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Správa zo zasadnutia hodnotiacej komisie žiadostí o grant SsTZ  na 
rozvoj mládežníckej základne v stredoslovenskom regióne 

 
 

Dátum: 7.9.2016 
 
Hodnotiaca komisia: Ing. Ľubomír Baran, Milan Kulich, Ing. Jana Tužinská,  

 Dagmar Regendová 
 
 
 VvSsTZ na svojom zasadnutí dňa 6.7.2016 schválil výzvu  pre TK, TO na 
podávanie žiadostí o grant pre rozvoj mládežníckej tenisovej základne 
v Stredoslovenskom regióne. Výzva spolu so žiadosťou o grant bola dňa 11.7.2016 
poslaná na všetky registrované kluby v STZ v Stredoslovenskom regióne 
a zverejnená na stránke SsTZ .( viď príloha č.1 a č.2 )    
Na sekretariát SsTZ do 1.9.2016 bolo doručených 11 žiadostí o grant z 59 
registrovaných klubov. 
 
Doručené žiadosti od tenisových klubov: 

• LTK Liptovský Mikuláš 
• TK Tajch Nová Baňa 
• TK Tvrdošín 
• TC Baseline Banská Bystrica 
• TK Ružomberok 
• OZ ŠK Odema Púchov 
• TK Nová Dubnica 
• TK Rimavská Sobota 
• Lieskovský LTC 
• Top tennis academy Zvolen 
• TK Hradová Lučenec 

 
Kritéria  hodnotenia:  

- projekt je inovatívny 
- projekt je realizovateľný 
- projekt je dlhodobo udržateľný 
- bodové hodnotenie 1 – 5 ( 1 najhoršie, 5 najlepšie )  
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Z uvedených žiadostí boli obodované jednotlivé projekty všetkými členmi Vv SsTZ 
a na základe súčtu bodov boli vybrané a podporené nasledovné tenisové kluby.  
Za názvom tenisových klubov je uvedená konkrétna výška podpory: 
 

•  LTK Liptovský Mikuláš   700 € 
•  TK Ružomberok   700 € 
•  TK Tajch Nová Baňa  600 € 
•  TK Hradová Lučenec  500 € 

 
 
 
 

Vv SsTZ ďakuje všetkým tenisovým klubom, ktoré sa formou žiadostí zapojili 
do uvedenej akcie. 
Žiadosti, ktoré neboli úspešné tento rok, budú naďalej evidované, a ak dovolia 
finančné podmienky a výsledky projektu budú uspokojivé, má ambíciu Vv SsTZ 
v grante pokračovať. 
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