
   
 

Výzva na predkladanie žiadostí o finančný príspevok v rámci 

Motivačného systém príspevkov SZĽH schváleného Kongresom SZĽH pre 

kalendárny rok 2018 

 
 Účel poskytnutia finančného príspevku: 

 Schéma A: 
 

- vytvorenie kvalitných podmienok a bezpečného prostredia pre rozvoj talentovaných športovcov do 23 rokov 

- inovatívny prístup v príprave talentovaných športovcov do 23 rokov 

- skvalitnenie tréningového procesu talentovaných športovcov do 23 rokov 

- vzdelávanie a rozvoj osobnosti talentovaných športovcov a športových odborníkov do 23 rokov 

- vytvorenie zdravého konkurenčného prostredia pre rozvoj talentovaných športovcov do 23 rokov 

 Schéma B: 
 

- podpora talentovaného športovca do 23 rokov, ktorý sa nachádza v nepriaznivej sociálnej situácii 

 Oprávnený žiadateľ projektu: 

 Schéma A: 
 

- riadny člen SZĽH 

 Schéma B: 
 

- riadny člen SZĽH, hráč, zákonný zástupca 

Výška alokovaných prostriedkov: 
 

- pre obdobie január 2018 – máj 2018 - 150 000 Eur 

- pre obdobie jún 2018 – december 2018 – 150 000 Eur 

 Výška sumy finančnej podpory na jeden projekt: 
 

- max. 30 000 Eur 

 Termín predkladania žiadostí/projektov: 
 

- pre obdobie január 2018 – máj 2018 - 20. 12. 2017 

- pre obdobie jún 2018 – december 2018 – 30. 4. 2018 

 Termín schvaľovania žiadostí/projektov: 
 

- pre obdobie január 2018 – máj 2018 – do 30. 1. 2018 

- pre obdobie jún 2018 – december 2018 – do 30. 5. 2018 

  

 

 

 



   
 

 

 

 

Povinné spolufinancovanie zo strany žiadateľa: 

 Schéma A: 
 

- min. 5% z celkovej sumy. (Pokiaľ by bola výška podpory 30 000,- Eur = 95%, potom je povinné 

spolufinancovanie 1579,- Eur = 5%) 

 Schéma B: 
 

- bez povinného spolufinancovania 

 

 Povinné súčasti žiadosti: 

 Schéma A: 
 

- vyplnená žiadosť SZĽH 

- popis projektu a jeho cieľ 

- časový harmonogram realizácie projektu 

- položkový rozpočet projektu s uvedením výšky spolufinancovania 

- čestné prehlásenie o tom, že žiadateľ nemá žiadne podlžnosti voči štátnym organizáciám ani voči svojim 

zamestnancom či samostatne zárobkovo činným osobám vykonávajúcim prácu v jeho organizácii k 

predchádzajúcemu kalendárnemu roku 

 Schéma B: 
 

- vyplnená žiadosť SZĽH 

- popis sociálnej situácie podporovaného hráča do 23 rokov 

- zdokladovanie nepriaznivej sociálnej situácii 

- ciele hráča a spôsob využitia udelenej dotácie smerom k ich naplneniu 

- vyjadrenie trénera a hokejového klubu ku krátkodobej a dlhodobej perspektíve hráča 

- zdokladovanie školského prospechu hráča za obdobie posledných 3 školských rokov (platí pre žiakov 

základných a stredných škôl) 

- motivačné video hráča (max. 1:30 min.) 

Kritériá pre posúdenie predložených žiadostí: 

 Schéma A: 
 

- kvalita predloženého projektu 

- účelnosť použitia finančných prostriedkov 

- možnosť využitia projektu ako vzorového riešenia pre inováciu postupov pri vedení a rozvoji talentovaného 

športovca 

- výška spolufinancovania partnera 

- výška Motivačnej dotácie udelenej klubu podľa histórie hráčov 

 Schéma B: 
 

- popis sociálne situácie hráča 

- účelnosť použitia finančných prostriedkov 

- kvalita nastavených cieľov hráča 

- školský prospech hráča 

- kreativita pri tvorbe motivačného videa 



   
 

  

 

 

 

Adresa pre zasielanie žiadostí: 
 

elektronicky: 
 

- projekty@szlh.sk 

 písomne: 
 

- SZĽH, Oddelenie projektov a rozvoja, Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava 

 Kontakt pre prípadné otázky k projektu a žiadostiam: 
 

- Mgr. Diana Kosová, riaditeľka oddelenia, tel.: 0908 064 334, mail: projekty@szlh.sk 
 

 
Schválil: Výkonný výbor SZĽH, dňa 13. 9. 2017 v Bratislave 

mailto:projekty@szlh.sk
mailto:projekty@szlh.sk

