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1.Všeobecná časť 
 

1.1. Smernica č.1 nerieši len samotné financovanie klubov pracujúcich s mládežou, ale 
aj stanovuje jednotný hrací systém VSPM. Jej cieľom je zapojiť čo najväčší počet detí 
a klubov do VSPM a motivovať kluby pracujúce s mládežou. Výsledkom bude finančná 
alebo materiálová podpora pre kluby pracujúce s mládežou podľa zásluhovosti t.j. 
postavenia v krajskom a slovenskom rebríčku. 

 
2. Kluby (oddiely) pracujúce s mládežou 

 
Hodnotiace kritéria 
 
2.1.Hodnotiacim kritériom je umiestnenie  hráčov v krajskom a slovenskom rebríčku 

k 1.7. predchádzajúcej sezóny 
 
2.2. Každý hráč (ka) musí mať platný registračný preukaz  
 
2.3. Hráč (ka) môže počas jednej sezóny hrať len v jednej kategórií VSPM. Kluby sú 

povinné predložiť súpisky hráčov v stanovenom termíne pred začiatkom súťaže. 
 
Výpočet bodovej hodnoty 
 
2.4. Podľa umiestnenia v krajskom rebríčku budú hráčom/hráčkam pridelené body tak, 

že posledný hráč rebríčka bude mať hodnotu 1 bod a tá sa bude postupne zvyšovať o 1 
bod smerom nahor.  

Následne sa stanovia koeficienty výkonnosti, ktorými sa bude násobiť bodové 
hodnotenie hráčov  nasledovne: 

 
Pozícia – umiestnenie v krajskom rebríčku:  
 
17 – 32 chlapci a 13 – 24 dievčatá.....koeficient K1 
9 – 16 chlapci a 9 – 12 dievčatá ...koeficient K2 
5 – 8 ....koeficient K3 
1 - 4 ....koeficient K4 
 
 
Pozícia – umiestnenie v slovenskom rebríčku: 
9 – 16 ......koeficient K5 



5 – 8 ....koeficient K6 
1 – 4 .....koeficient K7 
 
2.5. Príklad č.1:  12. hráč krajského rebríčka, v ktorom je 61 hráčov bude mať 50 bodov, 

ak tento hráč nie je umiestnený v slovenskom rebríčku do 16. miesta jeho bodová hodnota 
sa vynásobí koeficientom K2 to znamená, že takýto hráč bude mať 100 bodov. 

 
Vzor výpočtu bodovej hodnoty: 61 hráčov krajského rebríčka, postavenie hráča na 12. 

mieste 
 

Poradie Body Poradie Body 
1. 61 9. 53 

2. 60 10. 52 
3. 59 11. 51 

4. 58 12. 50 

5. 57 13. 49 
6. 56 14. . 

7. 55 15. . 
8. 54 16. . 

 
      Príklad č.2.: 1. hráč krajského rebríčka, v ktorom je 61 hráčov bude mať 61 bodov , 

zároveň je tento hráč 3. v slovenskom rebríčku jeho bodová hodnota sa vynásobí 
koeficientom K7 to znamená, že takýto hráč bude mať 427 bodov. 

 
 
Vzor výpočtu bodovej hodnoty: 1. hráč krajského rebríčka, postavenie hráča 

v slovenskom rebríčku 3. miesto 
 

Poradie 
kraj 

Body Poradie 
SK - koef. 

Poradie 
kraj 

Body Poradie 
SK - koef. 

1. 61 K7 9. 53 K5 
2. 60 K7 10. 52 K5 

3. 59 K7 11. 51 K5 

4. 58 K7 12. 50 K5 
5. 57 K6 13. 49 K5 

6. 56 K6 14. .  
7. 55 K6 15. .  

8. 54 K6 16. .  

   
61 x koeficient K7 = 427 bodov 

 
 
Pre výpočet bodovej hodnoty každého hráča/hráčky sa použije vždy iba jeden 

koeficient a to vyšší.  



 
Takto vzniknú bodové hodnoty hráčov. Hodnota bodu sa stanoví nasledovne: celkový 

objem financií sa podelí celkovým súčtom všetkých bodov vo všetkých kategóriách 
prenásobených koeficientmi. V prípade, že hráč (ka) je zaradený (á) v rebríčkoch viacerých 
kategórií mládeže, tieto hodnoty sa mu spočítavajú, maximálne však z troch kategórií. 

 
 

3. Čerpanie a spôsob vyplácania podpory 
 

 
3.1. Pridelená finančná čiastka musí byť zúčtovaná cez VsSTZ. Klub dostane financie za 

uplynulú sezónu automaticky, bez potreby ich žiadať avšak len v prípade, ak mu prináleží 
min. suma 20 EUR.  

 
 
3.2. Klub, oddiel vystaví VsSTZ faktúru vo výške podpory najneskôr do začiatku nového 

súťažného ročníka. V opačnom prípade čiastka prepadne v prospech VsSTZ a bude 
opätovne použitá na podporu mládeže v budúcej sezóne. Predmetom faktúry bude ,, 
fakturujeme Vám časť nákladov spojených s výchovou hráčov (uvediete menovite hráčov). 
Povinnou prílohou budú kópie riadnych účtovných dokladov, preukazujúcich účel použitia 
(príjmové doklady za štartovné na turnajoch, pokladničné bloky za nákup športového 
materiálu, faktúra za úhradu nájomného za halu, doklad preukazujúci platbu za trénera...) 

 
 
3.3. Čerpanie rozpočtu 
 

 cca 40% z celkovej dotácie na turnaje SPM, VSPM, nájomné za halu 

 cca 30% z celkovej dotácie na kúpu športového materiálu 

 cca 30% z celkovej dotácie na ostatné činnosti, mzdu trénera 
 

3.4. Klubom, ktoré nemajú právnu subjektivitu a majú nárok na finančnú podporu, bude 
VsSTZ poskytnutá materiálová  podpora v pridelenej výške financií 

 
 
3.5. Za hráča, ktorý je na hosťovaní v inom klube má nárok na podporu klub, v ktorom 

hráč hosťoval a nie materský klub. V prípade výnimočného hosťovania má nárok na 
podporu materský klub. 
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Košice: 11.7.2013 


