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Zásady a kritériá na vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácií pre oblasti : šport, 

voľný čas a mládež na rok 2020 - dotácie komisie.  
 

Kritériá  boli schválené  na rokovaní  Komisie MsZ pre šport, voľný čas a mládež dňa 26.6.2019 

Uznesením č. 22/2019 

 

 

Zásady: 

Dotácie na podporu športu sa poskytujú na základe žiadosti v zmysle platného VZN 

o poskytnutie dotácií z rozpočtu Mesta Banská Bystrica. 

Povinnou prílohou bude vyplnenie dotazníka, ktorý bude slúžiť ako pomôcka pri rozdeľovaní 

dotácií komisie na rok 2020 (zverejnený na www.banskabystrica.sk ). 

Po skompletizovaní a skontrolovaní žiadostí budú predložené na posúdenie a odporúčanie 

Komisii MsZ pre šport, voľný čas a mládež v zmysle prijatých kritérií. 

 
Kritériá: 

 

Kritériá sú určené samostatne pre: 

A/ Podpora športu (kolektívny šport / individuálny šport) a podpora športových podujatí 

B/ Nesúťažné športovanie 

C/Voľný čas a mládež 

 

A/ Podpora športu (kolektívny šport / individuálny šport) a podpora športových podujatí 

 

I. Podpora športu (Dotazník - Príloha A I.) 

 

1. kritérium  Členská základňa 

  

Uvádza sa počet zaregistrovaných aktívnych športovcov s minimálne  

3 účasťami v súťaži v príslušnom národnom športovom zväze uznaných športov v 

predchádzajúcom súťažnom období k termínu 30. september.  

Žiadatelia predložia zoznamy aktívnych športovcov a link – odkaz na webovú stránku, 

kde sa dá uvedená informácia overiť. 

 

Hodnotenie: 

15 bodov = počet jednotlivých členov do 15 rokov 

10 bodov = počet jednotlivých členov 16 - 18 rokov  

  5 bodov = počet jednotlivých členov  nad 18 rokov 

         

 

2. kritérium Umiestnenie jednotlivých družstiev a jednotlivcov v súťaži 

 

Hodnotí sa umiestnenie jednotlivých družstiev a jednotlivcov uznaných športov 

v súťažiach rôznych vekových kategórií od najvyššej republikovej až po okresnú súťaž 

v období od 1. októbra predchádzajúceho roku do 30. septembra roku predkladania 

žiadostí. Žiadatelia priložia fotokópiu konečnej tabuľky resp. výsledkovej listiny 

konkrétneho športovca a uvedú link – odkaz na webovú stránku, kde sa dá uvedená 

informácia overiť (napr. na webové stránky jednotlivých športových zväzov).  

http://www.banskabystrica.sk/
http://www.banskabystrica.sk/
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Extraligová resp. najvyššia republiková súťaž  

 

Hodnotenie: 

120 bodov = 1. miesto 

110 bodov = 2. miesto 

100 bodov = 3. miesto 

  90 bodov = 4. miesto 

  80 bodov = 5. miesto 

  70 bodov = 6. miesto 

  60 bodov = 7. miesto 

  50 bodov = 8. miesto 

 

Oblastná súťaž (medzi VÚC)  

 

   40 bodov = 1. miesto 

   30 bodov = 2. miesto 

   20 bodov = 3. miesto 

 

Krajská súťaž ( v rámci VÚC) 

 

    15 bodov = 1. miesto 

    10 bodov = 2. miesto 

      5 bodov = 3. miesto 

 

Okresná súťaž  

 

       3 body  = 1. miesto 

       2 body  = 2. miesto 

       1 bod    = 3. miesto 

 

 

3. kritérium Účasť a umiestnenie na svetových, európskych a iných významných 

súťažiach v sledovanom období 

 

Hodnotenie účasti: 

300 bodov = OH, OHM, MS, MSJ, svetový pohár 

200 bodov = ME, MEJ, EYOF, európska liga, prípadne iná významná svetová  

                   alebo európska súťaž 

 

Hodnotenie umiestnenia OH, OHM, MS, MSJ, svetový pohár: 

300 bodov = 1. miesto 

290 bodov = 2. miesto 

280 bodov = 3. miesto 

270 bodov = 4. miesto 

260 bodov = 5. miesto 

250 bodov = 6. miesto 

240 bodov = 7. miesto 

230 bodov = 8. miesto 

 



