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NÁVRH  NA  UZNESENIE 

 

Uznesenie č. __/2022 

Komisia Mestského zastupiteľstva v Žiline  

 

I. odporúča Mestskému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí zobrať na 

vedomie 

 

1. Hodnotenie rámca na podporu športovej činnosti jednotlivcov a klubov mestom 

Žilina za roky 2020 a 2021 

 

II. odporúča Mestskému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí prerokovať a 

schváliť 

 

1. navýšenie maximálnej podpory pre extraligové kluby v olympijských športoch 

v 3.pilieri (podpora vrcholového športu) z pôvodných 30 000 € na maximálne 

40 000 € a podporu pre kluby 1.ligy v olympijských športoch v maximálnej 

hodnote 5 000 € 

 

 

DÔVODOVÁ SPRÁVA 

 

Na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 187/2019 k podpore mládežníckeho 

a vrcholového športu v Žiline, bol pracovnou skupinou pripravený rámec podpory pre športovú 

činnosť jednotlivcov a klubov pôsobiacich na území mesta Žilina. Rámec vychádzal z tradičnej 

podpory – grantového systému pre oblasť športu a športových dotácií, ako aj z požiadaviek 

športovej verejnosti a uznesení MZ. Finančná podpora činnosti v športovej oblasti bola 

schválená uznesením MZ č.132/2020 do 31. 12. 2023.  

Tabuľky uvádzajú čerpanie finančných prostriedkov mesta Žilina na podporu športovej činnosti 

jednotlivcov a klubov za rok 2020 a 2021 v zmysle prijatého uznesenia. 

Pre zvýšenie efektívnosti čerpania finančných prostriedkov v 3.pilieri pre extraligové kluby 

v olympijských športoch sa navrhuje zvýšenie maximálnej podpory na 40 000 € a pre kluby 

1.ligy v olympijských športoch sa navrhuje maximálna podpora v hodnote 5 000 € 
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ROK 2020 

 

 rok 2020 

tab.č 1 podporených žiadostí alokovaná suma vyčerpaná suma 

1. Športové dotácie 68 175 000,00 € 175 000,00 € 

2. Grantový systém 19 17 000,00 € 17 000,00 € 

3. Podpora vrcholového 

športu 

4 vrcholoví športovci 10 000,00 € 10 000,00 € 

1 extraligový klub 40 000,00 € 5 000,00 € 

4. Fond na rozvoj športu 

(Žilinská komunitná 

nadácia) 

do Žilinskej komunitnej nadácie prechádza pre rok 2021 suma 35 000,00 €  

 

 

- z dôvodu pandémie COVID-19 bol spustený grantový systém a športové dotácie v polovičnom 

profile 

 

- v rámci systému podpory v 3.pilieri splnili podmienky žiadosti pre 4 vrcholových 

individuálnych športovcov a 1 extraligový klub v NOŠ 

 

- podporu od mesta získali aj MsHK a MsHKM Žilina, ktoré boli priamo napojené na rozpočet 

mesta a neboli súčasťou systému športových dotácií 

 

 

Žilinská komunitná nadácia v roku 2020 

 

- koncom roka bola uznesením MZ č. 259/2020 schválená transformácia pôvodnej nadácie 

Žilinský lesopark na Žilinskú komunitnú nadáciu, ktorá bude tvoriť 4.pilier na podporu športu 

 

- MZ schválilo návrhy správcu nadácie Mgr. Mateja Franeka a správnu radu zloženú 

z poslancov MZ Mgr. Vladimíra Randu – predseda správnej rady, PaeDr. Ľudmily 

Chodelkovej, Ondreja Šošku, Ing. Františka Talapku a MUDr. Igora Habánika, tieto návrhy 

však museli prejsť schválením správnou radou pôvodnej nadácie Žilinský lesopark 

 

- do Žilinskej komunitnej nadácie budú presúvané nevyčerpané financie zo Športových dotácií 

v predchádzajúcom kalendárnom roku, rovnako bude nadácia slúžiť ako systém získavania 

finančných prostriedkov z 2%, mimoriadnych darov a sponzorských príspevkov na rozvoj 

žilinskej športovej infraštruktúry 
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ROK 2021 

