
 
NÁVRH 

PARTICIPATÍVNEHO KOMUNITNÉHO PROJEKTU  
 

Žiadosť o poskytnutie dotácie  
podľa všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nové Mesto nad Váhom č. 4/2017 

 
 
1. Názov projektu:   Tancuj, tancuj vykrúcaj 

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

3. Celkové náklady na projekt v eur: 1750 

4. Požadovaná výška podpory v eur: 1450 

5. Informácie o predkladateľovi projektu: 

 
Názov/ meno predkladateľa Materská škola Nové Mesto nad Váhom 
Právna forma a forma účtovníctva  Právny subjekt Rozpočtová organizácia 
IČO, DIČ, IČ-DPH  36129470   

Presná adresa sídla/ bydliska vr. 
PSČ 

Elokované pracovisko MŠ Ul.J.Kollára č.25 

91501 Nové Mesto nad Váhom 
Štatutárny zástupca predkladateľa PaedDr.Dana Chmelová 
Telefónne č. a e-mail štatutára 032/7484482 riaditelka@materskaskolanmnv.sk 
Meno zodpovedného realizátora 
projektu Jarmila Markechová 
Telefónne č. a e-mail realizátora 
projektu 032/7713923 mskollara@azet.sk 
Web stránka predkladateľa materskaskolanmnv.sk 
  

 
 

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 
Elokované pracovisko Materskej školy Ul.J.Kollára č.25    
Nové Mesto nad Váhom 

 
Termín realizácie projektu september 2018 – jún 2019 

Hlavný cieľ projektu 
Prostredníctvom kultúrnych vystúpení detí obohacovať 
spoločenský a kultúrny život v meste.  

 

Spôsob participácie verejnosti 
(zapojenia do realizácie 
projektu) 

Spoluorganizácia vystúpení detí v meste a v materskej škole, 
spolupráca s Rodičovským združením, MsKS, Klubom 
dôchodcov, so Zariadením pre seniorov, s Centrom sociálnych 
služieb. 

Cieľové skupiny projektu – 
identifikácia, veľkosť/počet 

Deti predškolského veku EP MŠ Ul.J.Kollára č. 25 Nové 
Mesto nad Váhom. 
 

120 
Spôsob využitia výsledkov 
projektu cieľovou skupinou 
 

Reprezentácia tradícií novomestského regiónu, vystúpenia detí 
pri rôznych príležitostiach.  
 

Partneri navrhovateľa pri 
realizácii projektu 
 

Zamestnanci EP MŠ Ul.J.Kollára č.25, rodičia a rodinní 
príslušníci detí MŠ.   

 

Spôsob spolupráce s partnermi 
 
 

Pedagogickí zamestnanci MŠ účasťou na kultúrnych 
a spoločenských podujatiach materskej školy a mesta.  
Spolupráca so zamestnancami jednotlivých organizácií           
pri príprave podmienok k vystúpeniu detí. 

 
 

7. Zámer a ciele projektu: 
Zámerom projektu je odovzdávať deťom kultúrne dedičstvo, zvyky a tradície novomestského 
regiónu formou piesní, tancov a hovoreného slova. Prezliekaním detí do dobových           
kostýmov – krojov podporujeme emocionálnu a estetickú stránku vystúpení. Zakúpením 
nových ľudových krojov chceme zvýrazniť nevšednosť príležitostí, pri ktorých si ich deti 
obliekajú. Deti v predškolskom veku majú prirodzenú potrebu vystupovať a tak nacvičujeme 
folklórne pásma, ktorými spríjemňujeme život v materskej škole a v mestských organizáciách.  

Hlavným cieľom projektu je prostredníctvom kultúrnych vystúpení detí obohacovať 
spoločenský a kultúrny život v meste. Ľudovým folklórom rozvíjame hudobnosť dieťaťa, 
elementárne  hudobné schopnosti, zručnosti a návyky a pozitívny vzťah k hudbe a umeniu.  

Prostredníctvom hudby u detí podporujeme vyjadrovanie, rozvoj slovnej zásoby, vyjadrovanie 
pocitov a citov. Deti sa spoločne zabávajú, trávia čas so svojimi rovesníkmi a rodinnými 
príslušníkmi.  