                      Mesto BANSKÁ BYSTRICA 
                       
                        Komisia MsZ pre šport, voľný čas a mládež 
 

3/11 

 

Hodnotenie umiestnenia ME, MEJ, EYOF, európska liga, prípadne iná významná svetová alebo 

európska súťaž: 

200 bodov = 1. miesto 

190 bodov = 2. miesto 

180 bodov = 3. miesto 

170 bodov = 4. miesto 

160 bodov = 5. miesto 

150 bodov = 6. miesto 

140 bodov = 7. miesto 

130 bodov = 8. miesto  

 

 

4. kritérium Koeficient športu (Tabuľka č. 1) 

 

Počet bodov získaných podľa kritérií 2 a 3 sa vynásobí koeficientom športu a vynásobí sa 

hodnotou bodu v EUR. Hodnota bodu sa stanoví ako podiel výšky sumy určenej na 

dotácie komisie a súčtu udelených bodov všetkým žiadateľom pre činnosť športových 

klubov – kolektívne a individuálne  športy. Do úvahy sa berú výsledky dosiahnuté v 

období od 1. októbra predchádzajúceho roku do 30. septembra roku predkladania 

žiadostí. 

   

Poznámka: 

Koeficient športu (váha športového odvetvia je vytvorený štatisticky podľa výpočtov zo 

sledovaných hodnôt v národnom meradle na športových zväzoch (uznaných športov po zlúčení 

športových odvetví v zmysle platného zákona o športe) a spracovaných na Ministerstve 

školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (MŠVVaŠ SR). 

 

Tabuľka č.1 

futbal* Slovenský futbalový zväz 34,00% 

ľadový hokej* Slovenský zväz ľadového hokeja 26,00% 

tenis Slovenský tenisový zväz 13,50% 

atletika Slovenský atletický zväz 8,54% 

plavecké športy + vodné 

pólo 
Slovenská plavecká federácia 7,43% 

kanoistika na divokej vode Slovenský zväz kanoistiky na divokej vode 6,60% 

rýchlostná kanoistika Slovenský zväz rýchlostnej kanoistiky 6,60% 

cyklistika Slovenský zväz cyklistiky 6,56% 

volejbal Slovenská volejbalová federácia 6,34% 

hádzaná Slovenský zväz hádzanej 6,30% 

stolný tenis Slovenský stolnotenisový zväz 4,89% 

lyžovanie Slovenská lyžiarska asociácia 3,97% 

basketbal Slovenská basketbalová asociácia 3,76% 

streľba Slovenský strelecký zväz 3,68% 

gymnastika Slovenská gymnastická federácia 3,17% 

karate  
Slovenský zväz karate a bojových umení 

(WKC) 
1,79% 

biatlon Slovenský zväz biatlonu 1,73% 
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florbal Slovenský zväz florbalu 1,63% 

kulturistika a fitnes 
Slovenská asociácia kulturistika, fitnes 

a silového trojboja 
1,49% 

tanečný šport Slovenský zväz tanečného športu 1,40% 

zápasenie Slovenský zápasnícky zväz 1,34% 

judo Slovenský zväz judo 0,90% 

bedminton Slovenský zväz bedmintonu 0,85% 

krasokorčuľovanie Slovenský krasokorčuliarsky zväz 0,82% 

      

