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PODPORA NA VZNIK NOVÝCH KLUBOV SATKD WT 
 

Na základe vyhodnoteného prieskumu SATKD vypisuje výzvu zameranú na podporu vzniku 
nových klubov. 

CIEĽ VÝZVY: Výzva je určená pre športových odborníkov – trénerov, ktorí sa rozhodli svoje služby 
a schopnosti zužitkovať a založiť si klub. Naším zámerom je podporiť a pomôcť všetkým prihláseným 
do maximálnej možnej výšky, ktorú schváli VV na svojom zasadnutí po doručení žiadostí. 

VYHLÁSENIE VÝZVY: 10.5.2021 
TERMÍN PRIHLÁSENIA: 10.6.2021 
HODNOTENIE PROJEKTOV: 11-24.6.2021 
TERMÍN VYHODNOTENIA A ZVEREJNENIE: 25.6.2021 
REALIZÁCIA PODPORY: 1.9.2021- 30.6.2022 
ZÁVEREČNÁ SPRÁVA A VYHODNOTENIE: 1.7.2022 
 
PREDPOKLADANÁ POSKYTNUTÁ POMOC ( bude závisieť od počtu a kvality žiadostí ): 
  1.* 2.* 3.* Max. výška ročne 
Krajské mestá v ktorých SATKD nemá klub áno áno áno       5 000,00  €  
Okresné mestá v ktorých SATKD nemá klub áno áno áno       3 000,00  €  
Mestá v ktorých SATKD nemá klub áno áno áno       1 000,00  €  
Krajské mestá v ktorých SATKD má klub áno áno áno          500,00  €  
Okresné mestá v ktorých SATKD má klub áno áno    Základná výstroj TKD 
Mestá v ktorých SATKD má klub áno áno    Základná výstroj TKD 

 
Pomoc poskytnutá cez SATKD: * 

1. stanovy, iné zakladajúce dokumenty 
2. založenie klubu ( zápis SATKD, MVSR, bankový účet....) 

3. finančná pomoc - materiálne zabezpečenie, prenájom, energie spojené s 
telocvičňou, mzdové náklady, administratívne a účtovné služby 

 
O podporu sa môžu uchádzať: 

1. Športový odborník min. 1. kvalifikačný stupeň 
2. Prax – potvrdená trénerom klubu 
3. 1. Dan 

 
ŽIADOSŤ musí obsahovať:  
1. Základné údaje o predkladateľovi projektu. 
2. Detailnejšie informácie o plánovanom projekte: 

• opis vášho projektu/aktivity, 
• napíšte, čo chcete projektom zmeniť alebo zlepšiť, aké sú vaše ciele, akými 

prostriedkami plánujete stanovené ciele dosiahnuť, 
• vaše dôvody – prečo chcete projekt realizovať 

3. Časový plán – začiatok a ukončenie projektu, dôležité udalosti. 
4. Rozpočet 
5. Zhrnutie žiadosti – stručný a výstižný opis aktivity, čo bude výsledkom zrealizovaného 
projektu. 
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Kritéria hodnotenia projektov: 

1. Kvalifikácia športového odborníka 
2. Personálne zabezpečenie vedenia klubu 
3. Miesto vzniku klubu 
4. Zameranie činnosti klubu 
5. Realizovateľnosť činnosti 

 
Kontakt a prípadné otázky k predkladaniu žiadostí: 
Bc. Gabriela Ižariková, 0908 689 948, satkd.sekretar@gmail.com 
 

V Košiciach 6.5.2021 

Bc. Gabriela Ižariková 

 


