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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: Podpora zdravej výživy detí a mládeže 

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

3. Celkové náklady na projekt v eur: 4 765 €   

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: 

 

 

 

 

Evidenčné číslo projektu:  
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6. Základné údaje o projekte: 

 

Miesto realizácie projektu 
Klčové 87, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 

 

Termín realizácie projektu 2.10.2017 – 15.12.2017 

Hlavný cieľ projektu 

Podporovať  rozvoj zdravej výživy  u detí a mládeže pri 

stravovaní v školskej jedálni Spojenej školy sv. Jozefa, 

prostredníctvom úpravy podmienok v školskej kuchyni 

a verejnou ochutnávkou jedál a zdravých potravín 

 

Spôsob participácie verejnosti 

(zapojenia do realizácie 

projektu) 

 

 

Verejnosť bude participovať na projekte účasťou na ponuke 

ochutnávky jedál – šalátov, ovocných mís, cereálnych a BIO  

potravín, ovocných džúsov a iných zdravých nápojov za účasti 

rodičov, učiteľov, žiakov a spolupracovníkov školy 

Cieľové skupiny projektu – 

identifikácia, veľkosť/počet 

 

Žiaci Spojenej školy sv. Jozefa              429 

Učitelia Spojenej školy sv. Jozefa           41 

Nepedagogickí  zamestnanci  školy        16 

Rodičia  a spolupracovníci                     300 

 

 

Spôsob využitia výsledkov 

projektu cieľovou skupinou 

 

Upravené podmienky v kuchyni  ovplyvnia spôsob stravovania 

detí a mládeže, podporia osvojenie si zdravých stravovacích 

návykov v detskom veku, uplatní sa plán proti obezite, úpravou 

podmienok pri príprave jedál sa skvalitní jedálny lístok, ktorý 

bude variabilnejší a pestrejší a bude zahŕňať zdravšie jedlá  

Partneri navrhovateľa pri 

realizácii projektu 

 

Rada rodičovského združenia pri Spojenej škole sv. Jozefa 

Rada školy pri Spojenej škole sv. Jozefa 

 

Spôsob spolupráce s partnermi 

 

 

1. Finančná podpora 

2. Pomoc pri realizácii úpravy podmienok školskej kuchyne 

3. Odborné konzultácie 

4. Spolupráca pri príprave ochutnávky jedál a organizácii akcie 

 

 

 

7. Zámer a ciele projektu: Osvojenie si zdravých stravovacích návykov v detskom veku sa 

považuje za jednu z najúčinnejších foriem prevencie nutrične podmienených 

chorôb, na formovaní ktorých sa podieľajú aj zariadenia školského stravovania. 
Základnou požiadavkou a úlohou v školskom stravovaní je zachovať výrobu jedál a 

nápojov z čerstvých surovín, používať potravinové komodity najvyššej kvality s 

možnosťou využitia alternatívnych potravinových komodít z dôvodu personálnej a 

technologickej náročnosti a preukázateľných finančných úspor. Hlavným zámerom 

projektu je podporovať rozvoj zdravej výživy u detí a mládeže pri stravovaní 

v školskej jedálni Spojenej školy sv. Jozefa, prostredníctvom úpravy podmienok 

v školskej kuchyni. Cieľom projektu je, aby sa v zrekonštruovanej školskej kuchyni 

dôsledne uplatňovala nová koncepcia programu prevencie obezity a zásad zdravej 

výživy. Zároveň musíme vychovávať k správne orientovanej výžive, navrhovať 

zmenu stravovacích návykov a zmenu postoja k vlastnému zdraviu. 
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8. Popis projektu:. Obsahom projektu bude zefektívnenie podmienok na prípravu 

stravy v školskej kuchyni Spojenej školy sv. Jozefa pre žiakov, študentov, 

zamestnancov a učiteľov. V prvej fáze projektu bude upravená nevyhovujúca 

dlažba, ktorá sa nemenila posledných 23 rokov pri plnej prevádzke a je 

z hygienických podmienok závadná. Ďalšími činnosťami bude odmasťovanie a 

penetrácia pôvodnej dlažby, náter adverzným mostíkom, špárovanie dlažby 

špárovačkou Grau. Položená bude nová dlažba Treviso s rozmermi 30x30 cm  

v množstve 71,28 m². Pri vysokom počte stravníkov nie je možné ďalšie 

fungovanie kuchyne, preto sú nutné niektoré opravy na strojoch. Budú vyčistené 

kuchynské roboty, uskutoční sa výmena kolien na umývadlách a výmena 

parapetných dosiek, ktoré slúžia pri výdaji stravy. Ďalej sa vymenia zvodové 

guličky na odpadoch, tesnenia na plyne a tesniace gumičky na prívode vody do 

kotlov. Druhá fáza projektu je zameraná na prípravu a verejnú ochutnávku 

zdravých jedál, čím chceme uplatniť novú koncepciu programu prevencie obezity 

a zásad zdravej výživy. Uskutoční sa verejná ochutnávka BIO potravín, ovocia, 

zeleniny a zdravých nápojov, na ktorú budú pozvaní žiaci, študenti, rodičia, 

pedagógovia, zamestnanci,  spolupracovníci Spojenej školy sv. Jozefa a široká 

verejnosť.  

