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                                                                      Projekt. 

     Modernizácia, rekonštrukcia a budovanie športovej 
infraštruktúry. 
 

Cieľ projektu: 

  Cieľom projektu je podpora najaktívnejších členov oddielov SZJ vo forme zapožičania 
tatami pre jednotlivé oddiely. Ďalej zvýšenie členskej základne, ako aj zvýšenie záujmu 
jednotlivých oddielov sa podieľať na organizovaní majstrovských súťaží jednotlivcov 
a družstiev.  

Doba trvania projektu: 

  2 roky. 

Oprávnený žiadatelia: 

a.) Riadni členovia  SZJ. 
b.) Z projektu sú vylúčení členovia, resp. oddiely SZJ, ktoré svojou činnosťou oslabujú 

dlhodobé súťaže riadené ŠTK SZJ. 

Výberové kritéria a výpočet poradia: 

B.) Pre výpočet poradia v rebríčku platí: 

      S = Lz + Mž + Md + Mj + Mm + Drž + Ld + Lj + Ld + Organizovanie MVC. 

      Lz   je počet bodov vyjadrujúci odobrané  licenčné známky za kalendárny rok. 

      Mž je počet bodov vyjadrujúci počet pretekárov  klubu na MS žiakov. 

      Md je počet bodov vyjadrujúci počet pretekárov klubu na MS dorastencov. 

      Mj je počet bodov vyjadrujúci počet pretekárov klubu na MS juniorov. 

        Mm je počet bodov vyjadrujúci počet pretekárov klubu na MS dospelých. 

        Drž je počet bodov 20 za družstvo, ktoré sa zúčastní MS družstiev starších žiakov. 

        Ld  je počet bodov 30 za družstvo, ktoré štartuje v lige dorastencov zriadenou SZJ. 
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   Lj  je počet bodov 30 za družstvo, ktoré štartuje v lige junioriek zriadenou SZJ. 

  Ld  je počet bodov 50  za družstvo, ktoré štartuje v lige dospelých zriadenou SZJ. 

  Organizovanie MVC  je počet bodov 80 za organizovanie MVC. 

C.) Minimálny počet bodov pre zapožičanie tatami je 90. 

D.) Ak oddiel nebude spĺňať požadované minimálne bodové hodnotenie 90 bodov 
v kalendárnom roku, je povinný toto tatami podmienečne vrátiť SZJ. Ak takýto oddiel ani 
v nasledujúcom roku nedosiahne hranicu 90 bodov bude mu tatami odobraté. 

E.)  Vybratý oddiel hradí v plnej výške dopravu tatami zo skladu SZJ do sídla oddielu 
a v prípade vrátenia tatami prepravu späť do skladu SZJ, kde bude tatami riadne uložené. 

5. Financovanie projektu: 

Z výzvy SOŠV na projekt: Modernizácia, rekonštrukcia a budovanie športovej 
infraštruktúry. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vypracoval:  
                       Mgr. Pavol Krejčí 
                    Generálny sekretár SZJ 
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