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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: Rozvoj a podpora športových aktivít vo voľnom čase detí a mládeže  

                  mesta  

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

3. Celkové náklady na projekt v eur: 1 551,37 € 

4. Požadovaná výška podpory v eur: 1 500 € 

5. Informácie o predkladateľovi projektu: 

 

Názov/ meno predkladateľa Kongregácia školských sestier de Notre Dame 

Právna forma a forma účtovníctva  Cirkevná organizácia Podvojné účtovníctvo 

IČO, DIČ, IČ-DPH  00677574 202 110 5922  

Presná adresa sídla/ bydliska vr. PSČ 
Klčové 87, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 

 

Štatutárny zástupca predkladateľa Sr. Mária Metoda Piatničková 

Telefónne č. a e-mail štatutára 032/7713862 sestrynd@gmail.com 

Meno zodpovedného realizátora projektu Mgr. Eva Litváková 

Telefónne č. a e-mail realizátora projektu 0910 842 306 evacordia@gmail.com 

Web stránka predkladateľa http://www.sestrynd.stranka.info 

  

 

 

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

     podacia pečiatka MsÚ: 
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Evidenčné číslo projektu:  

 

6. Základné údaje o projekte: 

 

Miesto realizácie projektu 
Nové Mesto nad Váhom – telocvičňa Spojenej školy sv. Jozefa 

a Materskej školy bl. Alexie, štadión Nového Mesta n/Váhom 

Termín realizácie projektu Jún 2019 – November 2019 

Hlavný cieľ projektu 

Všestranná ponuka a rozvoj športových aktivít pre deti 

a mládež mesta v ich voľnom čase. Podpora mladých 

a nádejných športových talentov medzi deťmi a mládežou. 

Spôsob participácie verejnosti 

(zapojenia do realizácie 

projektu) 

 

 

Verejnosť bude participovať na projekte účasťou na verejných 

športových súťažiach, ktoré budú pre obyvateľov mesta. Nové 

Mesto nad Váhom a jeho školy budú zviditeľnené 

a propagované vďaka športovým úspechom na okresnej, 

krajskej  i celoslovenskej úrovni.  

Cieľové skupiny projektu – 

identifikácia, veľkosť/počet 

 

 

a) deti vo veku od 6 rokov do 15 rokov              90 

b) mládež vo veku od 16 rokov do 22 rokov      50 

c) pedagógovia školy, spolupracovníci, rodičia  100  

d) obyvatelia mesta – široká verejnosť 

Spôsob využitia výsledkov 

projektu cieľovou skupinou 

 

Zabezpečenie kvalitných športových potrieb na volejbal, malý 

futbal, atletiku, florbal, badminton – hokejky, lopty, atletické 

prekážky, dresy, žinenky, štafetové kolíky a značky na 

podlahu. Športové potreby zabezpečia vysokú úroveň a dobré 

predpoklady pre realizáciu športových aktivít pre deti a mládež 

mesta. 

Partneri navrhovateľa pri 

realizácii projektu 

 

Rada rodičovského združenia pri Spojenej škole sv. Jozefa 

Rada školy pri Spojenej škole sv. Jozefa 

Rodičia detí a mladých ľudí, učitelia, spolupracovníci školy 

Spôsob spolupráce s partnermi 

 

 

1.Finančná podpora 

2.Pomoc pri zabezpečení a nákupe športových potrieb 

3.Participácia rodičov pri sprevádzaní detí a mládeže na 

športové súťaže 

 

 

7. Zámer a ciele projektu: 

Zámerom projektu je ponúknuť deťom a mládeži mesta širokú škálu športových aktivít v ich 

voľnom, mimoškolskom čase v priestoroch telocvične Spojenej školy sv. Jozefa a Materskej školy 

bl. Alexie. Súčasné obdobie je charakterizované uponáhľaným, často až psychickým stresovým 

spôsobom života. Mladý človek je po škole unavený a obmedzovaný v prirodzených pohybových 

činnostiach. V protiklade k práci, ktorá zaťažuje nervový systém a zvyšuje psychickú únavu, 

vystupujú do popredia športové aktivity, ako prostriedok regenerácie a aktívneho odpočinku. 

