium 3 - Váha športového odvetvia - koeficient športu. Ak má koeficient športového 

odvetvia nižšiu hodnotu ako 1, vo vzorci sa použije koeficient 1. Ak má koeficient 

športového odvetvia vyššiu hodnotu ako 5, vo vzorci sa použije koeficient 5. Pre futbal a 

hokej je 5. 

 

Kritérium 4 - Strednodobý plán rozvoja športového klubu, 100 bodov za mimoriadne 

uspokojivý plán, 75 bodov za uspokojivý plán, 50 bodov za neutrálny plán, 25 bodov za 

neuspokojivý plán a 0 bodov za mimoriadne neuspokojivý plán. 

 

Kritérium 5 - Percento mládeže zúčastnenej v súťažiach organizovaných pod príslušným 

národným zväzom (kritérium 1) s trvalým pobytom v Petržalke. Pre účely výpočtu vstupujú 

percentá do vzorca v číselnom vyjadrení (napr. 70% = 0,7 bodu). 

 

Koeficient športu:  

https://www.minedu.sk/data/files/9305_pus2020-v2-po-pripomienkach_zverejnenie-

23_12_2019.xlsx 

Pozn.: Finálny KŠ 2020 je v uvedenej tabuľke zelenej farby. Oproti modrému KŠ 2020, ktorý 

odráža realitu, finálny KŠ 2020 je upravený tak, že zmierňuje medziročné disproporcie. Do 

vzorca sme vkladali finálny KŠ 2020, pričom číselné vyjadrenie koeficientu športu = číselné 

vyjadrenie bodu vstupujúceho do vzorca, príp. KŠ na základe VZN. 

https://www.minedu.sk/data/files/9305_pus2020-v2-po-pripomienkach_zverejnenie-23_12_2019.xlsx
https://www.minedu.sk/data/files/9305_pus2020-v2-po-pripomienkach_zverejnenie-23_12_2019.xlsx


 

 

6. Dotácia podľa VZN 12/2017 pre veľké športové kluby na rok 2020 - výpočtová tabuľka

Poznámka max. limit DOTÁCIE VEĽKÝCH ŠPORTOVÝCH KLUBOV 2020 - OPRAVA

Celková suma vyčlenená z 

rozpočtu na dotácie pre veľké 

športové kluby 2020 

100 000,000 €

https://www.minedu.sk/financovanie-sportu-v-roku-2020/

Maximálna možná suma

(Horná hranica dotácie 40%) 

zo 

40 000,000 €

koeficient športu podľa MŠ SR

Opravený výpočet pridelených dotácií 2020 - podľa vzorca

P.č. Názov
Športové 

odvetvie

členov              

v klube

%                        

(min. 20%)   

v tvare: 0,2

1.                   

Členská 

základňa klubu 

5-23r.

2.                 

Útvar 

talent. 

mládeže 

3.                       

Koeficient 

športu 

4.                     

Koncepcia (súčet 

bodov / počet 

hodnotiteľov)

5.                        

% 

Petržalčanov  

v klube

1. FC Petržalka futbal 354 192 0,5424 575 354 2 5,00 95,83 0,5424 2399,17 23 306,73 € 23 976,37 €   -669,64 € 497 131,00 € 99 426,20 €

2. HC Petržalka  hokej 111 74 0,6667 425 111 1 5,00 70,83 0,6667 724,17 7 034,93 € 6 865,06 €     169,86 € 86 896 € 17 379,20 €

tanec        15/2 1 058,59 €     30 466,00 €

gymnast. 75/28 561,97 €        0,00 €

4. MŠK Iskra Petržalka futbal 153 110 0,7190 425 153 1 5,00 70,83 0,7190 904,17 8 783,54 € 8 571,45 €     212,08 € 141 162 € 28 232,40 €

5. B.S.C. Bratislava basketbal 180 128 0,7111 550 180 2 3,95 91,67 0,7111 1373,28 13 340,78 € 13 393,11 €   -52,34 € 119 826 € 23 965,20 €

6. Gymnast. centrum (Slávia UK) gymnastika 538 184 0,3420 575 538 2 3,80 95,83 0,3420 1762,57 17 122,48 € 19 552,00 €   -2 429,53 € 154 637 € 30 927,40 €

7. ŠKP Bratislava hádzaná 253 59 0,2332 450 253 2 5,00 75,00 0,2332 965,00 9 374,50 € 10 148,58 €   -774,08 € 646 000,00 € 129 200,00 €

8. Reakreačný beh (Run for fun) atletika 133 90 0,6767 450 133 1 5,00 75,00 0,6767 825,00 8 014,47 € 7 820,96 €     193,51 € 86 328,00 € 17 265,60 €

tanec       55/23 7 661,35 €     29 827,80 €

gymn.   117/76 390,54 €        0,00 €

a   chyby u spracovateľa):

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Hlavná zmena vo vzorci:
zmena výpočtu % Petržalčanov pri kluboch kde sú 2 oddiely, vyhodené duplicity, zmena výpočtu koeficientu pri 

oddieloch - pomerom

(chyby u žiadateľa Popis opráv a zmien v zdrojových dátach 

BSC - správne 180 členov, Petrzalcanov len 128, nie 133 
Gym. Centrum - pôvodne zle vložené % petrž. (0,409)! mínus 8 členov/Petržalčanov, kt. maju k 1.1.2020 menej 

ako 5r.! = chybne 546 členov 

ŠKP - hádzaná správne 253/59! V pôvodnej tabuľke: 202/49, v žiadosti 253/62+ chybne nahodené % Petrž. (0,34)

