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Žiadosť  

o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu  

na financovanie projektu v oblasti prevencie kriminality pre rok 2016 

 

A. Formulár 
 

Názov projektu:  

 

SPOLU TO DOKÁŽEME 

 

Číslo:  
(vyplní okresný úrad v sídle kraja) 

Názov/meno, priezvisko žiadateľa (vrátane akademických titulov): 

(pri právnickej osobe uveďte aj mená štatutárov) 

 

Združenie rodičov a zástupcov žiakov na Základnej škole Alexandra Dubčeka, 

občianske združenie, Majerníkova 62, 841 05 Bratislava, Hajnalka 

Masaryková 

IČO organizácie/dátum 

narodenia a rodné číslo: 

 
42352941 

 

Právna forma žiadateľa:  občianske združenie    DIČ organizácie: - 

 

  Nemá  
Predmet činnosti žiadateľa:   

Spolupracuje s vedením školy pri riešení problémov výchovy a vzdelávania 

žiakov, pri koncipovaní a organizovaní záujmovej činnosti žiakov školy, pri 

zabezpečovaní kultúrnych alebo športových podujatí školy, pri organizovaní 

domácich a zahraničných stykoch školy a pri usmerňovaní vzťahu rodičov ku 

škole a naopak. Spolu s vedením školy posudzuje výsledky výchovno-

vzdelávacieho procesu, vyjadruje sa k metodike tejto práce a aktivizuje 

rodičov na odstránenie prekážok optimalizácie toho to procesu na škole. V 

rámci svojich možností poskytuje škole materiálnu, organizačnú a personálnu 

pomoc pri práci so žiakmi.                     

Adresa žiadateľa (ulica, mesto, PSČ):  
Majerníkova 62, Bratislava, 841 05 

Okresný úrad v sídle kraja predkladateľa: 
Okresný úrad Bratislava, Staromestská 6, 814 40 Bratislava 

Miesto realizácie projektu: 
Majerníkova 62, Dlhé diely, miestna časť mestskej časti 

Karlova Ves, 841 05 Bratislava 

Kraj(-e) realizácie projektu: 
Bratislavský 

Telefón, fax: 
0905/314137 

E-mail: 
hajnalkamasarykova@gmail.com 

Web stránka organizácie: 
http://zsadubceka.edupage.org/text10/? 

Bankové spojenie (názov banky, číslo účtu/kód banky predkladateľa): 
Československá obchodná banka, a.s., SK9275000000004019775875, EUR, ČSOB / 7500 

Osoba zodpovedná za projekt (meno, priezvisko, titul, funkcia, kontaktná adresa, telefón a e-mail): 
Kamil Zeman, predseda rady školy, Panská 12, 811 01 Bratislava, 0905615552, zeman223@gmail.com,  
Ing. Martin Gabaj, hospodár o.z., Tilgnerová 7, 841 04 Bratislava, 0905/203461, martin.gabaj@hotmail.com 

Štatutárny zástupca organizácie (vyplnia len organizácie: meno, priezvisko, titul, kontaktná adresa, telefón a  e-mail): 
Hajnalka Masaryková, Ľ. Fullu 7, 841 05 Bratislava,  0905/314137, hajnalkamasarykova@gmail.com 

 

 

 

mailto:zeman223@gmail.com
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Zameranie predloženého projektu (podľa 

okruhu adresátov a všeobecného delenia prevencie). 

Vyberte len jednu možnosť podľa primárneho 

zamerania projektu:   

x Primárna prevencia      
□ Sekundárna prevencia 

□ Terciárna prevencia  

                                   □ Sociálna prevencia      

                                   □ Situačná  prevencia 

                                   □ Viktimačná prevencia 

Cieľová skupina, pre ktorú je projekt určený (druh 

ohrozenia, vekové rozmedzie, predpokladaný počet osôb): 
Hlavná cieľová skupina: žiaci I. a II. stupňa ZŠ A. Dubčeka 

Majerníkova 62, 841 05 Bratislava 
Kvantifikácia skupiny: 400 osôb 
Vedľajšia cieľová skupina : návštevníci ZŠ a športového 

areálu 150 osôb 
Prevencia voči sociálno - patologickým javom, zvyšovanie 

bezpečnosti, prevencia voči poškodzovaniu majetku  

Dátum realizácie projektu: (od - do, 

v mesiacoch) (projekt nesmie prekročiť trvanie 

príslušného kalendárneho roka) 
1.4.2016 až 31.11. 2016 

Počet dobrovoľníkov, ktorí sa zúčastnia na príprave 

a realizácii projektu: 
30 
 

Spolupracujete na projekte s inou organizáciou? (Názov organizácie, sídlo, meno štatutárneho zástupcu): 

Základná škola Alexandra Dubčeka, Majerníkova 62, 841 05 Bratislava, PaeDr. Pavol Bernáth 

Občianske združenie ABECEDA, Základná škola Alexandra Dubčeka, Majerníkova 62, 841 05 Bratislava,  

