
Slovenský stolnotenisový zväz, so sídlom Černockého 7729/6,  831 53  Bratislava 3,  IČO: 30 806 836,  právna 
forma: občianske združenie, /ďalej len „SSTZ“/, zverejňuje

VÝZVA
na zapojenie sa do projektu
„Stolný tenis do škôl 2019“

1. Uvedená výzva vrátane príloh upravuje postup pri predkladaní žiadostí o zapojenie sa do projektu SSTZ 
„Stolný tenis do škôl 2019“.

2. Oprávneným subjektom podať žiadosť je základná škola. Projekt je určený pre žiakov prvého stupňa ZŠ, 
prioritne pre žiakov 1.  a  2.  ročníka.  Žiadateľ  môže podať len jednu žiadosť.  Na schválenie žiadosti  a 
pridelenie podujatia nie je právny nárok.  O podpore konkrétnych žiadostí  rozhodne SSTZ,  resp.  jeho 
príslušné orgány.  

3. Žiadateľ je povinný predložiť kompletnú žiadosť vrátane všetkých príloh v stanovenej lehote /bod 6./:
- elektronicky mailom na adresu: info@sraketoudoskoly.sk  , daniel.fink@pobox.sk  ,
  /do predmetu elektronickej žiadosti uvedie:  „Žiadosť – stolný tenis do škôl 2019“/
Po doručení bude žiadateľovi potvrdené prijatie žiadosti.

4. Súčasťou žiadosti /elektronická podoba/ je:
- žiadosť o zapojenie sa do projektu na zverejnenom tlačive,
- odôvodnenie, prečo by mal SSTZ uskutočniť podujatie práve na vašej škole,
/táto  časť  je  ponechaná  na  aktivite  a kreativite  školy  a jej  žiakov.  Súčasťou  žiadosti  môže  byť  aj 
fotodokumentácia aktivít, napr, namaľovanie veľkej stolnotenisovej rakety či iná aktivita/

5. Vzor  žiadosti  o zapojenie  sa  do projektu  tvorí  prílohu tejto  výzvy.  Všetky  prílohy  k žiadosti  tvoria  jej 
neoddeliteľnú prílohu.

6. Časový harmonogram:
27.05.2019 - zverejnenie výzvy pre školy na predkladanie žiadostí o zapojenie sa do projektu
25.06.2019 - uzávierka termínu na predkladanie žiadostí
15.07.2019 - vyhodnotenie žiadosti, uverejnenie úspešných žiadateľov
august 2019 - príprava jednotlivých podujatí /zmluvy, marketing, logistika, atď./
sept. – nov. - realizácia podujatí Stolný tenis do škôl 2019
december - vyhodnotenie projektu

7. Jednotlivé žiadosti vyhodnocuje Komisia rozvoja stolného tenisu a školského športu. SSTZ v roku 2019 
podporí spolu 18 podujatí, 6x na východnom Slovensku, 6x na strednom Slovensku, 6x na západnom 
Slovensku. 

8. SSTZ  si  vyhradzuje  právo  akejkoľvek  zmeny  projektu,  prípadne  právo  zrušiť  projekt,  či  jednotlivé 
konkrétne podujatia. Ďalšie informácie na www.sraketoudoskoly.sk. 

9. S úspešnými uchádzačmi bude uzatvorená zmluva o medzi SSTZ a žiadateľom týkajúca sa zorganizovania 
podujatia.

V Bratislave dňa 27.05.2019

PhDr. Zdenko Kríž JUDr. Daniel Fink
predseda SSTZ predseda komisie rozvoja stolného tenisu a školského športu SSTZ

Príloha č. 1: VZOR - Žiadosť o zapojenie sa do projektu
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