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Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi

1. berie na vedomie
návrh na poskytnutie dotácií na rok 2020 pre športové kluby

2. schvaľuje
poskytnutie dotácií na rok 2020 pre športové kluby podľa predloženého návrhu

2. ukladá
zabezpečiť zmluvný prevod finančných prostriedkov v prospech jednotlivých
športových klubov po splnení podmienok na poskytnutie dotácie v zmysle platného VZN
č. 6/2013 a po vyúčtovaní dotácie poskytnutej športovým klubom na rok 2019

Z: Ing. Andrea Jančíková, Ing. Iveta Topoliová
T: 15.3.2020
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Návrh na poskytnutie dotácií na rok 2020 pre športové kluby

Kategória športové kluby - kolektívne športy

Výška požadovanej Návrh dotácie na
P.č. Názov športového klubu dotácie rok2020
1. Hokejový klub SNV 150000,00 51390,00
2. Futbalový klub SNV 110000,00 53882,00
3. BK 04 AL LB (Basketbalovýklub) 75000,00 34660,00
4. Volejbalový klub SNV 10000,00 8783,00
5. ŠK basketbalu dievčat 10500,00 8270,00
6. Hockey club SNV (HC Osy) 8000,00 3032,00
7. Mestský šachový klub 600,00 464,00
8. TJ Tatran oddiel kolkársky 10000,00 1516,00
9. Stolnotenisový oddiel BBF 1500,00 677,00
11. FbC - Young Arrows SNV 12000,00 7511,00
12. ŠK FbK Kométa SNV (florbal) 6500,00 5815,00
SPOLU 394100,00 176000,00

Kategória športové kluby - šport jednotlivci

Výška požadovanej Návrh dotácie na
P .č, Názov športového klubu dotácie rok 2020
1. Športový klub STEZ 7500,00 5887,00
2. Tenisový klub SNV 5000,00 2651,00

3. Atletický športový klub Slávia pri 1871,00
ZŠ Lipová ul. 13, SNV 3000,00

4. Džudo klub SNV 2500,00 1491,00
5. Klub plávania 2700,00 575,00

výška požadovanej

6. TJ Tatran oddiel atletický dotácie - súčasť 583,00žiadosti TJ Tatran
oddiel kolkársky

7. Krasokorčuliarsky klub SNV 4800,00 297,00
8. Športovo-strelecký klub RO SNV 2000,00 1153,00
9. Cykloklub Schwabik 3000,00 2 108,00
10. Klub spišských strelcov 1500,00 346,00
11. Karate klub Iglow, o.z, 12500,00 5935,00
12. ŠK IGLOVIA (triatlon) 2000,00 331,00
13. jazdecký klub Slávia SNV 1200,00 138,00
14. Lyžiarsky klub SNV 16200,00 634,00
SPOLU 63900,00 24000,00
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Dôvodová správa

Prijatím VZN č. 6/2013 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Spišská Nová Ves boli
stanovené kompetencie rozhodovania o poskytnutí dotácií nad 1 000,- Eur Mestskému
zastupiteľstvu.

V rozpočte na rok 2020 sú vyčlenené prostriedky na transfery pre športové kluby vo
výške 200 000,- Eur.

Komisia športu na svojom zasadnutí 20. ll. 2019 navrhla prerozdelenie vyššie uvedenej
čiastky pre športové kluby novým spôsobom, podľa priloženej koncepcie financovania
športu, kde sú výsledné sumy vypočítané na základe údajov z evidenčných listov
športových klubov, ktoré boli predložené na oddelenie školstva v stanovenom termíne
a v potrebnej štruktúre. Čiastka 200000,- Eur bola rozdelená medzi športové kluby
vykonávajúce výkonnostný kolektívny šport a šport jednotlivcov v percentuálnom
pomere 88 : 12 (odsúhlasené Komisiou športu) t. j. 176000,- Eur pre športy kolektívne
a 24 000,- Eur pre športy jednotlivcov.