 
8. Popis projektu: 
Projekt Tancuj, tancuj vykrúcaj vznikol postupne praktickými skúsenosťami počas 
celoročného chodu materskej školy. Počas školského roku vystupujeme s deťmi pri rôznych 
príležitostiach – pre starších spoluobčanov v mesiaci úcty k starším, v meste Deň mesta, 
v MsKS, v materskej škole pre rodičov a starých rodičov, pre bývalé pani učiteľky a pod. 
Zatraktívniť vystúpenia chceme zakúpením nových ľudových krojov, pomocou ktorých 



budeme u detí rozvíjať pozitívny vzťah k ľudovým a kultúrnym tradíciám. Deti tak spoznajú 
krásu dobového oblečenia, predstavu o živote našich predkov. Mnohé zložky ľudovej 
slovesnosti dnes už patria do minulosti, veľa je už zabudnutých, preto je potrebné s deťmi 
objavovať ich krásu a pestrosť. 

 

9. Očakávaný prínos projektu pre obyvateľov mesta/ komunity: 
Vystúpenia detí prinášajú veľa radosti aj spoluobčanom mesta, či už rodičom a rodinným 
príslušníkom detí, obyvateľom Centra sociálnych služieb a Zariadenia pre seniorov, v Klube 
dôchodcov alebo v mestskom kultúrnom stredisku. Deti sa naučia uvedomovať si spätosť ľudí 
s kultúrou, získavajú predstavu o spôsobe života našich seniorov /návštevy v zariadeniach pre 
seniorov a v klube dôchodcov/, osvoja si pozitívny vzťahu k spevu a tancu. Umožňujeme tak  
deťom spoznávať našu históriu, kultúru, folklór.   
 
10.  Aktivity projektu  
 
Celoročne organizované vystúpenia pri rôznych príležitostiach v materskej škole a v meste. 
Vystúpenia pre starých rodičov v materskej škole, v Klube dôchodcov, Zariadení pre 
seniorov, v Centre sociálnych služieb pri príležitosti Mesiaca úcty k starším. 

 
A) 

 
Poklady z truhlice  

Aktivitou budeme deťom približovať ľudové zvyky a tradície realizovaním osláv a vystúpení 
pre verejnosť. Deti svojim vystúpením obohatia život seniorov. Spätnou väzbou je obohatenie 
života detí rozhovorom so seniormi, prezeranie starých fotografií a získavanie informácií 
o živote v minulosti. 
Rozhovor a ukážky krojov – aké tajomstvo sa skrýva  v truhlici? Deti sa učia pomenúvať časti 
kroja ako sú rubáš, kasanica, fertucha, rukávce, mašle, prucel a ručník alebo čepiec. Rozhovor 
so seniormi o krojoch, o ich používaní v minulosti a v súčasnosti, o ľudových tradíciách, ktoré 
sa viažu k blízkemu okoliu.  Porovnať kroj a súčasné oblečenie  
Naša pesnička – pásmo ľudových piesní a riekaniek. Deti sa učia spoznávať krásu ľudového 
umenia prostredníctvom spevu ľudových piesní, tancom a recitovaním básní a riekaniek.   
Vo vystúpení vyjadria charakter piesní a hudby prirodzeným kultivovaným pohybom.  
Aktivitou budeme rozvíjať komunikačné, sociálne a personálne kompetencie u detí.  

 
B) 

 
Zlatý slávik  

Aktivita je nesúťažná prehliadka ľudových piesní nazvaná Zlatý slávik. Deti vystupujú pred 
predškolákmi z Materskej školy Nové Mesto nad Váhom a všetkých elokovaných pracovísk.  
Oboznámia sa s regionálnou kultúrou, utvárajú a rozvíjajú si národné povedomie 
prostredníctvom ľudovej slovesnosti. Vyjadria charakter piesní a hudby prirodzeným 
kultivovaným pohybom. Zoznámia sa so slovenským ľudovým folklórom. 
Program :  
- ľudová pieseň v podaní učiteľky – deti hádajú o čom sa v piesni spieva,  
- predstavenie krojov z okolia mesta – porovnávanie krojov,  
- ukážka častí chlapčenského a dievčenského kroja - zoznamovanie sa s rôznymi názvami, 
- rozhovor o živote ľudí v minulosti, ukážka nástrojov, ktoré ľudia používali pri práci,  
- spoločný spev známej ľudovej piesne, 
- prehliadka ľudových piesní v podaní detí z materských škôl v Novom Meste nad Váhom, 
- spestrenie programu vystúpením súboru Čakanka a tancom detí z MŠ, 
- zhodnotenie aktivity a ocenenie spevákov a tanečníkov. 

