




























 

 
                                                                 

 
 

 
 
 

                             
       II. ročník projektu 

Program  podpory lokálnych komunít  
 
Žiadosť o poskytnutie grantu (prosím vypísať čitateľne)             

1. Názov predkladaného projektu 
Eko – centrum, malí bádatelia 

Bankové spojenie: SLSP 
 
Číslo účtu:SK5409000000005051378209 

2. Názov organizácie  
Materská škola , Nový diel č.50, Hurbanovo 
 
 

3. IČO:42337062 
 
    DIČ:2023973743 
     

4.Adresa: Nový diel č.50 5. PSČ:94701 6. Obec: Hurbanovo 
 
7. Okres: Komárno 
 

8. Telefón 
 
035/3700208 

9. E-mail: 
mshurbanovo.sk 

10. IBAN: 
SK5409000000005051378209 

11. BIC: 
GIBASKBX 
       

12. Ak žiada orgán miestnej samosprávy, mimovládna organizácia, vzdelávacia inštitúcia uviesť štatutárneho 
zástupcu/ štatutárnu zástupkyňu (meno, funkcia v organizácii, kontaktná adresa, telefón, e-mail) . Uviesť prosím 
kontakt na osobu zodpovednú za projekt (meno, telefón, e-mail) 
Štatutárny zástupca : PaedDr. Gabriela Kádeková , riaditeľka Materskej školy Nový diel č. 50,94701 Hurbanovo, t.č. 
035/3700208, e- mail : mshurbanovo@mshurbanovo.sk 
Osoba zodpovedná za projekt Bc. Štefan Tomaščin, t.č. 035/3700238,info@mshurbanovo.sk 
 
 

 
 
Žiadame o poskytnutie grantu v celkovej výške                                          
Prehlasujem(e), že: 
- všetky údaje, ktoré sme v žiadosti a prílohách uviedli, sú pravdivé a presné, a že predloženú žiadosť sme zostavili 

v súlade s propozíciami Programu  na  podporu lokálnych komunít, ktoré chápeme a akceptujeme 
- v prípade, že získame grant, zrealizujeme a vyúčtujeme projekt najneskôr do 1 roka od získania grantu 
 
 
.....................................                ...................        ................................................                    ................................................ 
Osoba zodpovedná        Dátum                Štatutárny zástupca /                                    Dátum 
za projekt / Predkladateľ                   štatutárna zástupkyňa organizácie 
projektu                                
 
 
Potvrdenie o prevzatí žiadosti s prílohami zamestnancom / zamestnankyňou COOP Jednoty, spotrebné družstvo: 
 
Podpis: ..................................................   Dátum: ................................. 

 5226,00€ 
5256,00 

€  

mailto:mshurbanovo@mshurbanovo.sk


 
Štruktúra žiadosti 
1. Informácie o projekte  

Názov projektu:  Eko-centrum- malí bádatelia 
Projektom budeme realizovať aktivity, ktoré budú na elementárnej úrovni rozvíjať 
prírodovednú gramotnosť detí. Zo získaného grantu chceme vybudovať drevený altánok 5 
x 6 m, do ktorého sa zmestí cca 24 detí. Deti budú pracovať pri stoloch s lavičkami. Altánok 
bude využívaný na rôzne posedenia, práce s prírodninami a na ďalšie  výchovno – 
vzdelávacie aktivity v priebehu školského roka. Projektom by sme radi vytvorili lepšie 
podmienky a priestor v exteriéri na nadobúdanie spôsobilostí a  prírodovedných 
vedomostí. V okolí domčeka a v ňom budú deti spracovávať, skúmať javy a situácie, 
ktorými získavajú nové informácie. Prostredníctvom oboznamovania sa s prírodným 
prostredím chceme utvárať základy enviromentálnej kultúry, budovať citový vzťah k živej 
a neživej prírode.  Zároveň budeme aplikovať edukačné princípy, pomocou ktorých  si deti 
budú vytvárať názory, úsudky, predpoklady a odôvodnenia. Chceli by sme potlačiť do 
úzadia verbalizovanie a podporiť praktické aktivity zážitkovým učením, pozorovaním, 
bádaním a experimentovaním. 

Cieľ projektu :  
✓ Uvedomiť si význam a hodnotu životného prostredia pre človeka i pre rôzne živočíchy, 

zároveň prehlbovať enviromentálne cítenie a získavať skúsenosti zo zúžitkovania darov 
prírody. 

✓ Vytvoriť lepšie podmienky a priestor v exteriéri na nadobúdanie spôsobilostí 
používaním prírodovedných vedomostí, identifikáciu otázok, utváraním záverov, ktoré 
deti získajú v priamom kontakte s prírodou v podobe aktivít. 

