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NÁVRH
PARTICIPA TÍVNEHO KOMUNITNÉHO PROJEKTU
Žiadosť o poskytnutie dotácie
podľa všeobecne záväzného nariadenia Mesta Považská Bystrica
č. 1/2019

Názov projektu
Meno/Názov navrhovateľa
Oblasť podpory

Športové dopoludnie
Spojená škola internátna
šport

(uviesť podľa VZN č. 1/2019)

Celkové výdavky projektu (Eur)
Nárokovaná výška podpory (Eur)
Evidenčné číslo projektu
(vyplní M esto Považská Bystrica)

1600
1500

P
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Všeobecne záväzné nariadenie mesta Považská Bystrica
o participatívnom komunitnom rozpočte
Mesta Považská Bystrica
VZN 1/2019

A. Identifikácia navrhovateľa
Informácie o navrhovateľovi
Názov/ meno predkladateľa

Spojená škola internátna

Právna forma a forma účtovníctva
IČO, DIČ, IČ-DPH

Štátna rozpočtová
organizácia
31116175

Presná adresa sídla/ bydliska

2020942891

SNP 1653/152, 017 07 Považská Bystrica

Štatutárny zástupca predkladateľa

Mgr. Darina Pristachová riaditeľka

Telefónne č. a e-mail štatutárneho
zástupcu

k

Meno zodpovedného realizátora
projektu
Telefónne č. a e-mail realizátora
projektu
Web stránka predkladateľa

i
h ttp s ://s p o ie n a s k o la in te rn a tn a p b .e d u p a a e .o ra /

B. Identifikácia projektu
1. Základné údaje o projekte
Miesto realizácie projektu

Spojená škola internátna, SNP 1653/152, 017 07 Považská
Bystrica

Termín realizácie projektu

September/Október

Hlavný cieľ projektu

Nadväzovanie nových sociálnych vzťahov, prekonávanie bariér
medzi zdravými žiakmi a žiakmi so zdravotným znevýhodnením.
Upevňovanie zdravého životného štýlu.

Spôsob participácie
verejnosti (zapojenia do
realizácie projektu)

S realizáciou projektu budú pomáhať dobrovoľníci, ktorí
dlhodobo spolupracujú pri športových podujatiach.
Predovšetkým starší žiaci zo ZŠ na SNP.
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Cieľové skupiny projektu identifikácia, veľkosť/počet

Spôsob využitia výsledkov
projektu cieľovou skupinou

Žiaci špeciálnej základnej školy a žiaci zo ZŠ SNP Považská
Bystrica. Počet účastníkov sa odhaduje na 80.

Zlepšenie telesnej zdatnosti. Rozvoj hrubej motoriky.
Nadviazanie nových vzťahov.

Partneri navrhovateľa pri
realizácii projektu

Spôsob spolupráce
s partnermi

2. Opis projektu
Popis projektu
Projekt bude realizovaný v priestoroch areálu Spojenej školy internátnej
v Považskej Bystrici. Žiaci budú rozdelení do zm iešaných dvojíc - jeden intaktný
žiak a jeden žiak so zdravotným znevýhodnením . Š portový deň sa začne
spoločnou rozcvičkou. Na rozcvičku budú využité outdorové stroje. Následne žiaci
začnú plniť jed n o tliv é disciplíny: skok do diaľky, beh na 60 m, hod granátom
a hod kriketkou. Žiakom v družstve sa sčitujú ich výsledky v jednotlivých
disciplínach. D obrovoľníci pridelia body žiakom podľa dosiahnutých výsledkov.
Postupne družstvá prejdú všetky stanovištia. Žiaci na outdorových strojoch si
môžu zvoliť, či budú cvičiť 3, 5 alebo 10 minút. Ak splnia časový limit, získajú 1, 2
alebo 5 bodov. Po sčítaní bodov sa vyhlásia výsledky a odm enia sa prví traja
v každej kategórií.
Zámer projektu

Nadviazanie nových sociálnych vzťahov. Upevnenie zdravého životného štýlu.
Spolupráca žiakov a spoločné prekonávanie bariér.

Cieľ projektu

n
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N adväzovanie nových vzťahov m edzi intaktným i žiakm i a žiakm i s m entálnym
postihnutím . N adobudnutie nových skúseností v oblasti atletiky a športu. Vedenie
žiakov k zdravém u životném u štýlu.

Očakávaný prínos projektu pre obyvateľov mesta/ komunity

S polupráca žiakov s m entálnym postihnutím a intaktných žiakov. Nadobudnutie
nových zručností, rozvoj hrubej m otoriky. Zlepšenie vzťahu žiakov k športu
a upevnenie základov zdravého životného štýlu.

Aktivity projektu (názov a popis aktivít)
Rozcvička - rozbeh žiakov, postupná rozcvička celého tela. Precvičujú žiaci špeciálnej
základnej školy. Využitie outdorových stojov.
Rozdelenie žiakov do dvojíc.
Beh na 60 m.
Skok do diaľky.
Hod granátom.
Hod kriketkou.
Outdorové stroje - žiak si určí koľko asi vydrží cvičiť na jednom stroji (3, 5 alebo 10
minút). Ak splní cieľ, získava body (1, 2 alebo 5)._____________________________________
Časový harmonogram realizácie aktivít projektu (názov aktivity, začiatok a koniec realizácie)

Športové dopoludnie - október

Spôsob zabezpečenia informovania a publicity projektu

Sociálne siete školy, webová stránka SŠI, plagáty, oznam rodičom v žiackej knižke,
mailová komunikácia s učiteľmi a riaditeľmi ZŠ v Považskej Bystrici

