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Zásady, podmienky a kritériá pre poskytovanie dotácií 
v oblasti športu v roku 2011 

 

Základné ustanovenia 

 
(1) Dotácia na účely „Športová reprezentácia SR a rozvoj športových odvetví“, „Výber a príprava 

športových talentov“ a „Športová príprava vybraných športovcov“ môže byť podľa týchto kritérií 
poskytnutá len športovým zväzom s celoslovenskou pôsobnosťou, ktoré zabezpečujú úlohy v oblasti 
športovej reprezentácie. 

 
(2) Dotácia na účely podľa odseku 1 môže byť poskytnutá len tým športovým zväzom, ktorým 

bola schválená dotácia pri rozpise dotácií na rok 2010 dňa 14.4.2010. 
 
(3) Vypočítaná dotácia sa v prípade poskytnutia na účel „Športová reprezentácia SR a rozvoj 

športových odvetví“ upraví nasledovne: 
a) maximálna dotácia sa rovná dotácii schválenej dňa 14.4.2010, 
b) ak podiel schválenej dotácie dňa 14.4.2010 a vypočítanej dotácie na rok 2010 je väčší ako 120%, 
minimálna dotácia sa rovná 70% dotácie schválenej dňa 14.4.2010, 
c) minimálna dotácia v ostatných prípadoch sa rovná 90% dotácie schválenej dňa 14.4.2010, 
d) upravená dotácia sa zaokrúhli na stovky Eur. 
 

(4) Vypočítaná dotácia sa v ostatných prípadoch upraví nasledovne: 
a) maximálna dotácia sa rovná 100% dotácie schválenej dňa 14.4.2010 („Výber a príprava 
športových talentov“), 
b) minimálna dotácia sa rovná 90% dotácie schválenej dňa 14.4.2010 („Výber a príprava športových 
talentov“), 
c) maximálna dotácia sa rovná 130% dotácie schválenej dňa 14.4.2010 („Športová reprezentácia 
a rozvoj športových odvetví“  a „Výber a príprava športových talentov“ športovcov so zdravotným 
znevýhodnením), 
d) minimálna dotácia sa rovná 100% dotácie schválenej dňa 14.4.2010 („Športová reprezentácia 
a rozvoj športových odvetví“ a „Výber a príprava športových talentov“ športovcov so zdravotným 
znevýhodnením), 
e) upravená dotácia sa zaokrúhli na stovky Eur. 

 
 

Zásady, podmienky a kritériá pre poskytovanie dotácií na účel 
„Športová reprezentácia SR a rozvoj športových odvetví“ v roku 2011 

 

Športová reprezentácia SR 

 
 (1) Celková dotácia určená na činnosť športovej reprezentácie sa prerozdelí nasledovne: 

A športy olympijské a neolympijské – 97 %, z toho 
A-1 Športy olympijské – 90 %, z toho 

A-1-1 kolektívne športy – 50%,  
A-1-2 individuálne športy – 50%.  

A-2 Športy neolympijské – 10 %, z toho 
A-2-1 kolektívne športy – 10 %, 
A-2-2 individuálne športy – 90 %, 

B Športy športovcov so zdravotným znevýhodnením - 3% 
 
 

A-1-1 Kolektívne športy olympijské 

 
(1) Z celkovej dotácie určenej pre túto skupinu sa 20 % rozdelí na základe počtu 

reprezentačných družstiev a športovcov v nich zaradených, ktoré sa v danom roku zúčastnia 
významných medzinárodných podujatí (MS, MSJ, ME, MEJ a pod.), vrátane kvalifikačných stretnutí. 
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(2) Z celkovej dotácie určenej pre túto skupinu sa ďalších 80 % rozdelí na základe získaných 
bodov, ktoré sa prideľujú za umiestnenia na významných medzinárodných podujatiach a za výsledky 
všetkých odohraných zápasov na týchto podujatiach, vrátane kvalifikácií. 

 
(3) Body za umiestnenia sa prideľujú za umiestnenia na uvedených medzinárodných 

podujatiach v priebehu posledných štyroch rokov, pričom za posledný rok je hodnota bodov 100%-
ná, za predposledný rok hodnota bodov 75%-ná, za tretí rok 50%-ná a za posledný rok 25%-ná. Za 
umiestnenia získané v neolympijských disciplínach sa prideľuje 20%-ná hodnota z uvedeného 
bodového hodnotenia. 

 
(4) Body za zápasy sa prideľujú za výsledky zápasov z uvedených medzinárodných podujatí, 

vrátane kvalifikačných zápasov na tieto podujatia. Bodujú sa iba výsledky zápasov, ktoré boli 
odohrané v predchádzajúcom roku. 

 
(5) Body za umiestnenia a výsledky zápasov z MSJ a MEJ sa prideľujú za oficiálnu juniorskú 

kategóriu (podľa pravidiel medzinárodnej federácie) a za jednu ďalšiu oficiálnu kategóriu podľa 
výberu športového zväzu (napr. kategória kadetov, kategória do 21 rokov, kategória do 23 rokov). 

 
(6) Body získané za umiestnenia a výsledky zápasov seniorských a o jednu kategóriu nižších 

družstiev sa násobia koeficientom popularity a koeficientom medzinárodnej konkurencie. 
 

Body za umiestnenie: 

podujatie 1.m. 2.m. 3.m. 4.m. 5.m. 6.m. 7.m. 8.m. 9.m. 10.m. 11.m. 12.m. 13.m. 14.m. 15.m. 16.m. 

OH, ZOH 1400 1200 1000 900 850 800 750 700 500 500 500 500 500 500 500 500 

MS 1200 1050 900 800 750 700 650 600 400 400 400 400 400 400 400 400 

ME 1000 850 700 600 550 500 450 400 200 200 200 200 200 200 200 200 

MSJ 800 650 500 400 350 300 250 200 100 100 100 100 100 100 100 100 

MEJ 600 500 400 300 250 200 150 100 50 50 50 50 50 50 50 50 

 
Body za zápasy: 

podujatie výhra remíza 

OH, ZOH 60 30 

MS 40 20 

ME 20 10 

MSJ 12 6 

MEJ 6 3 

 
Koeficient popularity: 

šport koeficient 

curling, pozemný hokej 0,5 

ostatné 1 

futbal a ľadový hokej 2 

 
Koeficient medzinárodnej konkurencie: 

počet členských krajín koeficient 

do 150 0,5 

151 - 200 1 

201 a viac + ľadový hokej 2 

 
 

A-1-2 Individuálne športy olympijské 

 
(1) Z celkovej dotácie určenej pre tieto športy sa 20 % rozdelí pre všetky športy rovnakým 

dielom. 
 
