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Grantový projekt Športu pre všetkých Športového klubu UMB Banská Bystrica 
k podpore pohybových aktivít študentov VŠ a mládeže v 2019  
z príležitosti 100. výročia akademického športu na Slovensku. 

 
ŠK UMB finančne a organizačne podporuje realizáciu pohybových aktivít s prevahou študentov VŠ 
v týchto oblastiach :  

 súťaže a turnaje výkonnostného športu, 
 masové rekreačné súťaže, 
 rekreačné pohybové aktivity. 

 
Výška finančnej podpory je v závislosti od predloženého projektu akcie s dôrazom na: 

 Podľa plánovaného počtu študentov: do 30 štud.VŠ = do 70 € 
do 50 štud.VŠ = do 90 € 
do 70 štud.VŠ = do 120 € 
nad 100 štud.VŠ = do 150 €  
 

 Finančný príspevok z ŠK UMB môže organizátor použiť na: 
- občerstvenie pre účastníkov akcie, 
- ceny pre víťazov súťažných kategórií, 
- materiálno-technické zabezpečenie akcie, 
- nutné odmeny na základe DVP /rozhodcovia a pod./.  
Finančný rozpočet akcie s propozíciami akcie je potrebné konzultovať s predsedkyňou 
klubu ŠPV ŠK UMB Mgr.A.Izákovou, alebo prezidentom ŠK UMB Dr.P.Zbiňovským. 
 

 Propozície /plagát/ akcie musia obsahovať: 
- Názov akcie. 
- Termín a miesto akcie. 
- Organizátor  /uviesť ŠK UMB/. 
- Súťažné disciplíny a kategórie resp. cieľ podujatia. 
- Pravidlá súťaže resp. podmienky priebehu akcie. 
- Spôsob vyhodnotenia akcie a iné organizačné pokyny. 
- Kontaktné osoby usporiadateľa. 
 

 Vyhodnotenie v písomnej podobe musí obsahovať: 
- Propozície /plagát/ akcie. 
- Výsledková listina pri súťažných kategóriách. 
- Prezenčná listina s podpismi účastníkov /obsahuje meno a priezvisko, adresa, študent 

VŠ-fakulta/. 
- Potvrdenie o prevzatí cien /kategória, cena, meno a priezvisko, podpis/. 
- Správa z podujatia /zhodnotiť podujatie, počty účastníkov, zvlášť počet štud.VŠ, 

nákladovosť podujatia a pod.,  na cca 10 – 15 riadkov/. 
- Požiadavka na zúčtovanie výdajov podujatia  - riešiť s ekonómkou ŠK UMB                 

Ing. Z.Kubišovou po predchádzajúcom odsúhlasení výdavkov predsedkyňou ŠPV ŠK 
UMB Mgr. A.Izákovou. 

 
 
V Banskej Bystrici 2.4.2019. 
        PaedDr. Peter Zbiňovský, PhD. 
        prezident ŠK UMB 