Následne sa určený objem finančných prostriedkov prerozdelil spôsobom
rozpracovaným v koncepcii financovania športu v Spišskej Novej Vsi, ktorá je priložená
k tejto dôvodovej správe.

Finančné prostriedky boli prideľované len športovým klubom, ktoré vykonávajú
výkonnostný šport od krajskej resp. regionálnej úrovne a vyššie. Ostatné športové kluby
môžu požiadať o dotáciu v priebehu kalendárneho roka na konkrétnu aktivitu.
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KONCEPCIA FINANCOVANIA ŠPORTU V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI

Uznesením MsZ č. 7/2019 zo dňa 7. 2. 2019 boli zriadené pri MsZ komisie
a určená ich náplň práce. Komisia športu pri MsZ v Spišskej Novej Vsi má v popise
svojich činností aj prípravu návrhu poskytovania a čerpania dotácií fyzickým a
právnickým osobám v zmysle schváleného rozpočtu a kontrolu dodržiavania podmienok
poskytnutia dotácií podľa platného VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Spišská
Nová Ves právnickým a fyzickým osobám pre oblasť pôsobenia a účelnosť použitia
poskytnutej dotácie.

V nadväznosti na vyššie uvedené Komisia športu pri MsZ v spolupráci s Oddelením
školstva MsÚ a vedením mesta Spišská Nová Ves vypracovala novú koncepciu
financovania športu.

1. Súčasný existujúci spôsob financovania

Ll. Mesto Spišská Nová Ves financuje šport nepriamo prostredníctvom financovania
prevádzky športových zariadení mesta v správe STEZ. Tieto sú športovým
klubom prenajímané na pravidelnú činnosť za symbolické 1,- Eur mesačne
v zmysle platných zásad hospodárenia s majetkom mesta.

1.2. Mesto Spišská Nová Ves financuje šport priamo poskytovaním dotácií športovým
klubom podľa VZN č. 6/2013 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Spišská
Nová Ves. Do 7. 2. 2019 návrh na prerozdelenie celkovej výšky finančných
prostriedkov schválených v rozpočte mesta na dotácie medzi jednotlivé športové
kluby predkladalo predsedníctvo Rady športových klubov. Rada športových
klubov mesta Spišská Nová Ves je dobrovoľným združením športových klubov
a hospodárskych organizácií pôsobiacich na území mesta bez právnej
subjektivity. Kritériami pre spracovanie návrhu boli počty evidovaných členov -
športovcov, počet detí a mládeže, spoločenský význam daného druhu športu a
plánované účasti na súťažiach. Sčasti sa prihliadalo aj na dosiahnuté úspechy.
Podmienkou pridelenia dotácie bolo členstvo v Rade športových klubov na
základe určitých kritérií, ktoré sa ale nedodržiavali a výsledkom bolo veľké
množstvo malých športových klubov, ktoré mali charakter skôr rekreačnej
činnosti ako pravidelnej, uvedomelej prípravy športovcov k výkonnostnému,
reprezentačnému športu.

1.3. Mesto Spišská Nová Ves poskytuje aj priame dotácie žiadateľom na realizáciu
konkrétneho športového podujatia alebo na účasť na športovom podujatí.

1.4. Mesto Spišská Nová Ves priamo organizuje športové podujatia alebo je
spoluorganizátorom športových podujatí, čiže zabezpečuje aj ich financovanie
alebo sa na financovaní spolupodieľa prostredníctvo svojho rozpočtu na
oddelení školstva alebo rozpočtu ním zriadeného Centra voľného času, či STEZ.

1.5. Mesto Spišská Nová Ves prispieva v zmysle platného VZN o určení výšky dotácie
pre školy a školské zariadenia na činnosť športových záujmových útvarov
v Centre voľného času.