(2) Z celkovej dotácie určenej pre túto skupinu sa ďalších 80 % rozdelí na základe získaných 

bodov, ktoré sa prideľujú za umiestnenia na významných medzinárodných podujatiach. 
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(3) Body sa prideľujú za umiestnenia na uvedených medzinárodných podujatiach v priebehu 
posledných štyroch rokoch, pričom za posledný rok je hodnota bodov 100%-ná, za predposledný rok 
hodnota bodov 75%-ná, za tretí rok 50%-ná a za posledný rok 25%-ná. 

 
(4) Body sa prideľujú len za umiestnenia, ktoré sú umiestnením v 1. polovici štartového poľa 

(neplatí pre umiestnenia z OH a ZOH). Za akékoľvek horšie umiestnenie ako 16. miesto, ktoré je ale 
zároveň umiestnením v prvej 1/3 štartového poľa, sa prideľujú body ako za 16. miesto. 

 
(5) Za umiestnenia získané v neolympijských disciplínach a športoch sa prideľuje 20%-ná 

hodnota z uvedeného bodového hodnotenia. 
 
(6) V prípade, že na jednom umiestnení sa podieľalo viac športovcov (napr. dvojica, družstvo, 

posádka, štafeta), k bodom získaným za umiestnenie sa pripočítava ďalších 10% bodov z tejto 
čiastky za každého ďalšieho športovca. 

 
(7) Pri účasti väčšieho počtu slovenských športovcov v disciplíne sa do bodovania zahŕňajú 

maximálne 3 najlepšie umiestnenia jednotlivcov a dvojíc a 1 najlepšie umiestnenie 3 a viacčlenných 
družstiev, posádok alebo štafiet. 

 
(8) Body za umiestnenia z MSJ a MEJ sa prideľujú za oficiálnu juniorskú kategóriu určenú 

pravidlami medzinárodnej federácie. 
 
(9) Podľa počtu zúčastnených športovcov, resp. družstiev, posádok, štafiet v disciplíne vrátane 

kvalifikácie sa určí koeficient, ktorým sa násobia body získané za umiestnenie. 
 
(10) Podľa počtu zúčastnených krajín na podujatí sa určí koeficient, ktorým sa násobia body 

získané za umiestnenia na tomto podujatí. 
 
Body za umiestnenie: 

podujatie 1.m. 2.m. 3.m. 4.m. 5.m. 6.m. 7.m. 8.m. 9.m. 10.m. 11.m. 12.m. 13.m. 14.m. 15.m. 16.m. 

OH, ZOH 160 140 120 110 105 100 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 

MS 140 125 110 100 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 

ME 110 95 80 70 65 60 55 50 45 40 35 30 20 20 20 20 

MSJ 80 65 50 40 35 30 25 20 10 10 10 10 10 10 10 10 

MEJ 70 55 40 30 25 20 15 10 5 5 5 5 5 5 5 5 

 
Koeficient konkurencie v disciplíne: 

počet zúčastnených športovcov koeficient 

do 7 0,5 

8 až 20 0,8 

21 až 40 0,9 

41 až 60 1 

61 až 80 1,1 

81 a viac, OH a ZOH 1,2 

 
Koeficient medzinárodnej konkurencie: 

počet zúčastnených krajín koeficient 
  letné športy zimné športy 

do 7 do 7 0,5 

8 až 30 8 až 20 0,8 

31 až 70 21 až 40 0,9 

71 až 110 41 až 60 1 

111 až 150 61 až 80 1,1 

151 a viac, OH 81 a viac, ZOH 1,2 

 
 

A-2-1 Kolektívne športy neolympijské 

 
(1) Z celkovej dotácie určenej pre túto skupinu sa 20 % rozdelí na základe počtu 

reprezentačných družstiev a športovcov v nich zaradených, ktoré sa v danom roku zúčastnia 
významných medzinárodných podujatí (MS, MSJ, ME, MEJ a pod.), vrátane kvalifikačných stretnutí. 
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(2) Z celkovej dotácie určenej pre túto skupinu sa ďalších 80 % rozdelí na základe získaných 

bodov, ktoré sa prideľujú za umiestnenia na významných medzinárodných podujatiach a za výsledky 
všetkých odohraných zápasov na týchto podujatiach, vrátane kvalifikácií. 

 
(3) Body sa prideľujú za umiestnenia na uvedených medzinárodných podujatiach v priebehu 

posledných štyroch rokov, pričom za posledný rok je hodnota bodov 100%-ná, za predposledný rok 
hodnota bodov 75%-ná, za tretí rok 50%-ná a za posledný rok 25%-ná. 

 
(4) Body sa prideľujú za výsledky zápasov z uvedených medzinárodných podujatí vrátane 

kvalifikačných zápasov na tieto podujatia. Bodujú sa iba výsledky zápasov, ktoré boli odohrané v 
predchádzajúcom roku. 

 
(5) Body za umiestnenia a výsledky zápasov z MSJ a MEJ sa prideľujú za oficiálnu juniorskú 

kategóriu (podľa pravidiel medzinárodnej federácie) a za jednu ďalšiu oficiálnu kategóriu podľa 
výberu športového zväzu (napr. kategória kadetov, kategória do 21 rokov, kategória do 23 rokov). 

 
(6) Podľa počtu členských krajín medzinárodnej federácie sa určí koeficient, ktorým sa násobia 

body získané za umiestnenia a výsledky zápasov. 
 

Body za umiestnenie: 

podujatie 1.m. 2.m. 3.m. 4.m. 5.m. 6.m. 7.m. 8.m. 9.m. 10.m. 11.m. 12.m. 13.m. 14.m. 15.m. 16.m. 

MS 1200 1050 900 800 750 700 650 600 400 400 400 400 400 400 400 400 

ME 1000 850 700 600 550 500 450 400 200 200 200 200 200 200 200 200 

MSJ 800 650 500 400 350 300 250 200 100 100 100 100 100 100 100 100 

MEJ 600 500 400 300 250 200 150 100 50 50 50 50 50 50 50 50 

 
Body za zápasy: 

podujatie výhra remíza 

MS 40 20 

ME 20 10 

MSJ 12 6 

MEJ 6 3 

 
Koeficient medzinárodnej konkurencie: 

počet členských krajín koeficient 

do 50 1 

51 - 100 2 

 
 

A-2-2 Individuálne športy neolympijské 

 
(1) Z celkovej dotácie určenej pre tieto športy sa 20 % rozdelí pre všetky športy rovnakým 

dielom. 
 
