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Podpora športu FLORBAL TEEN CUP 2014 

BEDMINTON CUP 2014 

 
Podpora kultúry 

ODKAZ NAŠICH PREDKOV – 900. Výročie 
Zoborských listín 

NÁVRAT K REMESELNÝM TRADÍCIÁM DOBY 
BRONZOVEJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Správa o realizácii projektu 

BADMINTON CUP 2013 
Termín realizácie  

Miesto realizácie SOŠ polytechnická, Novozámocká 220 Nitra 

Žiadateľ dotácie Občianske združenie AMOS Nitra, Novozámocká 220 
949 05 NITRA 

Poskytovateľ dotácie Nitriansky samosprávny kraj 

Právna forma 701 Občianske združenie 

IČO 42 041 805 

DIČ  

 
Cieľ projektu 

Cieľom tohto projektu bolo zapojiť do športového 
diania čo najviac stredných škôl v rámci nášho 
regiónu, zdravotne znevýhodnených mladých ľudí, 
a tým aj zvýšiť záujem o zdravý spôsob a štýl života. 
Účelom projektu bolo aj dovybudovanie hracej plochy 
pre bedminton, zabezpečenie športového náradia 
a zorganizovanie v poradí  2. ročníka turnaja. 
Možno konštatovať, že v rámci projektu si naši 
účastníci odniesli nezvyčajné zážitky a pocit, že sa im 
podarilo prekonať nielen súperov, ale aj samých seba. 
Toto podujatie podporilo kreativitu, telesnú 
a športovú zdatnosť stredoškolskej mládeže, ako aj 
výbornú a finančne nenáročnú formu pohybovej 
aktivity. 

 
Očakávania a význam 

 Zorganizovanie športového podujatia v rámci 
regiónu Nitra 

 Zvýšiť záujem mladých ľudí o šport 

 Rozvoj kreativity a telesnej zdatnosti 

 Podpora kolektívneho správania mladých 
ľudí 

 Podpora a zapojenie do športových akcií aj 
zdravotne znevýhodnených žiakov 

Cieľová skupina  Stredoškolská mládež 

Odborný garant projektu Mgr. Ivan Nagy 

Štatutárny zástupca OZ Mgr. Soňa Steinerová 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Správa o realizácii projektu 

FLORBAL TEEN CUP 2013 
Termín realizácie  

Miesto realizácie SOŠ polytechnická, Novozámocká 220 Nitra 

Žiadateľ dotácie Občianske združenie AMOS Nitra, Novozámocká 220 949 05 NITRA 

Poskytovateľ dotácie Nitriansky samosprávny kraj 

Právna forma 701 Občianske združenie 

IČO 42 041 805 

 
Cieľ projektu 

 
Cieľom tohto projektu bolo zapojiť do športového diania čo najviac 
stredných škôl v rámci nášho regiónu, zdravotne znevýhodnených 
mladých ľudí, a tým aj zvýšiť záujem o zdravý spôsob a štýl života. 
Účelom projektu bolo aj vybudovanie hracej plochy pre florbal, 
zabezpečenie športového náradia, športovej výstroje 
a zorganizovanie v poradí  5. ročníka turnaja FLORBAL TEEN CUP 
2013. 
Sme presvedčení, že si účastníci v rámci projektu odniesli 
nezvyčajné zážitky a pocit, že sa im podarilo prekonať nielen 
súperov, ale aj samých seba. Podujatie tak podporilo zdravú rivalitu 
i schopnosť zdravotne znevýhodnených mladých ľudí uplatniť sa 
v tíme. 

 
Očakávania a význam 

 Zorganizovanie športového podujatia v rámci regiónu 
Nitra 

 Zvýšiť záujem mladých ľudí o šport 

 Rozvoj kreativity a telesnej zdatnosti 

 Podpora kolektívneho správania mladých ľudí 

 Spolupráca so strednými školami v rámci regiónu 

 Podpora a zapojenie do športových akcií aj zdravotne 
znevýhodnených žiakov 

Cieľová skupina  Stredoškolská mládež 

Odborný garant projektu Mgr. Ivan Nagy 

Štatutárny zástupca OZ Mgr. Soňa Steinerová 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Správa o realizácii projektu 

DEDIČSTVO  PREDKOV  SA UCHOVÁVA  I 

V REMESLE - 1 150. výročie príchodu Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu 
Termín realizácie 18.12.2013 

Miesto realizácie SOŠ polytechnická, Novozámocká 220 Nitra 

Žiadateľ dotácie Občianske združenie AMOS Nitra, Novozámocká 220 949 05 NITRA 

Poskytovateľ dotácie Nitriansky samosprávny kraj 

Právna forma 701 Občianske združenie 

IČO 42 041 805 

 
Cieľ projektu 

Cieľom projektu je zapojiť do šírenia kultúrnych a duchovných 

hodnôt čo najviac stredných škôl v rámci nášho regiónu, zdravotne 

znevýhodnených mladých ľudí, a tým priblížiť remeselnú tvorbu 

tohto obdobia Účelom projektu je vytvorenie artefaktov, ktoré 

spoja našu súčasnosť s našou minulosťou ako dôkaz živých tradícií, 

bohatej studnice i patričnej hrdosti. Cez túto materiálnu tvorbu by 

sme chceli priblížiť sebe i ostatným predovšetkým kultúrne 

a duchovné dedičstvo, ktoré bolo vytvorené v takej rozhodujúcej 

a významnej etape našich dejín, akou nepochybne bolo 

veľkomoravské obdobie. Rozhodli sme sa, hlásiac sa 

k cyrilometodským tradíciám, vytvoriť práce, ktoré nám toto 

dedičstvo bude pripomínať. Motívom by mali byť predovšetkým 

hlaholské litery, písmo vytvorené Konštantínom a kresťanské 

motívy, uplatňujúce sa na výrobkoch našich žiakov zo spomínaného 

obdobia. Študentskými prácami chceme prejaviť úctu a vzťah 

k našej kultúrnej tradícii a toto posolstvo šíriť aktuálne práve dnes. 

 

 
Očakávania a význam 

o  Zorganizovanie súťaže v rámci regiónu medzi     strednými 

školami rovnakého zamerania 

o  Zvýšiť záujem mladých ľudí o tradičné remeslá      

 a zachovanie kultúrneho dedičstva 

o  Priblíženie netradičných, inovatívnych technolo- 

 gických postupov 

o  Rozvoj kreativity a zručnosti stredoškolskej  

 mládeže 

o  Podpora činnosti prezentujúcej hodnoty kultúry  

 dedičstva 

o  Propagácia umeleckých remesiel 

Cieľová skupina  Stredoškolská mládež 

Odborný garant projektu Mgr. Erika Kralčáková 

Štatutárny zástupca OZ Mgr. Soňa Steinerová 

Umiestnenie žiakov 1. miesto – Marianna Gavulová 
2. miesto – Kryštof Barimov 
3. miesto -  Frederika Kukučková 
4. miesto – Patrícia Lániková 
 

„Projekt podporil Nitriansky samosprávny kraj“ 

 


