
 

 

NÁVRH 

PARTICIPATÍVNEHO KOMUNITNÉHO PROJEKTU  

 

Žiadosť o poskytnutie dotácie  

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

 

1. Názov projektu:                                                                                                       

PC zostava do nahrávacieho štúdia v ZUŠ 

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

3. Celkové náklady na projekt v eur:  1607 

4. Požadovaná výška podpory v eur: 1499,1 

5. Informácie o predkladateľovi projektu: 

 

Názov/ meno predkladateľa Základná umelecká škola J. Kréna Nové Mesto nad Váhom  

Právna forma a forma účtovníctva  Právny subjekt Rozpočtová organizácia 

IČO, DIČ, IČ-DPH  36125245 DIČ 2021605355  

Presná adresa sídla/ bydliska vr. 

PSČ 

 ZUŠ J. Kréna Štúrova 590/31 

91501 Nové Mesto nad Váhom 

Štatutárny zástupca predkladateľa Peter Rýdzi 

Telefónne č. a e-mail štatutára 0903594138 rydzipeter@gmail.com 
Meno zodpovedného realizátora 

projektu Mgr. Michal Svorada 
Telefónne č. a e-mail realizátora 

projektu 032 7484181 zusjkrenanmnv@gmail.com 

Web stránka predkladateľa zusjkrena.edupage.org 

  

 

 

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

     podacia pečiatka MsÚ: 

 

 

 

 

Evidenčné číslo projektu:  

 

 



6. Základné údaje o projekte: 

 

Miesto realizácie projektu 
ZUŠ J. Kréna 

Nahrávacie štúdio 

Termín realizácie projektu 01.09.19 

Hlavný cieľ projektu 

Skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu. Prínos nových 

možností pre hudobné, audiovizuálne projekty detí i hudobných 

nadšencov na amatérskej i poloprofesionálnej úrovni. Podpora 

dobrých projektov formou konzultácie a spolutvorby. Vedenie 

našich žiakov nie len k tvorbe vo forme hudobnej interpretácie, 

ale tiež k príprave produkcie a post produkcie, či hudobných 

podkladov  

Spôsob participácie verejnosti 

(zapojenia do realizácie 

projektu) 

 

Spolupráca s Rodičovským združením ZUŠ, vzdelávanie 

žiakov v rámci jednotlivých odborov pri práci v štúdiu, 

možnosť využitia pre verejnosť podľa zásad o hospodárení s 

majetkom mesta Nové Mesto nad Váhom 

. 

Cieľové skupiny projektu – 

identifikácia, veľkosť/počet 

 

Žiaci ZUŠ, učitelia ZUŠ, verejnosť podľa daných podmienok 
Počet podľa potrieb školy v rámci výchovno vzdelávacieho 

procesu 

Spôsob využitia výsledkov 

projektu cieľovou skupinou 

 

Predovšetkým žiaci ZUŠ navštevujúci hudobné odbory rôzneho 

charakteru (klavír, keyboard, gitara, basgitara, husle, flauta, 

saxofón, trúbka, bicie, xylofón...) a to jednotlivo alebo v 

hudobných zoskupeniach. Žiaci navštevujúci odbor Literárno-

dramatický, Tanečný odbor, či Výtvarný odbor (tvorba 

krátkych animovaných príbehov) Taktiež bude prístupné 

projektom Materských škôl, i mimoškolských organizácií, či 

občianskych združení.  

Partneri navrhovateľa pri 

realizácii projektu 

 

Zamestnanci ZUŠ (pedagogickí, nepedagogickí), rodičia 

 

Spôsob spolupráce s partnermi 

 

 Spolupráca pri organizačnom a technickom zabezpečení  

 

7. Zámer a ciele projektu: 

V súčasnosti možno pozorovať prudký vzrast zavádzania technických vymožeností do rôznych oblastí 

spoločenského života. Informačno-komunikačné technológie (IKT) sa stávajú sprostredkovateľom 

nepreberného množstva poznatkov, ale aj prostriedkom utvrdzovania a preverovania nového alebo 

stimulom pre podnecovanie a rozvoj ľudskej tvorivosti. Rovnako značný je dopad IKT vo sfére 

hudobného umenia. Počítač tu nefiguruje iba ako pasívny sprostredkovateľ hudobného záznamu, ale aj 

ako dôležitý element v procese tvorby, či spracovania hudobného materiálu. Dôkazom toho je 

produkcia množstva hudobného softvéru, ktorý umožňuje za pomoci veľmi jednoduchých postupov 

dosiahnuť pôsobivé a účinné výsledky. Má to však i svoje negatíva. Človek, bez toho, aby si 

uvedomoval dosah takéhoto napredovania, stáva sa vo svojej tvorivosti mnohokrát závislým na „umelej 

inteligencii“ softvéru, ktorý elementárne hudobné vedomosti presúva do úzadia, resp. „preberá za ne 

zodpovednosť“. Dôsledkom toho začína v hudobnej tvorivosti prevažovať intuitívnosť nad 