Reakreačný beh (Run for fun) - bez chyby

Danubia - oprava: mínus 12 duplicít a 7 detí (2015); % Petržalčanov za celý klub bez duplicít (predtým 0,49) + 

oprava rozloženia deti v oddieloch (pôvodne:67T+123G/27T+83G) + koeficient vypočítaný pomerom + 

hodnotenie sa pripočítavalo za klub 1x iba prvému oddielu (gymnastika)- nesprávne! + UTM za  celý klub 2 (podľa 

FC Petržalka - správne 354 členov, Petržalčanov s TP o 13 menej ako je uvedené v žiadosti (205)

HC Petržalka - výborne spracované, označené, spočítané - bez chyby
Juventa - % Petržalčanov za celý klub bez duplicít (predtým 0,24) + oprava rozloženia detí v oddieloch 

(pôvodne:25T+65G/5T+25G) + koeficient vypočítaný pomerom + hodnotenie sa pripočítavalo za klub 1x iba 

prvému oddielu (tanec)- nesprávne! 

MSKI - v žiadosti (153/ 110) ale v zozname deklaruju 156/131!   rozdiel 800eur!

2 3,21 91,67 149 139,00 €

Celkový súčet 

všetkých 

bodových 

zhodnotení 

žiadateľov 

10293,88 100 000,00 €

0,5756 929,13 9 026,02 € 974,13 €     

152 330 €

9. Klub modernej gymn. Danubia 172 99 0,5756 550 172

411,40 3 996,55 € 2 375,98 €  3,63 83,33 0,3333

%

3. Juventa Bratislava 90 30 0,3333 500 90 1

Kritérium
Bodové 

zhodnotenie 

žiadateľa 

podľa vzorca

Dotácia na 

rok 2020

Schvalená 

dotácia na 

MZ dňa 

4.2.2020

ROZDIEL

Účtovná 

uzávierka 

(príjmy klubu 

2018)

vek           

5 - 23 =
31.10.1996 - 31.10. 2014

Opravený výpočet pridelených dotácií 2020 - vstupné data

Žiadateľ Členská 

základňa 

5 - 23 rokov  

(bez duplicít)

Z toho z Petržalky Koncepcia 

rozvoja 

klubu (súčet 

získaných 

bodov)



7. Rozdelenie dotácií podľa Uznesenia č. 183, s pozastaveým výkonom - výpočtová tabuľka: 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámka max. limit

Celková suma vyčlenená z 

rozpočtu na dotácie pre veľké 

športové kluby 2020 

100 000,000 €

Maximálna možná suma

(Horná hranica dotácie 40%) zo 
40 000,000 €

https://www.minedu.sk/financovanie-sportu-v-roku-2020/

Základný výpočet

členská 

základňa 

5 - 23 rokov

Číselné 

vyjadrenie 

vstupujúce do 

vzorca            

(min. 20% = 0,2)

Útvar 

talentovanej 

mládeže 

Váha športového 

odvetvia

- finálny koeficient 

športu MŠVVaŠ

Strednodobý plán 

rozvoja klubu 

(súčet získaných 

bodov / počet 

hodnotiteľov)

Bodové 

zhodnotenie 

žiadateľa

Dotácia na rok 

2020

Výška 

pridelenej 

dotácie max. 

40% z celkovej 

dotačnej sumy

Výška dotácie 

max. 20% z 

rozpočtu 

žiadateľa
účtovná 

uzávierka %

Žiadateľ krit.1 krit.5 krit.2 krit.3 krit.4 delenec vzorca 100 000,000 € príjmy klubu 2018 20

FC Petržalka (futbal) 355 0,577464789 2 5 95,83333333 2529,166667 23 976,37 €       áno áno 497 131,00 € 99 426,20 €

HCPetržalka  (hokej) 111 0,666666667 1 5 70,83333333 724,1666667 6 865,06 €         áno áno 86 896 € 17 379,20 €

Juventa (tanec) 25 1 1,25 111,6666667 1 058,59 €         30 466,00 €

Juventa  (moderná gymnastika) 65 1 3,8 59,28 561,97 €            0,00 €

MŠKI Petržalka (futbal) 153 0,718954248 1 5 70,83333333 904,1666667 8 571,45 €         áno áno 0,00 €

BSC Bratislava (basketbaL) 181 0,73480663 2 3,95 92 1412,783333 13 393,11 €       áno áno 119 826 € 23 965,20 €

Gymnastické centrum (Slávia UK) 546 0,409266409 2 3,8 95,83333333 2062,458559 19 552,00 €       áno áno 154 637 € 30 927,40 €

ŠKP Bratislava (hádzaná) 202 0,344322344 2 5 75 1070,531136 10 148,58 €       áno áno 646 000,00 € 129 200,00 €

Reakreačný beh (Run for fun) 133 0,676691729 1 5 75 825 7 820,96 €         áno áno 86 328,00 € 17 265,60 €

Danubia (moderná gymnastika) 123 2 3,8 808,1631139 7 661,35 €         29 827,80 €

Danubia (tanec) 67 1 1,25 41,19677377 390,54 €            0,00 €

Celkový súčet 

všetkých bodových 

zhodnotení 

žiadateľov 

10548,57958

0,24 áno áno83,33333333 152 330 €

149 139,00 €0,491901776 áno áno91,66666667


