
Ž I A D O S Ť 
 

o grantovú finančnú dotáciu v oblasti životného 

prostredia pre rok 2018  z rozpočtu mestskej časti 

v zmysle VZN č. 7/2015 v znení VZN č. 7/2017  

o poskytovaní účelových finančných dotácií 

1. Základné údaje o žiadateľovi 

 

Meno alebo názov a právna forma: 

 

 

 

Adresa trvalého pobytu alebo sídlo: 

 

 

Telefón/Fax:                                   E-mail:                               WWW stránka: 

 

 

 

IČO:  

Bankové spojenie (názov banky, IBAN a názov účtu): 

 

 

Meno a kontakt štatutárneho zástupcu organizácie: 

 

 

Meno a kontakt osoby zodpovednej za realizáciu projektu / činnosti: 

 

 

Stručný opis činnosti organizácie:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Popis projektu / činnosti 

 

Popis projektu alebo činnosti, ktoré majú byť predmetom podpory: 

Odporúča sa uviesť :druh rastlín a drevín, uvažovaná úprava povrchovej vrstvy druh 

a návrh mobiliáru, použitý materiál a postup, priložiť vizuálny návrh projektu   

 

Rodičovské Združenie pri MŠ Ševčenkova 35, 
Občianske združenie

Ševčenkova 35, 85101, Bratislava

0903702129 rz@mssevcenkova.sk www.mssevcenkova.sk

TATRA BANKA, SK31110000000026622501

Ing. Miroslav Buday, 0903702129, miroslavbuday@gmail.com
Mgr. Ing. Katarína Podstrelencová, 0908894776, katka.konradova@gmail.com

Mgr. Ing. Katarína Podstrelencová, 0908894776, katka.konradova@gmail.com

Cieľom RZMŠ je spolupracovať s pedagogickým zborom a orgánmi štátnej správy najmä pri 
realizácii pedagogického projektu „Zdravá škola“ a napomáhať: pri dosiahnutí zdravšieho spôsobu 
života u všetkých, ktorí v škole pracujú alebo s ňou prichádzajú do styku, pri výchove a vzdelávaní 
detí založených na princípoch humanizmu, vlastenectva, vedeckosti a demokracie,
pri ochrane práv detí zakotvených v Dohovore o právach dieťaťa s dôrazom na rešpektovanie jeho 
osobnosti, pri ochrane záujmov rodičov detí vyplývajúcich z ich zodpovednosti za výchovu a 
vzdelávanie detí v zmysle zákona o rodine, pri ochrane učiteľov s morálnym kreditom proti nátlaku 
a intrigánstvu, pri vytváraní vhodných podmienok najmä s dôrazom na bezpečnosť, pocit istoty a 
spolupatričnosti so školou v intenciách priaznivej psychosociálnej klímy v škole, pri údržbe a 
modernizácii interiéru a exteriéru materskej školy. 

Podieľa sa na riešení výchovných a vzdelávacích problémov, ochraňuje deti pred negatívnymi metódami vo výchove a vzdelávacom procese, 
stresovými situáciami a pred ich nadmerným zaťažovaním, podieľa sa na ochrane zdravia detí a podporuje ich zdravý telesný a psychický vývin, 
vplýva na zabezpečenie racionálneho stravovania v materskej škole, zhromažďuje námety, pripomienky a oprávnené požiadavky rodičov týkajúce 
sa výchovy a vzdelávania detí v materskej škole a spolupracuje pri ich riešení, prispieva k zlepšovaniu pohybu detí v materskej škole, 
napomáha rozvoju záujmovej činnosti detí a rodičov, spolupracuje s vedením materskej školy pri organizovaní škôl v prírode, lyžiarskych, plaveckých, 
korčuliarskych výcvikov, pri rozvoji záujmovej činnosti spolupracuje s detskými, mládežníckymi, športovými, pedagogickými a 
zdravotníckymi organizáciami.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miesto, na ktorom sa má projekt alebo činnosť uskutočniť/presné umiestnenie projektu: 

 

 

 

Účel, na ktorý sa má dotácia poskytnúť ( Názov projektu ) : 

 

 

 

 

Časový harmonogram použitia dotácie : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návrh formy alebo spôsobu účasti mestskej časti v rámci projektu (spoluautor, 

spoluorganizátor, partner, záštita a podobne) a návrh spôsobu a formy propagácie 

mestskej časti : 

 

 

 

3. Rozpočet projektu / činnosti  

 

Výška žiadanej dotácie v EUR: 

 

Prioritným cieľom projektu jerevitalizácia školského areálu, čím dosiahneme maximálne zúžitkovanie jeho plôch, t.j.  využitie areálu škôlky 
k hrovým aktivitám detí počas ich pobytu vonku. Z areálu sa stane miesto, na ktorom sa budú odohrávať činnosti, ktoré sú pre ne nesmierne 
zaujímavé, čím sa obohatia o nové skúsenosti. Nakoľko niektoré hracie prvky nám pomaly, ale isto odhnívajú, je nevyhnutné ich vymeniť.

