
Príloha č. 1 VZN č. 4/2017  

  

NÁVRH  

PARTICIPATÍVNEHO KOMUNITNÉHO PROJEKTU   

  

Žiadosť o poskytnutie dotácie   

podľa všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nové Mesto nad Váhom č. 4/2017  

  

  

1. Názov projektu:  Altánok pre všetkých 

2. Oblasť podpory (uviesť podľa VZN č. 4/2017): Životné prostredie 

3. Celkové náklady na projekt v eur: 13.500 € 

4. Požadovaná výška podpory v eur: 1.500 € 

5. Informácie o predkladateľovi projektu:  

  

Názov/ meno predkladateľa  Základná škola, Tematínska ulica č. 2092,  

915 01 Nové Mesto nad Váhom 

Právna forma a forma 

účtovníctva   

rozpočtová 

organizácia   

IČO, DIČ, IČ-DPH   
 

31202675 
 

  2021363729 
 

  

Presná adresa sídla/ 

bydliska vr. PSČ  

 Tematínska ulica č. 2092 

 915 01 Nové Mesto nad Váhom 

Štatutárny zástupca 

predkladateľa   PaedDr. Michal Hnát 

Telefónne č. a e-mail 

štatutára  032/740 65 11    michal.hnat@zstematinska.sk 

Meno zodpovedného 

realizátora projektu   PaedDr. Michal Hnát, Mgr. Mária Kurjaková, PhD. 

Telefónne č. a e-mail 

realizátora projektu  
 032/740 65 11 

michal.hnat@zstematinska.sk  

maria.kurjakova@zstematinska.sk 

Web stránka predkladateľa  
 https://zstematinskanmnv.edupage.org 

  

  

Záznam o predložení projektu na Mestský úrad v Novom Meste nad Váhom (doplní MsÚ):      

podacia pečiatka MsÚ:  

  

    

Evidenčné číslo projektu:    

 

 

mailto:ichal.hnat@zstematinska.sk


 

 

6. Základné údaje o projekte:  

  

Miesto realizácie projektu  

Základná škola, Tematínska ulica č. 2092,  

915 01 Nové Mesto nad Váhom 

areál školy pri pavilóne ŠKD/ŠJ 

Termín realizácie projektu  
september 2019 – máj 2020 

Hlavný cieľ projektu  

vybudovanie altánu slúžiaceho ako exteriérová učebňa 

počas výchovno-vzdelávacieho procesu 

 v popoludňajších hodinách priestor pre voľnočasové 

aktivity ŠKD 

Spôsob participácie 

verejnosti (zapojenia do 

realizácie projektu)  

Spolupráca s Rodičovským združením základnej školy, 

pomoc rodičov a ich účasť na aktivitách organizovaných 

základnou školou a Rodičovským združením pri ZŠ. 

Cieľové skupiny projektu – 

identifikácia, veľkosť/počet  

  

Žiaci 1. a 2. stupňa ZŠ Tematínska, žiaci navštevujúci 

ŠKD 

celá škola – 528 žiakov 

Spôsob využitia výsledkov  

projektu cieľovou skupinou  

  

Priestor slúžiaci primárne ako exteriérová učebňa, 

sekundárne zameraný na voľnočasové aktivity ŠKD, akcie 

organizované školou, akcie Rodičovského združenia i 

verejné akcie v kompetencii mesta 

Partneri navrhovateľa pri 

realizácii projektu  
Zamestnanci ZŠ 

Rodičovské združenie pri ZŠ, Tematínska ulica č. 2092,  

915 01 Nové Mesto nad Váhom 

Spôsob spolupráce s 

partnermi  

  

  

Pedagogickí zamestnanci základnej školy organizáciou 

vzdelávacích aktivít základnej školy 

  

7. Zámer a ciele projektu:  

Areál ZŠ Tematínska poskytuje žiakom i verejnosti širokú škálu športových aktív. Vďaka 

podpore zriaďovateľa sa podarilo zrekonštruovať atletickú dráhu, vybudovať 

futbalové, multifunkčné a workoutové ihrisko a ako posledné v rade dopravné ihrisko. 

Cieľom projektu je vybudovať multifunkčný altánok, ktorého primárnou funkciou je aplikovať 

výchovno-vzdelávací proces v exteriéri a zabezpečiť pobyt žiakov vonku nielen pre 

športuchtivých žiakov, ale i ostatných.  

Výhody vyučovania mimo klasickej triedy: 

• pobyt na čerstvom vzduchu, 

• v letných mesiacoch v triedach najmä na najvyššom prostredí sťažené podmienky 

(vysoká pocitová teplota), 

• menej prašné prostredie, 

• prierezová téma environmentálna výchova súčasťou všetkých vyučovacích predmetov, 

• možnosť výučby biológie, prírodovedy a prvouky v prirodzenom, autentickom 

prostredí. 



