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Predkladateľ projektu

Žiadateľ (organizácia)

Názov organizácie, ktorá bude realizovať projekt: Materská škola

Sídlo organizácie - Ulica a číslo: Hurbanova 247/5

Sídlo organizácie - Mesto: Bytča

Sídlo organizácie - PSČ: 01401

Právna forma: rozpočtová organizácia

IČO: 42348897

Charakterizujte svoju organizáciu: Materská škola Ul. Hurbanova, Bytča je výchovno-vzdelávacia inštitúcia , ktorá
poskytuje priestor na prehlbovanie schopností a zručností detí v nadväznosti na výchovný proces v rodine.
Rozvíjame všetky stránky osobnosti dieťaťa, uplatňujeme model tvorivo-humanistickej výchovy. Poskytujeme
rodičom možnosť výchovného poradenstva skúsenými pedagógmi v rovine teoretickej i praktickej.
Materská škola sídli v centre mesta Bytča, v blízkosti autobusového nástupišťa.Má 8 tried, ktoré navštevuje 150
detí vo veku od 2 do 6 rokov. Jedna trieda sa nachádza na elokovanom pracovisku v Malej Bytči. Kolektív tvorí 16
erudovaných predškolských pedagógov a 7 zamestnancov zabezpečujúcich prevádzku MŠ. So skúsenosťou svojej
viacročnej pedagogickej praxe vštepujú deťom základné hodnoty a informácie z nášho ľudského života, starajú sa
o ich telesný rozvoj, osobnú spokojnosť a pohodu, rozvíjajú ich reč a to všetko v prostredí im najbližšom, v
kolektíve rovesníkov. Učia ich samostatnosti a rozvíjajú ich danosti nielen v základnom edukačnom procese, ale aj
nad jeho rámec, formou rôznych projektov a mimoškolskej činnosti.
Ktosi múdry raz povedal, že si nepamätá, aké drahé hračky dostával, ale vie si presne vybaviť tváre ľudí, ktorí ho
ako dieťa mali radi a svoju lásku mu denne v tých 
najprirodzenejších formách prejavovali. Celé naše snaženie vedie k tomu, aby si tieto deti odniesli do svojho 
„dospeláckeho“ života aj kus lásky z predškolského 
prostredia. Materská škola pracuje na základe Školského vzdelávacieho programu - " Spoznaj seba a svet".
Hlavným cieľom MŠ je rozvíjať samostatné a zdravo sebavedomé deti cestou prirodzenej výchovy a tým ich
pripraviť pre život a pre ďalšie vzdelávanie s prihliadnutím na jedinečnosť každého dieťaťa.

Zadajte adresu webovej stránky: www.mshurbanovabytca.sk

Štatutárny zástupca organizácie

Meno a priezvisko: Eva Kamasová

Telefón/Mobil: 0903809965

E-mail: kamasova.e@gmail.com

Kontaktná osoba v organizácii, ktorá bude realizovať projekt.

Meno a priezvisko: Eva Kamasová

Funkcia: riaditeľ

Telefón/Mobil: 0903809965

E-mail: kamasova.e@gmail.com

Výška grantu

Celková výška požadovaného grantu: 2 000,00 €

Celková suma potrebná na realizáciu projektu: 2 000,00 €

IBAN: SK9375000000004019343431
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BIC - kód banky: 7500

Opis projektu

Názov projektu: Keď nás šport baví.

Stručné zhrnutie projektu: Hlavným cieľom nášho projektu je vytvárať prostredie podporujúce fyzickú aktivitu a
zvýšiť pravidelnú účasť detí pri športe. Konkrétnym výsledkom po zrealizovaní projektu bude vybudovaný vyvýšený
kopec v areáli školského dvora na ktorom bude  inštalovaná malá zostava preliezok, šplhacia reťazová stena so
šmýkačkou a tunel. Všetky použité komponenty budú vyberané s ohľadom na ekologické a estetické parametre s
najväčšou možnou bezpečnosťou.Finančné prostriedky budú použité na zakúpenie hrových prvkov.

Prečo si myslíte, že by grant mal získať práve Váš projekt: MŠ navštevuje 150 detí. Vybudovaním netradičných
pohybových prvkov sa zvýši pohybová aktivita a fyzická zdatnosť mládeže vo veku do 7 rokov.

Východisková situácia pred realizáciou projektu: V areáli školského dvora je vyvýšená plocha - kopec, ale slúži len
na zdokonaľovanie chôdze v nerovnom teréne. Priestor ponúka nedostatočné využitie terénu. Inštaláciou hrových
prvkov a rúry v priemere 1,20 m rozšírime využitie súčasného stavu školského dvora.

Verejnoprospešný účel použitia, ktorý je v súlade s § 50 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení

neskorších predpisov: podpora a rozvoj športu

Cieľová skupina, pre ktorú je projekt určený: 

cieľovou skupinou sú deti od 3 do 6 rokov

Ciele projektu: 
Cieľ projektu

Zlepšiť fyzickú zdatnosť detí predškolského veku vybudovaním nových netradičných pohybových prvkov.

Osvojovať si široké spektrum pohybových zručností.