Športový tréning sa zameriava aj na teoretické poznatky, ktorými sa idealizuje pohyb športovca 

alebo športového náradia tak, aby v konečnom dôsledku s najmenším zaťažením dosiahol čo 

najväčší výkon. Hlavným cieľom projektu je zaradiť pohybové aktivity do života ako 

nenahraditeľnú súčasť a náplň voľného času detí a mládeže mesta. Realizovaním športových 

aktivít dochádza k obnove fyzických a psychických síl. Pomocou pohybu dochádza k upevňovaniu 

zdravia, zlepšovaniu telesnej zdatnosti a systémov v ľudskom tele. Pohybová činnosť prináša nové 

možnosti v prehĺbení a rozšírení sociálnej aktivity osobnosti spojenej s jej harmonickým telesným 

a duševným rozvojom. Projektom sa podporuje rozvoj mladých a nádejných talentov medzi deťmi 

a mladými ľuďmi a zároveň sa zmysluplne vypĺňa ich voľný čas. V neposlednom rade športové 

úspechy detí a mladých ľudí mesta na krajskej i celoslovenskej úrovni sú vzornou reprezentáciou 
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Nového Mesta nad Váhom. Preto je súčasťou projektu nákup potrebného náradia, aby sa 

zabezpečila kvalitatívne vyššia úroveň prípravy športovcov na súťaže. 

 

8. Popis projektu: 

Projekt chce participovať v miestnej komunite formou športových aktivít pre deti a mládež 

Nového Mesta nad Váhom v ich voľnom čase. V telocvični Spojenej školy sv. Jozefa a Materskej 

školy bl. Alexie sa konajú pravidelne v mimoškolskom čase každý týždeň športové hry (volejbal, 

basketbal, florbal) 2 hodiny, florbal (1. a 2. stupeň) 4 hodiny, malý futbal 4 hodiny, atletika 4 

hodiny, strelecký krúžok 2 hodiny. Týchto aktivít sa nezúčastňujú len žiaci Spojenej školy sv. 

Jozefa, ale na tréningy prichádzajú aj deti a mládež z iných škôl Nového Mesta nad Váhom, ako aj 

z dedín v okolí. Hlavne atletické tréningy a malý futbal majú jedinečné zastúpenie v telocvični 

školy sv. Jozefa, lebo pripravujú na súťaže deti a mládež z celého mesta. Realizácia športových 

súťaží bude prebiehať podľa harmonogramu jednotlivých druhov športu od mája do novembra. 

Zúčastnia sa na nich žiaci základných aj stredných škôl. Niektoré súťaže sú v rámci mesta, iné 

majú okresné, krajské i celoslovenské kolá. Deti a mládež budú súťažiť vo volejbale, florbale, 

vybíjanej, cezpoľnom behu, badmintone, malom futbale, basketbale, stolnom tenise, minivolejbale 

a v atletike, v ktorej máme každoročne zastúpenie aj na majstrovstvách Slovenska. Realizáciou 

športových aktivít sa podporuje rozvoj mladých a nádejných talentov medzi deťmi a mladými 

ľuďmi. Dochádza k zlepšeniu a udržaniu vlastného zdravia, zvyšuje sa aktivita imunitného 

systému, zlepšuje činnosť srdcovocievneho systému a uvoľňuje sa napätie. Deti a mladí ľudia sa 

učia budovaniu vzťahov v kolektíve, zodpovednosti a vzájomnej pomoci. Projekt obsahuje 

zabezpečenie potrebného náradia na športové aktivity, aby sa vytvorili optimálne podmienky pre 

prípravu športovcov na súťaže. Je dobré spomenúť aj niektoré významné úspechy, ktoré žiaci 

nášho mesta už dosiahli: Lucia Beláková – účasť na Majstrovstvách sveta v cezpoľnom behu 

v Budapešti, Petra Chrebetová – viacnásobná majsterka Slovenska v skoku do diaľky a v behu na 

100 metrov, Tomáš Hulínek – majster Slovenska v behu cez prekážky, Mário Hanic – školský 

majster Slovenska v behu na 400 metrov, Jana Ochránková – majsterka Slovenska 

v krasokorčuľovaní, Radka Paulechová – reprezentantka SR v cyklokrose, Patrik Pokopec – účasť 

na Majstrovstvách Slovenska žiakov (2. a 4. miesto), reprezentant Nového Mesta a Myjavy, hráč 

extraligy – Spartak Myjava a juniorský reprezentant Slovenska vo volejbale a mnohí ďalší.  

