
Príloha č. 1 VZN č. 4/2017 

 

NÁVRH 

PARTICIPATÍVNEHO KOMUNITNÉHO PROJEKTU  

 

Žiadosť o poskytnutie dotácie  

podľa VZN Mesta Nové Mesto nad Váhom č. 4/2017 

 

1. Názov projektu: Učíme sa vonku 

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

3. Celkové náklady na projekt v eur: 1570,00  

4. Požadovaná výška podpory v eur: 1420,00   

5. Informácie o predkladateľovi projektu: 

 

Názov/ meno predkladateľa 
MŠ Nové Mesto nad Váhom 

Elokované pracovisko MŠ Ul.J.Hollého č.3 

Právna forma a forma 

účtovníctva  Právny subjekt Rozpočtová organizácia 

IČO, DIČ, IČ-DPH  361 294 70 202 166 76 26  

Presná adresa sídla/ bydliska vr. 

PSČ 

Materská škola Nové Mesto nad Váhom, 

Ul.Poľovnícka č.2039/12 

EP MŠ Ul.J.Hollého č.3 

915 01  Nové Mesto nad Váhom 

Štatutárny zástupca 

predkladateľa PaedDr. Dana Chmelová  

Telefónne č. a e-mail štatutára 032/748 44 82 riaditelka@materskaskolanmnv.sk 

Meno zodpovedného realizátora 

projektu Janka Malíčková 

Telefónne č. a e-mail realizátora 

projektu 
032/771 5332 

 

mshollehonmnv@azet.sk 

 

Web stránka predkladateľa www.materskaskolanmnv.sk 

  

 

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

     podacia pečiatka MsÚ: 

 

 

 

 

Evidenčné číslo projektu:  

 

mailto:riaditelka@mspolovnickanmnv.sk
mailto:mshollehonmnv@azet.sk


6. Základné údaje o projekte: 

 

Miesto realizácie projektu 
Materská škola Nové Mesto nad Váhom 

Elokované pracovisko MŠ Ul.J.Hollého č.3 

Termín realizácie projektu máj – jún 2019 

Hlavný cieľ projektu 

Prostredníctvom zážitkového učenia hravou formou položiť 

základy prírodovednej gramotnosti detí.  

Doplniť školský dvor materskej školy o exteriérovú učebňu. 

Spôsob participácie verejnosti 

(zapojenia do realizácie 

projektu) 

 

 

Altánok bude súčasťou priestoru exteriéru materskej školy 

v časti, kde rodičia a zamestnanci MŠ Nové Mesto nad Váhom 

v spolupráci s Technickými službami mesta Nové Mesto nad 

Váhom realizujú pre deti „Chodník zdravia“, v ktorom  budú 

deti získavať počiatočný rozvoj prírodovednej gramotnosti 

Cieľové skupiny projektu – 

identifikácia, veľkosť/počet 

 

68 detí deti od 2 do 6 rokov 

186 detí predškolského veku (5-6 rokov) ostatných materských 

škôl v Novom Meste nad Váhom 

Spôsob využitia výsledkov 

projektu cieľovou skupinou 

 

Deti získajú povedomie o živej a neživej prírode,  prírodných 

javoch, nadobudnú poznatky o potrebe, spôsobe  ochrany 

živočíchov, životného prostredia a prírodných zákonitostiach. 

Partneri navrhovateľa pri 

realizácii projektu 

 

Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom 

Rodičovské združenie pri MŠ, zamestnanci MŠ 

Spôsob spolupráce s partnermi 

 

 

Pedagogickí zamestnanci prostredníctvom realizácie nových 

edukačných aktivít pre deti, TSM pri výstavbe altánku 

a Chodníka zdravia, rodičia detí pri plánovaných spoločných 

aktivitách. 

 

 

7. Zámer a ciele projektu: 

 

Zámer:  Vybudovanie altánku v exteriéri materskej školy. Poskytnúť deťom tráviť čo najviac 

času na čerstvom vzduchu aj počas nepriaznivých poveternostných podmienok. Učiteľky budú 

svoje vzdelávacie aktivity pripravovať tak, aby deti cez vlastnú skúsenosť a praktickú činnosť 

dopĺňali a obohacovali vedomosti o prírode a jej ochrane.  