Mgr. Soňa Štancelová 

MiÚ MČ Karlova Ves, Nám. sv. Františka 8, 842 62 Bratislava, Dana Čahojová 

Anotácia o projekte (10-15 viet) vo forme vymedzenia cieľov, obsahu, foriem a metód realizácie 

projektu a jeho očakávaného prínosu (v prípade podporenia projektu bude anotácia použitá ako popis projektu): 

Cieľom projektu ,,SPOLU TO DOKÁŽEME" je pre deti, žiakov, mládež, učiteľov, rodičov a občanov urobiť jedinečný 

ucelený inovatívny projekt spojením síl laického a profesionálneho charakteru s nevyhnutnou finančnou podporou, ktorý 

reaguje na dlhodobé potreby komunitného života v miestnej časti Dlhé diely mestskej časti Karlova Ves. Slúži na 

zníženie a prevenciu sociálno-patologických javov a zároveň zahŕňa aj prvky situačnej a viktimačnej prevencie. Aktivity 

projektu: 

1.Vzdelávame sa – vzdelávanie žiakov formou  besied  v oblasti prevencie kriminality  odborníkmi z praxe. 

Oboznamovaním sa s problematikou kriminality neplnoletých a mladistvých a možných dlhodobých následkov chceme 

predchádzať kriminalite v tejto vekovej vrstve.  

2. Klubovňa – trvalá udržateľnosť prednáškových činností 

Vybudovanie klubovne, ktorá bude slúžiť žiakom a verejnosti na besedy, prednášky (prevencia kriminality). Prínosy: 

využitie voľného času detí po vyučovaní hraním spoločenských a športových hier, učením, pozeraním odporučených 

filmov (napr. v cudzom jazyku, rozširujúcich vedomostí a podporujúcich rozvoj osobnosti...) pod dozorom dospelých, 

čím sa zníži možnosť podľahnúť sociálne patologickým vplyvom jednotlivca samého, v skupine doma alebo vo 

vonkajšom prostredí. Projekt bude ukončený usporiadaním súťaže stolových spoločenských hier pre  žiakov.  

3. Po vyučovaní športujeme  

Vybudovanie športovo-hracej plochy v priestoroch športového areálu pri ZŠ A. Dubčeka (multifunkčné športové prvky 

určené deťom od 6 rokov až po aktívnych športovcov). Prínosy: športové hry žiakov I. stupňa v školskom klube, žiakom 

II. stupňa ponúkne alternatívny vonkajší priestor klubovne, pritiahne viac rodín s deťmi, mládeže, športovcov a občanov 

do areálu za aktívnym oddychom a športom, vyšší pohyb ľudí v tomto priestore, zvýši prevenciu a zníži možnosť 

páchania kriminality. Počas projektu bude organizovaná športová súťaž  pre žiakov. Propagácia a začiatok realizácie 

projektu ,,Nočné Havrany" medzi žiakmi, občanmi , v rodinách na Dlhých dieloch. Propagáciou sa urobí osveta 

a rozbehne začiatok veľmi úspešného projektu na zníženie páchania trestnej činnosti poškodzovaním majetku 

a požívania alkoholických a omamných látok na verejných priestranstvách mladistvými. Žiaci budú pravidelne 

zapojení do aktivity, počas ktorej si osvoja rozvoj komunikačných schopností pri športovom vyžití na bicykloch. 
Projekt bude ukončený usporiadaním súťaže v cyklistike pre  žiakov.   
Inovatívnoť projektu spočíva v zapojení žiakov do propagácie aktivity ,,Nočné Havrany,, a zrealizovaní klubovne pre 

žiakov II. stupňa, ktorej zriadenie nie je predpísané legislatívou Ministerstva školstva na základnej škole.   

Žiadame o poskytnutie dotácie na projekt v oblasti prevencie kriminality 21 989 (€) 



 

3 

 

vo výške:                                   
 

Vyhlásenie žiadateľa: 
 

Zaväzujem sa implementovať projekt v zmysle vyššie uvedenej žiadosti a vykonať zúčtovanie 

poskytnutej dotácie do 31. januára 2017 so stručným komentárom, priloženými kópiami účtovných dokladov, 

peňažným denníkom (len u subjektov účtujúcich v jednoduchom účtovníctve „zákon č. 431/2002 Z. z.“), 

výkazom majetku a záväzkov a účtovnou závierkou, a prípadne aj s ďalším faktografickým materiálom. 

Súčasťou vyúčtovania bude aj vyhodnotenie vlastných finančných prostriedkov vo výške aspoň 20 %, použitých 

na spolufinancovanie projektu a prehľady čerpania výdavkov, ktoré sú súčasťou zmluvy. 

Súhlasím, že poskytovateľovi štátnej dotácie poskytnem výsledky zrealizovaného projektu, ktoré je 

poskytovateľ oprávnený zverejniť, použiť v rámci svojej pôsobnosti a plnenia úloh, najmä za účelom prezentácie 

prijatých opatrení na úseku prevencie kriminality. Za týmto účelom sa zaväzujem, že v prípade ak výsledkom 

zrealizovaného projektu bude dielo v zmysle zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich  

s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov, poskytovateľovi písomne udelím 

bezodplatnú nevýhradnú licenciu na použitie diela, počas celej doby trvania majetkových práv k nemu na území 

Slovenskej republiky a členských štátov Európskej únie.  

V zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov súhlasím so spracovaním a archiváciou osobných údajov a so zverejnením nasledovných údajov: meno 

a priezvisko/názov žiadateľa, adresa, IČO, názov projektu, celkový rozpočet projektu, požadovaná dotácia, 

poskytnutá dotácia. 

Zároveň vyhlasujem, že všetky údaje uvedené v tejto žiadosti sú pravdivé, presné a úplné a finančné 

prostriedky sa použijú na účel, na ktoré boli poskytnuté. 

 

 

 

 

 

 
 

Kamil Zeman, Ing. Martin Gabaj 

Podpis osôb zodpovedných za projekt 

13.1.2016 

Dátum 

Hajnalka Masaryková 

Podpis štatutárneho zástupcu  

13.1.2016 

Dátum 
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B. PROJEKT 
 

B.1.   POPIS PROJEKTU (bez uvedenia akýchkoľvek identifikačných údajov žiadateľa) 
 

1. Názov projektu 

SPOLU TO DOKÁŽEME 

2. Cieľ projektu (definuje sa cieľ alebo čiastkové ciele, čo sa má projektom dosiahnuť) 

1.Vzdelávame sa – vzdelávanie žiakov  I. a II. stupňa formou  besied  v oblasti prevencie kriminality  

odborníkmi z praxe. 

2. Klubovňa -  vybudovanie klubovne tvorenej z troch častí (spoločenská časť, športovo - hracia 

časť, priestor pre projekt ,,Nočné Havrany,,). Zabezpečí obohatenie informovanosti žiakov 

a verejnosti besedami, prednáškami a trávením voľného času po vyučovaní. Cieľ pripraviť žiakov na 

športovo-spoločenskú súťaž. 
Touto časťou projektu sa dosiahne osveta, prevencia a prispenie k zníženiu sociálno-

patologických javov. Žiaci budú pod dozorom tráviť voľný čas po vyučovaní so spolužiakmi, 

vytvárať a upevňovať priateľstvá, tím, socializovať sa v spoločenstve komunity školy a  vybiť si 

energiu kontrolovaným spôsobom. Pobytom v škole po vyučovaní dôjde ku skráteniu času bez 

dozoru žiaka, čím sa prispeje k eliminovaniu možnosti podľahnúť sociálne patologickým 

vplyvom jednotlivca samého alebo v skupine doma alebo vo vonkajšom prostredí. Projekt bude 

ukončený spoločenským podujatím žiakov II. stupňa v súťaži stolových hier v rámci tried 

ročníkov s vyhodnotením a odmenou pre najúspešnejšie triedy. 

3. Po vyučovaní športujeme - pre vonkajšie vyžitie vo forme hier a  športu.  
Dosiahne sa posilnenie komunitného života v tejto časti. Deti a mládež trávením voľného času 

v areály budú môcť pozorovaním naberať pozitívne vzory správania od športovcov, posilňovať 

a vytvárať priateľstvá, socializovať sa v spoločenstve, vybiť si energiu. Prínosom projektu bude 

pritiahnutie väčšieho počtu obyvateľov do športového areálu, dôsledkom čoho bude zvýšený 

pohyb ľudí v tomto priestore, čo prispeje ku prevencii a zníženiu páchania kriminality 

a požívaniu návykových látok. Počas projektu budú žiaci pripravovaní na športovú súťaž, 

ktorá sa bude realizovať v športovom areály aj na vybudovanej ploche pre žiakov I. a II. 

stupňa s vyhodnotením a odmenou pre najúspešnejších žiakov  v ročníku  (dievčatá a chlapci).  
Propagácia a rozbeh projektu ,,Nočné Havrany,, medzi občanmi. Žiaci II. stupňa spolu 

s pedagogickým pracovníkmi a dobrovoľníkmi budú jazdiť na bicykloch s vybavením vo vestách 

s logami projektu a výzvami, formou oslovenia s letákmi spropagovať projekt v časti Dlhé diely.  
Hlavným prínosom projektu bude umožniť žiakom zapojiť sa do osvety, inšpirovať sa 

projektom, hovoriť o ňom doma s rodičmi. Projekt bude prospešný na zníženie sociálno - 

patologických javov a poškodzovania majetku. Počas projektu budú mať žiaci športovú súťaž 

na bicykloch v športovom areály pre žiakov II. stupňa s vyhodnotením a odmenou pre 

najúspešnejších žiakov v ročníku  (dievčatá a chlapci).  