 

 

9. Očakávaný prínos projektu pre obyvateľov mesta/ komunity: Správna výživa je 

základným predpokladom zdravého vývoja človeka a hlavnou podmienkou 

prevencie a liečby tzv. civilizačných ochorení, ktoré postihujú veľké skupiny 

obyvateľstva, vrátane detí a mládeže nášho mesta. Bez zlepšenia výživovej 

politiky nemožno perspektívne zlepšiť zdravotný stav našich žiakov a študentov. 

Zmenu súčasnej nepriaznivej spotreby potravín je možné zabezpečiť správnym 

usmerňovaním potravinárskej výroby v množstve a kvalite výrobkov, distribúciou 

vhodných potravín vrátane potravín z dovozu, informovanosťou a usmerňovaním 

žiakov o zásadách správnej výživy a zmenou postoja našich žiakov k vlastnému 

zdraviu. Prínosom projektu bude zlepšenie zdravotného stavu žiakov a študentov 

nášho mesta a dosiahnutie prevencie rozšírenosti tzv. civilizačných ochorení, 

medzi ktoré patrí aj obezita. Ďalej očakávame podporu a zefektívnenie 

stravovacích návykov u detí a mládeže nášho mesta prostredníctvom zážitku 

verejnej ochutnávky zdravých jedál. Deti, mládež, rodičia, zamestnanci, 

pedagógovia, spolupracovníci školy a široká verejnosť uvidia ako sa pripravujú 

produkty zdravej výživy a aký majú vplyv na naše zdravie. Oboznámia sa s 

nebezpečenstvami a rizikami nesprávneho stravovania a môžu tak predchádzať 

obezite. Uskutočnením projektu sa zvýši povedomie významu zdravej výživy 

u detí a mládeže nášho mesta a ovplyvní sa spôsob stravovania aj v rodinách detí.  

 

 

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

 

1. Úprava podmienok školskej kuchyne -  vyčistenie kuchynských robotov, výmena kolien   

na umývadlách, výmena parapetných dosiek, ktoré slúžia pri výdaji stravy, výmena 

zvodových guličiek na odpadoch, tesnenia na plyne a výmena tesniacich gumičiek na prívode 

vody do kotlov. 
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2. Položenie novej dlažby Treviso  s rozmermi 30x30 cm a potrebným množstvom 71,28 m²,  

odmasťovanie a penetrácia  pôvodnej dlažby, náter adverzným mostíkom, špárovanie dlažby 

špárovačkou Grau. 

3. Verejná ochutnávka jedál je zameraná na prípravu a ochutnávku zdravých jedál, šalátov, 

ovocných mís, cereálnych a BIO  potravín, ovocných džúsov a iných zdravých nápojov za 

účasti rodičov, učiteľov, žiakov, spolupracovníkov školy a širokej verejnosti.  

 

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

        realizácie): 

1. Úprava podmienok školskej kuchyne                     1.10. – 31.10.2017 

 

2. Položenie novej dlažby Treviso                              1.11. – 30.11.2017 

 

3. Verejná ochutnávka jedál                                        1.12. – 15.12.2017 

 

 

 

 

12. Finančné zabezpečenie realizácie projektu: 

 

 

13. Spôsob zabezpečenia informovania a publicity projektu: 

 

O projekte Podpora zdravej výživy detí a mládeže 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/, na nástenkách školy 

a v Novomeskom spravodaji. 

 

 

 

 

 

Zdroj financovania 

(vlastné prostriedky, 

dotácia...) 

 

Predpokladané výdavky v eurách 

Spolu 

z toho 

Kapitálové 

výdavky 
Bežné 

výdavky 

z toho 

Mzdy Poistné 
Tovary  

a služby 

Vlastné prostr. 3 265 x x X X 3 265 

dotácia 1 500 x x x x 1 500 

       

       

Celkové náklady na 

projekt 
4 765 x x x x 4 765 

http://www.sestrynd.stranka.info/
http://www.zsjozefnm.edu.sk/
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14. Podrobný rozpis rozpočtu výdavkov na projekt: 
 

Názov výdavku Podrobný popis výdavku  

Náklady (v €) z prostriedkov 

dotácia 
vlastné 

a i. 
spolu 

Dlažba Treviso 

Rozmery dlažby 30x30 cm, 

množstvo potrebnej dlažby 71,28 m²   - 585 585 

Stavebné práce 

Lepidlo, odmasťovanie podlahy, 

dovoz dlažby, adverzný mostík, 

obkladanie schodov 750 - 750 

Stavebné práce 

Vyčistenie a špárovanie dlažby, 

rezanie a brúsenie dlažby, pokladanie 

dlažby, prenášanie pecí a kotlov, 

zapájanie elektriny, vody a plynu 750 2380 3 130 

Ochutnávky jedál 

šaláty, ovocné misy, cereálne a BIO  

potraviny, ovocné džúsy a iné zdravé 

nápoje                -           300            300 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Náklady celkom 
1 500 3 265 4 765 

 

 

 

 

 

                                                                                   

                                                                                      Sr. Mária Metoda Piatničková 

                                                                                           provinciálna predstavená 

Dátum: 6. 10. 2017                                            

                                                                                           pečiatka, meno a podpis  

                                 štatutárneho zástupcu predkladateľa projektu                                  
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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  6. 10. 2017  

 