  

9. Očakávaný prínos projektu pre obyvateľov mesta/ komunity: 

1. Projekt participuje v miestnej komunite formou športových aktivít pre deti a mládež Nového 

Mesta nad Váhom v ich voľnom čase. 

 

2. podporuje rozvoj mladých a nádejných talentov medzi deťmi a mladými ľuďmi a zároveň sa 

zmysluplne vypĺňa ich voľný čas. V neposlednom rade športové úspechy detí a mladých ľudí 

mesta na krajskej i celoslovenskej úrovni sú vzornou reprezentáciou Nového Mesta nad Váhom. 

3. prináša vzájomné poznanie a komunikáciu s ostatnými deťmi a tínedžermi v komunite, rast 

osobnosti dieťaťa a upevňovanie jeho charakteru, zvýšenie zodpovednosti a vzájomnej pomoci 

u detí a mladých ľudí, ochota k zmene i v osobnom živote. 

4. zabezpečuje zlepšenie a udržanie zdravia u detí a mladých ľudí, zvýšenie aktivity imunitného 

systému, zlepšenie činnosť srdcovocievneho systému a uvoľnenie napätia. 
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10. Aktivity projektu – poradové číslo, názov a popis aktivít: 

1. Nákup a zabezpečenie športových potrieb pre kvalitnú realizáciu týchto športových aktivít: 

atletika, malý futbal, florbal, volejbal, basketbal, badminton a strelecký krúžok. Je potrebné kúpiť 

florbalové hokejky, volejbalové lopty, sklápacie atletické prekážky, sadu dresov, žinenky, 

štafetové kolíky, značky na podlahu. Sú to nevyhnutné pomôcky pri všetkých športových 

aktivitách. Častým používaním sa opotrebujú a znehodnocujú a je potrebné ich nahradiť novými. 

Aktivity sa realizujú v telocvični Spojenej školy sv. Jozefa a Materskej školy bl. Alexie. 

Zabezpečujú ich pedagógovia Spojenej školy sv. Jozefa, rodičia a spolupracovníci školy. 

Harmonogram aktivít v mimoškolskom čase je maximálne naplnený. Športové hry (volejbal, 

basketbal a florbal) sa konajú 2 hodiny týždenne, florbal (1. a 2. stupeň) 4 hodiny, malý futbal 4 

hodiny týždenne, atletika 4 hodiny týždenne, strelecký krúžok 2 hodiny týždenne. Týchto aktivít 

sa nezúčastňujú len žiaci Spojenej školy sv. Jozefa, ale na tréningy prichádzajú aj deti a mládež 

z iných škôl Nového Mesta nad Váhom, ako aj z dedín v okolí. Hlavne atletické tréningy majú 

jedinečné zastúpenie v telocvični školy sv. Jozefa. 

2. Účasť detí a mládeže na športových súťažiach v rámci mesta, okresu, kraja i celého 

Slovenska.  Realizácia športových súťaží bude prebiehať podľa harmonogramu jednotlivých 

druhov športu. Deti a mládež, ktorí sa na nich pripravujú vo svojom voľnom čase v telocvični 

Spojenej školy sv. Jozefa, reprezentujú svoje školy aj Nové Mesto nad Váhom na okresných, 

krajských i celoslovenských súťažiach takto: 

Máj  - jún      Deň mesta – volejbal, atletika, vybíjaná – základná škola 

Jún                Okresné kolo v atletike – základná škola 

                     Krajské kolo v atletike – stredná škola 

                     Majstrovstvá Slovenska v atletike – výber 

September   Cezpoľný beh-základná a stredná škola, Pohár primátora–atletika–stredná škola 