3. Prioritná oblasť výzvy, na ktorú sa projekt zameriava
 
  

Prevencia kriminality najmä detí, mládeže, v rodinách, zvyšovanie bezpečnosti miestnej časti, pomoc 

obetiam šikany 

4. Stručný popis projektu (uvedie sa stručný popis súčasného stavu a problém, ktorý sa má 

projektom vyriešiť) 

Žiaci II. stupňa majú nedostatok informácii na témy prevencie kriminality a aké následky na ich 

vývoj majú sociálno - patologické javy z tejto oblasti. Dostávajú zväčša informácie len 

z predpísaného vyučovacieho procesu Ministerstva školstva.  
Zvýši sa miera informovanosti, zodpovednosti a aj praktické zapojenie do propagácie (,,Nočné 

Havrany,,). Touto časťou projektu sa prispeje najmä k osvete a prevencii sociálno-

patologických javov. 
Základná škola je spádová, ktorá prijíma, vzdeláva a vychováva žiakov z rozdielneho sociálno -

morálneho prostredia. Pravidelne sa vyskytujú problémy so žiakmi, ale aj jednorázové zlyhania, ktoré 
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majú doživotné následky, napr. minulý školský rok kauza ,,STOPEX,,.  
Úlohou projektu je okrem informovanosti zaujatie žiakov trávením voľného času hrami, 

športom a aktivitami. Projekt zahŕňa tieto aspekty. 
Žiaci II. stupňa po vyučovaní nemajú možnosť kde sa socializovať, jediné miesto je v šatni a odtiaľ 

domov, školský klub je len pre žiakov I. stupňa.  
Klubovňa poskytne priestor, ktorý doteraz nemali na výučbu, tvorbu projektov, pozeranie TV, 

oddych so spolužiakmi, tvorbu školských novín, stretnutia školského parlamentu, vyžitie sa 

športovo-spoločenskými hrami. Žiaci budú pod dozorom tráviť voľný čas po vyučovaní so 

spolužiakmi, vytvárať a upevňovať priateľstvá, tímovosť, lepšie sa socializovať a  vybiť si 

energiu kontrolovaným spôsobom. Pobytom v škole po vyučovaní sa skráti časový interval bez 

dozoru žiaka, čím sa prispeje k eliminovaniu možnosti podľahnúť sociálno - patologickým 

vplyvom jednotlivca samého alebo v skupine doma alebo vo vonkajšom prostredí.  
Športový areál neposkytuje žiadne pestré vybavenie pre deti a mládež, kde by sa mohli rozvíjať 

a tráviť voľný čas. Nie je vytvorený pre nich stimulačný prvok, ktorý by ich pritiahol. Skupiny 

žiakov, mladistvých často konzumujú alkoholické nápoje, fajčia, požívajú omamné látky a následne 

pravidelne znečisťujú okolie odpadkami, rozbitými fľašami, ničia koše a poškodzujú okolie grafitmi. 

Zoskupujú sa v čase zníženého pohybu ľudí. Je veľká šanca podľahnúť týmto vplyvom. Existuje aj 

prespávanie bezdomovcov, ktorí donášajú odpad a robia neporiadok. Mestská polícia nestíha všetky  

negatíva eliminovať.  
Novovzniknutý priestor a vybavenie bude slúžiť vonkajším aktivitám pre širokú skupinu 

obyvateľov. Umožní žiakom I. stupňa v školskom klube vyžitie formou športových hier, 

ponúkne žiakom II.  stupňa alternatívny priestor klubovne pre vonkajšie vyžitie sa so 

spolužiakmi, pritiahne viac športovcov a rodín s deťmi, ktoré doteraz nevyužívali športový 

areál na aktívne trávenie voľného času. Posilní sa komunitný život v tejto oblasti. Deti a mládež 

trávením voľného času v areály budú môcť aj pozorovaním naberať pozitívne vzory správania 

od športovcov, posilňovať a vytvárať priateľstvá, socializovať sa v spoločenstve, vybiť si 

energiu.  Prínosom projektu bude pritiahnutie väčšieho počtu obyvateľov do športového areálu. 

Dôsledkom čoho bude zvýšený pohyb ľudí v tomto priestore, čím sa zabezpečí prevencia a 

zníženie páchania kriminality. Zníži sa možnosť podľahnúť patologickým vplyvom jednotlivca 

samého alebo v skupine doma alebo vo vonkajšom prostredí. 
Žiaci, mládež a všeobecne verejnosť má málo pohybu.  
Atraktívnejší športový areál pritiahne občanov ku športu. 
Športovci, ktorí nemajú zabezpečené stráženie detí doma, nechodia do športového areálu.  
Vybavenie im umožní zobrať so sebou aj deti, ktoré budú mať plochu pre nich určenú, alebo 

opäť nezostanú samy doma. Budú mať viac kontaktu s okolím a spoločnosťou. 
Skupinky žiakov, mládeže konzumujúce návykové látky veľmi často poškodzujú verejný majetok 

grafitmi, poškodeniami budov, košov a neporiadkom.  
Projekt ,,Nočné Havrany,, má prispieť ku zníženiu negatívnych sociálno - patologických 

vplyvov správania detí a mládeže.  
Rodičia, verejnosť sa nezaujíma, čo sa deje v okolí počas dňa na verejnom priestranstve a aj 

