
 

NÁVRH 

PARTICIPATÍVNEHO KOMUNITNÉHO PROJEKTU  

 

Žiadosť o poskytnutie dotácie  

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

 

 

1. Názov projektu:   Malý Vševedko  

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

3. Celkové náklady na projekt v eur: 1924 

4. Požadovaná výška podpory v eur: 1500 

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 2021667626  

Presná adresa sídla/ bydliska vr. 

PSČ 

Elokované pracovisko MŠ Dibrovova 13 

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 Anna Kabelíková 
Telefónne č. a e-mail realizátora 

projektu 032/7715489 msdibrovova@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 
Školský dvor EP MŠ Ul.Dibrovova č.13 

 

Termín realizácie projektu Október 2017 – Jún 2018 

Hlavný cieľ projektu 

Prostredníctvom zážitkového učenia hravou formou položiť 

základy prírodovednej gramotnosti v prírodnom prostredí 

 

Spôsob participácie verejnosti 

(zapojenia do realizácie 

projektu) 

Spolupráca s Rodičovským združením materskej školy, pomoc 

rodičov a ich účasť aj na spoločných  aktivitách vzdelávacích i 

športových s využitím areálu školského dvora MŠ 

Cieľové skupiny projektu – 

identifikácia, veľkosť/počet 

Deti predškolského veku Materskej školy Nové Mesto nad 

Váhom 

 

80 detí 

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 

 

Zamestnanci materskej školy v Novom Meste nad Váhom, 

rodinní príslušníci detí EP MŠ Ul.Dibrovova 13 

 

Spôsob spolupráce s partnermi 

 

 

Pedagogickí zamestnanci materskej školy organizáciou 

vzdelávacích aktivít materskej školy, rodinný príslušníci detí 

pri organizovaní aktivít a využívaní dreveného altánku ako 

i priestoru školského dvora. 

 

 

7. Zámer a ciele projektu: 

Projekt  je orientovaný  na rozvoj prírodovednej gramotnosti detí predškolského veku.  

Zámer je poskytnúť deťom možnosť tráviť čo najviac času na čerstvom vzduchu aj pri 

nepriaznivých poveternostných podmienkach. Učiteľky budú plánovať vzdelávacie aktivity 

tak, aby deti získavali priame skúsenosti s reálnymi predmetmi, javmi a situáciami. Deti sa tak 

budú učiť orientovať v nových poznávacích situáciách, vytvárať si zmysluplné poznanie 

o živej a neživej prírode.    

Hlavný cieľ projektu je formovať u detí pozitívny vzťah k prírode a viesť ich k zodpovednosti 

za svoje správanie vzhľadom na životné prostredie a jeho ochranu. 

 Čiastkové ciele projektu : 

Prostredníctvom zážitkového učenia triediť prírodné reálie podľa rôznych identifikovaných 

znakov. 

Vzdelávacie aktivity obohatiť stretnutiami a besedami s členmi  rôznych združení – včelárov, 

rybárov, chovateľov, ochranárov a skautov.   

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: 

Vybudovaním dreveného altánku v priestoroch školského dvora by sme chceli dosiahnuť 

prepojenie teoretického a praktického vyučovania. Obohatením vzdelávacích aktivít bude aj  

sprostredkovanie stretnutí s členmi združení - chovateľmi, včelármi, rybármi, hasičmi či 

skautmi. V prírodnom prostredí budeme zážitkovou formou u detí stimulovať zmysluplné 

poznanie. Prostredníctvom  prežitého zážitku z  priameho  pozorovania, napr. „práce“ včiel, 

hmyzu  pod detským mikroskopom budeme podporovať získavanie informácií pokusom, 

omylom, čo deti lepšie vnímajú a prežívajú.  

Začali sme vysádzať bylinkový záhon a postupne by sme  svojpomocne  vybudovali malú  

„záhradku“ vo vyvýšenom záhone k aktívnej priamej činnosti detí, aby mali predstavu 

o živote rastlín a starostlivosti o ne. 

 

Vybudovaním dreveného altánku na školskom dvore  získame „ učebňu a herňu“ v prírodnom 

prostredí. V nej budeme prostredníctvom  vzdelávacích aktivít, ktoré sú spojené s uvedenými 

cieľmi, stimulovať zmysluplné poznanie.  

Postupne budeme projekt dopĺňať vybavením altánku nábytkom na sedenie a prácu s 

materiálom, potrebnými pomôckami na skúmanie a bádanie, propagačnými tabuľami 

a v okolí uskutočníme výsadbu liečivých rastlín. Svojpomocne vytvoríme „záhradku“ babky 

záhradkárky – vo vyvýšenom záhone, kde deti budú získavať skúsenosti v praktickej činnosti.  