2. Navrhovaný nový spôsob financovania - iba bod 1.2
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2.1. Nový systém priamych dotácií na činnosť športových klubov rozdelí športové
kluby na tie, ktoré sa venujú výkonnostným športom a na tie kluby, ktoré sa
venujú prevažne rekreačným športom. Športové kluby venujúce sa prevažne
rekreačným športom budú môcť požiadať o pridelenie dotácie na konkrétnu
športovú aktivitu podľa bodu 1.3 v zmysle platného VZN č. 6/2013. Výšku
dotácie na základe predloženej žiadosti s uvedením účelu jej použitia navrhuje
Komisia športu a v závislosti od navrhovanej výšky dotácie schvaľuje primátor
mesta resp. MsZ. Tento typ dotácií nie je limitovaný termínom podania žiadosti.

2.2. Finančné prostriedky pre výkonnostné športy sa budú rozdeľovať na základe
získaných bodov podľa vopred stanovených kritérií (uvedené v prílohe). Tie sa
následne budú podľa jednoduchého matematického vzorca premieňať na
percentá, podľa ktorých sa vypočíta výška návrhu dotácie pre klub. Základnou
a najvyššou hodnotou bude 100, najnižšou SO. V kolektívnych športoch je
podstatná účasť v jednotlivej súťažnej úrovni v hodnotenej sezóne, ktorou je
spravidla rok, v ktorom klub žiada o dotáciu. Najvyššia dosiahnutá úroveň
súťaže bude mať pridelenú hodnotu 100 bodov. Táto hodnota bude úmerne
klesať až po hodnotu SO, čo bude zodpovedať krajskej súťaži.

Príklad:
FK SNV bude žiadať o dotáciu na rok 2020. V súťažnom ročníku
2019/2020 nastupuje v tretej najvyššej slovenskej súťaži. Počet súťažných
úrovní (líg) je na Slovensku vo futbale od najvyššej až po krajskú xy, čiže
za tretiu ligu dosiahne FK SNV pomerný počet bodov podľa vzorca.

Tento model platí pre pyramídu všetkých mládežníckych súťaží. Tu tým pádom
vstupuje do hry motivačný, ale aj zásluhový faktor. Platí, že čím viac tímov
v súťažiach mám, tým väčší počet bodov môžem na konci sezóny dosiahnuť.
Jednotlivé bodové hodnoty bude vypočítavať Komisia športu v spolupráci
s Oddelením školstva MsÚ na základe evidenčného listu, ktorý príslušný klub
pošle na vyhodnotenie (je súčasťou prílohy). Predloženie žiadosti o poskytnutie
dotácie v zmysle platného VZN č. 6/2013 je nevyhnutnou podmienkou pre
konečné pridelenie dotácie a jej doručenie do podateľne MsÚ je termínované do
31. 10. kalendárneho roka spolu s evidenčným listom. Pri nedodržaní termínu
predloženia žiadosti a evidenčného listu nebude možné športový klub zaradiť do
systému pridelenia dotácie podľa tohto bodu.

2.3. Pri športoch jednotlivcov sa bude bodovať dosiahnutý úspech, keďže je nemožné
predpokladať dosiahnutú úroveň, ako pri kolektívnych športoch. Systém
bodovania je však takmer identický. Najvyššia bodová hodnota bude 100,
najnižšia 10.Tá sa bude udeľovať jednotlivcovi, ktorý v sledovanom období
dosiahne na MS, ME, alebo na podujatiach presahujúcich hranice Slovenska
medailové umiestnenia. Nižšia bodová hranica (opäť podľa konštantného
klesania) bude za samotnú účasť na svetových podujatiach. Ďalšou bodovou
hranicou je medailové umiestnenie na celoslovenských podujatiach, nižšou je
samotná účasť na nich. Opäť nižšou bodovou hodnotou sú hodnotené medailové
umiestnenia na krajských súťažiach, najnižšou hodnotou (10) je odmenená účasť
na nich a umiestnenie do 10.miesta. Jednotlivé bodové hodnoty bude vypočítavať
Komisia športu v spolupráci s Oddelením školstva MsÚ na základe evidenčného
listu, ktorý príslušný klub pošle na vyhodnotenie (je súčasťou prílohy).
Predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie v zmysle platného VZN č. 6/2013 je
nevyhnutnou podmienkou pre konečné pridelenie dotácie a jej doručenie do
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podateľne MsÚ je termínované do 31. 10. kalendárneho roka spolu s evidenčným
listom. Pri nedodržaní termínu predloženia žiadosti a evidenčného listu nebude
možné športový klub zaradiť do systému pridelenia dotácie podľa tohto bodu.

