
 

 

KRITÉRIÁ NA PRIDELENIE DOTÁCIÍ  V ZMYSLE  VZN  MESTA  BANSKÁ 

BYSTRICA č. 10/2015 O  POSKYTOVANÍ  DOTÁCIÍ Z  ROZPOČTU MESTA  

BANSKÁ BYSTRICA V ZNENÍ VZN  č. 15/2016    - 

  schválené Komisiou MsZ pre školstvo a šport dňa 13.09.2017 

 

Vymedzenie oblastí poskytnutia dotácií v zmysle ust. § 5 a)  VZN č. 10/2015                                                         

o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Banská Bystrica, v znení VZN  č. 15/2016: Vzdelávanie, 

mládež, telovýchova a šport; 

 

Účel  podporovaných žiadosti o pridelenie dotácie: 

1. Podpora kultúrno-spoločenských a športových aktivít orientovaných na výchovu                               

a vzdelávanie detí a mládeže (napr. divadelné predstavenia, výchovné koncerty, 

školské akadémie, športové podujatia a súťaže a pod.); 

2. Podpora činností tvorivých dielní zameraných na manuálnu zručnosť a rozvoj 

jemnej motoriky detí a žiakov (napr. nákup materiálu, návšteva ÚĽUV-u a rôznych 

remeselných dielní, návšteva remeselníka v škole – ukážky práce a pod.); 

3. Podpora regionálnej výchovy detí a mládeže, udržiavanie a šírenie tradícií (napr. 

návšteva Historickej školy prof. Jozefa Mistríka v Španej Doline,  usporiadanie 

príležitostných podujatí, prehliadka náučných chodníkov a skanzenov a pod.); 

4. Vzdelávacie exkurzie,   jednodňové poznávacie zájazdy (napr. príspevok na 

dopravu, vstupné a pod.); 

5. Aktivity zamerané na vzdelávanie detí a mládeže v súlade  s cieľmi  Školského 

vzdelávacieho programu MŠ a ZŠ (napr. besedy, odborné prednášky, semináre, 

workshopy a pod.); 

6. Podpora odbornej lektorskej a poradenskej činnosti v MŠ a ZŠ a aktivity s tým 

spojené (napr. čiastočná úhrada nákladov na stravu, ubytovanie, dopravu lektorov 

a pod.); 

7. Podpora aktivít mládežníckych organizácií na úrovni mesta. 

  

Navrhované kritériá pre posúdenie žiadostí o pridelenie dotácie: 

 

1. Splnenie účelu žiadosti o pridelenie dotácie: 

  a) splnené    10 bodov 

       b) nesplnené      0 bodov 

2. Úroveň podujatia: 

  a) mestská časť   10 bodov 

  b) škola     6 bodov 

  c) trieda     3 body 

      3.  Cieľová skupina: 

    a) deti MŠ     10 bodov 

            b) žiaci ZŠ     8 bodov 

            c) mládež do 25 rokov  5 bodov          

      4. Charakter podujatia: 

          a) nové podujatie    10 bodov 

          b) pravidelne sa opakujúce podujatie    8 bodov 

          c) príležitostné podujatie     5  bodov 

      5. Relevantnosť cieľov a aktivít projektu – primeranosť pre cieľovú skupinu: 

         a) primeraná    10 bodov 

         b) čiastočne primeraná     6 bodov 

         c) nevhodná                            0 bodov 

      6. „Bonusové“ kritérium: 

        Originalita projektu    0 - 10 bodov 