 

 

9. Očakávaný prínos projektu pre obyvateľov mesta/ komunity: 

Rozvoj kľúčových kompetencií detí predškolského veku : 

- uvedomovať si  spätosť ľudí s prírodou 

- získavať predstavu o práci členov združení /včelári, chovatelia.../ 

- eliminovať u detí strach z hmyzu 

- poznať úlohu hmyzu v prírode 

- schopnosť hodnotiť svoje správanie a správanie iných vzhľadom na ochranu prírody 

- vedieť roztriediť odpad 

- konzumácia dopestovaných produktov 

 

 

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

Kvapka a Kvapko na cestách 

- odkiaľ sa vzala voda 

- kolobeh vody v prírode 

- význam vody pre človeka, zvieratá a život na zemi 

- skupenstvá vody/ sneh, ľad, para, hmla/ 

- pokusy a experimentovanie s vodou 

- pozorovanie dažďa, vsakovanie do zeme 

- beseda s rybárom 

    Meduškine dobrodružstvá 

- rozprávanie Medušky deťom /maskot/ 

- akých kamarátov chrobáčikov spoznala na výlete – poznávanie drobného hmyzu 

- ekosystém – akú funkciu majú drobné živočíchy v ekosystéme 

- potreba včiel, úžitok /med, opeľovanie rastlín/ 



- pozorovanie hmyzu pod lupou a mikroskopom  

- po včelárskom chodníčku – exkurzia u včelára, beseda 

Záhradkárka Betka 

- príbeh o rastlinkách, ktoré boli smutné/nikto sa o nestaral- suché, zvädnuté/ 

- deti hľadajú príčinu 

- Betka sadí s deťmi semienka – dohodnú si spôsob starostlivosti 

- pozorovanie klíčenia 

- čo rastlinkám škodí, čo im chýba aby mohli rásť a kvitnúť 

- separácia a recyklovanie odpadu - ochrana životného prostredia 

- Betka predstavuje aj bylinkovú záhradku – použitie byliniek – ochutnávka čaju 

- sadenie zeleniny vo vlastnej záhradke  

-  ochutnávka    

 

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

        realizácie): 

 

Stavba altánku  -  október – november 2017 

 

Projekt bude prebiehať v rámci školského roku : 

 

exteriérové aktivity v priebehu školského roka 2017 - 2018 

 

 

 

12. Finančné zabezpečenie realizácie projektu: 

 

 

 

13. 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  1500 x 1500 X X 1500 

Vlastné 

prostriedky 
424 x 424   424 

Celkové náklady na 

projekt 
1924  1924   1924 



 

14. Podrobný rozpis rozpočtu výdavkov na projekt: 
 

Názov výdavku Podrobný popis výdavku  

Náklady (v €) z prostriedkov 

dotácia 
vlastné 

a i. 
spolu 

Smrekové hranoly 

Na stĺpiky a väzníky,140x120mm 

(234€/m3) 280 €  280 € 

Smrekové dosky 

Na záklop150x25mm 

(216€/m3) 311 €  311 € 

Smrekové fošne 

Na krokvy a klieštiny 

180x80/50mm(222 €/m3) 138 €  138 € 

Betón 

C16/20(46€/m3) 

  144 € 144 € 

Oceľové pätky 

Dĺžka roxoru 250mm,vnútorná šírka 

140mm(od 3€/ks)  24 €  24 € 

Spojovací materiál 

Závitové tyče s priemerom 12 mm 

s maticami, skrutky do dreva, klince 

100mm 30 €  30 € 

Šindeľ Asfaltový, 30m2(od 4€/m2) 120 €  120 € 

Oplechovanie 

Štítový plech, na 9 m štítu 

(10,39€/1ks, dĺžka 1850 

mm),odkvapový plech 100 €  100 € 

Odkvap 

Žľaby, zvody,kotlíky, háky, 

spojky,objímky... 150 €  150 € 

 

Kamenná dlažba 

Andezit, rozmery 15-40 cm, hrúbka 

1-3cm(11,70/m2)  280 € 280 € 

Lepidlo 

Špeciálne lepidlo na kameň 

v exteriéri, hrúbka lôžka do 2 

cm(18,30 €/25kg) 262 €  262 € 

Náterové hmoty 

Biocídne napúšťadlo (57€/5l), 

Lazúra(50,40€/10l) 85 €  85 € 

Náklady celkom 
1500 € 424 € 1924 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                PaedDr.Dana Chmelová, riaditeľka MŠ 

Dátum: 4.10.2017                                               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:  Anna Kabelíková .......................................................................... 

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

 

 

V     Novom Meste nad Váhom.......................  dňa  4.10.2017.........................................  

  