uvedomenými postupmi, technická zdatnosť zatlačujúca hudobné vzdelanie, ako aj povrchnosť v 

umeleckom či estetickom hodnotení hudobného diela. Preto je potrebné otvoriť s deťmi pomyselné 

dvere a vstúpiť s nimi do sveta nových možností. Naučiť ich zobrať si, čo je dôležité pre ich vyjadrenie, 

no zároveň upozorniť na najdôležitejší prvok ich tvorby a to je individuálny ľudský prejav. V ZUŠ 

existujú priestory multifunkčného nahrávacieho štúdia, ktoré škola vytvorila za finančnej podpory 

zriaďovateľa mesta Nové Mesto nad Váhom a rodičovského združenia pri ZUŠ J. Kréna, má za cieľ byť 

sprievodcom do sveta objavovania a rastu hudobného nadšenia našich detí. PC zostava  je potrebná ako 



neoddeliteľný a najdôležitejší článok na dotvorenie a materiálno technické zabezpečenie priestorov, bez 

ktorého nie je možné zámer projektu naplniť. 

 

8. Popis projektu: 

− PC zostava ako neoddeliteľný a najdôležitejší článok na dotvorenie a materiálno technické 

zabezpečenie priestorov multifunkčného štúdia. 

−  využívanie PC zostavy edukácii ako nová výzva aj pre učiteľov ZUŠ 

− technológie pomáhajú pedagógom k efektívnejšiemu vzdelávaniu detí 

− využitie softwaru (audio, grafický, video)  

9. Očakávaný prínos projektu pre obyvateľov mesta/ komunity: 

Skvalitnenie výchovno vzdelávacieho procesu v ZUŠ, ako i možnosť nasmerovania detí na budúce 

profesie : 

− zvukár 

−  zvuková réžia 

−  produkcia 

−  kompozícia 

−  tvorba animácií 

− grafický dizajn 

− umelecká fotografia 

− video tvorba 

 

 Žiaci zároveň získavajú väčšiu možnosť sebarealizácie, tvorivosti, spolupráce a kooperácie. 

 

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

  V rámci školského roka, podľa potrieb školy v jednotlivých odboroch pri vyučovaní. 

 

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

Projekt bude prebiehať v rámci školského roka, využitie podľa Štátneho vzdelávacieho programu pre 

primárne a nižšie sekundárne  vzdelávanie v ZUŠ a Školského vzdelávacieho programu v jednotlivých 

odboroch a predmetoch.  

 

12. 

 Finančné zabezpečenie realizácie projektu: 

 

 

 

Zdroj financovania 

(vlastné prostriedky, 

dotácia...) 

 

Predpokladané výdavky v eurách 

Spolu 

z toho 

Kapitálové 

výdavky 

Bežné 

výdavky 

z toho 

Mzdy Poistné 
Tovary  

a služby 

Dotácia 1499,1 0 1499,1 0 0 1499,1 

Vlastné prostriedky 107,9 0 107,9 0 0 107,9 

Celkové náklady  

na projekt 
1607 0 1607 0 0 1607 

  



13. Spôsob zabezpečenia informovania a publicity projektu: 

 

Webová stránka ZUŠ J. Kréna 

Televízia Pohoda. 

Novomestský spravodajca. 

Trenčianske noviny. 

Informačný portál mesta Nové Mesto nad Váhom. 

 

 

 

14. Podrobný rozpis rozpočtu výdavkov na projekt: 

 

 

Názov výdavku Podrobný popis výdavku  

Náklady (v €) z prostriedkov 

dotácia 
vlastné 

a i. 
spolu 

  

Intel Core i7-9700K  Procesor (CPU) 438,9  438,9 

MSI Z370-A PRO  Základná doska  107,9 107,9 
Samsung 970 EVO 250 

GB  SSD disk 76,9  76,9 
Seagate BarraCuda 4 

TB  HDD disk 121,9  121,9 
HyperX 16 GB KIT 

DDR4 2933 MHz CL17 

Fury Bla…  RAM 106,9  106,9 
ZALMAN Z9 NEO 

PLUS biela  hardcase 66,9  66,9 
Cooler Master 

MasterLiquid Pro 140  Chladič procesora 69,9  69,9 
Corsair VS650 White 

Certified  zdroj 53,9  53,9 
KOUWELL PE-101, 

bulk  Firewire karta 24,9  24,9 
MSI GeForce RTX 

2070 ARMOR 8G  Grafická karta 538,9  538,9 

Náklady celkom 
1499,1 107,9 1607 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               Bc. Peter Rýdzi, riaditeľ ZUŠ J. Kréna 

Dátum: 28. 03. 2019                                               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: Mgr. Michal Svorada.......................................................... 

                   

− štatutárny zástupca predkladateľa: Bc. Peter Rýdzi................................................ 

 

V     Novom Meste nad Váhom...........  dňa  28. 03. 2019 …............. 

  