(2) Z celkovej dotácie určenej pre túto skupinu sa ďalších 80 % rozdelí na základe získaných 

bodov, ktoré sa prideľujú za umiestnenia na významných medzinárodných podujatiach. Získané 
body sa násobia koeficientom medzinárodnej popularity športu. 

 
(3) Body sa prideľujú za umiestnenia na uvedených medzinárodných podujatiach v priebehu 

posledných štyroch rokov, pričom za posledný rok je hodnota bodov 100%-ná, za predposledný rok 
hodnota bodov 75%-ná, za tretí rok 50%-ná a za posledný rok 25%-ná. 

 
(4) Body sa prideľujú len za umiestnenia, ktoré sú umiestnením v 1. tretine štartového poľa. V 

prípade, že na jednom umiestnení sa podieľalo viac športovcov (napr. dvojica, družstvo, posádka, 
štafeta), k bodom získaným za umiestnenie sa pripočítava ďalších 10% bodov z tejto čiastky za 
každého ďalšieho športovca. 
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(5) Pri účasti väčšieho počtu slovenských športovcov v disciplíne sa do bodovania zahŕňajú 
maximálne 3 najlepšie umiestnenia jednotlivcov a dvojíc a jedno najlepšie umiestnenie 3 a 
viacčlenných družstiev, posádok alebo štafiet. 

 
(6) Body za umiestnenia z MSJ a MEJ sa prideľujú za oficiálnu juniorskú kategóriu určenú 

pravidlami medzinárodnej federácie. 
 
(7) Podľa počtu zúčastnených športovcov, resp. družstiev, posádok, štafiet v disciplíne vrátane 

kvalifikácie sa určí koeficient, ktorým sa násobia body získané za umiestnenie. 
 
(8) Podľa počtu zúčastnených krajín na podujatí sa určí koeficient, ktorým sa násobia body 

získané za umiestnenia na tomto podujatí. 
 

Body za umiestnenie: 

podujatie 1.m. 2.m. 3.m. 4.m. 5.m. 6.m. 7.m. 8.m. 9.m. 10.m. 11.m. 12.m. 13.m. 14.m. 15.m. 16.m. 

MS 140 125 110 100 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 

ME 110 95 80 70 65 60 55 50 45 40 35 30 20 20 20 20 

MSJ 80 65 50 40 35 30 25 20 10 10 10 10 10 10 10 10 

MEJ 70 55 40 30 25 20 15 10 5 5 5 5 5 5 5 5 

 
Koeficient konkurencie v disciplíne: 

počet zúčastnených športovcov koeficient 

do 7 0,5 

8 až 20 0,8 

21 až 40 0,9 

41 až 60 1 

61 až 80 1,1 

81 a viac 1,2 

 
Koeficient medzinárodnej konkurencie: 

počet zúčastnených krajín koeficient 
  letné športy zimné športy 

do 7 do 7 0,5 

8 až 30 8 až 20 0,8 

31 až 70 21 až 40 0,9 

71 až 110 41 až 60 1 

111 až 150 61 až 80 1,1 

151 a viac 81 a viac 1,2 

 
 

B. Športy športovcov so zdravotným znevýhodnením 

 
(1) Rozdelenie športových zväzov / sekcie resp. športov do skupín a percentuálne rozdelenie 

dotácie na zabezpečovanie úloh štátnej športovej reprezentácie.  
a) skupina - 15 %, v ktorej sú dotácie sú rozdelené rovným dielom medzi nasledovné subjekty: 
Slovenský zväz telesne postihnutých športovcov , 
Sekcia nevidiacich a slabozrakých športovcov Slovenska, 
Slovenský zväz športovcov s mentálnym postihnutím, 
Slovenský zväz nepočujúcich športovcov, 
b) skupina pre ostatné paralympijské, neparalympijské deaflympijské a nedeaflympijské 
športové odvetvia - 85%, z toho 

b-1) paralympijské a deaflympijské športové odvetvia - 50%, z toho 
b-1-1) kolektívne športové odvetvia, ktoré získali umiestnenie do 6. miesta na 
posledných PH, ZPH, DH, ZDH - 15 %, 
b-1-2) individuálne športové odvetvia, ktoré získali umiestnenie do 8. miesta na 
posledných PH, ZPH, DH, ZDH - 85 %, 

b-2) športové výsledky - paralympijské, neparalympijské, deaflympijské a nedeaflympijské 
športy - 50%, z toho 
b-2-1) kolektívne športové odvetvia, ktoré získali umiestnenie do 6. miesta na MS, 
resp. ME - 20%, 
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b-2-2) individuálne športové odvetvia, ktoré získali umiestnenie do 8. miesta na MS, 
resp. ME - 80 %, z toho 

b-2-2-1) paralympijské a deaflympijské športové odvetvia - 80%, 
b-2-2-2) neparalympijské a nedeaflympijské športové odvetvia - 20 %. 

 
 

b-2-1 Paralympijské, neparalympijské, deaflympijské a nedeaflympijské športy kolektívne 

 
(1) Body sa prideľujú za umiestnenia na MS, resp. ME konaných v predchádzajúcom roku. 

Body získané za umiestnenia na PH, ZPH, DH a ZDH sa prideľujú v paralympijskom a 
deaflympijskom cykle vo výške 100%. Za umiestnenia v neparalympijských a nedeaflympijských 
športových odvetviach sa prideľuje 20% bodov z uvedeného bodového hodnotenia. 

 
(2) Body sa prideľujú za výsledky zápasov z uvedených medzinárodných podujatí vrátane 

kvalifikačných zápasov na tieto podujatia. Bodujú sa iba výsledky zápasov, ktoré boli odohrané v 
predchádzajúcom roku. 

 
(3) Podľa počtu členských krajín medzinárodnej federácie sa určí koeficient, ktorým sa násobia 

body získané za umiestnenia a výsledky zápasov. 
 

Body za umiestnenie: 

Podujatie 1.m. 2.m. 3.m. 4.m. 5.m. 6.m. 

