
Dátum doručenia žiadosti na SSTZ:
/vyplní SSTZ/ 

ŽIADOSŤ
o poskytnutie príspevku z rozpočtu SSTZ na projekt

„Svetový deň stolného tenisu 2018“
                 
Názov žiadateľa:     

Právna forma žiadateľa:

Sídlo žiadateľa /ulica, PSČ, obec, okres/:

IČO žiadateľa:

DIČ žiadateľa:

Údaj o registrácii /napr. číslo registrácie/:

Telefónne číslo /štatutárny orgán/:

Štatutárny zástupca žiadateľa, funkcia:

Telefonický kontakt /štatutárny orgán/:

E-mail /štatutárny orgán/:

Názov projektu:

Miesto, dátum  a čas realizácie projektu:  

Autor projektu:  

Odborný garant za realizáciu projektu:  

Bankové spojenie /názov banky/:               

Číslo účtu a kód banky žiadateľa:

IBAN:

Požadovaná výška dotácie od SSTZ v  €: 

Celkové náklady na projekt v  €: 

Spoluorganizátori projektu:   

Povinné  prílohy k žiadosti: 
Príloha č.1: Popis projektu 
Príloha č.2: Štruktúrovaný rozpočet projektu
Príloha č.3: Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa
Príloha č.4: Kópia stanov žiadateľa v aktuálnom znení /s viditeľným záznamom registrujúceho subjektu/
Príloha č.5: Zápisnica o voľbe štatutárneho zástupcu a spôsob konania, resp. iný doklad preukazujúci oprávnenie konať
Príloha č.6: Kópia potvrdenia o pridelení IČO
Príloha č.7: Potvrdenie banky o vedení účtu alebo zmluva o vedení bežného účtu klubu /číslo účtu v tvare IBAN/

V .............................. dňa ............. 2018 

Odtlačok úradnej pečiatky žiadateľa: Podpis štatutárneho zástupcu žiadateľa:
/úradne osvedčený podpis/



Príloha č. 1 - POPIS PROJEKTU 

Názov projektu 
žiadateľ uvedie názov, pod ktorým bude projekt realizovať

Miesto realizácie, pôsobnosť projektu 
žiadateľ  uvedie  kraj,  okres  a  obec  vrátane  konkrétneho miesta  v  obci,  kde  sa  projekt  bude  realizovať,  uvedie  sa 
pôsobnosť – celoštátna, regionálna, miestna  

Cieľ  projektu 
definuje sa hlavný cieľ a čiastkové ciele projektu, čo sa má projektom dosiahnuť

Cieľová skupina 
uvedie sa konkr. cieľová skupina, predpokladaný počet osôb, pre ktoré bude projekt realizovaný a odôvodní sa prečo 
bude projekt realizovaný práve pre túto skupinu osôb, odporúča sa uviesť koľko detí, mládeže, žien, mužov a pod.

Popis realizácie, obsah 
popis súčasného stavu a problém, ktorý sa má projektom vyriešiť, definujú sa vonkajšie a vnútorné faktory s vplyvom na 
implementáciu projektu, formy a metódy riešenia, predpokladaný počet osôb žiadateľa, ktoré sa do projektu zapoja  

Prínos projektu, plánované využitie
uvedie  sa  očakávaný  prínos  aktivít  projektu,  napr.  použitie  športovej  výbavy  a  materiálu  zakúpených  z  projektu  v  
budúcnosti /rekreačný šport, tréningy, účasť na športových súťažiach, atď/

Dátum a čas realizácie projektu 
žiadateľ uvedie dátum a predpokladaný vecný a časový harmonogram realizácie projektu 

Udržateľnosť projektu
/popíšu aktivity, ktoré budú pokračovať po skončení projektu, prípadne aké ďalšie aktivity budú nadväzovať na projekt, 
ako budú využité výstupy z projektu v ďalšom období a rokoch/



Príloha č. 2 – ŠTRUKTÚROVANÝ ROZPOČET PROJEKTU 

 
A. BEŽNÉ VÝDAVKY: výdavky za tovary a služby spojené s realizáciou projektu:

Výdavky /na akú položku a koľko budete potrebovať na projekt/, Položka: Počet ks  Jedn. cena Suma v  €  

SPOLU  BEŽNÉ VÝDAVKY:

B. INÉ VÝDAVKY: spojené s realizáciou projektu:
Výdavky /na akú položku a koľko budete potrebovať na projekt/, Položka: Počet ks  Jedn. cena Suma v  €  

SPOLU  INÉ VÝDAVKY:

C. VLASTNÉ ZDROJE: spojené s realizáciou projektu:
Výdavky /na akú položku a koľko budete potrebovať na projekt/, Položka: Počet ks  Jedn. cena Suma v  €  

SPOLU  VÝDAVKY:

D. ZDROJE FINANCOVANIA:    
Vlastné zdroje žiadateľa v €:
Príspevok, ktorý žiadateľ požaduje od SSTZ v €:
Iné zdroje financovania v € /napr. dary/:
Celkové rozpočtové náklady projektu v €:

 V .............................. dňa ............. 2018 

Odtlačok úradnej pečiatky žiadateľa: Podpis štatutárneho zástupcu žiadateľa:
/úradne osvedčený podpis/