Sekundárne využitie altánku: 

• popoludňajšie aktivity ŠKD – prírodovedné, pracovno-technické, výchovné činnosti, 

• krúžková činnosť, 

• teoretická príprava Detského dopravného ihriska, 

• mobilná knižnica, 

• školské akcie: Lampiónový sprievod, Majáles, Zimná olympiáda, Piknik párty, Deň 

Zeme, Noc s Andersenom, 

• Fun party organizovaná Rodičovským združením ZŠ 

8. Popis projektu:  

Vybudovaním altánu slúžiaceho vo výchovno-vzdelávacom procese primárne ako exteriérová 

učebňa chceme pestovať u žiakov pozitívny vzťah k prírode a životnému prostrediu. V rámci 

environmentálnej výchovy naučiť žiakov starať sa o životné prostredie. Aktivity ŠKD 

realizované v popoludňajších hodinách a zamerané na rozvíjanie detskej pozornosti, kreativity 

a fantázie tematicky opierať i o životné prostredie. Krúžková činnosť uskutočňovaná v altánku 

zabezpečí zvýšený pobyt detí na čerstvom vzduchu i v nepriaznivom počasí.  

9. Očakávaný prínos projektu pre obyvateľov mesta/ komunity: 

• zvýšený pobyt a pohyb detí na čerstvom vzduchu,  

• vyučovací proces a vzdelávacie krúžky na škole budú môcť prebiehať priamo v spojení 

so životným prostredím, na čerstvom vzduchu odhliadnuc od nepriazni počasia, 

• prierezová téma environmentálna výchova prítomná v každom vyučovacom predmete 

posunutá za hranice všedného sedenia v triede, 

• kultúrne programy žiakov školy pre rodičov i širšiu verejnosť, 

• využiteľnosť priestoru altánku mimo vyučovacieho priestoru na rôznorodé akcie. 

10. Aktivity projektu – poradové číslo, názov a popis aktivít:  

1. Regionálna výchova a folkloristika 

- priblíženie tradičných remesiel ako košikárstvo, čipkárstvo, zvyky a tradície sviatkov 

(Veľká noc, Vianoce), 

- zážitkové vyučovanie, 

- naplnenie praktickej stránky vyučovacích predmetov na 1. stupni ako prvouka, 

prírodoveda, pracovné vyučovanie, na 2. stupni biológia, technika. 

2. Vytvorenie zelenej plochy v priestoroch školy 

- z dôvodu výstavby bytových domov vytvoriť v areáli školy zelenú plochu, ktorá 

zabezpečí rovnováhu v ekosystéme, 

- vytvorenie pomyselnej zelenej hranice medzi školským areálom a okolitým 

prostredím (parkovisko), vytvorenie oddychovej zóny. 

3. Bližšie k prírode 

- kontakt s prírodou – možnosť sledovať najpočetnejšiu skupinu organizmov – hmyz  

- pozorovanie prírody – voľným okom, ďalekohľadom, lupou, 

- pozorovať rôzne druhy rastlín – ich kvalitatívne a kvantitatívne zmeny, 

- pozorovať spolužitie organizmov – rôznych druhov bezstavovcov, stavovcov v ich 

prirodzenom prostredí,  

- budovať pozitívny vzťah k živým a neživým prírodninám, ktoré nás obklopujú a sú 

prirodzenou súčasťou nášho života, 

- vzbudiť záujem o prírodovedné predmety prostredníctvom autentického prostredia 

a možnosti praktických ukážok priamo v altánku, 

- nadobúdať nové poznatky prepojením teoretických a praktických skúseností, 

- chrániť životné prostredie, starať sa oň, 



- čerstvý vzduch, sledovanie prírodných javov priamo počas vyučovacej hodiny. 

11. Časový harmonogram realizácie aktivít projektu (názov aktivity, začiatok a koniec 

realizácie): 

 Príprava základovej dosky: september 2019 

 Realizácia výstavby altánu: október 2019 – máj 2020 

12. Finančné zabezpečenie realizácie projektu:  

 

13. Spôsob zabezpečenia informovania a publicity projektu:  

• webová stránka ZŠ Tematínska 

• televízia Pohoda, 

• Informačný portál mesta Nové Mesto nad Váhom, 

• Novomestský spravodajca, 

• Trenčianske noviny, 

• nástenky v ZŠ.  

  

14. Podrobný rozpis rozpočtu výdavkov na projekt:  

  

Názov výdavku  Podrobný popis výdavku   

Náklady (v €) z prostriedkov  

dotácia  

(participatívny 

projekt 

NMnV) 

vlastné 

a iné 

zdroje 

spolu  

Základová doska 
Zhutnenie podložia, kamenivo, 

betón, debnenie, výstuž 
1.500 € 1.300 € 2.800 € 

Zemné práce Výkopové práce, presun hmôt  935 € 935 € 

Zdroj financovania 

(vlastné 

prostriedky, 

dotácia...) 