PH, ZPH 1400 1200 1000 900 850 800 

DH ZDH 1300 1100 950 850 800 750 

MS 1200 1050 900 800 750 700 

ME 1000 850 700 600 550 500 

 
Body za zápasy: 

Podujatie výhra remíza prehra 

PH, ZPH 60 30 15 

DH, ZDH 30 25 12 

MS 40 20 10 

ME 20 10 5 

 
Koeficient medzinárodnej konkurencie: 

počet členský krajín koeficient 

do 80 1 

81 a viac + PH, DH 2 

 
 

b-2-2 Paralympijské, neparalympijské, deaflympijské a nedeaflympijské športy individuálne 

 
(1) Body sa prideľujú za umiestnenia na MS, resp. ME konaných v predchádzajúcom roku. 

Body získané za umiestnenia na PH, ZPH, DH a ZDH  sa prideľujú v paralympijskom a 
deaflympijskom cykle vo výške 100%. 

 
(2) Za umiestnenia v neparalympijských a nedeaflympijských športových odvetviach sa 

prideľuje 20% bodov z uvedeného bodového hodnotenia. 
 
(3) V prípade, že na jednom umiestnení sa podieľalo viac športovcov (napr. dvojica, družstvo, 

posádka, štafeta), k bodom získaným za umiestnenie sa pripočítava ďalších 10% bodov z tejto 
čiastky za každého ďalšieho športovca 

 
(4) Podľa počtu zúčastnených športovcov, resp. družstiev, posádok, štafiet v disciplíne sa určí 

koeficient, ktorým sa násobia body získané za umiestnenie. 
 
(5) Podľa počtu zúčastnených krajín na podujatí sa určí koeficient, ktorým sa násobia body 

získané za umiestnenia na tomto podujatí 
 
(6) Do hodnotenia nie sú zaradené výkony dosiahnuté na súťažiach veteránov. 
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(7) V prípade dopingového previnenia športovca na podujatí, na ktorom štartoval ako oficiálny 

reprezentant SR, sa vypočítaná dotácia športovému zväzu v nasledujúcom roku zníži max. do výšky 
5 % a v prípade ďalších dopingových previnení sa zníži max. do výšky 10% z vypočítanej čiastky. 

 
Body za umiestnenie: 

Podujatie 1.m. 2.m. 3.m. 4.m. 5.m. 6.m. 7.m. 8.m. 

PH, ZPH 180 160 140 130 125 120 115 110 

DH, ZDH 150 130 115 105 100 95 90 85 

MS 140 125 110 100 95 90 85 80 

ME 110 95 80 70 65 60 55 50 

 
Koeficient konkurencie v disciplíne 

počet športovcov koeficient 

do 7 0,5 

8 až 15 0,8 

16 až 25 0,9 

26 až 35 1 

36 až 45 1,1 

viac ako 46, PH, ZPH, DH, ZDH 1,2 

 
Koeficient medzinárodnej konkurencie 

zúčastnené krajiny letné športy zúčastnené krajiny zimné športy koeficient 

do 7 do 7 0,5 

8 až 15 8 až 15 0,8 

16 až 35 16 až 25 0,9 

36 až 55 26 až 35 1 

56 až 75 36 až 45 1,1 

75 a viac + PH, DH 45 a viac + ZPH, DH 1,2 

 
 

Rozvoj športových odvetví 

 
(1) Z celkovej dotácie určenej na rozvoj športových odvetví sa 40 % rozdelí na základe počtu 

aktívnych členov, pričom za  aktívneho člena sa považuje 
a) aktívny športovec s platnou licenciou (členským preukazom), ktorý sa v danom roku zúčastnil 
aspoň na jednej oficiálnej súťaži, 
b) tréner s platnou licenciou (členským preukazom), 
c) rozhodca s platnou licenciou. 

 
(2) Z celkovej dotácie určenej pre túto skupinu sa ďalších 20 % rozdelí na základe získaných 

bodov, ktoré sa prideľujú za typ majstrovských súťaží. 
 

Počet bodov za majstrovské súťaže 

Typ súťaže Body 

jednorazové v jednom športovom odvetví 1 

jednorazové vo viacerých športových odvetviach 3 

dlhodobé súťaže bez postupu 3 

dlhodobé postupové súťaže 5 

 
(3) Z celkovej dotácie určenej pre túto skupinu sa ďalších 40 % rozdelí podľa kategórie športu v 

pomere 
a) olympijské športy atletika, basketbal, biatlon, cyklistika, futbal, hádzaná, džudo, gymnastika 
športová, kanoistika na divokej vode, rýchlostná kanoistika, lyžovanie, ľadový hokej, plávanie, 
sánkovanie, stolný tenis, športová streľba, šerm, tenis, vodné pólo, volejbal, vzpieranie a zápasenie 
- 60 %, 
b) ostatné olympijské športy - 30 %, 
c) neolympijské športy - 10 %. 
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Zásady, podmienky a kritériá pre poskytovanie dotácií na účel 
„Výber a príprava športových talentov“ v roku 2011 

 
(1) Dotácia na účel „Výber a príprava športových talentov“ sa vypočíta podľa rovnakých zásad, 

podmienok a kritérií ako dotácia na účel „Športová reprezentácia SR a rozvoj športových odvetví“, 
pokiaľ nie je ďalej ustanovené inak. 
 

Zabezpečenie činnosti centier olympijskej prípravy (školský rok 2010/2011) 

 
(1) Tréner: 

Výška mesačnej dotácie na trénera v individuálnych športoch sa rovná 1 celému úväzku v prípade, 
ak trénuje 5 a viac športovcov COP. Ak trénuje menej ako 5 športovcov COP, výška dotácie sa 
rovná 1/5 úväzku za každého športovca COP, ktorého trénuje. 
Výška dotácie na trénerov v kolektívnych športoch sa rovná 2 celým úväzkom v prípade, ak je počet 
športovcov COP v danom športe 20 a menej. Ak je počet športovcov COP v danom športe viac ako 
20, výška dotácie sa rovná 3 celým úväzkom. 
 

(2) Športoví pracovníci spolu: 
Výška mesačnej dotácie sa rovná 0,05 úväzku na jedného športovca COP. 
 

(3) Vedúci COP a administratívni pracovníci spolu: 
Výška mesačnej základnej dotácie sa rovná 1 celému úväzku a 0,01 úväzku na jedného športovca 
COP a 0,1 úväzku na každý šport v COP. 
 

(4) Ubytovanie žiakov: 
Výška dotácie na ubytovanie športovcov COP, ktorí sú žiakmi školy s COP, a ktorých miesto 
bydliska nie je totožné s miestom školy s COP, sa rovná skutočným nákladom na ich ubytovanie 
(ktoré hradí žiak). 
 