 

Hlavný cieľ projektu je prostredníctvom zážitkového učenia hravou formou položiť základy 

prírodovednej gramotnosti detí. Formovať u detí pozitívny vzťah k prírode a viesť ich 

k zodpovednosti za svoje správanie vzhľadom na životné prostredie a jeho ochranu. 

- vytvorenie priestoru v exteriéri MŠ k edukačnej činnosti detí, 

- zvýšenie využiteľnosti pripravovaného „Chodníka zdravia“, 

- možnosť tráviť viac času vo vonkajšom prostredí.   

 

Čiastkové ciele projektu : 

Prostredníctvom zážitkového učenia triediť prírodné reálie podľa rôznych identifikovaných 

znakov. 

Uvedomovať si zmeny v prírode počas roka, identifikovať prvky počasia a realizovať 

krátkodobé pozorovania zmien v počasí. 

Identifikovať rôznorodosť rastlinnej ríše a živočíšnej ríše. Poznať podmienky zabezpečujúce 

klíčenie a rast rastliny, poznať rozdiely medzi živočíchmi.  

Opísať vybrané prírodné javy a podmienky zmeny ich fungovania na základe vlastného 

pozorovania a skúmania. 



 

8. Popis projektu: 

Materská škola na Ul.J.Hollého je zameraná na environmentálnu výchovu detí. V tomto 

školskom roku vybudujeme v spolupráci s RZ a TSM na školskom dvore ,,Chodník zdravia“. 

Chodník bude zložený z troch častí : chodník pre bosé nohy, špirála na pestovanie bylín 

a vyvýšený záhon pre pestovanie rastlín a zeleniny.  

Pokračovať v revitalizácii školského dvora by sme chceli zakúpením dreveného altánku pre 

doplňujúce edukačné aktivity, ktoré by sme takto mohli realizovať za každého počasia 

a umožniť tak deťom tráviť čo najviac času vonku.  

Vybudovaním dreveného altánku v priestoroch školského dvora by sme chceli dosiahnuť 

obohatenie vzdelávacích aktivít prepojením teoretického a praktického vyučovania. Získali by 

sme tak učebňu a herňu pre deti v prírodnom prostredí.   

 

9. Očakávaný prínos projektu pre obyvateľov mesta/ komunity: 

Prínosom projektu je výchova detí k pozitívnemu vzťahu k živej a neživej prírode, k svojmu 

okoliu, formovanie správnych postojov k životnému prostrediu, k ochrane prírody  

a v neposlednej rade ku všímavosti a k starostlivosti o svoje okolie. 

Deti prostredníctvom pozorovania a pokusov získavajú vedomosti zo života rastlín, hmyzu 

a drobných živočíchov, odlišovať živú a neživú prírodu, identifikovať rôznorodosť rastlinnej 

a živočíšnej, naučia sa opísať prírodné javy.  

Pre deti všetkých materských škôl bude prínosom obohatenie výchovno-vzdelávacej činnosti 

účasťou na plánovaných aktivitách pri využívaní Chodníka zdravia a vonkajšieho altánku ako 

exteriérovej učebne.  

 

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

 

Motýlia záhrada – prináša jedinečnú možnosť pozorovať zblízka život motýľov. Deti budú 

pozorovať neuveriteľne rýchly rast húseničiek, fascinujúcu premenu vitálnej húsenice na 

nehybnú kuklu a napokon zážitok na celý život - vyliahnutie motýľa. Potom deti vypustia 

motýle do záhrady. 

Učiteľka vedie deti k priamemu pozorovaniu a spoznávaniu života živočíchov, ich vývoj a  

starostlivosť o nich. Vysvetľuje vzťahy medzi javmi v prírode, keď zmena jedného, vyvolá 

zmenu druhého a vedie deti k tomu, aby vedeli vyjadriť svoje pocity. Rozpráva sa s deťmi 

o význame hmyzu, ktorý môžeme pozorovať vo voľnej prírode. 

Súčasťou aktivity pri pozorovaní zrodu motýľa bude využívanie encyklopédií, aktivity pri 

pozorovaní iného hmyzu, porovnávanie, aktuálne predstavy detí o živote a význame hmyzu 

v prírode. Učíme tak deti identifikovať rozdiely medzi živočíchmi, spoznávať ich spôsob 

života.  

