Slovenský zväz jachtingu, Junácka 6, 832 80 Bratislava, email : szj@sailing.sk

VÝZVA SZJ Žiadosť o pridelenie tréningových lodí OPTIMIST
V rámci celonárodného projektu : Poskytnutie príspevku na modernizáciu,
rekonštrukciu a budovanie športovej infraštruktúry vyhlasuje SZJ výzvu na podávanie
žiadostí o pridelenie tréningových lodí lodnej triedy Optimist s kompletným vybavením
vrátane záchrannej vesty.
Článok 1
Úvodné ustanovenia
1. Slovenský zväz jachtingu (ďalej len SZJ) zverejňuje túto výzvu na predkladanie žiadostí
o poskytnutie tréningových lodí prostredníctvom príspevku na modernizáciu,
rekonštrukciu a budovanie športovej infraštruktúry
2. Účelom podpory je pridelenie tréningových lodí pre mládež lodnej triedy Optimist
s vybavením vrátane záchrannej vesty
Článok 2
Cieľ výzvy
1. Hlavným cieľom SZJ je vybavenie tréningových centier tréningovými loďami, ktoré umožnia
začínajúcim jachtárom pravidelný tréning a v neposlednom rade ponúknuť mládeži zdravý
životný štýl a zmysluplné trávenie voľného času.
2. Tréningové centrum poskytne deťom vo veku 6 až 15 rokov tréningovú plachetnicu bezplatne
počas tréningov a pretekov.

3. Sprístupniť mládežnícky jachting širokej verejnosti a vytvoriť podmienky pre nárast
počtu aktívnych športovcov v lodnej triede OPTIMIST.

Článok 3
Spôsob podpory
1. Pridelenie tréningových lodí Optimist s vybavením vrátane záchrannej vesty
2. 20 tréningových lodí bude rozdelených proporcionálne podľa počtu podaných
žiadostí a podľa aktuálnych potrieb jednotlivých vodných plôch
Článok 4
Oprávnení žiadatelia a podmienky
1. Oprávnenými žiadateľmi sú jachtárske kluby a KVO, ktorí spĺňajú nasledovné kritéria :
a/ žiadateľ je povinný prevziať zodpovednosť za pridelený materiál, zároveň je
povinný určiť zodpovednú osobu za prevzatie a starostlivosť o pridelený materiál
b/ žiadateľ je povinný prevziať zodpovednosť za pravidelné organizovanie tréningov
c/ žiadateľ je povinný pravidelne informovať o uskutočnených tréningových
jednotkách prostredníctvom správy z tréningu
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d/ žiadateľ je povinný prevziať zodpovednosť za prípadné opravy a údržbu
pridelených tréningových lodí.
2. Podmienky pre pridelenie tréningových lodí Optimist :
a/ zabezpečenie pravidelného trénovania za účasti trénera s odbornou spôsobilosťou,
minimálne 4 tréningové jednotky za jeden mesiac (apríl – október), t.j. minimálne 20
tréningových jednotiek za rok
b/ byť otvoreným voči širokej verejnosti, t.j. umožniť záujemcom o pravidelné
trénovanie prístup do tréningového centra a ich registráciu ako športovcov SZJ
c/pravidelne informovať v okolitú verejnosť o možnosti pridania sa do tréningového
procesu, napríklad aj prostredníctvom letných náborových táborov
d/ pravidelne organizovať športové podujatia s cieľom prilákať nových mladých ľudí
Článok 5
Kontrola zo strany SZJ
1. SZJ uzatvorí zmluvu o prenájme prideleného materiálu s daným žiadateľom
2. Pridelený materiál je majetkom SZJ a preto si SZJ vyhradzuje právo na :
a/ pravidelné vykonávanie kontroly prideleného materiálu.
b/ vykonanie kontroly realizácie predpísaných tréningových jednotiek v príslušnom
tréningovom centre.
3. V prípade nedodržania starostlivosti o pridelený materiál, je SZJ oprávnený odobrať
žiadateľovi pridelený materiál a zároveň žiadať prípadnú náhradu škody spôsobenej
na pridelenom materiály.
Článok 6
Spolufinancovanie
V rámci celonárodného projektu : Poskytnutie príspevku na modernizáciu,
rekonštrukciu a budovanie športovej infraštruktúry, SZJ bude mať pridelené finančné
prostriedky na nákup materiálu, za podmienky spolufinancovania. Požadované finančné
prostriedky :
a/ nákup 20 lodí lodnej triedy Optimist s vybavením a to vrátane záchranných viest
b/ nákupná cena 1 lode s vybavením vo výške 1 500€
c/ celkový výdavok 30 000€
Výška spolufinancovania SZJ = 10%, t.j. 3 000€
1. SZJ uzatvorí zmluvu so žiadateľom o pridelení materiálu na dobu maximálne 6 rokov.
2. SZJ stanovuje výšku spolufinancovania 1 lode Optimist s vybavením v cene 25€ na
jeden rok.
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Článok 7
Dátum ukončenia predkladania žiadostí
Dátumom ukončenia predkladania žiadostí je 29.2.2020, pričom rozhodujúci je dátum
pečiatky na obálke v prípade odoslanie poštou alebo dátum prijatia na sekretariáte SZJ a v
prípade osobného doručenia alebo elektronickou formou.
Adresa je elektronické doručenie : szj@sailing.sk
Žiadateľ je povinný v žiadosti a priložených dokumentov uviesť výlučne pravdivé údaje.
Za schvaľovanie predkladaných žiadostí je zodpovedný Výkonný výbor SZJ. Vyhodnotenie
výzvy bude zverejnené na webe SZJ do 30 dní od ukončenia predkladania žiadostí.

