MESTO ZVOLEN
Príloha č. 5 – Kritériá pre dotácie pre oblasť športu a mládeže
Definícia hodnotiacich kritérií pre oblasť športu a mládeže
a) rozvíjanie a skvalitnenie telovýchovných a športových podujatí na území mesta Zvolen,
b) športová reprezentácia na miestnej, regionálnej, národnej alebo medzinárodnej úrovni,
c) športové aktivity klubov, jednôt a organizácií,
d) práca s mládežou do 18 rokov, organizácia a zabezpečenie pravidelnej športovej prípravy,
e) spolupráca s Mestom Zvolen pri vytváraní podmienok a zabezpečovaní rozvoja
telovýchovy a športu na území mesta,
f) doterajší prínos žiadateľa v predchádzajúcich aktivitách, ich efektivita a kvalita,
zohľadňovanie tradície a iných významných potrieb mesta.
Kategórie činnosti
1. Športová príprava a reprezentácia - realizácia pravidelnej tréningovej a športovej
činnosti v kolektívnych a individuálnych športoch pod vedením kvalifikovaných trénerov,
reprezentácia na športových podujatiach.
2. Organizácia športových súťaží a podujatí - nepravidelné jednorazové, alebo opakované
organizovanie športových súťaží, turnajov a iných športových podujatí na území mesta.
3. Rekreačný šport, umelecko-estetické pohybové aktivity a formy športu pre všetkých nepravidelné alebo pravidelné pohybové aktivity rekreačného a nesúťažného charakteru
určené pre mládež, širokú verejnosť a neorganizovaných športovcov1
4. Podpora talentovanej mládeže do 18 rokov - podpora jednotlivcov z radov talentovanej
mládeže, ktorá súťaží za športový klub, alebo združenie pôsobiace na území mesta a spĺňa
kritériá článkov 3 a 4 tohto nariadenia, ide o športovcov, ktorí dosiahli mimoriadne
výsledky v uznaných športoch na úrovni Olympijských hier, Majstrovstiev sveta alebo
Majstrovstiev Európy:
a) žiadateľom môže byť ktorýkoľvek subjekt v oblasti športu, pričom dotácia môže byť
poskytnutá iba prostredníctvom športového klubu, kde žiadateľ pôsobí a to formou
účelovej dotácie,
b) každý športový klub môže žiadať dotáciu iba na jedného talentovaného športovca (pri
posudzovaní úrovne športovej výkonnosti sa berie do úvahy medzinárodná kategorizácia
športov podľa Medzinárodného olympijského výboru).
Poznámka
Ak žiadateľ žiada o poskytnutie dotácie pre oblasť športu v kategórii 1 alebo 2, je zároveň
oprávnený podať žiadosť aj o poskytnutie dotácie v kategórii 4. Podanie viacerých žiadostí
o poskytnutie dotácie jedným žiadateľom pre oblasť športu v kategórii 1 až 3 sa navzájom
vylučuje.
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