(5) Stravovanie žiakov: 
Výška dotácie na stravovanie športovcov COP, ktorí sú žiakmi školy s COP, sa rovná skutočným 
nákladom na ich stravu (ktoré hradí žiak). 
 

(6) Doprava žiakov do miesta školy s COP: 
Výška dotácie na dopravu športovcov COP do miesta školy s COP, ktorí sú žiakmi školy s COP, a 
ktorých miesto bydliska nie je totožné s miestom školy s COP, sa rovná skutočným nákladom na ich 
dopravu najviac jedenkrát za mesiac. 
 

(7) Prenájom/prevádzka športových zariadení: 
Výška dotácie na prenájmy/prevádzku športových zariadení sa rovná 30% rozdielu celkovej 
alokovanej čiastky na projekt COP pre všetky školy s COP po odpočítaní vyššie uvedených položiek 
(za všetky školy s COP). Táto suma bude rozdelená v pomere k finančným prostriedkom spojených 
s prenájmom/prevádzkou športových zariadení jednotlivými školami v školskom roku 2009/2010, 
pričom sa zohľadnia požiadavky na rok 2010/2011. 
 

(8) Športová príprava, komplexná starostlivosť o športovcov, športový materiál, výstroj a 
zariadenia: 
Výška dotácie na zabezpečenie športovej prípravy, komplexnej starostlivosti o športovcov, nákup 
športového materiálu, výstroja a zariadení sa rovná rozdielu celkovej alokovanej čiastky na projekt 
COP pre všetky školy s COP po odpočítaní vyššie uvedených položiek (za všetky školy s COP). 
Táto suma je rozdelená v pomere k počtu športovcov COP jednotlivých škôl s COP. 
 

(9) Celý úväzok: 
Výška jedného celého úväzku je 850,00 Eur mesačne vrátane odvodov (náklad organizácie). 
 

(10) Zaraďovanie žiakov: 
Zaraďovanie žiakov do COP sa vykonáva podľa metodického pokynu č. 17/2009-R z 20. októbra 
2009 k organizácii a činnosti centier olympijskej prípravy. 
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Zásady, podmienky a kritériá pre poskytovanie dotácií na účel 
„Športová príprava vybraných športovcov“ v roku 2011 

 
 (1) Dotácia na účel „Športová príprava vybraných športovcov“ sa poskytuje na zabezpečenie 

dlhodobej športovej prípravy športovcov a športových kolektívov v olympijských a paralympijských 
športoch a disciplínach, ktoré sú zaradené do programu nasledujúcich olympijských a 
paralympijských hier. 

 
(2) Dotácia sa začne poskytovať v roku, nasledujúcom po roku, v ktorom športovci a športové 

kolektívy dosiahli hodnotené umiestnenia. 
 
(3) Dotácia sa poskytuje každoročne: 

a) v prípade umiestnení z OH, ZOH, PH a ZPH na obdobie olympijského a paralympijského cyklu s 
podmienkou potvrdenia športovej výkonnosti počas tohto obdobia, 
b) v prípade umiestnení z MS a ME na obdobie 2 rokov s podmienkou potvrdenia športovej 
výkonnosti počas tohto obdobia; v prípade nepotvrdenia športovej výkonnosti do 2 rokov sa dotácia 
v nasledujúcom roku znižuje o 50 %, 
c) v prípade umiestnení z MSJ, MEJ, MS do 23 rokov a ME do 23 rokov na obdobie 3 rokov s 
podmienkou potvrdenia športovej výkonnosti počas tohto obdobia, 
d) v prípade umiestnení z YOG (Olympijské hry mládeže) a EYOF (Európsky olympijský festival 
mládeže) na obdobie 2 rokov s podmienkou potvrdenia športovej výkonnosti počas tohto obdobia. 

 
(4) Za potvrdenie športovej výkonnosti sa považuje dosiahnutie akéhokoľvek umiestnenia 

uvedeného v bodoch 7. - 10. 
 
(5) Dotáciu je možné použiť na zabezpečenie športovej prípravy a účasti športovcov a 

nevyhnutného realizačného tímu na podujatiach (okrem OH, ZOH, PH, ZPH, MS, ME, MSJ, MEJ, 
MS do 23 rokov, ME do 23 rokov, YOG a EYOF), na nákup materiálu a zariadení neinvestičného 
charakteru, na zdravotné a diagnostické zabezpečenie (vrátane lekárskych prehliadok, regenerácie, 
podporných prostriedkov, vitamínov, nápojov a pod.). V prípade športovcov so zdravotným 
znevýhodnením je možné dotáciu použiť aj na zabezpečenie účasti športovcov a nevyhnutného 
realizačného tímu na MS a ME. Dotáciu nie je možné použiť na odmeny, resp. ohodnotenie za 
vykonanú prácu členov realizačného tímu. 

 
(6) Poskytovanie dotácie môže byť po dohode so športovou organizáciou prerušené alebo 

ukončené na základe objektívneho zdôvodnenia. 
 
(7) Kritériá pre poskytovanie dotácie na prípravu športovcov, ktorí boli úspešní na juniorských 

podujatiach: 
 
Podujatie a max. výška dotácie (v Eur): 

Miesto MSJ a MS do 23 r. MEJ a ME do 23 r. YOG EYOF  

1. miesto 25 000 20 000 10 000 5 000 

2. miesto 20 000 15 000 6 000 3 000 

3. miesto 15 000 10 000 4 000 2 000 

4. miesto 10 000 7 500     

5. miesto 7 500 5 000     

6. miesto 7 500 5 000     

7. miesto 5 000 2 500     

8. miesto 5 000 2 500     

 
a) výsledky sa hodnotia len v prípade, ak ide o umiestnenie dosiahnuté v 1. polovici štartového poľa 
(podmienka sa netýka YOG a EYOF), 
b) nehodnotia sa výsledky dosiahnuté na YOG v súťažiach medzinárodných dvojíc, družstiev a pod., 
c) v prípade umiestnenia napr. na 5. - 8. mieste, alebo 3. - 4. mieste a pod. sa počíta aritmetický 
priemer, 
d) umiestnenie na juniorských turnajoch Grand Slam-u v tenise sa hodnotí ako umiestnenie na MSJ, 
e) v kolektívnych športoch sa dotácia poskytne za umiestnenie do 4. miesta do výšky max. 10 000 
Eur, 
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f) v súťažiach kolektívov v individuálnych športoch pri dotácii pre dvojice, trojice a štvorice je na 
prvého člena 100% a na každého ďalšieho 60% z dotácie za umiestnenie. 
 

