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NÁVRH  NA UZNESENIE 

 

 

Uznesenie č.__/2020 

 

Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí 
 

I. prerokovať a schváliť: 

 

1.  Rámec pre podporu športovej činnosti jednotlivcov a klubov mestom Žilina do 31.12. 

2023  

 

 

DÔVODOVÁ SPRÁVA 

 
 V zmysle uznesenia č. 187/2019 k podpore mládežníckeho a vrcholového športu v Žiline, bol 

pripravený rámec podpory pre športovú činnosť jednotlivcov a klubov pôsobiacich na území 

mesta Žilina. Pri príprave materiálu sme vychádzali z tradičnej podpory – grantového systému 

pre oblasť športu a športových dotácií, ako aj z požiadaviek športovej verejnosti a uznesení 

mestského zastupiteľstva. Materiál bol prerokovaný na mimoriadnom zasadnutí Komisie športu 

dňa 18.5.2020 a verejnej diskusii so športovými klubmi dňa 26.5.2020.  Materiál sa stane po 

schválení súčasťou  Koncepcie rozvoja športu v Žiline na roky 2017 – 2022.  

V návrhu je predovšetkým riešená oblasť finančnej podpory činnosti v športovej oblasti, a to 

v štyroch pilieroch. Problematika športovej infraštruktúry sa čiastočne  objavuje vo štvrtom 

pilieri. Nakoľko sa nepredpokladá, že by sa jednalo o významne vysokú finančnú čiastku, je 

uvedená alokácia finančných prostriedkov smerovaná do údržby stávajúcej športovej 

infraštruktúry a možnosti prípravy projektových zámerov, prípadne projektových 

dokumentácií.  

Predpokladaný dopad na rozpočet mesta je suma 618 000 € za jeden rozpočtový rok. 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 



Rámec pre podporu športovej činnosti jednotlivcov a klubov do 

31.12.2023 
 

 

 

Systém je založený na štyroch pilieroch, ktoré spoločne pokrývajú celú agendu podpory 

športovej činnosti v meste Žilina. Tento systém nepokrýva rozvoj športovej infraštruktúry vo 

vlastníctve mesta Žilina. Základným predpokladom systému je, že ktorákoľvek organizácia 

môže po splnení podmienok podať žiadosť do každého z pilierov. 

 

Piliere: 

 

1. Športové dotácie 

2. Grantový systém 

3. Podpora vrcholového športu 

4. Fond na rozvoj športu 

 

Prvý pilier - Športové dotácie 

 

 určený pre športové kluby, s výraznou podporou mládežníckeho športu 

 oprávnené výdavky sú určené na činnosť klubu – bežné výdavky na réžiu, platby 

nájmov, vybavenia a účasti na súťažiach 

 členská základňa vykázaná v prvom pilieri nemôže byť vykázaná v treťom pilieri 

 bežná alokácia z rozpočtu mesta 350 000,-€ 

 

Druhý pilier – Grantový systém 

 

 určený pre športové kluby a ďalšie organizácie na financovanie konkrétnych časovo 

ohraničených projektov, súťaží a podujatí v oblasti športu 

 oprávnené výdavky sú vyčlenené na realizáciu projektu na základe rozpočtu  

 bežná alokácia 33 000,-€ 

 

Tretí pilier – Podpora vrcholového športu 

 

Má tri platformy – (1) extraligové kluby, (2) individuálna podpora vrcholových športovcov, (3) 

profesionálny a mládežnícky hokej.  

Bežná alokácia pre podporu extraligových klubov a individuálnu podporu vrcholových 

športovcov je 100  000,-€, z toho 80% pre extraligové kluby a 20% pre individuálnu podporu 

vrcholových športovcov. Bežná alokácia pre profesionálny hokej je 75 000,-€ a pre 

mládežnícky hokej 60 000,-€.   

 

 



(1) Extraligové kluby 

 

 určené pre športové kluby na financovanie účasti v najvyššej súťaži na Slovensku 

v danom športe  

 

Podmienky pre extraligové kluby: 

 

 olympijský kolektívny šport 

 účasť v najvyššej súťaži, pričom v danom športe musia existovať aspoň dve ligy na 

celonárodnej úrovni 

 členská základňa vykázaná v treťom pilieri nemôže byť vykázaná v prvom pilieri 

 maximálna podpora pre klub 30 000,-€ 

 ročný rozpočet klubu, uchádzajúceho sa o podporu v treťom pilieri, môže byť 

maximálne 15-násobok najvyššej možnej podpory 

 

 

(2) Individuálna podpora vrcholových  športovcov 

 

 určená na individuálnu podporu slovenských reprezentantov v danom športe 

 

Podmienky pre individuálnu podporu: 

 

 žiadateľom je klub 

 olympijský šport 

 slovenský reprezentant je občan Žiliny alebo člen klubu pôsobiaceho na území mesta 

 účasť reprezentanta v predchádzajúcom roku minimálne na dvoch podujatiach kategórie 

MS, ME, európsky pohár, svetový pohár 

 maximálna finančná podpora reprezentanta je 3 000,-€ 

  

(3) Profesionálny a mládežnícky hokej 

 

 finančná podpora vo výške 75 000,-€ na základe uznesenia MZ o odpredaji 100% akcií 

MsHK Žilina, a.s., 

 časové ohraničenie podpory mládežníckeho hokeja v existujúcej forme  

 

Štvrtý pilier – Fond/nadácia na podporu športu  

 

 tvorený z presunu nevyčerpaných finančných prostriedkov prvého, druhého a tretieho 

piliera za kalendárny rok, príspevkami tretích osôb, v prípade nadácie, ziskom 2% 

z dane z príjmov 

 určený na mimoriadnu podporu športovej činnosti, maximálne však 50% z alokácie na 

príslušný rok 

 určený na údržbu a investície do športovej infraštruktúry vo vlastníctve mesta Žilina, 

minimálne však 50% alokácie. 


