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Nitriansky samosprávny kraj
Rázusova 2A
949 01 Nitra

Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu športu
Žiadateľ

|

Obchodné meno / Názov Základná škola s materskou školou, Kozárovce 927

Právna forma Rozpočtová organizácia

IČO 37864378

DIČ 2021644548

Sídlo
|

Štát Slovensko

Kraj Nitriansky

Okres Levice

Obec Kozárovce

Ulica

Súpisné   / Orientačné
číslo

103 /

PSČ 93522

Kontaktné údaje
|

Typ telefónu Mobil

Telefónne číslo +421911530904

Mailová adresa richard.demian@zskozarovce.sk

Webová adresa zskozarovce.edupage.org

Bankové spojenie
|

IBAN SK3856000000007137599001

Štatutárny orgán
|
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Titul pred menom Mgr.

Meno Richard

Titul za menom

Priezvisko Demian

Kontaktná osoba
|

Titul pred menom Mgr.

Meno Richard

Titul za menom

Priezvisko Demian

Kontaktné údaje
|

Typ telefónu Mobil

Telefónne číslo +421911530904

Mailová adresa richard.demian@zskozarovce.sk

Projekt
|

Názov projektu Stolný tenis spája všetky generácie

Miesto realizácie projektu Základná škola s materskou školou, Kozárovce 927

Stručný popis projektu Počas projektu bude na škole pracovať stolnotenisový krúžok žiakov. Účastníkmi budú de
ti miestnej ZŠ s MŠ. Náplňou krúžku budú aktivity zamerané na všeobecný rozvoj pohybo
vých schopností a zručností a špecificky na nácvik a zdokonaľovanie samotnej hry.  Bude
 to zároveň aj príprava na súťaže v stolnom tenise – majstrovstvá okresu žiakov i žiačok (
postupové súťaže ZŠ). Zároveň chceme usporiadať turnaj pre žiakov školy a tiež amatérs
kych hráčov obce.
V stolnom tenise dosahujú naši žiaci v posledných rokoch výborné výsledky. Pravidelná je
 účasť vo finálových turnajoch okresu - umiestnenia do 3. miesta a viackrát aj postup na k
rajské majstrovstvá. 
Pre skvalitnenie športovej prípravy je nutné doplniť výbavu náradia a náčinia. Nakoľko sa t
ejto hre radi venujú aj mladší žiaci, je potrebné zabezpečiť sady rakiet pre mladších, ale aj
 starších žiakov, stoly, siete. loptičky a doplnky k stolnému tenisu.

Očakávania a význam projektu Projektom chceme podporiť aktívne využívanie voľného času detí. Rozvíjať v nich pohybo
vé zručnosti a návyky a tým ich viesť k zdravšiemu životnému štýlu. Motivovať ich k tomu,
 aby stále zlepšovali svoje výkony. Veríme, že radosť z pohybu a dosiahnuté výsledky bud
ú aj ostatné deti motivovať k aktívnym športovým činnostiam aj v ďalších rokoch.

Forma a spôsob propagácie
samosprávneho kraja

O realizácii projektu s podporou NSK bude verejnosť informovaná prostredníctvom článku 
 na webovej stránke školy, v miestnej tlači a nástenkách v priestoroch školy.
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Cieľové skupiny projektu Žiaci ZŠ s MŠ, Kozárovce 927

Rozpočet projektu
|

Položky žiadané z dotácie od NSK
|

Položky

stoly na stolný tenis

stolnotenisové siete

stolnotenisové loptičky

rakety na stolný tenis

Celková suma za položky žiadané od NSK (v €) 1400,00

Prostriedky získané z iných zdrojov
|

Položka

príslušenstvo na stolný tenis (ukazatele stavu, vosky na drevo, čističe rakiet )

Celkové prostriedky získané z iných zdrojov 200,00 €