 

Príbeh o malom semienku – učiteľka prostredníctvom jednoduchého príbehu o malom 

semienku, ktoré sa zatúlalo a hľadá vhodné podmienky pre svoj rast,  poskytne deťom 

základné informácie o živej a neživej prírode. 

Oboznámi deti s vybranými prírodnými javmi a ich fungovaní na základe vlastného 

pozorovania a skúmania – svetlo, teplo, vyparovanie. 

Učí deti opísať podmienky zabezpečujúce klíčenie a rast rastliny - Čo potrebovalo semienko 

ako prvé, aby mohlo rásť? – zem – hlina, piesok, kamene, skaly. Čo potrebovalo semienko 

ako druhé?  - vzduch – čo dýchame, je neviditeľný, je všade okolo nás, nemá žiadnu farbu 



a nedá sa chytiť. Čo potrebovalo semienko ako tretie? – vodu – je to priehľadná tekutina, 

nemôžeme v nej dýchať, žijú v nej rôzne živočíchy, ktoré nedýchajú pľúcami.  

Zážitkovým učením deti manipulujú s rastlinami, sadia rôzne semienka, vytvárajú pre ne 

priaznivé podmienky, diskutujú a odôvodňujú čo robia. Priamym pozorovaním budú sledovať 

rast jednotlivých rastlín. 

Ciele edukačnej aktivity :   

- pozorovaním klíčenia a rastu semien objavovať javy, vzťahy, súvislosti, 

- porovnávať veľkosť, vzhľad rastlín, 

- poznať význam vzduchu, vody, svetla, tepla pre rast rastlín, 

Deti sa učia identifikovať rôznorodosť rastlinnej ríše, vnímať prírodu, rozpoznávať časti 

rastlín a uviesť niektoré životné prejavy rastlín. Učia sa poznať a oceniť prácu s pestovaním 

rastlín. V takejto aktivite používajú všetky zmysly, prejavujú aktivitu, pozorujú, skúmajú, 

experimentujú, objavujú nové súvislosti, rozvíjajú zručnosť a praktickú tvorivosť. 

 

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

        realizácie): 

Príprava podkladu pre postavenie altánku – máj 2019 

Obstaranie altánku, dovoz, odborná inštalácia – jún 2019 

 

1. Finančné zabezpečenie realizácie projektu: 

 

 

 

 

2. Spôsob zabezpečenia informovania a publicity projektu: 

 

Informovanie a publicita projektu bude zabezpečená prostredníctvom vývesiek v MŠ Nové 

Mesto nad Váhom, na webovej stránke materskej školy a v mieste chodníka informačnou 

tabuľou. Článok o realizácii projektu bude poskytnutý k publikovaniu Novomestskému 

spravodajcovi, aktivity k reportáži v TV Pohoda.  

 

 

 

 

 

Zdroj financovania 

(vlastné prostriedky, 

dotácia...) 

 

Predpokladané výdavky v eurách 

Spolu 

z toho 

Kapitálové 

výdavky 
Bežné 

výdavky 

z toho 

Mzdy Poistné 
Tovary  

a služby 

Dotácia 1420,00 x 1420,00 X X 1420,00 

Vlastné 

prostriedky 
150,00 x 150,00 x x 150,00 

Celkové náklady na 

projekt 
1570,00 x 1570,00 x x 1570,00 



 

3. Podrobný rozpis rozpočtu výdavkov na projekt: 

 

Názov výdavku 
Podrobný popis výdavku  

 

Náklady (v €) z prostriedkov 

Dotácia 
vlastné 

a i. 
spolu 

Záhradný altánok 

 

6 stranný altán - o 3,20 m uhlopriečka 

Povrchový náter – dub 

Fínsky strešný šindel - zelený 

1420,00  1420,00 

Montáž, doprava, 

príprava podkladu 

Odborná montáž altánku s ukotvením 
 150,00 150,00 

Doprava 
Dodávateľ zabezpečuje dopravu 

zdarma 
  0,00 

Náklady celkom 1420,00 150,00 1570,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                           PaedDr.Dana Chmelová 

Dátum: 25.3.2019                                               pečiatka, meno a podpis  

                                 štatutárneho zástupcu predkladateľa projektu                                  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. 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. 18/2018 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:     Janka Malíčková.............................................................................. 

- štatutárny zástupca predkladateľa:  PaedDr.Dana Chmelová.................................................. 

 

 

V Novom Meste nad Váhom, dňa 25.3.2019 

  


