
 

Metodika výpočtu príspevku uznanému športu 

 

VZORCE Č. 17a, 17b, 17c, 17d 

Prepočítaný podiel príspevku uznanému športu na rok 2018 sa vypočíta podľa vzorcov 

 

vzorec č. 17a: PP2018 = max(PP2017 × 110 %), ak PP2017 > 1 ‰, 

vzorec č. 17b: PP2018 = P, najviac 1,1 ‰, ak PP2017 ≤ 1 ‰, 

vzorec č. 17c: PP2018 = min(PP2017 × 90 %), 

vzorec č. 17d: PP2018 = P vo všetkých ostatných prípadoch, 

 

kde 

P je podiel športu podľa prílohy č. 3 zákona, 

PP2018 je prepočítaný podiel príspevku uznanému športu na rok 2018, 

PP2017 je podiel príspevku uznanému športu na rok 2017 prepočítaný podľa vzorcov č. 18a až 

18d. 

 

VZORCE Č. 18a, 18b, 18c, 18d 

Podiel príspevku uznanému športu na rok 2017 sa prepočíta podľa vzorcov 

 

vzorec č. 18a: PP2017 = min(P2017, (S2016 ÷ CS2016 × 100 % ) × 125 %), ak P2017 > 125 % × 

(S2016 ÷ CS2016 × 100 %), 

vzorec č. 18b: PP2017 = max(P2017, (S2016 ÷ CS2016 × 100 % ) × 90 %), ak P2017 < 90 % × 

(S2016 ÷ CS2016 × 100 %), 

vzorec č. 18c: PP2017 = P2017, ak S2016 = 0 %, 

vzorec č. 18d: PP2017 = P2017 vo všetkých ostatných prípadoch, 

 

kde 

PP2017 je prepočítaný podiel príspevku uznanému športu na rok 2017, 

P2017 je podiel športu podľa prílohy č. 3 zákona prepočítaný z parametrov, hodnôt váh 

a hodnotenia výsledkov prieskumov verejnej mienky použitých na výpočet podielu športu na 

rok 2017, 

S2016 je suma schválenej dotácie uznanému športu na kalendárny rok 2016 na zabezpečenie 

športovej reprezentácie, výber a prípravu športových talentov a rozvoj športových odvetví, 

CS2016 je súčet všetkých schválených dotácií uznaným športom na kalendárny rok 2016 na 

zabezpečenie športovej reprezentácie, výber a prípravu športových talentov a rozvoj 

športových odvetví. 

 

VZORCE Č. 19a, 19b, 19c 

Príspevok uznanému športu na rok 2018 sa vypočíta podľa vzorcov 

 

vzorec č. 19a: S2018 = (PP2018 ÷  PP2018 × 100 %) × CS2018, 

vzorec č. 19b: S2018 = 15 % × CS2018, ak S2018 > 15 % × CS2018, 
vzorec č. 19c: S2018 = 5 000 eur, ak S2018 < 5 000 eur, 

 

kde 

S2018 je suma príspevku uznanému športu na rok 2018, 

PP2018 je prepočítaný podiel príspevku uznanému športu na rok 2018, 

CS2018 je celková suma určená na rozdelenie na príspevky uznaným športom na rok 2018. 

 

 



 

VZOREC Č. 20 

Uznanému športu, ktorému nie je možné vypočítať príspevok na rok 2018 podľa vzorca č. 

19a, 19b alebo vzorca č. 19c, sa tento príspevok vypočíta podľa vzorca 

 

S2018 = (PP2018 ÷  PP2018 × 100 %) × CS2018X, 

 

kde 

S2018 je suma príspevku uznanému športu na rok 2018, 

PP2018 je prepočítaný podiel príspevku uznanému športu na rok 2018, 

CS2018X je zostatok hodnoty CS2018, ktorá nebola rozdelená podľa vzorcov č. 19a až 19c. 
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