Október         Pohár primátora – volejbal – stredná škola 

                      Florbal – stredná škola 

                      Badminton, malý futbal, minivolejbal, stolný tenis – základná škola 

November     Okresné kolo – volejbal – stredná škola 

  Malý futbal – stredná škola  

  Basketbal – stredná škola 

  

                    

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

        realizácie): 

1. Nákup a zabezpečenie športových potrieb – jún až november 2019 

2. Účasť detí a mládeže na športových súťažiach – máj až november 2019 : 

Máj – jún      Deň mesta – volejbal, atletika, vybíjaná – základná škola 

Jún                Okresné kolo v atletike – základná škola 

                     Krajské kolo v atletike – stredná škola 

                     Majstrovstvá Slovenska v atletike – výber 

September    Cezpoľný beh–základná a stredná škola, Pohár primátora–atletika–stredná škola 

Október        Pohár primátora – volejbal – stredná škola 

                      Florbal – stredná škola 

                       

                      Badminton, malý futbal, minivolejbal, stolný tenis – základná škola 

November     Okresné kolo – volejbal – stredná škola 

  Malý futbal – stredná škola  

  Basketbal – stredná škola 

 



5 

 

12. Finančné zabezpečenie realizácie projektu: 

 

 

13. Spôsob zabezpečenia informovania a publicity projektu: 
O projekte Kultúrno-umelecké programy pre obyvateľov mesta budeme informovať na webovej 

stránke Kongregácie školských sestier de Notre Dame www.sestrynd.stranka.info, na webovej stránke 

Spojenej školy sv. Jozefa http://www.zsjozefnm.edu.sk/ a na nástenkách školy.  

 

14. Podrobný rozpis rozpočtu výdavkov na projekt: 

 

Názov výdavku Podrobný popis výdavku  

Náklady (v €) z prostriedkov 

dotácia 
vlastné 

a i. 
spolu 

10 ks volejbalové lopty 

Volejbalová lopta á 30 € je 

nevyhnutná pre volejbal 300 - 300 

20 ks florbalové 

hokejky 

Florbalové hokejky á 15 € sa 

používajú pri 3 krúžkoch florbalu 300 - 300 

3 ks atletické prekážky 

Atletická prekážka á 80 € je 

nevyhnutná pre atletiku 240 - 240 

1 sada športové dresy        

Športové dresy potrebujú športovci 

pri reprezentácii na súťažiach á 250 € 250 - 250 

10 ks žinenky 

Žinenky á 40 € sa používajú na 

atletiku aj pri ostatných športoch 350 50 400 

2 ks štafetové kolíky 

Farebné kolíky potrebné na 

vyznačenie v priestore á 8,36 15,35 1,37 16,72 

1 ks značky na podlahu 

Farebné značky na podlahu potrebné 

na tréningy á 44,65 44,65 - 44,65 

Náklady celkom 
1500 51,37 1551,37 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    Sr. Mária Metoda Piatničková 

                                                                                       provinciálna predstavená 

Dátum: 20.3.2019                                                           pečiatka, meno a podpis  

                                 štatutárneho zástupcu predkladateľa projektu                                  

  

Zdroj financovania 

(vlastné prostriedky, 

dotácia...) 

 

Predpokladané výdavky v eurách 

Spolu 

z toho 

Kapitálové 

výdavky 
Bežné 

výdavky 

z toho 

Mzdy Poistné 
Tovary  

a služby 

Vlastné 

prostriedky 
51,37 x x x x 51,37 

Dotácia 1 500 x x x x 1 500 

Celkové náklady na 

projekt 
1 551,37     1 551,37 

http://www.zsjozefnm.edu.sk/
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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: Kongregácia školských sestier de Notre Dame 

- štatutárny zástupca predkladateľa: Sr. Mária Metoda Piatničková, provinciálna predstavená 

 

 

V Novom Meste nad Váhom                             dňa 20. marca 2019 
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