 
 
 



C) 
 
Jarné zvyky- tvorivé dielne v materskej škole 

Deti spoznávajú niektoré tradičné i umelecké remeslá, ako je pletenie košíkov a korbáčov,    
umelecké zdobenie kraslíc a medovníkov a zároveň sa oboznamujú so starodávnymi 
hudobnými nástrojmi prostredníctvom niektorých členov hudobnej skupiny „Vrbovské vŕby“. 
Diskutujú s učiteľkami, rodičmi, starými rodičmi a pozvanými hosťami o jarných sviatkoch, 
rôznych regionálnych zvykoch a s majsterkou umeleckých remesiel, bývalou riaditeľkou 
materskej školy a košikárom o tradičných remeslách, zamýšľajú sa nad tým, ako mohli byť 
jednotlivé produkty tradičných remesiel vytvorené.  
Aktívne sa zapájajú do vybraných aktivít:  

- zdobenie medovníkov a kraslíc 
- pletenie korbáčov, 
- zhotovenie Moreny 

Deti počas tvorivých dielní spolu so starými rodičmi, rodičmi a členmi skupiny Vrbovské 
Vŕby  spievajú a recitujú riekanky, povedačky a ľudové piesne, pričom sa oboznamujú s  
historickými hudobnými nástrojmi ako sú gajdy, bubon, píšťalky, ozembuch, mrmlák, 
trombita. Vďaka tomu spoznávajú ľudovú slovesnosť okolitého regiónu. Na záver zatancujú 
pásmo ľudových tancov s Morenou, v ktorých využijú jednoduché tanečné prvky.  

 
 
10.    Finančné zabezpečenie realizácie projektu: 
 

 
 
11.   Spôsob zabezpečenia informovania a publicity projektu: 
 
Webová stránka materskej školy. 
Televízia Pohoda. 
Novomestský spravodajca. 
Informačný portál mesta Nové Mesto nad Váhom. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zdroj financovania 
(vlastné prostriedky, 

dotácia...) 
 

Predpokladané výdavky v eurách 

Spolu 

z toho 

Kapitálové 
výdavky 

Bežné 
výdavky 

z toho 
Mzdy Poistné Tovary  

a služby 

Dotácia  1450 x 1450 X X 1450 

Vlastné 
prostriedky 300 x 300   300 

Celkové náklady na 
projekt 1750  1750   1750 



 
12.   Podrobný rozpis rozpočtu výdavkov na projekt: 

 

Názov výdavku Podrobný popis výdavku  
Náklady (v €) z prostriedkov 

dotácia vlastné 
a i. spolu 

Dievčenská krojová 
sukňa  Sukňa zo saténu, 25 ks     ks/15€ 375  375 
Dievčenská krojová 
zásterka Zásterka zo saténu 25 ks,  ks/15€ 375  375 
Vesta ku kroju 
dievčenská Vesta zo saténu 25 ks,   ks/20€ 500  500 
Chlapčenské krojové 
nohavice Nohavice ľanové 10 ks,  ks/30€  300 300 
Vesta ku kroju 
chlapčenská Vesta ľanová 10 ks,   ks/20€ 200  200 

     

     

 1450 300 1750 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                PaedDr.Dana Chmelová, riaditeľka MŠ 
Dátum: 20.3.2018                                               pečiatka, meno a podpis  

                                 štatutárneho zástupcu predkladateľa projektu   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                

 



13.  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:     Jarmila Markechová .................................................................... 

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

 
 
V     Novom Meste nad Váhom, dňa  20.3.2018  

  