(8) Kritériá pre poskytovanie dotácie na prípravu družstiev v kolektívnych športoch, ktoré majú 
potenciál kvalifikovať sa na OH 2012 a ZOH 2014 (basketbal – ženy, hádzaná – muži, volejbal – 
muži, ľadový hokej – muži a ženy): 

 
Rok a max. výška dotácie (v Eur): 

Rok Zimné športy Letné športy 

rok 2010 100 000 150 000 

rok 2011 125 000 200 000 

rok 2012 150 000 podľa projektu 

rok 2013 200 000  

rok 2014 podľa projektu  

 
a) dotácia sa poskytuje na prípravu družstiev s vysokou úrovňou výkonnosti, ktoré sú kvalifikované 
na vrcholné podujatia v kategórii dospelých (ME, resp. MS) v období rokov 2010 – 2014, 
b) aj ďalšie družstvá, ktoré preukážu potenciál pre úspešnú účasť v olympijskom kvalifikačnom 
procese, sa môžu uchádzať o poskytnutie dotácie, 
c) v prípade, že družstvo v olympijskom kvalifikačnom procese definitívne stratí možnosť postupu na 
OH 2012 a ZOH 2014, poskytovanie dotácie bude ukončené. 
 

(9) Kritériá pre poskytovanie dotácie na prípravu športovcov, ktorí boli úspešní na seniorských 
podujatiach: 
 
Podujatie a max. výška dotácie (v Eur): 

Miesto OH a ZOH MS ME 

1. miesto 50 000 40 000 30 000 

2. miesto 45 000 35 000 25 000 

3. miesto 40 000 30 000 20 000 

4. miesto 35 000 25 000 15 000 

5. miesto 30 000 20 000 10 000 

6. miesto 25 000 20 000 10 000 

7. miesto 20 000 15 000 10 000 

8. miesto 15 000 15 000 10 000 

9. miesto 10 000   

10. miesto 10 000   

11. miesto 10 000   

12. miesto 10 000   

 
a) výsledky sa hodnotia len v prípade, ak ide o umiestnenie dosiahnuté v 1. polovici štartového poľa 
(podmienka sa netýka OH a ZOH), 
b)  v prípade umiestnenia napr. na 3. – 4. mieste alebo 5. – 8. mieste a pod. sa počíta aritmetický 
priemer, 
c) umiestnenie na turnajoch Grand Slam-u v tenise sa hodnotí rovnako, ako umiestnenie na MS, 
d) v zimných športoch sa umiestnenie v celkovom poradí svetového pohára hodnotí rovnako, ako 
umiestnenie na MS, 
e) v súťažiach kolektívov v individuálnych športoch pri dotácii pre dvojice, trojice a štvorice je na 
prvého člena 100% a na každého ďalšieho 60% z dotácie za umiestnenie. 
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(10) Kritériá pre poskytovanie dotácie na prípravu športovcov so zdravotným znevýhodnením, 
ktorí boli úspešní na seniorských podujatiach: 
 
Podujatie a max. výška dotácie (v Eur): 

Miesto PH a ZPH MS  ME 

1. miesto 25 000 20 000 15 000 

2. miesto 20 000 15 000 10 000 

3. miesto 15 000 10 000 7 500 

4. miesto 10 000 7 500 5 000 

5. miesto 7 500 5 000 2 500 

6. miesto 5 000 2 500 1 500 

7. miesto 2 500 1 500   

8. miesto 1 500 1 500   

 
a) výsledky sa hodnotia len v prípade, ak ide o umiestnenie dosiahnuté v 1. polovici štartového poľa 
(podmienka sa netýka PH a ZPH), 
b) v prípade umiestnenia napr. na 3. - 4. mieste alebo 5. - 8. mieste a pod. sa počíta aritmetický 
priemer, 
c) umiestnenie na turnajoch svetového pohára v tenise sa hodnotí rovnako, ako umiestnenie na MS, 
d) v súťažiach kolektívov v individuálnych športoch pri dotácii pre dvojice, trojice a štvorice je na 
prvého člena 100% a na každého ďalšieho 60% z dotácie za umiestnenie (vrátane navádzačov). 
 
 

Zásady, podmienky a kritériá pre poskytovanie dotácií na účel 
„Športové podujatia detí, žiakov a študentov“ v roku 2011 

 
(1) Dotácia na účel „Športové podujatia detí, žiakov a študentov“ sa poskytuje na organizovanie 

športových podujatí detí, žiakov a študentov s celoslovenským, resp. medzinárodným významom, 
ktorých súčasťou je telesná aktivita. 

 
(2) Z poskytnutia dotácie, okrem aktivít uvedených v ods. 3, sú vylúčené aktivity, 

a) ktoré nespĺňajú celoslovenský charakter, t. j. pri ktorých žiadateľ uviedol, že sa do nich zapojí 
menej ako 80 škôl a súčasne menej ako 800 žiakov, 
b) ktoré sa nekonali v roku 2010, alebo u ktorých žiadateľ neuviedol počet škôl alebo počet žiakov, 
ktorí sa zapojili do danej aktivity, 
c) ktoré sa začínajú v termíne od 1.9.2011, 
d) v ktorých rozpočet na jedného žiaka prevyšuje sumu 50 Eur, 
e) ktoré nie sú v súlade s podstatou účelu výzvy, 
f) ktoré sa konajú mimo územia Slovenskej republiky, 
g) ktoré Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  plánuje realizovať prostredníctvom 
vlastných organizačných útvarov a priamo riadených organizácií. 
 

(3) Z poskytnutia dotácie nie sú vylúčené aktivity, ktoré sú uvedené v pedagogicko-
organizačných pokynoch pre školský rok 2010/2011. 

 
(4) Pre aktivity, ktoré neboli z poskytnutia dotácie vylúčené, bude poskytnutá dotácia 

nasledovne: 
a) ak bola na aktivitu poskytnutá dotácia v roku 2010, dotácia v roku 2011 sa rovná výške dotácie 
v roku 2010, najviac však požadovanej sume, 
b) ak nebola na aktivitu poskytnutá dotácia v roku 2010, dotácia v roku 2011 sa rovná 30% 
požadovanej sumy. 
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Zásady, podmienky a kritériá pre poskytovanie dotácií na účel 
„Osveta a propagácia športu“ v roku 2011 

 
(1) Dotácia na účel „Osveta a propagácia športu“ sa poskytuje na vykonávanie aktivít, ktoré 

propagujú šport ako súčasť zdravého životného štýlu a zvyšujú jeho úroveň na Slovensku (napr. 
kongresy, konferencie, odborné semináre, uchovávanie a propagácia historických materiálov a 
hodnôt v športe, vydávanie odborných publikácií, časopisov, informačných a podobných materiálov, 
značenie a úprava turistických, cyklistických, korčuliarskych, lyžiarskych a iných chodníkov a trás). 