Cieľové skupiny : Deti materskej školy, ich rodičia,  žiaci zo ZŠ 
 
Časový harmonogram:  

Prehľad kľúčových aktivít pre dosiahnutie cieľov rozpísaných v jednotlivých mesiacoch 

 

od 10-2018 do 11-2018 úprava terénu, betonárske práce 

od 4 -2019 do 5-2019 zhotovenie a osadenie altánku 

od 6-2019 do 7-2019 bádateľské aktivity, výchovno- vzdelávacia činnosť 

od 9-2019 do 10-2019 aktivity podľa plánu školy 

 
Očakávané výsledky, prínos : 
Projekt má dlhodobý charakter a bude využívaný aj počas rôznych doplnkových aktivít, ktoré 
materská škola organizuje počas celého roka. Predpokladáme, že projekt prinesie konkrétne 
výsledky v živote našej komunity ato vo forme spolupráce s jednotlivými subjektami.  
Pomocou „Eko-centra – malí bádatelia" by sme sa chceli dopracovať k tomu, aby deti dokázali 
klasifikovať prírodniny podľa rôznych identifikovaných znakov, spätne zúžitkovať, pestovať, 
merať, starať sa, odlišovať živé od neživých súčastí prírody, uvádzať životné prejavy rastlín a 
živočíchov. Eko- centrum  budeme využívať počas edukačných aktivít a každodenného pobytu 
detí na školskom dvore a tiež pri spoločných aktivitách, slávnostiach, mimoškolských 
činnostiach, organizovaných materskou školou pre deti, rodičov a širokú verejnosť.  
Doplnkové aktivity: sadenie sadeníc, sejba semien, starostlivosť o rastliny, zber dažďovej vody 
v zberných nádobách na druhotné využitie, polievanie, zber, sušenie a využitie byliniek na 



výrobu rôznych produktov (levanduľové mydlo, aromatické vankúšiky, výtvarná tvorba,), 
priame pozorovanie hmyzu. 
Pokrytie projektu: lokálne 
2. Podmienka na poskytnutie grantu 

1. Projekt musí spadať do jednej z podporovaných aktivít 
2. V mieste, kde sa  má projekt realizovať sa musí nachádzať predajňa COOP Jednoty 

 

3. Rozpočet projektu 

Položka  Počet 
jednotiek 

Cena za 
jednotku 

jednotky spolu 

Foršne, hranoly a lišty  pod šindel 10 198,00 ks 1980,00 

Šindel  10 99,00 ks 990,00 

Odkvapová rúra 4 34,00 ks 136,00 

Farba Belinka  1 120,00 ks 120,00 

Vybetónovanie základu pod altán 1 600,00 ks 600,00 

Lavičky  do altánku 12 30,00 ks 360,00 

Stoly  do altánku 6 40,00 ks 240,00 

Drevené hrantíky na kvety 5 60,00 ks 300,00 

Záhradné lavičky  10 50,00 ks 500,00 

Spolu:     5226,00 
 

3. Údaje o predkladateľovi projektu (max. 2 strany) 

Materská škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie detí predškolského veku s cieľom 
dosiahnuť optimálnu emocionálnu, sociálnu a kognitívnu úroveň ako základ pripravenosti 
na školské vzdelávania a na život v spoločnosti.  
Naša materská škola, svojim programom a rôznymi projektmi založenými na 
humanistických a demokratických princípoch sa zameriava na uspokojenie potrieb dieťaťa 
a rozvíjania jeho osobnosti po stránke estetickej, sociálnej i kognitívnej. Realizujeme 
aktivity výchovného a vzdelávacieho zamerania a aktivity spoločenského zamerania, kde 
spolupracujeme s rodinnými príslušníkmi detí a rôznymi organizáciami mesta Hurbanovo. 
Materská škola  pri výchove a vzdelávaní, pri činnostiach priamo súvisiacich s výchovou a   

       vzdelávaním a pri poskytovaní služieb:  

✓ prihliada na základné fyziologické potreby detí,  

✓ vytvára podmienky na zdravý vývin detí a na predchádzanie sociálno-patologických 

javov,  

✓ zaisťuje bezpečnosť a ochranu zdravia detí,  

✓ poskytuje nevyhnutné informácie na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí,  

✓ vedie evidenciu registrovaných školských úrazov detí, ku ktorým došlo počas 

výchovno-vzdelávacej činnosti alebo pri činnostiach organizovaných materskou školou.  

 

Personálne obsadenie  materskej školy: 
 

Počet 

Učiteľ pre predprimárne vzdelávanie 17 

Technicko – hospodársky zamestnanci  11 

 



Doteraz realizované projekty:  
Nadácia Pontis, https://tesco.sk/pomahame 
Nitrianska komunitná https://www.nkn.sk 
 
 
Prílohy:  
1 x Zriaďovacia listina 
1 x Vymenovanie štatutárneho zástupcu 
1 x Rozhodnutie o pridelení IČO 
 
 
 
 
 
 

 

https://tesco.sk/pomahame
https://www.nkn.sk/