v nočných hodinách. Málo chodia na prechádzky, žijú samy izolovaný život pre seba. Neuvedomujú 

si, čo spôsobí vyrastajúca nekontrolovateľná mládež bez obmedzení, s uvedomením si zodpovednosti 

za svoje správanie a činy.   
Netradičnou propagáciou projektu, výzvami  na verejnosti aj formou oslovenia, letákmi na 

obchodoch, rozdávaním verejnosti materiálov, informovaním rodičov zo školy a motiváciou je 

možnosť dosiahnuť postupné zmeny vo vonkajšom prostredí. Bude sa robiť osveta chrániť 

novovybudované zariadenia a vybavenie pre občanov miestnej časti.  
Verejnosť nepozná takýto projekt.  
Táto inovatívna aktivita umožní žiakom zapojiť sa do osvety, inšpirovať sa projektom, hovoriť 

o ňom doma s rodičmi a žiť s ním.  
Málo žiakov a mládeže športuje hneď po výučbe.  
Nový športový priestor a bicyklovanie umožní pohynú aktivitu na oddych po výučbe.  
Zoskupovanie žiakov do skupiniek bez zmysluplného trávenia voľného času.  
Projekt ich nasmeruje do nových oblastí, pohľadu na svet v inom uhle (šport, tvorivá práca, 

dobrovoľníctvo, rozvoj osobnosti, vzdelanosť...) 



 

6 

 

5. Východisková situácia (stav, štruktúra a dynamika kriminality – údaje Policajného 

zboru, prípadne iných inštitúcií, z vlastných informačných zdrojov, zistené príčiny a 

podmienky páchania kriminality a inej protispoločenskej činnosti, opatrenia, alebo projekty, 

ktoré ste doteraz realizovali, dôvod prečo ste sa  projekt rozhodli zrealizovať)  

Podľa našich pozorovaní a skúseností sú najmä príčinami a iniciátormi na páchanie kriminality a inej 

protispoločenskej činnosti vplyv alkoholu, omamných látok, nedostatok času rodičov venovaného 

deťom, mládeži a  trávenie času s deťmi, výchova, sociálne zloženie obyvateľov a zneužívanie 

lokalít, kde je nízka frekvencia pohybu ľudí. ZŠ A Dubčeka ako spádová škola sa  musí vysporiadať 

s problémovými žiakmi a s ich nevhodným správaním počas vyučovania a po ňom. 
Naše o.z. začalo organizovať od roku 2014 spoločné brigády – upratovanie športového areálu s 

cieľom vyčistiť a mať bezpečnejšiu plochu pre deti a mládež, ukázať, že odpadky od skupiniek 

mladistvých nám vadia a pravidelnou aktivitou budeme netolerovať ich činy. Odstraňovanie grafitov, 

náter plotu, športového vybavenia a časti budovy školy malo za cieľ dosiahnuť krajšie prostredie, 

vplyv na vývoj detí a ich vnímanie okolia, ukázať, že poškodzovanie okolia skupinkami mladistvými 

netolerujeme. Projekty Naše Mesto, Kolegovia pre dobrú vec – Obnova komunitných záhrad, 

Kapustnica  dopomohli k lepšiemu poznaniu a vzájomnej komunikácii rodičov, učiteľov a žiakov. 

V školskom roku 2015/2016 podporíme krúžkovú činnosť a výlety pre žiakov vo výške do 5000 eur. 

6. Nadväznosť cieľov projektu na prioritnú oblasť  

Ciele projektu sú veľmi úzko prepojené a zamerané s prioritnou oblasťou výzvy, na ktorú je 

orientovaná prevencia kriminality detí, mládeže, zvyšovanie bezpečnosti miestnej časti, pomoc 

obetiam šikany. 

7. Cieľová skupina (konkrétna cieľová skupina, počet osôb, pre ktorú bude projekt 

realizovaný, uvedie sa spôsob zapojenia cieľovej skupiny, vzdelanie cieľovej skupiny, vek, 

pohlavie, sociálny pôvod napr. bezdomovec, týraná žena, popíšte aj zapojenie širokej 

verejnosti do projektu) 

Hlavná cieľová skupina: žiaci I. a II. stupňa ZŠ A. Dubčeka, Majerníkova 62, 841 05 Bratislava 
Kvantifikácia skupiny: 400 detí ,  
Vedľajšia cieľová skupina :  
- dobrovoľníci 30 osôb  
- návštevníci ZŠ a športového areálu 150 osôb 
Celý projekt sa bude realizovať v Karlovej Vsi časť Dlhé diely ( cca 31 460 obyvateľov) a 

zasiahne priamo cca 580 a nepriamo približne 1000 obyvateľov (učitelia, rodičia a športujúca 

verejnosť). 