 

 rok 2021 

tab.č 2 podporených žiadostí alokovaná suma vyčerpaná suma 

1. Športové dotácie 74 450 000,00 € 450 000,00 € 

2. Grantový systém 32 50 000,00 € 50 000,00 € 

3. Podpora vrcholového 

športu 

8 vrcholových 

športovcov 
20 000,00 € 20 000,00 € 

1 extraligový klub 80 000,00 € 5 000,00 € 

4. Fond na rozvoj športu 

(Žilinská komunitná 

nadácia) 

do Žilinskej komunitnej nadácie prechádza pre rok 2022 suma 75 000,00 € 

 
- v roku 2021 bol premiérovo súčasťou systému športových dotácií aj mládežnícky hokejový klub 

MsHKM Žilina 

 

- seniorský hokejový klub Vlci Žilina získal na základe platnej zmluvy finančnú podporu od 

mesta vo výške 75 000 € 

 

- v rámci systému podpory v 3.pilieri splnili podmienky žiadosti pre 8 vrcholových 

individuálnych športovcov a 1 extraligový klub v NOŠ 

 

 

Žilinská komunitná nadácia v roku 2021 

 

- v marci 2021 sa uskutočnilo 1.zasadnutie správnej rady pôvodnej nadácie Žilinský lesopark, na 

ktorom došlo k schváleniu členov správnej rady novej Žilinskej komunitnej nadácie a správcu 

nadácie na základne návrhov schválených MZ 

 

- do augusta 2021 prebiehal proces transformácie nadácie, ktorý musel byť schválený 

Ministerstvom vnútra SR 

 

- proces transformácie prebehol aj v banke, kde boli vedené všetky finančné operácie na pôvodnú 

nadáciu Žilinský lesopark  

 

- po oficiálnom schválení a úspešnej transformácii bolo vytvorené logo nadácie, pečiatka, 

založená webová doména www.zilinskanadacia.sk a oficiálne účty s menom nadácie na 

sociálnych sieťach Instagram a Facebook 

 

- zo získaných finančných prostriedkov, ktoré neboli v roku 2020 vyčerpané v systéme 

športových dotácií, bolo z nadácie zakúpených 7ks basketbalových konštrukcií a 2ks 

betónových pingpongových stolov 

 

- kompletné zabezpečenie basketbalových konštrukcií obsahovalo výkopové práce, betonáž, 

železné pätky, konštrukciu, modernú profesionálnu dosku so sklom a montáž 

 

- nadáciou zakúpené basketbalové konštrukcie boli umiestnené v mestských častiach Hliny, 

Hájik, Zádubnie a Bytčica 

 

http://www.zilinskanadacia.sk/
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- kompletné zabezpečenie pingpongových stolov obsahovalo dopravu, montáž, betónové 

pingpongové stoly s rozmermi podľa ITTF (Medzinárodná federácia stolného tenisu)  

 

- nadáciou zakúpené pingpongové stoly boli umiestnené v mestských častiach Zádubnie 

a Vlčince 

 

- z dôvodu dlhšieho procesu transformácie a následného verejného obstarávania neboli 

vyčerpané všetky finančné prostriedky, zvyšná suma 15 160 € bola vrátená na účet mesta Žilina  

 

- koncom roka bola Žilinská komunitná nadácia úspešne zaregistrovaná do zoznamu 

oprávnených prijímateľov 2% z daní pre rok 2022 

 

- nadácia nadviazala spôsob spolupráce so základnými a materskými školami v pôsobnosti mesta, 

ktoré nemali vlastné OZ aby mohli mať zabezpečené získanie prostriedkov z 2% daní 

prostredníctvom nadácie 

 

 

Návrh doplnenia  3.piliera 

 

- Tretí pilier športovej podry je tvorený tromi platformami – (1) extraligové kluby v OŠ a NOŠ, 

(2) individuálna podpora vrcholových športovcov a (3) profesionálny hokej 

 

- Pre efektívnejšie čerpanie finančných prostriedkov v prvej platforme sa navrhuje doplnenie 

o žilinské športové kluby pôsobiace v druhých najvyšších celoštátnych súťažiach 

v olympijských športoch (prvá liga) 

 

- Bežná alokácia ostáva totožná v hodnote 100 000 €, z toho 80% pre extraligové kluby 

v OŠ/NOŠ a prvoligové kluby v OŠ, 20% pre individuálnu podporu 

 

Podmienky pre prvoligové kluby: 

 

➢ Klub pôsobí a má sídlo na území mesta Žilina 

 

➢ Olympijský kolektívny šport 

 

➢ Účasť v druhej najvyššej súťaži na celonárodnej úrovni 

 

➢ Členská základňa vykázaná v treťom pilieri nemôže byť vykázaná v prvom pilieri 

 

➢ Maximálna podpora pre klub 5 000 € 

 

 


