






                

                            
       II. ročník projektu

Program  podpory lokálnych komunít 

Žiadosť o poskytnute grantu (prosím vypísať čitateľne)            

1. Názov predkladaného projektu

Letné kino

Bankové spojenie: FIO Banka

Číslo účtu: 
SK68 8330 0000 0024 0097 0320

2. Názov organizácie 

Medze

3. IČO: 50206940

    DIČ: nepridelené

    
4.Adresa:
Bzince pod Javorinou 580

5. PSČ:

91611

6. Obec
Bzince pod Javorinou
7. Okres
Nové Mesto nad Váhom

8. Telefón
0907393846

9. E-mail:
tanaviszusova@yaho
o.com

10. IBAN:
SK68 8330 0000 0024 
0097 0320

11. BIC:
 FIOZSKBA     

12. Ak žiada orgán miestnej samosprávy, mimovládna organizácia, vzdelávacia inštttcia uviesť 
štatutárneho zástupcu/ štatutárnu zástupkyňu (meno, funkcia v organizácii, kontaktná adresa, telefón, e-
mail) . Uviesť prosím kontakt na osobu zodpovednt za projekt (meno, telefón, e-mail)
Štatutár – Mgr. Táňa Klempová, 0907393846, tanaviszusova@yahoo.com
zodpovedná osoba za projekt - štatutárka

Žiadame o poskytnute grantu v celkovej výške                                         
Prehlasujem(e), že:
- všetky tdaje, ktoré sme v žiadost a prílohách uviedli, st pravdivé a presné, a že predložent žiadosť sme zostavili 

v stlade s propozíciami Programu  na  podporu lokálnych komunít, ktoré chápeme a akceptujeme
- v prípade, že získame grant, zrealizujeme a vytčtujeme projekt najneskôr do 1 roka od získania grantu

Táňa Klempová      1.4.2018        Táňa Klempová 1.4.2018
.....................................                ...................        ................................................                    ................................................
Osoba zodpovedná       Dátum                Štatutárny zástupca /                                    Dátum
za projekt / Predkladateľ                  štatutárna zástupkyňa organizácie
projektu                            

Potvrdenie o prevzat žiadost s prílohami zamestnancom / zamestnankyňou COOP Jednoty, spotrebné družstvo:

Podpis: .................................................. Dátum: .................................

4400 € 

mailto:tanaviszusova@yahoo.com


Štruktúra žiadost
1. Informácie o projekte 

Názov projektu 
Letné kino

Stručný popis projektu, jasne formulovaný nápad, nosná myšlienka
V rámci projektu zrealizujeme v obci Bzince pod Javorinou v mesiacoch jtn-jtl-august letné kino. Premietanie sa
uskutoční v amfteátri v strede obce, pričom projekcia bude uskutočnená 6 krát, každé dva týždne. Kino bude
bezplatné, dostupné 
pre všetkých občanov aj návštevníkov obce. Dôraz pri premietaní budeme dávať na česko-slovenské a európske
flmy,  pričom  ich  zapožičanie  budeme  koordinovať  s  Asociáciou  slovenských  flmových  klubov.  Kapacita
amfteátra je niekoľko sto miest, veríme preto, že premietanie priláka aj ľudí z okolia. eealizovaním letného kina
by sme chceli jednak vytvoriť alternatvu trávenia voľného času pre mladých ľudí a strednt generáciu, jednak by
sme chceli v lete vytahnuť ľudí z obývačiek viac do verejného priestoru a tým podporiť prirodzený komunitný
život v obci. 

Cieľ projektu 
Cieľom projektu je podporiť komunitný život v obci, vytahnuť ľudí z obývačiek von a vytvoriť pre nich priestor,
kde môžu ísť spoločne s kamarátmi a známymi. Vzhľadom na to, že kinoprojekcia je v okresnom meste (Nové
Mesto nad Váhom) iba v soboty a nedele a ďalšia možnosť na zhliadnute flmov je vo vzdialenost viac ako 25
km, veríme, že organizovaním letného kina prilákame aj návštevníkov z okolitých obcí a obecne návštevníkov
regiónu. 

Definovanie cieľových skupín: 
Cieľovou skupinou st predovšetkým obyvatelia Bziniec pod Javorinou a priľahlých obcí vo veku od cca 12 rokov,
ďalej návštevníci regiónu (Dubník, Zelená Voda, staroturnianske kopanice).

 
Časový harmonogram 
Jtn – zajednanie konkrétnych ttulov, komunikácie s ASFK, vyplatenie poplatku za práva na verejné premietanie
Jtn – vytvorenie propagačných plagátov s programom letného kina a ich distribtcia po regióne
Jtn – projekcia flmov 29.6.
Jtl – projekcia flmov 13., 27.7
Jtl – distribtcia druhej vlny plagátov s programom na koniec jtla a august
August – 3., 17., 24.8. projekcia flmov
Jtn, Jtl, August – vždy v stredu pred piatkovým premietaním  - vyhlasovanie premietania v obecnom rozhlase v
Bzinciach a v okolitých obciach (Lubina, Moravské Lieskové, Dolné Sŕnie).