8. Pôsobnosť projektu (celoštátna, regionálna, miestna) 

miestna časť mestskej časti Karlova Ves - Dlhé diely  

9. Udržateľnosť projektu (stručne popíšte aktivity, ktoré budú pokračovať aj po ukončení 

financovania z dotácie rady) 

Výhodou projektu je možnosť pokračovať a rozvíjať ho aj v ďalšom roku zo zakúpeného vybavenia, 

získaných odborných materiálov, skúseností, vedomostí, kontaktov na prednášajúcich a pedagógov, z 

TV materiálov prednášok a besied robiť aktivity pre nových žiakov, prípadné zopakovanie podľa 

potreby. Finančné zabezpečenie na pokračovanie bude mať o.z. zabezpečené. Len trvalým 

pokračovaním v projekte je možné dosiahnuť dlhodobejšie zmeny u žiakov a v spoločnosti 

a udržateľnosť vynaloženého úsilia a finančných prostriedkov. Ponúkneme ďalším školám skúsenosti 

z projektu a motivujeme ich realizovať takýto alebo podobný projekt. Klubovňa bude aj ďalší rok 

zabezpečovať aktivity žiakom na trávenie voľného času po vyučovaní, besedy, prednášky, podpora 

vzdelávania na výučbu, hry, využitie športovo – hracej plochy, súťaže, propagáciu prevencie 

kriminality cez projekt ,, Nočné Havrany,, do ďalších miestnych častí. 

10. Personálne zabezpečenie projektu (projektový tím, koľko ľudí sa podieľalo na príprave  

projektu a koľko sa bude podieľať na realizácii projektu, počet dobrovoľníkov zapojených do 
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prípravy a realizácie projektu) 

a) Hlavný koordinátor projektu: Ing. Martin Gabaj – hospodár Združenia rodičov a zástupcov 

žiakov na ZŠ A. Dubčeka občianske združenie: zodpovedný za úspešnú implementáciu projektu, 

kontrola správneho zúčtovania dotácie  a  trvalú udržateľnosť projektu po jeho ukončení 

b) koordinátori aktivity č.1 Vzdelávame sa – Mgr. Ida Masaryková, Mgr. Helena Kačurová, Mgr. 

Daniela Čermáková pedagogické pracovníčky ZŠ A. Dubčeka, koordinácia a vykonávanie aktivít v 

súlade s rozpočtom projektu a kontrola naplnenia monitorovacích ukazovateľov,  publicita projektu 

c) koordinátor aktivity č.2 Klubovňa  PhDr. Soňa Medveďová – pedagogický pracovník ZŠ A. 

Dubčeka, koordinácia a vykonávanie aktivít v súlade s rozpočtom projektu a kontrola naplnenia 

monitorovacích ukazovateľov,  publicita projektu 

c) koordinátor aktivity č.3 Po vyučovaní športujeme Kamil Zeman – rodič, predseda Rady školy,  

príprava projektu, koordinácia aktivít v súlade s rozpočtom projektu a kontrola naplnenia 

monitorovacích ukazovateľov,  publicita projektu 

d) dobrovoľníci: predpokladáme 30 aktívnych dobrovoľníkov, ktorí sa budú aktívne zúčastňovať 

implementácie projektu organizáciou športových podujatí, organizáciou súťaží v klubovni, publicitou 

projektu 

11. Aktivity a časový harmonogram realizácie projektu (uvedie sa začiatok a ukončenie 

projektu a ďalšie dôležité udalosti, ak viete, uveďte aj dátum jednotlivých aktivít)   

Trvanie projektu:  1.4.2016  až 31.11. 2016 
 

Aktivita č.1.: Vzdelávame sa (v časovom harmonograme je zahrnutá príprava a realizácia 

prednášok, získavanie a prezentácia materiálov s témou prevencie kriminality)  
Termín: 1.4.2016 – 31.10.2016   
apríl : prednášky a diskusie na tému ,,Grafity, poškodzovanie majetku a prevencia psíčkary,, vedené 

pánom PhDr. Peter Pleva - Mestská polícia hlavného mesta SR Bratislavy, Gunduličova 10, 811 05 

Bratislava pre piaty ročník. Z nahratého záznamu sa prednáška poverenou osobou z pedagógov bude 

ďalej premietať a viesť diskusia pre šiesty až deviaty ročník 
máj:  prednášky a diskusie na tému ,,Ako sa brániť kriminalite na škole a po vyučovaní,, vedenú 

pánom Mgr. Martin Benkovič - Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie - 

školské zariadenie výchovného poradenstva a prevencie zaradené v sieti školských zariadení, ktoré je 

zriadené Krajským školským úradom v Bratislave pre žiakov z 9-tych ročníkov. Z nahratého záznamu 

sa prednáška poverenou osobou z pedagógov bude premietať a viesť diskusia pre piaty až ôsmy 

ročník 
jún:  začiatok prednášok a diskusií na tému ,,Priestupok a trestný čin vs. neplnoletý 

a mladistvý,,  vedenú pánom JUDr. Martin Ribár - advokát, odborník na trestne pravo 

pre žiakov z 9 - tych ročníkov. Z nahratého záznamu sa prednáška poverenou osobou z pedagógov 

bude premietať a viesť diskusia pre piaty až ôsmy ročník. 
jún: žiaci  vypracujú práce ( kresba, slohová práca,  projekt....) na odprednášané témy – PhDr. Peter 

Pleva, PaeDr. Pavol Bernáth  a všetci koordinátori projektu vyhodnotia a ocenia tri najlepšie práce. 

v septembri.  
september, október – opakovanie získaných záznamov z prednášok a premietanie materiálov 

s tématikou prevencie kriminality. 
 

