
Školská a športová komisia na svojom zasadnutí 18. 01. 2012 schválila nasledujúce 
kritériá pre oblasť  oblasť rozvoja športu 
 
a) Predloženie registrácie Športového klubu /ŠK/, alebo Občianskeho združenia /OZ/   na 

Ministerstve vnútra SR, v prípade, že je klub registrovaný aj vo zväze, je potrebné doložiť 
aj zväzovú registráciu. 

b) Preukázať ako ŠK, OZ propagovalo Mesto Sereď v predchádzajúcom roku,  
c) Predloženie položkovitého rozpočtu ŠK, OZ na rok 2012 v členení na všetky príjmy a 

výdavky. Športové kluby, ktorým končí súťažné obdobie najneskôr k 30. 06. 2012 
predložia podrobný rozpočet len na obdobie 1. polroku. 

d) Predloženie celkového hospodárenia ŠK, OZ za rok 2011 položkovite, podľa príjmov 
a výdavkov.        

e) Predloženie kompletného zoznamu všetkých členov ŠK, OZ ku dňu podania žiadosti, 
registrovaných členov preukázať súpiskou družstiev, prípadne doložiť iné relevantné 
doklady k preukázaniu registrácie, z toho počet členov do 18 rokov     

f) Žiadosť o dotáciu je potrebné spracovať podľa formulára, ktorý je prílohou č. 1  VZN č. 
5/2006 a doručiť v písomnej podobe na pult prvého kontaktu a v elektronickej podobe na 
adresu skolstvo.sport@sered.sk  v termíne do 28. februára 2012.  

Výšku pridelených finančných prostriedkov ovplyvní 
a) Počet členov ku dňu podania žiadosti 
b) Počet súťažných družstiev ku dňu podania žiadosti 
c) Priemerný počet tréningových hodín týždenne u jednotlivých družstiev klubu 
d) Dosiahnuté športové výsledky za predchádzajúci rok 
e) Informovanosť verejnosti o výsledkoch 
f) Výška členského príspevku na člena klubu na rok 2012 schváleného ŠK, OZ 
g) Účasť jednotlivých družstiev v súťažiach /názov, úroveň../ 
h) ŠK, OZ ktoré nevykonávajú súťažnú činnosť môže byť schválená dotácia v max. výške  

3,5 násobku životného minima platnému vždy k 1. januáru sledovaného roku 
 
Školská a športová komisia na svojom zasadnutí 25. 01. 2012 schválila nasledujúce 
kritériá pre oblasť  oblasť mládeže 
a) Predloženie dokladu o registrácii Občianskeho združenia na Ministerstve vnútra SR a 

aktuálnych stanov. 
b) Preukázanie propagácie mesta Sereď v prípade obdržania dotácie v roku 2011  
c) Žiadosť o dotáciu môžu predložiť občianske združenia, ktorých hlavná činnosť je 

zameraná v zmysle § 2 ods. 2, 3 VZN č. 5/2006 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta 
Sereď s výnimkou tých, ktorí majú ťažiskovú činnosť, alebo predmet aktivity, na ktorú 
dotáciu žiadajú zameraný  na šport a kultúru, zdravotníctvo   a sociálne veci.  

d) Školská a športová komisia sa bude zaoberať len žiadosťami adresovanými výlučne pre 
oblasť  mládeže. Nesprávne adresované žiadosti podľa zamerania nebudú postúpené na 
rokovanie inej komisie.  

e) Žiadosť o dotáciu je potrebné spracovať podľa formuláru, ktorý tvorí prílohu č. 1 VZN     
č. 5/2006 a doručiť v písomnej podobe na pult prvého kontaktu                                                   
a v elektronickej podobe na adresu skolstvo.sport@sered.sk v termíne do 28. februára 
2012. 

Výšku pridelených finančných prostriedkov ovplyvní 
a) Počet členov ku dňu podania žiadosti, z toho členov do 18 rokov 
b) Výška členského príspevku 
c) Podrobný prehľad aktivít z roku 2011 aj s uvedenými zdrojmi financovania aktivít (názov 

aktivity, počet zúčastnených, z toho členov, zdroje financovania    a výšku, popis aktivity) 



d) Plánované činnosti v roku 2012 s popisom aktivít, cieľom organizácie, časovou 
frekvenciou aktivít (počet hodín týždenne, mesačne, ročne), podrobné členenie nákladov a 
výšku finančných prostriedkov spojených s ich realizáciou, zdroje financovania činnosti 
v členení typ, zdroj, výška finančných prostriedkov,  predpokladaný počet účastníkov, 
z toho členov OZ . 

 
Školská a športová komisia informuje, že:  
- v oblasti športu nebudú dotácie poskytované občianskym združeniam, ktorých hlavná 
činnosť, prípadne predmet aktivity, na ktorú dotáciu žiadajú, je zameraný na kultúru, 
zdravotníctvo  a sociálne veci, 
 
- v oblasti podpory detí a mládeže nebudú dotácie poskytované občianskym združeniam, 
ktorých hlavná činnosť, prípadne predmet aktivity je zameraný na šport, kultúru, 
zdravotníctvo a sociálne veci,   
 
- nesprávne adresované žiadosti podľa zamerania nebudú postúpené na rokovanie inej 
komisie. 
 
Školská a športová komisia tiež prosí, aby jej iné komisie neodstupovali žiadosti 
doručené komisiám oprávneným na rozhodovanie o dotáciách v oblasti kultúry, 
podpory zdravia a sociálnych vecí.  
 
 
 
                                   

 

 