triatlon Slovenská triatlonová únia 0,81% 

golf Slovenská golfová asociácia 0,78% 

automobilový šport Slovenská asociácia motoristického športu 0,70% 

vzpieranie Slovenský zväz vzpierania 0,66% 

pozemný hokej Slovenský zväz pozemného hokeja 0,59% 

letecké športy 
Slovenský národný aeroklub generála 

Milana Rastislava Štefánika 
0,57% 

šerm Slovenský šermiarsky zväz 0,57% 

šach Slovenský šachový zväz 0,52% 

sánkovanie Slovenský zväz sánkarov 0,51% 

veslovanie Slovenský veslársky zväz 0,51% 

motocyklový šport Slovenská motocyklová federácia 0,49% 

kicbox Slovenský zväz kickboxu 0,45% 

moderný päťboj Slovenský zväz moderného päťboja 0,43% 

jazdectvo Slovenská jazdecká federácia 0,42% 

bejzbal Slovenská baseballová federácia 0,40% 

jachting Slovenský zväz jachtingu 0,36% 

box Slovenská asociácia boxerov amatérov 0,35% 

boby a skeleton Slovenský zväz bobistov 0,35% 

potápanie Zväz potápačov Slovenska 0,33% 

taekwondo Slovenská asociácia taekwondo (ITF) 0,29% 

lukostreľba Slovenský lukostrelecký zväz 0,27% 

rýchlokorčuľovanie Slovenský rýchlokorčuliarsky zväz 0,27% 

vodné lyžovanie Slovenský zväz vodného lyžovania 0,21% 

orientačné športy Slovenský zväz orientačných športov 0,21% 

softbal Slovenská softballová asociácia 0,17% 

rybolovná technika Slovenský zväz rybolovnej techniky 0,17% 

horolozectvo Slovenský horolezecký spolok JAMES 0,14% 

kolieskové korčuľovanie   0,14% 

pretláčanie rukou (silové 

športy) 
Slovenská asociácia pretláčania rukou 0,13% 

curling Slovenský curlingový zväz 0,12% 

športové lezenie   0,11% 
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psie záprahy Slovenský zväz psích záprahov 0,11% 

thajský box Slovenský thajský box 0,11% 

boccia Slovenská asociácia boccie 0,10% 

billiard Slovenský biliardový zväz 0,10% 

šípky Združenie šípkarských organizácií 0,10% 

športy s lietajúcim diskom   0,10% 

bowling Slovenský bowingový zväz 0,09% 

vodný motorizmus Slovenský zväz vodného motorizmu 0,08% 

rugby Slovenská rugbyová únia 0,08% 

dráhový golf Slovenský zväz dráhového golfu 0,06% 

americký futbal Slovenská asociácia amerického futbalu 0,06% 

wushu Slovenská asociácia čínskeho wu-shu 0,05% 

squash Slovenská squashová asociácia 0,05% 

boule lyonnaise   0,05% 

korfbal Slovenská asociácia korfbalu 0,05% 

skialpinizmus Slovenská skialpinistická asociácia 0,05% 

pétanque   0,05% 

bridž Slovenský bridžový zväz 0,05% 

hokejbal Slovenská hokejbalová únia   

kolky Slovenský kolkársky zväz   

futsal Slovenský futsal   

nohejbal Slovenská nohejbalová asociácia   

 

*Poznámka:  

futbal a ľadový hokej ako 2 najväčšie športy boli zo vzorca (váhy športových  

odvetví uznaného športu) vyčlenené a stanovil sa fixný podiel z prostriedkov  

štátneho rozpočtu (futbal 17% a ľadový hokej 13%). 

 

V našom prípade sa pri športoch futbal 34,00% a ľadový hokej 26,00% uvádza percentuálny 

podiel do celkového súčtu 100%.  

 

 

II. Podpora športových podujatí (Dotazník - Príloha A II.) 

 

1. Kritérium  Úroveň podujatia 

 

20 bodov = medzinárodné podujatie 

15 bodov = celoslovenské podujatie                                        

10 bodov = regionálne podujatie                                             

  5 bodov = miestne podujatie                                                

 

2. Kritérium  Cieľová skupina, veková štruktúra aktívnych účastníkov 

 

Uvádza sa najpočetnejšia z hľadiska ponúkanej vekovej štruktúry. 
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15 bodov = deti a mládež od 10 – 18 rokov 

15 bodov = hendikepovaní športovci 

10 bodov = deti do 9 rokov 

  5 bodov = seniori nad 60 rokov 

 

3. Kritérium  Zameranie podujatia 

 

15 bodov = podujatia Šport pre všetkých 

10 bodov = charitatívne podujatia 

  5 bodov = ostatné 

 

4. Kritérium  Tradícia podujatia  

 

15 bodov = 10. ročník a viac 

10 bodov =  5. až 9. ročník 

  5 bodov =  2. až 4. ročník 

 

5. Kritérium  Plánovaný počet aktívnych účastníkov 

 

20 bodov = nad 500 účastníkov 

15 bodov = do 500 účastníkov 

10 bodov = do 200 účastníkov 

  5 bodov = do 100 účastníkov 

 

6. Kritérium  Kvalita podujatia a celkový prínos pre mesto 

 

15 bodov = jedinečnosť a kvalita podujatia, inovatívny prínos                      

10 bodov = pozitívny vplyv na návštevnosť mesta, rozvoj cestovného ruchu 

  5 bodov = popularita medzi obyvateľmi mesta 

                                          

Počet získaných bodov sa vynásobí hodnotou bodu v EUR. Hodnota bodu sa stanoví ako 

podiel výšky sumy určenej na dotácie komisie a súčtu udelených bodov všetkým 

žiadateľom o podporu športových podujatí.  

