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Informácie pre žiadateľov k Výzve na predkladanie žiadostí o finančný príspevok v rámci 

Motivačného systém príspevkov SZĽH schváleného Kongresom SZĽH pre kalendárny 

rok 2019 

 

Všeobecný cieľ projektu: 

 

▪ dosiahnutiu cieľov Základného strategického dokumentu SZĽH, 

▪ udržateľnmuo rozvoju v oblasti práce s mládežou v hokejovom prostredí 

▪ nájdeniu rovnaváhy medzi vzdelaním a športom 

▪ inovácií trréningových procesov 

▪ inovácií prístupov v práci s deťmi a hokejovou mládežou v hokeji 

▪ posilneniu postavenia hokeja ako nástroja pre výchovu osobnosti 

 

 

Dôležité prvky motivančého finančného príspevku: 

 

1. Šírenie a využívanie výsledkov projektu - Šírenie a využívanie výsledkov sú 

kľúčovými pre skvalitňovanie práce s mládežou v hokejovom hnutí. 

2. Otvorený prístup - Podporujeme príjemcov príspevku, aby publikovali výsledky 

projektu na voľne dostupných platformách, t. j. spôsobmi, ktoré sú bezplatné či bez 

ďalších obmedzení prístupu. 

 

Odporúčania pred predložením žiadosti 

 

Podporné akcie, ktoré  dosiahnuť formou motivačného príspevku vo vašom klube: 

▪ propagovať a podporovať vzdelávanie v oblasti športu, 

▪ podporovať dobrovoľnícke aktivity v športe a rovnaké príležitosti k športu pre 

všetkých, 

▪ informovať o dôležitosti pohybových aktivít, 

▪ zvýšená úroveň vedomostí a povedomia v oblasti športu a fyzickej aktivity, 

▪ zvýšená úroveň povedomia, o úlohu športu ako nástroja pre výchovu osobností, 

▪ lepšia výmena skúseností medzi členmi hokejového hnutia, 

▪ zlepšenie dobrého riadenia v športe, podporu rovnakých príležitostí v športe. 
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Kritéria na pridelenie finančnéh príspevku 

 

V rámci týchto kategórií sa projekty budú posudzovať na základe nasledujúcich kritérií: 

 

Relevantn

osť 

projektu 

(najviac 

10 bodov)  

▪ Rozsah, v ktorom: 

- je návrh založený na skutočných a primeranýchpotrebách člena 

hokejového hnutia, 

- sú ciele jasne vymedzené, realistické a riešia relevantné otázky pre 

klub a cieľové skupiny, 

- je návrh inovatívny a/alebo v ktorom návrh dopĺňa ďalšie iniciatívy 

vykonávané účastníckymi stranami, 

 

Kvalita 

návrhu a 

realizácie 

projektu 

(najviac 
10 bodov) 

 
▪ Zrozumiteľnosť, úplnosť a kvalita pracovného programu vrátane 

príslušných fáz na prípravu, vykonávanie, monitorovanie, hodnotenie 

a šírenie výsledkov. 

▪ Prepojenie medzi cieľmi projektu, aktivitami a navrhovaným 

rozpočtom. 
 

 

 

 

 

  

▪ spôsoby opatrení kontroly kvality na zabezpečenia vysokej kvality 

realizácie projektu, jeho včasného dokončenia a dodržania rozpočtu. 

▪ Rozsah, v ktorom je projekt nákladovo efektívnosť a primerané 

rozdelenie medzi activity projektu 

 

Kvalita 

projektové

ho tímu a 

podmienky 

spolupráce 

(najviac 

10 bodov) 

 

  

 
▪ Rozsah, v ktorom: 

- projekt zahŕňa vhodnú kombináciu ľudí s profilom, skúsenosťami a 

odbornými znalosťami potrebnými na úspešnú realizáciu všetkých 

aspektov projektu (ak je to vhodné), 

- rozdelenie povinností a úloh preukazuje záväzok a aktívny príspevok 

zo strany všetkých účastníckych organizácií, 
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Dopad a 

šírenie 

výsledkov 

(najviac 
10 bodov) 

 
▪ spôsob vyhodnotenia výsledkov projektu. 

▪ Potenciálny dopad projektu: 

- na účastníkov a účastnícke strany počas trvania projektu a po jeho 

skončení, 

▪ Plán šírenia informácií – spôsoby výmenu skúseností medzi členmi 

hokejového hnutia  

▪ V prípade potreby rozsah, v akom sa v návrhu opisuje spôsob 

zabezpečenia voľnej dostupnosti a podpory vypracovaných materiálov, 

dokumentov a médií prostredníctvom otvorených licencií, pričom 

návrh neobsahuje neprimerané obmedzenia. 

 

HISTÓRIA HRÁČA  

 

Objem prostriedkov poskytnutých členovi SZĽH v rámci motivačného príspevku histórie hráča 

v počte 10 bodov. 0 – 10.000 EUR = 10 bodov, 10.001-40.000 EUR = 5 bodov, 40.001-80.000 

EUR = 1 bod, nad 80.001 =0 bodov 

 

Postup pri podávaní žiadosti 

Pri predkladaní projektu musí žiadateľ brať na zreteľ tieto informácie: 

 

▪ Klub musí byť riadnym členom SZĽH – schéma A a schéma B 

▪ Právny zástupca pri schéme B 

▪ Vyplnenú žiadosť na predpísanom formulári zaslať elektoronicky a v papierovej 

forme do stanoveného dátumu 

▪ Detailný popis projektu 

▪ Detailná realizácia projektu – dátumy jeho realizácie 

▪ Rozpočet musí obsahovať len bežné výdavky do sumy 1.700,- EUR vrátane DPH 

 

Podmineky vylúčenia: 

 

Riadny člen môže byť vylúčený z evidence žiadateľov, ak nemá splnené všetky povinnosti 

voči poskytovateľovi dotácie (SZĽH). 

 

Riadny člen môže byť vylúčený z evidence žiadateľov, ak nespĺňa nasledovné podmienky: 

- nemá vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom,  

- je voči nemu vedené konkurzné konanie, je v konkurze, v reštrukturalizácii a bol 

proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, je 

voči nemu vedený výkon rozhodnutia (exekúcia),  

- porušil v predchádzajúcich troch rokoch zákaz nelegálneho zamestnávania podľa 

osobitného predpisu,  

- má evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a 
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príspevkov na starobné dôchodkové sporenie 

 

 

 

Postup hodnotenia projektu 

 

Návrhy musia získať aspoň 25 bodov, aby sa mohli posudzovať z hľadiska poskytnutia 

finančných prostriedkov. Pre hodnotenie bude vytvorená skupina hodnotiteľov, ktorú 

vymenuje generálny sekretár SZĽH. 

Projekt bude hodnotený minimálne dvoma nezávislými hodnotiteľmi. 

Výsledný počet bodov projektu bude priemerom oboch hodnotiteľov. 

Konečné rozhodnutie o pridelený príspevku vydáva Výkonný výbor SZĽH. 

 