 
 

Osveta a propagácia športu - organizácia aktivít 

 
(1) Z poskytnutia dotácie sú vylúčené aktivity, 

a) ktorých organizácia patrí do kompetencie športového zväzu alebo samotného žiadateľa, 
b) ktoré sú regionálne vymedzené, 
c) ktoré nie sú v súlade s podstatou účelu výzvy, 
d) ktoré Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  plánuje realizovať prostredníctvom 
vlastných organizačných útvarov a priamo riadených organizácií, 
e) ktoré sa nekonali v roku 2010, alebo u ktorých žiadateľ neuviedol počet organizácií alebo počet 
osôb, ktoré sa zapojili do danej aktivity, 
f) u ktorých je plánovaná výška spolufinancovania nižšia ako 10%. 
 

(2) Pre aktivity, ktoré neboli z poskytnutia dotácie vylúčené, dotácia sa vypočíta nasledovne: 
a) ak bola na aktivitu poskytnutá dotácia v roku 2010, dotácia v roku 2011 sa rovná výške dotácie 
v roku 2010, najviac však požadovanej sume, 
b) ak nebola na aktivitu poskytnutá dotácia v roku 2010, dotácia v roku 2011 sa rovná 30% 
požadovanej sumy. 

 
 

Osveta a propagácia športu - účasť na aktivite 

 
(1) Z poskytnutia dotácie sú vylúčené aktivity, 

a) ktorých organizácia patrí do kompetencie športového zväzu alebo samotného žiadateľa, 
b) ktoré nie sú v súlade s podstatou predmetného účelu, 
c) ktoré Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu predpokladá realizovať prostredníctvom 
Národného športového centra, 
d) u ktorých je plánovaná výška spolufinancovania nižšia ako 10%. 
 

(2) Pre aktivity, ktoré neboli z poskytnutia dotácie vylúčené, dotácia sa vypočíta nasledovne: 
a) ak bola na aktivitu poskytnutá dotácia v roku 2010, dotácia v roku 2011 sa rovná výške dotácie 
v roku 2010, najviac však požadovanej sume, 
b) ak nebola na aktivitu poskytnutá dotácia v roku 2010, dotácia v roku 2011 sa rovná 30% 
požadovanej sumy. 
 
 

Osveta a propagácia športu - publikačná činnosť 

 
(1) Z poskytnutia dotácie sú vylúčené aktivity, 

a) ktorých organizácia patrí do kompetencie športového zväzu alebo samotného žiadateľa, 
b) ktoré sú regionálne vymedzené, 
c) ktoré nie sú v súlade s podstatou predmetného účelu, 
d) u ktorých je plánovaná výška spolufinancovania nižšia ako 10%. 
 

(2) Pre aktivity, ktoré neboli z poskytnutia dotácie vylúčené, dotácia sa vypočíta nasledovne: 
a) dotácia bude poskytnutá vo výške nákladov na autorské honoráre a grafické práce, s výnimkou 
uvedenou v písm. b), 
b) ak žiadateľ neplánoval v rozpočte náklady na autorské honoráre a grafické práce, dotácia bude 
poskytnutá vo výške nákladov na tlač a distribúciu, 
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c) dotácia sa rovná najviac požadovanej sume. 
 
 

Osveta a propagácia športu - muzeálna činnosť 

 
(1) Dotácia bude poskytnutá Slovenskému združeniu telesnej kultúry na muzeálnu činnosť 

Múzea telesnej kultúry vo výške dotácie poskytnutej v roku 2010. 
 
 

Zásady, podmienky a kritériá 
pre poskytovanie dotácií na organizácia významných športových podujatí 
 
(1) Dotácia na organizovanie významných medzinárodných podujatí v SR bude poskytnutá na 

a) podujatia typu MS a ME rôznych vekových kategórií, 
b) podujatia typu SP, EP a obdobných (napr. IBU Cup) rôznych vekových kategórií v olympijských a 
paralympijských disciplínach, 
c) podujatia, na ktoré bola poskytnutá dotácia v roku 2010, a ktoré sa budú organizovať aj v roku 
2011. 
 

(2) Pre podujatia, ktoré neboli organizované v roku 2010, sa dotácia vypočíta nasledovne: 
 

D = P x Ú x N x Kš x Kp x Kpk x Km, kde 
 

D - dotácia (v Eur), 
P - počet súťažných dní, pričom prvý a posledný deň sa počítajú spolu ako jeden deň a jednodňové 
podujatie sa počíta ako jeden deň, 
Ú - počet účastníkov, 
N - náklady na osobu/deň vo výške 40 Eur, 
Kš - koeficient športov, pričom pre olympijské a paralympijské Kš = 1 a pre neolympijské a 
neparalympijské Kš = 0,2, 
Kp -  koeficient podujatia, pričom pre ME a MS Kp = 1 a pre SP, EP a obdobné (napr. IBU Cup) 
rôznych vekových kategórií Kp = 0,7, 
Kpk - koeficient podujatia podľa kategórie, pričom pre A kategóriu Kpk = 1, pre B kategóriu Kpk = 0,7 
a pre kategóriu C Kpk = 0,5, 
Km - koeficient majstrovstiev, pričom pre MS v olympijskej disciplíne Km = 1,6, pre MS 
v neolympijskej disciplíne a ME v olympijskej disciplíne Km = 1,2 a pre ME v neolympijskej disciplíne 
Km = 1. 
 

(3) Pre podujatia ktoré boli organizované v roku 2010 sa dotácia rovná 90% dotácie poskytnutej 
v roku 2010, pričom ak takto vypočítaná dotácia je menšia ako 3000 Eur, dotácia bude navrhnutá 
v rovnakej výške ako v roku 2010. 

 
 
 

Zásady, podmienky a kritériá 
pre poskytovanie dotácií na ocenenie športovcov za dosiahnuté výsledky 

 
 

(1) Oceňujú sa umiestnenia dosiahnuté v predchádzajúcom kalendárnom roku, ktoré splnili stanovené 
podmienky pre finančné ocenenie z prostriedkov štátneho rozpočtu.  