 

Nepodporované podujatia: 

 

• Majstrovstvá Slovenska, rezortné podujatia 

• komerčné klubové kempy a tábory 

• podujatia s nízkou prioritou (určených pre dospelých – šípky, malý futbal,...)         
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B/ Nesúťažné športovanie (Dotazník - Príloha B) 

 

Podpora pravidelných pohybových aktivít detí a mladých ľudí v komunite, podpora priamych 

aktivít pri vytváraní bezpečného prostredia pre športovanie v rodinách, školách, komunitách.  

1. podpora prirodzeného pohybu a vnútornej motivácie detí – bez dôrazu na výkon – nesúťažné 

športovanie pre radosť z pohybu  

2. rozvoj sebaúcty, sebavedomia detí a vzájomného rešpektu v pohybových aktivitách (športe) 

3. aktívne zapájanie detí a širšej komunity do aktivít, ktoré sa týkajú športovania a vytvárania 

podmienok pre nesúťažné športovanie 

 

Oprávnené aktivity:  

• aktivity, ktoré umožňujú spoluprácu detí a komunity pri plánovaní a vytváraní 

bezpečného 

• prostredia pre športovanie  

• aktivity, ktoré podporujú vnútornú motiváciu detí hýbať sa, športovať 

• aktivity pri ktorých deti a mladí ľudia spoznávajú seba, svoje prednosti a limity, vnímajú 

a učia  

• sa rešpektovať iných 

• aktivity, ktoré pri pravidelnom aktívnom pohybe prepájajú celú komunitu 

 

Neoprávnené aktivity: 

• letné tábory a pobyty  

• sústredenia realizované mimo komunitu 

• turnaje a súťaže  

 

KRITÉRIÁ: 

 

1. Východisková situácia 

Opis východiskovej situácie pre realizáciou projektu. Prečo sa projekt realizuje, aké potreby 

predchádzajú realizácii projektu.  

 

Škála hodnotenia: 0-5 

0 – chýba 

5 - komplexné, zrozumiteľné jasné popísanie východiskovej situácie 

 

2. Kvalita projektového zámeru, uchopenie témy  

Škála hodnotenia: 0-5 

0 – chýba 

5 - komplexné, zrozumiteľné, pre cieľovú skupinu prínosné, inovatívne spracovanie, projekt 

obsahuje v dostatočnej miere tému nesúťažných pohybových aktivít  

Posudzuje sa komplexné spracovanie celej témy, v projekte je obsiahnutá téma šport / pohyb/ 

mládež / voľný čas v primeranej miere. Vyvážený a nápaditý projekt, ktorý rozširuje alebo 

posúva činnosť organizácie, prináša zaujímavé riešenia. 

 

3. Ciele a predpokladané výsledky 

Škála hodnotenia: 0-5 

0 = ciele sú nezrozumiteľné, nereálne, nedosiahnuteľné v čase, nesúvisia s oblasťou podpory, 

v projekte nejde o posun oproti bežnej činnosti  

5 = zrozumiteľne špecifikované ciele, súvisia s vybranou oblasťou, je jasne pomenovaný a 

reálne dosiahnuteľný posun u cieľovej skupiny alebo organizácie samotnej 
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Ciele projektu SMERUJÚ K NAPLNENIU účelu poskytovania dotácií, sú jasne stanovené a 

reálne. Predpokladané výsledky sú popísané konkrétne, sú dosiahnuteľné a merateľné. Cieľ 

pomenúva žiadaný posun, zmenu u cieľovej skupiny, nie je len súhrnom aktivít projektu. 