Aktivita č.2.:  Klubovňa 
(v časovom harmonograme je zahrnuté, verejné obstarávanie, nákup vybavenia, celkové zariadenie, 

oslovenie médií v súlade s publicitou projektu, mládežnícke elektronické fóra, facebook, WEB 

stránky pre mladých)  
Termín: 1.6.2016  až 31.10. 2016 
marec až jún: vybavenie všetkých právnych náležitostí na prenájom vnútorných priestorov 

od mestskej časti 
september až október: diskusie so žiakmi druhého stupňa v klubovni a premietanie materiálov na tri 

okruhy tém: návykové látky, šikana, ,,Nočné Havrany,,.  
september až október: Propagácia projektu ,,Nočné Havrany,, a príprava žiakov na súťaž 
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v klubovni. 
september  – prezentácia prác žiakov na odprednášané témy – PhDr. Peter Pleva, PaeDr. Pavol 

Bernáth  a všetci koordinátori projektu vyhodnotia a ocenia tri najlepšie práce. 
október: súťaž – záverečný turnaj v klubovni 

 

Aktivita č.3:  Po vyučovaní športujeme  

(v časovom harmonograme je zahrnuté verejné obstarávanie, nákup vybavenia , celkové zariadenie, 

oslovenie médií v súlade s publicitou projektu, mládežnícke elektronické fóra, facebook, WEB 

stránky pre mladých, spustenie a skúšobná prevádzka ) 
Termín: 1.6.2016  až 31.10. 2016 
marec až jún: vybavenie všetkých právnych náležitostí na prenájom vonkajších priestorov od 

mestskej časti 
júl-august: realizácia  športoviska, zakúpenie vybavenia pre propagáciu projektu ,, Nočné Havrany,,( 

bicykle, prilby a reflexne vesty )  
september až október: využívanie športoviska 
september až október: Propagácia projektu ,,Nočné Havrany,, a príprava žiakov na súťaž na 

športovom areály, realizácia športových súťaží, 
november: vyhodnotenie projektu a vyúčtovanie 

12. Výsledky a výstupy projektu (uveďte kvalitatívne a kvantitatívne ukazovatele 

dosahovania cieľov projektu, spôsob vyhodnotenia úspešnosti projektu. Napríklad: počet 

ľudí zúčastnených na projekte, počet, množstvo realizovaných aktivít a akcií, seminárov, 

školení, počet ľudí zúčastnených na jednotlivých aktivitách, počet vydaných publikácií, 

metodických príručiek, zborníkov, v prípade kultúrnych akcií počet dokumentačných 

materiálov (CD nosiče, obrazové publikácie. Za kvalitatívne ukazovatele môžeme považovať 

napríklad: zefektívnenie spolupráce medzi relevantnými inštitúciami).  

počet, množstvo realizovaných prednášok  a diskusií spolu : 68 (každá téma zvlášť s triedou) 
-prednášky a diskusie na tému ,,grafity, poškodzovanie majetku a prevencia psíčkary,,: 11 krát 
-prednášky a diskusie na tému ,,Ako sa brániť kriminalite na škole a po vyučovaní,,: 11 krát 
-prednášky a diskusie na tému ,,Priestupok a trestný čin vs. neplnoletý a mladistvý,,: 11 krát  
-diskusie na tému návykové látky (fajčenie, alkohol, drogová závislosť lieky): 11 krát 
-diskusie na témy, šikana (v škole, kyberšikana, happy slapping): 11 krát 
-diskusie na tému krádeže v škole, ,,Nočné Havrany,,: 11 krát 
-prednáška s diskusiou pre verejnosť projektu ,,Nočné Havrany,,: 2 krát 
 
propagácia projektu ,,Nočné Havrany,, na verejnosti: 8 krát 
súťažné hry a športové súťaže: 3 krát 
prezentácia prác na odprednášané témy 2 krát 
DVD z prednášok 1 ks 
Realizácia klubovne 1ks  
Realizácia športoviska 1 ks  

 

Odmeny pre žiakov za súťaže a najlepšie vyhodnotené práce budú zakúpené z prostriedkov o.z. 
 
