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DoHoDA
o spolupráci pri zabezpeóení projektu - §portové poukazy- pilotny projekt

pre §portové zvázy

Zúöastnené strany:

1.) Slovensky zvázhádzanej, Tmavská cesta 37,831 04 Bratislava
ICO:307 747 72
V zastúpení: Jaroslav HOLE§A - prezident zvázu

2,) Názov §koly : Základná §kola Gy.Szabőa s VJM

Adresa §koly : §kolská ul. é. 936lI,92g}l Dunajská Streda

Bankovy úöet :2653 8 423 /1 500

V zastúpení : PaedDr. Teréz Csölle, riaditefka §koly

Uzatvárqű túto dohodu o spolupráci pri zabezpeéení projektu - §portové poukazy-
pilotny projekt pre §portové zvázy na obdobie od 01.04.2012 do 30.06.3012.

öt. t
úöel dohody

Dohoda sauzatvára v zmysle podmienok uverejnen;f chYyzve ttt§VV§ SR ö. 20l2-04
na predkladante Liadostí o poskytnutie dotácie v oblasti §portu v roku 2012 - §portové
poukazy - pilotny projekt pre §portové zvázy.

Cl. il
Predmet dohody

1) Predmetom je dohoda o spolupráci pri zabezpeéení projektu - §portové poukary -
pilotny projekt pre §portové. zlázy, pre §kolské §portové sűtaZe pre §kolsky rok
20I1l12, sűtaü pod néuvom ,,§kolsky festival v miniúádzanej" pre Ziákov základnych
§köl.



1)

2)

Cl. ilI
Finanöné a materiálne zabezpeöenie,

práva a povinnosti zúöastnenych strán

Slovensk} zlázhádzanej, Trnavská cesta 37, 831 04 Bratislava:

1) Pridelit' finanöné prostriedky na zabezpeöenie projektu - §portové poukazy - pilotn;f
projekt pre §portové zvázy, pre §kolské §portové sűtaíe pre §kolskf rok 201IlI2, sutaZ
pod názvom ,,§kolsky festival v minihádzanej" pre Ziakov základnlch §köl
- podl'a poötu prihlásenfch Ziakov.

Zá|<ladná §kola:

Zaslat na SZH do 13.4. 2012vyplnenf formulár (vyka, priklad.xls), ktory obsahuje:
- Názov a sídlo §koly
- Popis §portovych aktivít
- Rozvrh pohybovych aktivít na celú dobu trvania pilotného projektu (L4. - 30.6,2012)
- Meno a priezvisko osoby zodpovednej za vykonávanie pohyboqfch aktivít
- Zoznam osöb, ktoré vedú pohybové aktivity (in§truktor, tréner)
- Zoznamzapísanych Ziakov s uvedením mena, priezviska a triedy

Jedenkrát za tyideí od zaéiatku projektu aZ do jeho ukonöenia posielat' na SZH
aktualizovanú evidenciu o kaZdej vykonanej pohybovej aktivite v nasledovnej §truktúre:
- Dátum, miesto a öas konanej pohybovej aktivity
- Popis vybranych öinností
- Meno a priezvisko kaZdej osoby, ktorá viedla vykonávanú öinnost' (in§truktor, tréner)
- Yykaz o zúöastnenych a chybajúcich Ziakov s uvedením dövodu ich neprítomnosti

3) Pridelené finanöné prostriedky pouZit' na zabezpeöenie priestorov na §portovanie
(energie, prenájmy, réZia, ), dopravu na §portové podujatia.

pridelené finanöné prostriedky nemözu byt'na ziadne iné úöely pouzité.

öt. +

závereéné ustanovenia

1) VyúÖtovanie pridelenych finanönych prostriedkov na Slovensk;f zváz hádzanej
vykoná Základná §kola do 3I.10.2012.



2) Dohoda je v 2 vyhotoveniach, z ktor..ich jedno je uröené pre SZH a jedno
vyhotovenie je uröené pre §kolu.

V Bratislav 
", Pnu,!*.f.(.*!?,

Jaroslav HOLE§A
ptezidentzvázu

V Dunajskej Strede, dín09.I0.20L2
Zókladcá §kcla Gyulu §zabóa

r vydovacím jazykom nadarskfm
tzabó Gyulr llapiskola
§kolsLó ulic. d.936/1 (9

DunaJská str.ar - Dunaszerdahely

PaedDr. Teréz Csölle
riaditelka §koly