 

4. Aktivity a zapojenie cieľových skupín 

Škála hodnotenia 0-5 

0 = navzájom nesúvisiace aktivity, nevedú k dosiahnutiu cieľov, nezohľadňujú potreby a 

možnosti cieľových skupín, popis bežnej činnosti organizácie 

5 = aktivity sú pravidelné, jasne smerujú k dosiahnutiu cieľov, tvoria celok, cieľové skupiny sú 

aktívne zapojené do všetkých procesov, aktivity predstavujú posun, nie bežnú činnosť 

organizácie 

 

Všetky aktivity majú jednoznačný a logický súvis a smerovanie k dosiahnutiu stanovených 

cieľov. Ide o pravidelnú, systematickú prácu s cieľovou skupinou. Dôležitá je reálnosť aktivít 

z pohľadu času aj ich priebehu, ako aj aktívne zapojenie cieľových skupín. Prioritne sú cieľovou 

skupinou deti a mladí ľudia.  

 

5. Budúcnosť / Udržateľnosť 

Škála hodnotenia: 0-5 

0 = nemajú reálnu predstavu, neplánujú žiadne relevantné kroky pre udržanie projektu 

5 = organizácia má jasnú, konkrétnu predstavu o pokračovaní projektu, garantuje dlhodobé 

výsledky a ich využívanie. 

 

Organizácia má jasnú predstavu o udržateľnosti a rozvoji výsledkov projektu (materiálnych aj 

obsahových). Je jasne popísané, kto a ako bude v projekte pokračovať, kam bude ďalej 

smerovať, kto a v akej podobe sa dostane k výsledkom projektu. Kvantitatívne a kvalitatívne 

výstupy projektu (predpokladané výsledky) sú udržateľné. 

 

6. Propagácia 

Škála hodnotenia 0-5 

0 = informuje iba blízke okolie  

5 = využitie širokého spektra informačných kanálov, virtuálny aj reálny priestor 

 

Do akej miery a ako atraktívne má organizácia rozpracovaný plán prezentácie výsledkov 

projektu, jeho prínosu pre cieľové skupiny 

 

7. Zapojenie komunity / samosprávy / iných partnerov 

Škála hodnotenia 0-5 

0 = žiadne zapojenie 

5 = aktívne zapojenie detí, mládeže a širšej komunity do plánovania aj realizácie projektu, 

spolupráca s partnermi projektu 

 

Organizácia na projekte aktívne spolupracuje s externým prostredím, deti, mládež a komunitu 

zapája do plánovania aj realizácie projektu. Vie výsledky svojej činnosti ponúknuť ďalej.  

 

Spolu: 35 bodov 

Minimálny počet bodov na schválenie projektu je 18 bodov. 
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C/ Voľný čas a mládež (Dotazník - Príloha C) 

 

Tieto kritériá sú podkladom pre hodnotenie projektov pre komisiu MsZ pre šport, voľný čas 

a mládež. 

Dokument obsahuje vymedzenie pojmov voľný čas a mládež v pracovnej verzií určenej pre 

potreby príslušnej komisie.  

Uvedené sú aj základné kritériá, ktoré môžu byť prínosné pre potreby komisie v prípade 

hodnotenia projektov zameraných na voľný čas a mládež.  

 

Definície pojmov 

VOĽNÝ ČAS 

• Voľný čas je čas na oddych, regeneráciu fyzických a psychických síl, na relaxáciu po 

skončení všetkých povinností, ktoré vyplývajú zo sociálnych rolí každého človeka. Voľný čas 

znamená priestor pre oddych, rekreáciu, zábavu, spoločenské kontakty, pre sebarealizáciu na 

základe vlastných potrieb, záujmov a podľa vlastných slov. 

• Podľa obsahu sa aktivity vo voľnom čase delia na vzdelávacie, umelecké, nekreatívne, 

technické, spoločenské, športové a oddychové. Podľa prevládajúceho charakteru sa aktivity 

voľného času delia na tvorivé, pri ktorých je človek aktívny a na receptívne, pri ktorých je 

človek viac pasívny. 

•             Voľnočasové aktivity môžu byť zamerané pre všetky vekové kategórie. 

 

MLÁDEŽ  

• Mládež je sociálno-demografická skupina obyvateľstva vo veku od 15 do 30 rokov s 

charakteristickými črtami a vlastnosťami, špecifickými záujmami a požiadavkami, 

hodnotovými orientáciami atď., ktoré ju odlišujú od ostatných vekových skupín.  

• Mladí ľudia sú osoby vo veku 13 – 30 dokov – pre účely Európskej politiky mládeže 

/Európska komisia aj Rada Európy. 

•          Mládež všeobecne sú mladí ľudia vo veku od 0 – 30 rokov. 

