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ÚRAD NITRIANSKEHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA                           Uzávierka na podávanie žiadostí: 
ODBOR ŠKOLSTVA, MLÁDEŽE, ŠPORTU A KULTÚRY                                                31. október  2011                                                         
Štefánikova tr. 69 
949 01 Nitra          
                                                                                                                                                   

ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE DOTÁCIE NA PODPORU KULTÚRY A ŠPORTU  
 

Podávam žiadosť o dotáciu na /označ x/: 
 

Kultúra  Šport x 
 

Vypíšte počet podaných žiadostí o poskytnutie dotácie  na kultúru a na šport  
 

Kultúra 0 Šport 1 
  
 
 
                                         I. IDENTIFIKÁCIA ŽIADATE ĽA 
 
 
1. Názov (v zmysle dokladu 

o právnej subjektivite) 
Kynologický klub Zlaté Moravce (KK ZM) 

2. Presná adresa (PSČ, mesto, 
ulica, číslo)  

Chyzerovecká 208, 95301 Zlaté Moravce 

Okres Zlaté Moravce 

3. Organizačno-právna forma  
(v zmysle dokladu o právnej 
subjektivite) 

701 Združenie 

 4. Kontakt Tel.: 0903 111197        Fax:             e-mail: kynologia@centrum.sk 

5. IČO 42201756 

6. Bankové spojenie (číslo účtu, 
názov banky, pobočka) 

4011611075/7500, ČSOB, a.s. Michalská 18. 815 63 
Bratislava,pobočka Zl. Moravce, Župná 15 

 7. Štatutárny zástupca (meno, 
priezvisko, adresa, tel. číslo,  
e-mail) 

RNDr. Jozef Paluška, Chyzerovecká 208, Zl. Moravce, 
0903 111197, jopal07@gmail.com 

8. Kontaktná osoba (meno, 
priezvisko, adresa, tel. číslo,  
e-mail) 

Jozef Paluška 
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II. POPIS PROJEKTU 
 
1. Názov projektu 

 
 
 

Majstrovstvá okresu v klubovom preteku kynológov 

2. Termín realizácie projektu 2012 
3. Miesto realizácie projektu 

 
Areál cvičiska KK ZM 

4. Stručný popis projektu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plánujeme spraviť už 3. ročník klubového preteku podľa 
skúšobného poriadku SVV1, s niektorými ešte 
náročnejšími prvkami zo skúšobného poriadku z SVV2.  
Súťaž sa zameriava na podchytenie čo najmasovejšieho 
počtu súťažiacich s ohľadom na ich vek a schopnosti. 
Súťaž oslovuje ako mládež do 15 rokov, tak aj psovodov 
invalidov, ktorí sa jej aj pravidelne zúčastňujú. 1. ročník 
mal 10, druhý už 14 súťažiacich a to 3 súťažiacich z iného 
okresu a dvoch invalidov. Samotnej súťaži predchádza 
pravidelná príprava minimálne 1x týždenne počas celého 
roka, poriadaná formou kolektívneho a aj individuálneho 
výcviku pod vedením výboru a výcvikára.  

5. Očakávania a význam 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rozvoj masovosti telesnej aktivity mládeže, dospelých, 
seniorov a invalidov. Budovanie vzťahu k prírode, 
prírodnému prostrediu, ekológii, zvieratám. Podchytenie 
a výcvik psov, ich následná evidencia, socializácia, 
ovládateľnosť, pestovanie hygienických návykov psov 
a vedenie psovodov k zodpovednosti za svojich 
zverencov, vštepovanie pocitu zodpovednosti za 
znečisťovanie verejných priestranstiev svojich psov. 
Podnecovaním pohybovej aktivity ľudí všetkých vekových 
a zdravotných kategórii prispievať k prevencii 
civilizačných chorôb.  

6. Forma a spôsob propagácie 
Nitrianskeho 
samosprávneho kraja 

Plagát, nástenka, inzercia vrátane poďakovania 
v hodnotiacej správe o preteku na internete, v moraveckej 
a nitranskej tlači. (Viď. Správy z 1. Ročníkov, Tekovské 
a Nitrianske noviny) 

7. Cieľové skupiny 
(komu je projekt určený): 
 

Mládež, juniori, dospelí, invalidi, seniori, široká divácka 
verejnosť. 
 

8. Odborný garant projektu 
(meno, priezvisko, titul) 

Jozef Paluška, RNDr. 
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III. ROZPO ČET PROJEKTU 
 
 

 P o l o ž k a R o z p o č e t  v  € 
1. Náklady na projekt (konkretizovať): 

-kancelárske potreby (papier, toner, farebný        
papier, diplomy, DVD, obaly) 
- Ozvučenie-prenájom (mikrofón, aparatúra, 
projektor) 
-Výcvikové pomôcky (rukáv, aport, prekážky, 
oblek pre figuranta, poplašné náboje...) 
- Ceny pre účastníkov 
- Reklamná, podporná a propagačná činnosť akcie 
- Rozhodca, figurant 
-Údržba areálu (kosenie, hrabanie) 
-Fotografická a filmová dokumentácia 
-Prenájom kancelárskej techniky na spracovanie 
výsledkov 
 

                    30 
 
 
                   100 
                 
                   700 
                    
                   100 
                   150 
                   100 
                   150 
                    70 
                    50 

2. Celkové náklady na projekt  
                                      
 

                    1450 
          

3. Prostriedky získané z iných zdrojov /uviesť 
z akých/ 
-Sponzoring členov a firiem  
-KK ZM 
- 
 

 
 
                  30 
                  20 

4. Prostriedky žiadané od Nitrianskeho 
samosprávneho kraja 
 

       
                 1400,-.€    

 
 

IV. KONTROLNÝ ZOZNAM POVINNÝCH PRÍLOH 
(označiť krížikom) 

 
 

1. Príloha č. 1  Kópia dokladu o právnej subjektivite – potvrdenie o pridelení IČO 
 

 

2. Príloha č. 2 Kópia zmluvy o založení účtu, resp. zmluvy o bežnom účte  
 

 

 
Žiadosť odovzdať v dvoch vyhotoveniach (vrátane povinných príloh) 
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...........................             ............................                                          ........................................     

miesto      dátum                   pečiatka                   podpis štatutárneho zástupcu              
 
 