2.4. Športové kluby vykonávajúce výkonnostný šport sa následne rozdelia do dvoch 
na sebe finančne nezávislých balíkov. Športy kolektívne budú disponovať 89 %
(resp. 88%) z celkového rozpočtu, športy jednotlivcov budú disponovať 11%
(resp. 12%) rozpočtu. Percento sa vypočítalo na "historickom" základe, kedy
priemer rozdelenej sumy peňazí bol za posledných 8 rokov v týchto hodnotách.

2.5. Dosiahnuté bodové hodnoty sa budú ďalej násobiť koeficientami. Prvým
násobiacim koeficientom príslušnej bodovej hodnoty je koeficient "vekový". Je
podstatný rozdiel v objeme peňazí, ktoré na svoju prípravu, vykonávanie činnosti
a regeneráciu používa špičkový "senior" a iné prostriedky do prípravy používa
dieťa, či junior. Zároveň však chceme podporiť kluby, ktoré sa pustili do neľahkej
práce s mládežou. Preto budú mať "dospelí" koeficient 1,0 a juniori, kadeti a deti,
ktoré už organizovane športujú 0,7. V tomto bode chceme, aby kluby pochopili,
že je vhodné okrem iných benefitov vychovávať mládež aj z pohľadu finančného.

2.6. Druhým a určite najproblematickejším násobiacim koeficientom je koeficient
"dôležitosti" športu. Využili sme "Zákon o športe", ktorý rieši toto kritérium podľa
veľmi zložitého vzorca. Vzorec obsahuje rôzne činitele, ktoré ovplyvňujú hodnotu
daného športu. Od členskej základne, cez počet súťaží, cez počet juniorov a
mládeže, cez úspechy na medzinárodnom poli, cez predaj TV práv a veľa iných.
Vzorec je dostupný na stránke Ministerstva školstva
(http://www.minedu.sk/financovanie-sportu-v-roku-2019/). V prílohe je
uvedená suma, ktorú štát rozdelil pre jednotlivé zväzy podľa spomenutého
vzorca v roku 2019. Vyhodnotené poradie v štáte sme využili ako vzor pre
určenie poradia športových klubov v SNV. "Najdôležitejšiemu" športu je
priradený koeficient 1, poslednému miestu koeficient 0,1. Hodnoty medzi prvým 
a posledným miestom úmerne klesajú. Týmto sa eliminovali akékoľvek
subjektívne názory na to, ktorý šport je v meste najdôležitejší. V kolektívnych
športoch sa výsledná bodová hodnota násobí koeficientom "náročnosti prípravy",
ktorý zohľadňuje materiálno - technickú náročnosť jednotlivých športov, ako aj
finančnú nákladovosť a réžiu na chod klubov aj vzhľadom k miestnym
špecifikám. Výsledkom súčinu všetkých hodnôt bude určitý počet bodov, ktorý sa
v závere zmení na percentá, podľa ktorých sa rozdelia finančné prostriedky.
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2.7. Sumár za sezónu budú predkladať športovej komisii štatutári jednotlivých klubov
v spomínanom evidenčnom liste. Tá po skončení sledovaného obdobia
skontroluje doručené údaje, vyhodnotí ich a na základe toho vypracuje návrh na
dotáciu na ďalší kalendárny rok. Kontrolnú komisiu budú tvoriť členovia Komisie
športu (KŠ) a gestor za MsÚ.

Oliver Buza Ing. Dana Mrnková
predseda Komisie športu vedúca oddelenia školstva

Ing. Ida Bdžochová
oddelenie školstva