 

Žiadateľ musí jednoznačne vyznačiť, o ktorú kategóriu sa uchádza. Je nutné špecifikovať 

cieľovú skupinu projektu, aktivity alebo zámeru, na ktorý je žiadaná dotácia.  

 

KRITÉRIA:  

 

1. Východisková situácia 

- Opis východiskovej situácie pred realizáciou projektu. Prečo sa projekt realizuje, 

aké potreby predchádzajú realizácií projektu.  

- Opis situácie s definovaním potrieb 5 bodov.   

 

2. Projektový zámer 

- Určenie jasných cieľov projektu. Určenie aktivít, ktoré napĺňajú ciele projektu.  

- Prínos projektu, resp. inovácie, ktoré projekt prinesie pre cieľovú skupinu.  

- Kreativita, originalita, potreba.  

- Max. 10 bodov.  
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3. Zapojená / cieľová skupina  

- Kto je organizátorom.  

- Kto je zapojený v projekte – cieľová skupina pre koho je projekt tvorený.  

- Občianske združenia, neformálne skupiny, žiaci ZŠ, SŠ, študenti VŠ, seniori,... 

- Max. 5 bodov. 

 

4. Dopad  

- Krátkodobá/ jednorazová akcia 

- Dlhodobá akcia – s nadväznosťou 

- Ako bude obohatená cieľová skupina, aké sú prínosy. 

- Max. 10 bodov. 

 

5. Vizibilita a výstupy 

- Promo akcie, šírenie dobrého mena,... 

- Aké výstupy akcia ponúka ( články, TV, rádio,...) ako sa o projekte dozvie 

verejnosť. 

- Max. 5 bodov.  

 

6. Zapojenie samosprávy a iných partnerov 

- Kto bude ešte partnerom projektu.  

- Čo sa očakáva od samosprávy a aké bude jej zapojenie (účasť predstaviteľov mesta 

napr.) 

- Max. 5 bodov.  

 

7. Udržateľnosť projektu  

- Ako sa zabezpečí udržateľnosť projektu v prípade dlhodobej aktivity.  

- V prípade krátkodobej – jednorazovej aktivity je potrebné určiť šírenie výstupov 

a možné návrhy na udržanie.  

- Max. 10 bodov.  

 

Spolu 50 bodov  

Minimálny počet bodov na prehodnotenie projektu je 26 bodov.  

 

Dôvodná správa prideľovania dotácií 

 

Každý prijímateľ dotácií z verejných zdrojov (štátna správa a samospráva – VÚC, mestá, 

obce) je povinný v zmysle novelizácie zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov 

(zákonom č. 346/2018 Z. z. o registri mimovládnych neziskových organizácií) oznámiť 

a zapísať do registra na MV SR údaje o štatutárnom orgáne. V opačnom prípade subjekt 

verejnej správy (štátna správa, samospráva – VÚC, mestá, obce) nesmie poskytnúť dotáciu. 

 

V zmysle  platného zákona o športe je každý prijímateľ dotácií z verejných zdrojov 

povinný byť registrovaný v registri fyzických a právnických osôb v športe a vedie 

zdrojovú evidenciu osôb s jej príslušnosťou. V opačnom prípade mu nebude možné prideliť 

dotáciu, na ktorú nie je ani právny nárok. 

 

Žiadatelia, ktorí nepredložia požadované informácie (napr. neuvedú linky – odkazy na 

webové stránky, kde sa dajú uvedené informácie overiť) a tlačivá v požadovanom termíne 

alebo uvedú nepravdivé údaje, budú z uchádzania o pridelenie dotácií vylúčení. Taktiež 
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budú vylúčení tí žiadatelia, ktorí nepredložili vyúčtovanie dotácie za predchádzajúci rok 

v požadovanom termíne.  

  

Dotácia, ani jej výška nie je nárokovanou položkou. Systém bodovania slúži ako pomôcka 

pri posudzovaní žiadostí, ktorá má viesť k jasnému a transparentnému prideľovaniu dotácií 

v zmysle prijatých kritérií a platného VZN o poskytnutí dotácií z rozpočtu Mesta Banská 

Bystrica. 

 

Žiadosti o poskytnutie dotácie špecifického charakteru budú komisiou posúdené 

individuálne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komisia MsZ pre šport, voľný čas a mládež, 26.6.2019  