C. Rozpočet projektu
1. Finančné zabezpečenie realizácie projektu
Zdroj
financovania
(vlastné
prostriedky,
dotácia...)

Predpokladané výdavky v eurách
z toho
Spolu
Kapitálové
výdavky

Bežné
výdavky

z toho

n
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Mzdy

Poistné

X

X

Tovary
a služby
100

Vlastné

100

Dotácia

1500

1500

Celkové
náklady na
projekt

1600

1600

2. P o d ro b n ý ro z p is ro z p o č tu v ý d a v k o v na p ro je k t
Náklady (v €) z prostriedkov
Názov výdavku

Podrobný popis výdavku
dotácia

O utdorové
stroje
O sadenie
strojov

O dm eny

S troje na cvičenie vonku
v prírode.
V onkajšie osadenie
strojov. S troje budú
um iestnené pred
budovou školy.
O dm eny pre súťažiacich.
Diplom y, m edaily
a sladkosti.

vlastné a i.

Spolu

1250

1250

250

250

100

100
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Náklady projektu spolu

j

'.... . ' "
Poradové
číslo

"'

1500

100

1600

' ..... .................................. .—— ---------------------------------- ---------------

Názov prílohy

Originál/kópia
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VZN 1/2019

1.

Vyjadrenie podpory

O

2.
3.
4.

E. Cestné vyhlásenie
predkladateľa projektu/štatutárneho zástupcu predkladateľa
Čestne vyhlasujem, že:
1.
2.
3.

všetky údaje a informácie obsiahnuté v žiadosti sú úplné, pravdivé a správne
sú mi známe všetky podmienky poskytovania finančných prostriedkov podľa VZN č. 1/2019
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.

spínam podmienky oprávnenosti navrhovateľa podľa VZN č. 1/2019;

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 poistenie a na
príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie
- neporušuje zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu
8. predkladateľ nemá žiadne nesplnené záväzky voči štátu, mestu a jeho organizáciám, vyšším územným
celkom ani voči iným obciam a mestám
9. voči predkladateľovi nie je ku dňu podania žiadosti začaté konkurzné konanie ani nebol voči nemu
podaný návrh na vyhlásenie konkurzu ani návrh na vyhlásenie konkurzu nebol zamietnutý pre
nedostatok majetku a nie je v likvidácii
10. voči právnickej osobe alebo fyzickej osobe - podnikateľovi, ktorú zastupujem, nie je vedený výkon
rozhodnutia
Zároveň udeľujem mestu Považská Bystrica súhlas so spracovaním osobných údajov uvedených v projekte/ žiadosti a jej
prílohách v súlade so zák. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
platnom znení, za účelom registrácie, kontroly, hodnotenia, kontraktácie, realizácie a monitorovania projektu ako aj ich
použitia na štatistické účely a na účely monitorovania, reportovania a evalvácie. Som si vedomý/a že:
súhlas so spracovaním osobných údajov môžem kedykoľvek bezplatne odvolať písomnou formou.
Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho
odvolaním. Odvolanie alebo neposkytnutie súhlasu však môže mať za následok nemožnosť
vybavenia žiadosti.
|______________

doba uchovávania poskytnutých osobných údajov a ich následná likvidácii sa riadi Registratúrnym
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poriadkom mesta Považská Bystrica,
príjemcom osobných údajov sú: Mesto Považská Bystrica (kontakt na zodpovednú osobu: tel. kontakt:
048/4146759, e-mail: zodpovednaosoba@somi.sk), Orgány verejnej moci
prenos osobných údajov do tretej krajine nebude realizovaný,
mám právo požadovať od Mesta Považská Bystrica prístup k mojim osobným údajom a právo na ich
opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo právo namietať proti spracúvaniu, ako
aj právo na prenosnosť údajov,
mám právo obhajovať svoje práva prostredníctvom zodpovednej osoby alebo podaním podnetu na
šetrenie, sťažnosti, dozornému orgánu; na Slovensku Úradu na ochranu osobných údajov v zmysle
§100 zákona č.: 18/2018 Z. z.

Titul, meno a priezvisko, podpis:
- predkladateľ projektu:
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Vyjadrenie p o d p o ry

PARTICIPA TÍVNEMU KOMUNITNÉMU PROJEKTU
Meno/Názov navrhovateľa projektu:
Nft -Šhol
Názov projektu:
$ ^ 0/2 J O Ľ s '
P O P L U 0 ľJl £

/IV7£ Q-hJft'iHf)

Svojím podpisom vyjadrujem podporu vyššie uvedenému projektu predkladanému Mestu Považská
Bystrica podľa všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 1/2019 o participatívnom komunitnom
rozpočte.

uvedených v Súhlase k podpore projektu predloženého v rámci Participatívneho komunitného rozpočtu za účelom posúdenia a
administrácie projektu, a to na dobu neurčitú. Som si vedomý/á že:
môj súhlas spracovaním osobných údajov môžem kedykoľvek bezplatne písomne odvolať, odvolanie súhlasu nemá
vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.
moje osobné údaje budú uchovávané a likvidované podľa Registratúrneho poriadku mesta Považská Bystrica,
príjemcom osobných údajov sú: Mesto Považská Bystrica (kontakt na zodpovednú osobu: tel. kontakt: 048/4146759,
e-mail: zodpovednaosoba@somi.sk), Orgány verejnej moci
prenos osobných údajov do tretej krajine nebude realizovaný,
mám právo požadovať od Mesta Považská Bystrica prístup k mojim osobným údajom a právo na ich opravu alebo
vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť
údajov,
— mám právo obhajovať svoje práva prostredníctvom zodpovednej osoby alebo podaním podnetu na šetrenie,
sťažnosti, dozornému orgánu; na Slovensku Úradu na ochranu osobných údajov v zmysle §100 zákona č.: 18/2018 Z.

