
Dodatok č. 2 -

k zmluve o spolupráci a podpore
pri zabezpečení realizácie projektu "Dajme spolu gól"v platnom znení

uzatvorený podla $ 51 a nasl. Občianskeho zákonníka
medzi týmito zmluvnými stranami:

Identifikátor zmluvy:

Názov:

Sídlo:
IČO:

IČ DPH:

Registrácia:
V mene ktorého koná:
(dalej len ,poskytovateľ“)

Názov:
Sídlo (fakturačná adresa):
Ičo:
IČ DPH:
IBAN:

V mene ktorého koná:

83e71612-4886-4426-b773-460381d9b5f3

Slovenský futbalový zväz
Tomášiková 30€, 821 01 Bratislava
00687308
SK 2020898913
Ministerstvo vnútra SR, č.: VVS/1-909/90-91
Ján Kováčik, prezident SFZ

Základná škola Ul. pohraničná 9, Komárno
Ul. pohraničná 9, 945 01 Komárno
37861221
2021606059

Slavomír Ďurčo, štatutárny zástupca MŠ/ZŠ s MŠ/ZŠ
(dalej len prijímateľ“)

Názov zariadenia (MŠ / ZŠ s MŠ): Základná škola Pohraničná Komárno
Korešpondenčná adresa zariadenia: Ul. pohraničná 9, 94501 Komárno
Staius prijímateľa: Základná škola

1. V prílohe č. 1 zmluvy sa na konci vkladá text, ktorý je uvedený v prílohe č. 1 tohto dodatku.
2. V prílohe č. 2 zmluvy sa na konci vkladá text, ktorý je uvedený v prílohe č. 2 tohto dodatku.
3. Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené a tento dodatok tvorí neoddelitelú súčast zmluvy a je vyhotovenýv dvoch originálnych rovnopisoch, z ktorých si každá strana ponechá jeden rovnopis. Zmluvné strany po prečítaní tohtododatku vyhlasujú, že jeho obsahu porozumeli, tento zodpovedá skutočnému prejavu ich vôle a na znak vzájomnéhosúhlasu ho podpisujú. Tento dodatok nadobúda platnost dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnost v deňnasledujúci po dni jeho zverejnenia na príslušnom webovom sídle.

viac
Za poskytovateľa Za prijímateľa

u Ján Kováčik
SlavomírÍr

prezident SFZ (štatutárny zástupca MŠ/ZŠ sS

MŠ/ZŠ)
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Príloha č. 1

Vyhlásenie
oprávnených osôb o prevzatí zodpovednosti za bezpečnost detí počas realizácie pohybovo-športových aktivít so

zameraním na futbal alebo záujmovej činnosti - futbal

Na základe zmluvy o spolupráci a podpore pri zabezpečení realizácie projektu „Dajme spolu gól 2022/2023“ a so súhlasom

zákonného zástupcu prijímateľ Základná škola Ul. pohraničná 9, Komárno vyhlasuje, že za bezpečnost detí počas trvania

pohybovo-športových aktivít so zameraním na futbal alebo záujmovej činnosti - futbal v areáli školského dvora MŠ/ZŠ s

MŠ/ZŠ av jeho blízkosti zodpovedajú nižšie podpísaní tréneri, a to v čase od prevzatia detí od triednej učiteľky na pohybovo-

športovú aktivitu so zameraním na futbal až do ich odovzdania triednej učiteľke po skončení pohybovo-športovej aktivity

(dalej aj „oprávnené osoby“).

Zoznam oprávnených osôb

Športoví odborníci - tréneri:
Tréner: Michal Tót - Tréner (T-UEFAA-000067) Podpis

Názov zariadenia: Základná škola Pohraničná Komárno
Kontaktná osoba: Martin Michálek

Triedny učiteľ:

Učiteľ:

Štatutárny zástupca MŠ/ZŠ s MŠ/ZŠ: Slavomír Ďurčo
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Príloha č. 2

Časovýa vecný rámec realizácie projektu DSG

Cieľová skupina:
O 1. žiaci materskej školy

M 2. žiaci základnej školy

Oprávnené obdobie realizácie aktivít za cieľovú skupinu 2:
Školský rok 2022/2023

Predpokladaný počet zapojených detí: 20

e Jesenná čast školského roka 2022/2023

M október

SÚ november

e Jarná čast školského roka 2022/2023

M február

A marec

M apríl

M máj
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