 
(2) Samostatne sa hodnotia umiestnenia na olympijských a paralympijských hrách (neuplatňujú sa 

koeficienty). Umiestnenia na akademických podujatiach sa hodnotia ako umiestnenia dosiahnuté na 
majstrovstvách sveta juniorov, umiestnenia na Svetových hrách neolympijských športov ako umiestnenia 
dosiahnuté na majstrovstvách sveta v neolympijských športových disciplínach a umiestnenia na 
deaflympijských hrách ako umiestnenia dosiahnuté na majstrovstvách sveta v deaflympijských 
športových disciplínach.  
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(3) Finančné čiastky za umiestnenia sa násobia koeficientom počtu zúčastnených športovcov (dvojíc, 
družstiev, štafiet a posádok). 
 

Počet zúčastnených 
športovcov na podujatí 

Koeficient 
  

ME  MS 

7 až 9 12 až 14 0,5 

10 až 14 15 až 19 0,7 

15 a viac  20 a viac  1,0 

 
Dosiahnuté umiestnenie bude zaradené do oceňovania, ak sa zúčastní na ME a MEJ minimálne 10 krajín 
a na MS a MSJ minimálne 15 krajín. 
 

(4) V prípade športovcov so zdravotným postihnutím sa finančné čiastky za umiestnenia násobia 
nasledovným koeficientom zúčastnených športovcov (dvojíc, družstiev, štafiet a posádok). 
 

Počet zúčastnených 
športovcov na podujatí 

Koeficient 
  

ME  MS 

7 až 9 12 až 14 0,5 

10 až 14 15 až 19 0,7 

15 a viac  20 a viac  1,0 

 
Dosiahnuté umiestnenie bude zaradené do oceňovania, ak sa zúčastní na ME minimálne 7 krajín a na 
MS minimálne 12 krajín. 
 

(5) V individuálnych športoch za umiestnenie dosiahnuté v samostatnej súťaži dvojíc, družstiev, 
posádok a štafiet sa za každého ďalšieho športovca pripočítava k stanovenej čiastke ďalších 50%. 
Čiastka sa rozdelí rovnako medzi jednotlivých členov. Táto čiastka sa zaokrúhľuje smerom hore na 
jednotky eur. Takýto systém ocenenia platí i pre "vodičov" v športových disciplínach športovcov so 
zrakovým postihnutím.  

 
(6) V kolektívnych športoch je finančná čiastka stanovená na jedného športovca, ktorá sa ďalej násobí 

celkovým počtom športovcov, ktorí tvoria družstvo. Prerozdelenie celkovej čiastky je v kompetencii 
príslušného športového zväzu. 

 
(7) Do oceňovania je zaradené aj vytvorenie európskeho a svetového rekordu, ktorý bol oficiálne 

uznaný príslušnou medzinárodnou športovou federáciou (príslušný športový zväz predloží potvrdenie 
medzinárodnej športovej federácie o uznaní rekordu). Odmena za vytvorenie európskeho alebo 
svetového rekordu predstavuje 50 % z čiastky stanovenej za získanie titulu majstra Európy alebo titulu 
majstra sveta.  
 

(8) Do oceňovania v juniorských kategóriách sú zaradené umiestnenia dosiahnuté na juniorských 
podujatiach, ktoré sú najvyššie v hierarchii týchto podujatí. Rovnakou finančnou čiastkou sa oceňujú 
umiestnenia dosiahnuté na majstrovstvách sveta a majstrovstvách Európy v kategóriách do 23 rokov. 

 
(9) Do oceňovania nie sú zaradené umiestnenia dosiahnuté na súťažiach veteránov. 
 
(10) V prípade, že sa športovci zúčastňujú na podujatiach, ktoré organizujú viaceré medzinárodné 

športové federácie v rovnakom športovom odvetví, do oceňovania sú zaradené iba umiestnenia 
dosiahnuté v tej medzinárodnej športovej federácii, ktorá je členom Medzinárodného olympijského výboru 
(MOV), príp. je medzinárodnou športovou federáciou, ktorá je uznaná MOV (ARISF), alebo je členom 
Všeobecnej asociácie medzinárodných športových federácií (GAISF), alebo je členom Medzinárodnej 
asociácie svetových hier (IWGA). 

 
(11) Do oceňovania môžu byť zaradené aj mimoriadne športové výkony a umiestnenia (napr. za 

celkové umiestnenie v pretekoch svetového pohára). 
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Finančné čiastky 
(Eur) 

 
A. Individuálne športy 
 

(1) Olympijské športové disciplíny 
 

  1. m 2. m 3. m 

MS 8 300 4 980 3 320 

ME 4 150 2 490 1 660 

MSJ 1 330 1 000 670 

MEJ 670 500 340 

 
(2) Neolympijské športové disciplíny 

 

  1. m 2. m 3. m 

MS 1 660 1 000 670 

ME 1 000 500 340 

MSJ 670 340 170 

MEJ 340 170 100 

 
(3) Športové disciplíny športovcov so zdravotným 

postihnutím 
 
a) paralympijské a deaflympijské 
 

  1. m 2. m 3. m 

MS 3 320 2 490 1 660 

ME 1 660 1 000 670 

 
b) neparalympijské a nedeaflympijské 
 

  1. m 2. m 3. m 

MS 670 340 170 

ME 340 170 100 

 

B. Kolektívne športy 
 

(1) Olympijské 
 

  1. m 2. m 3. m 4. m 

MS 8 300 2 660 1 330 670 

ME 2 660 2 000 1 000 500 

MSJ 1 330 670 340   

MEJ 670 340 170   

 
 
(2) Neolympijské 

 

  1. m 2. m 3.m 

MS 1 330 670 340 

ME 1 000 500 250 

MSJ 340 170 100 

MEJ 170 100 50 

 
 
(3) Športové disciplíny športovcov so zdravotným 

postihnutím 
 
a) paralympijské a deaflympijské 
 

  1. m 2. m 3.m 

MS 1 660 1 000 500 

ME 1 000 670 340 

 
b) neparalympijské a nedeaflympijské 
 

  1. m 2. m 3.m 

MS 670 340 170 

ME 340 170 100 

 

 
Poznámka: Kritériá pre finančné ocenenie športových výkonov reprezentantov SR z prostriedkov štátneho rozpočtu uvedené 
v tomto dokumente platia do roku 2011. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR pripravuje v roku 2011 komplexný návrh 
štátnej politiky v oblasti športu, súčasťou ktorého bude i nový model financovania športu. 

 