Vytvárať vzťah a návyky detí k pravidelným športovým a pohybovým aktivitám.

Ak plánujete zapojenie dobrovoľníkov, popíšte, ako konkrétne sa dobrovoľníci do projektu zapoja a uveďte aj ich

počet pri jednotlvých aktivitách: 
Aktivita, v ktorej budú zapojení dobrovoľníci Koľko dobrovoľníkov plánujete do

aktivity zapojiť?

Výkopové práce na vyvýšenej ploche 20

Očakávané kvalitatívne výsledky projektu: 

- modernizácia školského dvora

- vytvorenie športovej zóny

- podporovanie záujmu o prirodzený pohyb

- motivovanie detí k zdravému životnému štýlu

- poskytovanie priestorov komunite rodičov a detí

Očakávané kvantitatívne výsledky projektu: 

- netradičné pohybovo- hrové prvky v areáli školského dvora, inštalácia rúry v priemere 1,20 m a dĺžke 6 m,
lezeckej steny, šmýkačky

- 20 dobrovoľníkov rodičov a zamestnancov materskej školy
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Miesto realizácie projektu: Materská škola Ul. Hurbanova 247/5, Bytča

Dostali ste v minulosti grant z Nadácie Kia Motors Slovakia (z nadačného fondu spoločnosti Kia Motors Slovakia)?: 

Rok podpory:  

Odporúčanie zamestnanca

Meno a priezvisko zamestnanca KMS: Peter Pakan

Pracovné oddelenie/pozícia: ID: 5009774

Telefónny kontakt / Mobil: 0415154321

Email: p.pakan@kia.sk

Odporúčanie zamestnanca KMS: Realizáciou projektu vytvárať prostredie podporujúce fyzickú aktivitu a zvýšiť

pravidelnú účasť detí pri športe.

Popíšte akým spôsobom bude zamestnanec KMS zapojený do realizácie projektu.: Zamestnanec KMS sa bude

podieľať pri vyplňovaní žiadosti o grant a priebežne sledovať plnenie zákazky, na ktorú bude grant poskytnutý.

Harmonogram

Predpokladaný začiatok realizácie projektu: 7.5.2018

Dátum ukončenia projektu: 20.8.2018

Prehľad kľúčových aktivít pre dosiahnutie cieľov (rozpísané podľa mesiacov): 
 Od  Do Aktivita

od 5-2018 do 5-2018 oslovenie spoločnosti pre realizáciu lezeckej steny,
šmýkačky

od 5-2018 do 5-2018 zakúpenie rúry

od 6-2018 do 6-2018 práca dobrovoľníkov vyhĺbenie otvoru do vyvýšenej
plochy pre osadenie rúry - tunela

od 6-2018 do 6-2018 inštalácia rúry

od 7-2018 do 7-2018 úprava povrchu vyvýšenej plochy - práca
dobrovoľníkov

od 7-2018 do 7-2018 inštalácia hrových prvkov - lezecká stena a šmýkačka

od 8-2018 do 8-2018 úprava terénu - dobrovoľníci

Rozpočet projektu

Položka Požadovaná suma Vlastné alebo iné zdroje Celkové náklady na
projekt

 2 000,00 € 0,00 € 2 000,00 €

Položka Počet 
jedno
tiek

Cena za
jednotku

Jedn
otky

Spolu z Nadácie Kia
Motors
Slovakia

Rúra v priemere 1,20 x 6 m 6 95,00 € ks 570,00 € 570,00 €

lezecká stena 1 850,00 € ks 850,00 € 850,00 €

šmýkačka 1 350,00 € ks 350,00 € 350,00 €

výkopové práce 10 23,00 € hod 230,00 € 230,00 €
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 Požadovaná suma Vlastné alebo iné zdroje Celkové náklady na projekt

Spolu 2 000,00 € 0,00 € 2 000,00 €

Zdôvodnenie požadovaných položiek: Pre realizáciu projektu sú požadované položky nutné.

Prílohy

Prílohy: 

názov: ico.docx

popis: sken IČO

názov: učet.docx

popis: sken účet

Fotografie: 

názov: kopec.docx

popis: Súčasný stav terénu

Videá: 

  

Podpis

Osobné údaje: Osobné údaje (meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa) uvedené v žiadosti na

poskytnutie grantu Nadáciou Kia Motors Slovakia, so sídlom Sv. Jána Nepomuckého 1282/1, 013 01 Teplička nad

Váhom, IČO: 423 498 26 („Nadácia Kia Motors Slovakia“), ktoré boli poskytnuté sprostredkovateľovi ELLMAN, s.r.o.,

so sídlom Muškátová 732/23, 900 55 Lozorno, IČO: 35 949 309 budú spracúvané uvedeným sprostredkovateľom v

mene prevádzkovateľa, ktorým je Nadácia Kia Motors Slovakia, v súlade s § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013

Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení, v rámci predzmluvných vzťahov bez súhlasu dotknutej osoby, a

to za účelom posúdenia žiadosti. Sprostredkovateľ a Prevádzkovateľ spoločne vyhlasujú, že vyššie uvedené osobné

údaje dotknutej osoby budú po splnení účelu spracúvania bez zbytočného odkladu zlikvidované.
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