Krátkodobý cieľ:
- Revitalizácia obrúb pieskovísk a piesku v pieskoviskách (piesok bude hradený z rozpočtu MŠ) – terasové drevo s povrchovou úpravou 
        (prírodný olej) – montáž bude zabezpečená brigádou rodičov
- Posúdenie a výber najefektívnejšej a najlepšej ponuky dodávateľov hracích prvkov, dopadovej plochy pod hracie prvky

-  Výsadba jedlého plotu pre deti – vysadenie kríkov – ríbezlé, malén, černíc, muchovníkov, aby aj mestké deti poznali ako rastie 
ovocie , aby sa v nich prehl´bil pozitívny vzťah k prírode, ale v neposlednom rade aj k zdravej a vyváženej strave. 
Do celého procesu bude zapojená celá komunita MŠ, t.j. deti, ich rodičia a aj pedagogický zbor. Deti získajé mnohé poznatky o zručnosti, 
jednak manuálne, ale aj mnoho zážitkov.

Dlhodobý cieľ:
- Zaistenie priestoru pre deti, ktoré budú mať možnosť efektívnejšie a bezpečnejšie realizovať športové aktivity, hry, a zručnosti na čerstvom vzduchu.
- Vztvorenie príjemného miesta  pre deti počas dňa ako aj miesta spoločného trávenia času pre rodičov as deťmi a zvýšiť tak možnosť ich zbližovania sa 

- Zapojenie rodičov a pedagógov do realizácie celého projektu a stať sa tak príkladom pre deti v dobrovoľníckych aktivitách
- Utuženie komunikácie a spolupráce s rodinou a verejnosťou formou dobovoľníckych aktivít a podpora komunity
- Zvyšovať povedomie o činnosti MČ Petržalka a o jej pôsobení v prospech verejnosti

- Exteriér areálu MŠ Ševčenkova 35, 85101 Bratislava – ihrisko a pieskoviská

- Revitalizácia areálu MŠ Ševčenkova 35, 85101 Bratislava – ihrisko a pieskoviská

4000,- EUR

- MČ Petržalka bude spomínaná ako finančný podporovateľ. Projekt a jeho ciele budú odkomunikované rodičom a
 učiteľom  na rodičovskom združení, formou plagátov na nástenkách v budove MŠ, v neposlednom rade aj na webovej 
stránke, facebookovej stránke, a tabuli pri hlavnom vchode do areálu MŠ Ševčenkova 35.

Zoznam aktivít:
- Príprava projektovej dokumentácie
- Oslovenie dodávateľov hracích prvkov a dopadovej hmoty
- Posúdenie a výber najefektívnejšej a najvýhodnejšej ponuky
- Oslovenie finančných prispievateľov a partnerov
- Odkomunikovanie projektu rodičom 
- Realizácia opravy obrúb pieskovísk formou neverejnej stavebnej brigády
- Realizácia osadenia hracích prvkov a dopadovej hmoty od vybraného dodávateľa
- Realizácia výsadby jedlého plota formou celorodinnej a celoškolskej brigády

Aktivity na stavebnej brigáde č. 1.:
- Počas prvých 2 týždňov mesiaca august 2018, kedy je MŠ pre verejnosť zatvorená, zrealizuje rodič, ktorý je profesionálny stolár opravu obrúb na pieskoviskách 
(t.j. demontáž starých obrúb, montáž nových, povrchová úprava nových obrúb prírodným olejom), zároveň bude prebiehať dodanie a odborná montáž hracách prvkoch a 
dopadovej plochy od dodávateľa

Aktivity na dobrovoľníckej brigáde č. 2.:
- Počas druhých 2 týždňov mesiaca august 2018, kedy je MŠ pre verejnosť zatvorená, zrealizuje celá rodičovská a pedagogická komunita spolu s deťmi výsadbu jedlého plota



 

Rozpis požadovanej sumy podľa jednotlivých položiek: 

 

 

 

 

Celkový rozpočet projektu  alebo činnosti v príslušnom kalendárnom roku: 

 

 

Podiel organizácie predkladajúcej projekt/ žiadajúcej o dotáciu: 

 

 

Vymenovanie všetkých ďalších zdrojov, z ktorých budú projekt alebo činnosť 

financované: 

 

 

Ak ste v posledných 5 rokoch získali dotáciu z MČ Bratislava – Petržalka, uveďte akú 

sumu a na aký účel ste ju získali: 

 

 

 

 

 

 

4. K žiadosti priložte nasledovné dokumenty: 

 

 výpis z obchodného registra u právnickej osoby, výpis so živnostenského registra 

u fyzickej osoby- podnikateľa, stanovy potvrdené ministerstvom vnútra u občianskeho 

združenia alebo Nadačnú listinu potvrdenú ministerstvom vnútra u nadácie (neoverené 

kópie) alebo potvrdenie registrácii právnickej osoby, 

 doklad o zriadení účtu žiadateľa (neoverená kópia), 

 potvrdenie žiadateľa o vyrovnaní finančných vzťahov voči Daňovému úradu a 

Sociálnej poisťovne 

 výpis z registra trestov právnickej osoby (nie starší ako tri mesiace) 

 odporúča sa priložiť i vizuálny návrh projektu   

 

 

Dátum : 

 

 

Podpis a pečiatka žiadateľa: 

- Obruby okolo 2 pieskovísk
• materiál      960,- EUR (s DPH)
• povrchová úprava   180,- EUR (s DPH)
SUMA      1140,- EUR (s DPH)

- Nákup kríkov na jedlý plot  cca 500 ,- EUR (s DPH)

- Hracie prvky      cca 3000,- EUR (s DPH)

- Dopadová plocha   cca 1000,- EUR (s DPH)

5640,- EUR (s DPH)

min. 10 %

/

Rozpočet Rodičovského Združenia pri MŠ Ševčenkova 35, rozpočet MŠ Ševčenkova 35, granty zo súkromného sektora