  

 Predpokladané výdavky v eurách   

Spolu  

z toho   

Kapitálové 

výdavky  

Bežné 

výdavky  

z toho   

Mzdy  Poistné  
Tovary   

a služby  

Participatívny 

komunitný projekt 

– Nové Mesto nad 

Váhom 

1.500 €  1.500 €   1.500 € 

Rodičovské 

združenie pri ZŠ  

Tematínska 

5.000 €   5.000 €     5.000 € 

Vlastné 

prostriedky 
2.500 €   2.500 €     2.500 € 

Iné projekty, 

sponzori  
4.500 €  4.500 €   4.500 € 

Celkové náklady na 

projekt  
13.500 €  13.500 €   13.500 € 



Konštrukcia 

Tesárska konštrukcia – drevené 

obloženie, palubovka, strop, 

laťovanie, hranoly, spojovací 

materiál 

 4.440 € 4.440 € 

Konštrukcia 

Klampiarska konštrukcia – 

odkvapy, oplechovanie, žľaby, 

zvodové rúry 

 1.005 € 1.005 € 

Krytina 
Betónová krytina, hrebenáče, 

strešná fólia 
 3.240 € 3.240 € 

Dokončovacie práce Nátery konštrukcií, impregnácia  1.080 € 1.080 € 

 Náklady celkom 1.500 € 12.000 € 13.500 € 

  

  

  

  

  

  

  

Dátum: 18. 3. 2019  

 

 

PaedDr. Michal Hnát 

 

                      pečiatka, meno a podpis                                   

štatutárneho zástupcu predkladateľa projektu                          

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15. Čestné vyhlásenie predkladateľa projektu/ štatutárneho zástupcu predkladateľa:  

  

Čestne vyhlasujem, že:   

1. všetky údaje a informácie obsiahnuté v žiadosti sú úplné, pravdivé a správne   

2. sú mi známe všetky podmienky poskytovania finančných prostriedkov podľa VZN č. 

4/2017   

3. na výdavky financované z požadovanej dotácie nežiadam ani som nezískal/ -a finančné 

prostriedky z iných verejných zdrojov ani z fondov Európskej únie a ani v minulosti som 

nezískal/ -a na ten istý účel nenávratnú finančnú pomoc   

4. spĺňam podmienky oprávnenosti navrhovateľa podľa VZN č. 4/2017;   

5. som si vedomý/ -á skutočnosti, že na dotáciu nie je právny nárok a že rozhodnutie mesta o 

poskytnutí alebo neposkytnutí dotácie je konečné a nemenné   

6. som si vedomý/ -á svojej právnej a zodpovednosti a povinnosti vrátiť pridelené finančné 

prostriedky, ak som uviedol/ -a nesprávne alebo zavádzajúce údaje alebo nedodržal/ -a 

stanovené podmienky financovania   

7. právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, ktorú zastupujem,  

- nemá daňové nedoplatky, nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenia 

a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie  

- neporušuje zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania podľa osobitného 

predpisu  

- nie je voči nej vedené exekučné konanie ani výkon rozhodnutia   

8. predkladateľ nemá žiadne nesplnené záväzky voči štátu, mestu, vyšším územným celkom 

ani voči iným obciam a mestám   

9. voči predkladateľovi nie je ku dňu podania žiadosti začaté konkurzné konanie, likvidácia 

ani nebol voči nemu podaný návrh na vyhlásenie konkurzu   

10. voči právnickej osobe alebo fyzickej osobe - podnikateľovi, ktorú zastupujem, nie je 

vedený výkon rozhodnutia   

11. predkladateľ nie je v rušení, resp. neoznámil príslušnému registru zánik organizácie   

  

Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať poskytovateľa dotácie o všetkých zmenách, 

ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností.   

  

Súhlasím so spracovaním všetkých osobných údajov uvedených v projekte/ žiadosti a jej 

prílohách v súlade so zák. č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších 

predpisov, počas registrácie, kontroly, hodnotenia, kontraktácie, realizácie a monitorovania 

projektu.   

Súhlasím s tým, že údaje uvedené v projekte môžu byť použité na štatistické účely a na účely 

monitorovania, reportovania a evalvácie.   

   

Titul, meno a priezvisko, podpis:   

- predkladateľ projektu: PaedDr. Michal Hnát, Mgr. Mária Kurjaková, PhD. 

- štatutárny zástupca predkladateľa: PaedDr. Michal Hnát 

  

  

V Novom Meste nad Váhom, dňa 18. 3. 2019 