Očakávané výsledky, prínos 
Prínos očakávame vo viacerých rovinách. Za najväčší prínos považujeme spoločenský aspekt, čiže skutočnosť, že
tu bude pravidelná akcia pre miestnych ľudí, kde sa môžu stretntť, byť spolu, po flme sa o ňom baviť. Letné
kino je  proste  dobrá zámienka na to,  aby nesedeli  ľudia  doma.  Taktež za prínos považujeme premietanie
klubových  flmov,  ktoré  nie  st  bežne  vzhliadnuteľné  v  kinách  v  našom  okolí.  Predpokladáme  tež,  že
uskutočnením tejto akcie sa zviditeľní naša dedina aj pre návštevníkov regiónu a možno v budtcnost sa sem
vybert aj za pamiatkami a prírodnými zaujímavosťami. Taktež veríme, že keďže väčšina grantu je určená na
dlhodobé investcie (premietacia technika), budeme vďaka jeho realizácii schopní v prípade záujmu realizovať
letné kino aj v nasledujtcich rokoch. 

Dôvod žiadost o poskytnute grantu
Pokryte vstupných nákladov na projekt je fnančne náročné a aktuálne naň nemáme prostriedky, preto sa ich
usilujeme získať  z  grantových  schém.  Sme presvedčení  o  tom,  že  projekt  má potenciál  na  tspech,  osloví
mnohých ľudí a prinesie mnohým radosť. Taktež sa domnievame, že sa jedná o dlhodobo udržateľný projekt,
rádovo v rokoch.

  



Pokryte projektu 
Projekt je cielený primárne na lokálnu komunitu občanov obce a priľahlých oblast, veríme však že osloví aj v 
regionálnom kontexte, najmä návštevníkov oblast.

2. Podmienka na poskytnute grantu
1. Príležitosť na stretnute generácii a rozvíjanie vzťahov v komunite.
2. Predajňa Coop jednota – Bzince pod javorinou

3. Rozpočet projektu
Spracujte prehľadný a zrozumiteľný rozpočet vo forme tabuľky. Stručne opíšte a zdôvodnite jednotlivé položky
rozpočtu. Väčšia časť  musí byť investovaná do dlhodobých aktvít.  Uveďte aj prípadné ďalšie získané zdroje
fnancií pre projekt a ich výšku.  V rozpočte nesmú byť zahrnuté náklady na cestovné, stravné, občerstvenie
(nákup tabakových výrobkov, alkoholu), mzdy zamestnancov, odmeny za práce vykonávané v rámci projektu
(projekty  by  mali  v maximálnej  miere  realizovať  ľudia  bez  nároku  na  odmenu  –  dobrovoľníci),   režijné
náklady,  komunikačné  náklady,  náklady  na  reklamu (napr.  aj  reklamné tabule),   prenájom,  ubytovanie,
poštovné a iné náklady, ktoré priamo nesúvisia s projektom. 

Položka ks Jednotková cena Požadovaná cena

Projektor, dhá premietacia vzdialenosť, jas a ostrosť
prispôsobená vonkajšiemu premietaniu

1 2300 2300

Reproduktor – ozvučenie priestoru 2 750 1500

Projekčné plátno min. 300 x 400 cm 1 600 600

Spolu 4400

4. Údaje o predkladateľovi projektu (max. 2 strany)
a)   OZ Medze vzniklo ako pokračovateľ neformálnej skupiny mladých ľudí, prevažne rodičov malých
det, ktorí sme v Bzinciach pod Javorinou opravovali detské ihrisko a zvažovali sme, ako sa môcť zapojiť
aj v širšom meradle. Preto sme vo februári 2016 založili OZ Medze. Pred ofciálnym vznikom OZ sme
započali  revitalizáciu  detského  ihriska  a  vytvorili  v  obci  herničku  pre  malé  det pre  situácie
nepriaznivého počasia. Po vzniku OZ sme získali ďalšie fnancie na dokončenie ihriska, vybudovali sme
beachvolejbalové ihrisko, kde v spolupráci s Podjavorinským športovým klubom organizujeme tento
rok už po tretkrát Beachvolejbalový turnaj amatérov. Okrem toho sme sa tspešne uchádzali o grant
na vybudovanie vonkajšieho ftness ihriska, ktoré v týchto dňoch osádzame a v posledných týždňoch
sme  získali  peniaze  na  vybudovanie  trvalo  inštalovanej  rozprávkovej  cesty  lesom  a  organizovanie
otváracej slávnost na nej, ktort by sme radi dobudovať do leta.

b) Predsedom OZ je Mgr.  Táňa Klempová,  členmi výkonnej rady st okrem predsedkyne ešte Ing.
Tomáš Pavlík a Mgr. eadoslav Blaho. Kontrolórom je Mgr. Jana Pavlíková. Okolo OZ pôsobí aktvne
cca 18 ľudí, z ktorých asi polovica je prihlásenými členmi OZ.  Valné zhromaždenie OZ je tvorené
výkonou radou, kontrolórkou a všetkými členmi OZ.

c) Doteraz  realizované  projekty:
detské ihrisko – nadácia Orange – Spojme sa pre dobrt vec 2016
beachvolejbalové ihrisko – nadácia VÚB – zamestnanecký grant 2016
vonkajšie ftness ihrisko – nadácia ČSOB – zamestnanecký grant 2017
cesta rozprávkovým lesom – nadácia VÚB – zamestnanecký grant 2018

d) Prílohy - ak žiada organizácia:  Stanovy OZ, Kópia pridelenia IČO










