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Zásady, podmienky a kritériá pre poskytovanie dotácií na účel 
„Športová príprava vybraných športovcov“ v roku 2012 

 
 (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 ods. 9 až 12. 
 
(5) Na návrh príslušného športového zväzu, Slovenského olympijského výboru alebo 

Slovenského paralympijského výboru môže Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 
upraviť výšku dotácie na prípravu športovcov a družstiev. Úprava výšky dotácie bude vykonaná len v 
rámci celkovej dotácie, schválenej príslušnému športovému zväzu v oblasti športu. 

 
(6) V prípade, ak športovec nepotvrdí výkonnosť umiestnením uvedenom v ods. 9 až 12, ale sa 

kvalifikoval, alebo získal miestenku na OH, ZOH, PH alebo ZPH, dotácia na jeho prípravu v roku 
konania OH, ZOH, PH alebo ZPH sa rovná dotácii poskytnutej na jeho prípravu v predchádzajúcom 
roku. 

 
(7) 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. 

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

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

podujatiach: 
 
Podujatie a max. výška dotácie v eurách: 

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     
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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, 
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. 
 

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

 
Rok a max. výška dotácie v eurách: 

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. 
 

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

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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(12) Kritériá pre poskytovanie dotácie na prípravu športovcov so zdravotným znevýhodnením, 
ktorí boli úspešní na seniorských podujatiach: 
 
Podujatie a max. výška dotácie v eurách: 

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). 
 


