
Západoslovenský tenisový zväz, E. Belluša 2, 921 01  Piešťany 
______________________________________________    

 
 

V ý z v a  č. 1 / 2017 
na podávanie žiadostí o príspevok 

 
 

Názov programu :  
Podpora rozvoja tenisu detí a mládeže v rámci Západoslovenského tenisového zväzu. 

 
Cieľ:       
Nárast počtu tenis hrajúcich detí a mládeže v kluboch regiónu. 
 
Oprávnení žiadatelia (príjemcovia) príspevku :    
Tenisové kluby registrované  v STZ zo západoslovenského regiónu. 
 

Výška finančnej podpory:   
ZsTZ podporí žiadosti klubov (projekty) celkovou sumou 2000 €. Minimálna výška príspevku 
je 200 €, maximálna  500 €.  

 
Výber a výšku príspevkov spracuje  komisia zložená z členov Predsedníctva ZsTZ. Bude 
prihliadať hlavne na praktickú realizáciu projektu v podmienkach daného klubu a možnosť 
ďalšieho  sledovania. Príspevok nie je nárokovateľný a rozhodnutie komisie je definitívne.  

 
Príspevok je určený na pokrytie nákladov priamo súvisiacich s rozvojom tenisu detí 
a mládeže do 12 rokov (tréningový proces, športový materiál, súťaže, ...), ktoré je možné 
zdokladovať riadnym účtovným dokladom.  
Príspevok nie je možné použiť na investičné výdavky, nákup pohonných hmôt, služby 
mobilných operátorov. 
 

Časový harmonogram: 
2.1. 2017                  Otvorenie výzvy, podávanie žiadostí (projektov), konzultácie 
28.2.2017                 Ukončenie podávania žiadostí 
31.3.2017                 Vyhodnotenie žiadostí, zverejnenie výsledkov 
15.4.2017                 Uzatvorenie zmlúv  
30.4.2017                 Poskytnutie zálohovej platby vo výške 50% príspevku 
1.5.-30.9.2017         Realizácia projektov 
31.10.2017               Uzávierka pre správy o realizácii projektov, vyúčtovania nákladov 
30.11.2017               Kontrola správ  a účtovných dokladov, doplatenie príspevkov.  
         

Podmienky poskytnutia príspevku: 
ZsTZ uzatvorí s každým úspešným žiadateľom zmluvu. 
Príspevok, v zmysle uvedených termínov, môže byť poskytnutý výlučne na osobitný účet na 
príjem verejných prostriedkov.  



Vyúčtovanie príspevku podlieha podmienkam stanoveným Zákonom o športe č. 440/2015 
Z.z.  a  pokynom zo strany STZ.  
ZsTZ môže počas realizácie projektu kontaktovať žiadateľa a vykonať priebežný monitoring. 
 

Podávanie žiadostí: 
Žiadosti (projekty) je možné zasielať výlučne emailom na adresu zapadotenis@stonline.sk. 
 
Osnova projektu 
 

Žiadosť o poskytnutie príspevku v zmysle Výzvy ZsTZ č. 1/2017 
 

1. Názov klubu, adresa, IČO, tel. kontakt, email klubu 
2. Číslo účtu a názov banky 
3. Štatutárny zástupca klubu 
4. Názov projektu 
5. Cieľ projektu a jeho stručný popis 
6. Časový harmonogram projektu 
7. Personálne zabezpečenie projektu 
8. Rámcový rozpočet projektu včítane vlastného podielu žiadateľa. 
9. Dátum a podpis štatutárneho zástupcu klubu.  

 
 
Prípadné otázky adresujte emailom na za zapadotenis@stonline.sk alebo telefonicky na 
sekretára ZsTZ p. Emila Vrábela, číslo 0917-976349. 
 
 
Schválené Predsedníctvom ZsTZ dňa 9.12.2016 
 
 
 
 
 
  
 

  
  