Prednášky a diskusie na danú tému sa budú robiť pre každú triedu separátne. 
počet osôb zúčastnených na jednotlivých aktivitách:  
klubovňa: prednášky: 200 osôb, hry: 250 osôb, súťaže v hrách: 250 osôb, klubovňa využitie: 250 

osôb, športová plocha: 300 osôb, súťaže na športovisku: 400 osôb, súťaž bicykle: 60 osôb, propagácia 

projektu ,,Nočné Havrany,,: 40 osôb  
počet dobrovoľníkov zúčastnených na projekte: 50 
-aktívne 30 osôb 
-ako účastník aktivít 20 osôb  

Projekt bude vyhodnotený z prezenčných listín jednotlivých aktivít a krátkych správ o uskutočnení 

a výsledku jednotlivých aktivít, zapisovania hodín prednášok a besied, ankety od žiakov, rodičov, 
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verejnosti, vyjadrenia pedagogickej rady v škole. Výsledky súťaží budú zverejnené na web-stránke 

školy. Z každej aktivity sa vyhotoví fotodokumentácia. 
Projekt sa bude priebežne sledovať, monitorovať na stretnutiach realizačného tímu, stretnutiach o.z. 

a na rade školy. Zo stretnutí budú písomné záznamy, ktoré sa budú zasielať každý mesiac krajskému 

koordinátorovi pre prevenciu kriminality. Budú vyhotovené propagačné materiály, písané články 

v Karloveských novinách. Z celkového projektu bude spravené DVD.  

13. Publicita projektu (uvádzať informáciu na dostupných tlačených a elektronických 

materiáloch, v mediálnych výstupoch uskutočnených v súvislosti s projektom v znení: 

„Projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu 

kriminality“. 

Web-stránka školy, informačná nástenka v klubovni, prezentácia prác žiakov, oznamy na budove 

školy, propagačné materiály a propagácia na verejnosti s logami, články v Karloveských novinách, 

DVD nosič z prednášok. Zaslanie propagácie projektu,  pozvánka na otvorené hodiny a možnosť 

využívania športovej plochy pre materské školy, základné školy a verejnosť. Nosenie reflexných viest 

s nápisom počas propagácie projektu ,,Nočné Havrany,,. 

14. Uveďte, či ste už v minulosti získali finančnú dotáciu na podobný projekt zameraný 

na prevenciu kriminality a inej protispoločenskej činnosti Nie, zatiaľ nežiadali 

15. Stanovisko obce : Viď. príloha 

16. V prípade inštalácie kamerového systému uveďte nasledovné informácie: 

a) nežiadame  

 

 

B.2. ROZPOČET PROJEKTU (popíšte rozpočet projektu max. 1 strana) 

 

Požadované finančné prostriedky musia byť v priamej súvislosti s cieľmi a aktivitami 

projektu. Rozpočet projektu vpíšte do tabuľky uvedenej v prílohe č. 1 žiadosti projektu, 

v ktorej uveďte jednotlivé položky rozpočtu a celkovú požadovanú dotáciu. 

Jednotlivé položky rozčleňte na vlastné a iné zdroje podľa ekonomickej klasifikácie 

výdavkov
1
 na požadovanú dotáciu, pri ktorej špecifikujte ich prerozdelenie na kapitálové 

a bežné výdavky. Požadovaná dotácia môže byť poskytnutá najviac do 80 %
2
 

predpokladaných výdavkov projektu.   

 

 

Komentár k štruktúrovanému rozpočtu: 

(v tejto časti žiadateľ podá dôsledný komentár k samotnému rozpočtu, spracuje jeho 

špecifikáciu, odôvodni efektívnosť jednotlivých výdavkov, kvalitatívne a cenové parametre 

riešenia, a k tejto časti prípadne, ak to z účtovnej a ekonomickej povahy projektu vyplýva 

priloží aj ďalšie doklady, napríklad prieskum trhu, cenové ponuky, ponuky riešenia od 

dodávateľov, zdôvodnenie ekonomickej výhodnosti, dodržanie postupov verejného 

obstarávania). 

 

                                                 
1
 ÚPLNÉ ZNENIE Metodického usmernenia Ministerstva financií Slovenskej republiky k č. MF/010175/2004-

42 zo dňa 8. decembra 2004 a vysvetlivky k ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie v znení Dodatku 

č. 1 (FS č. 9/2005), Dodatku č. 2 (FS č. 3/2006), Dodatku č. 3 (FS č. 10/2006), Dodatku č. 4 (FS č. 11/2007), 

Dodatku č. 5 (FS č. 5/2008), Dodatku č. 6 (FS č. 6/2009), Dodatku č. 7 (FS 5/2010), Dodatku č. 8 (FS 12/2010), 

 Dodatku č. 9 (FS č. 3/2012), Dodatku č. 10 (FS č. 12/2013), Dodatku č. 11 (FS č. 11/2014) a Dodatku č. 12 (FS 

č. 6/2015).  http://www.mfsr.gov.sk/Default.aspx?CatID=6814  
2
  § 11 ods. 1 zákona č. 583/2008 Z. z. o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov 

http://www.mfsr.gov.sk/Default.aspx?CatID=6814
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C. Prílohy žiadosti 

 

 

 

1. Projekt, ktorý obsahuje najmä opis aktuálneho stavu riešeného projektom, subjekt 

a miesto realizácie projektu, časový harmonogram aktivity v oblasti prevencie 

kriminality, spôsob jej priebežného sledovania a spôsob vyhodnotenia projektu. 

2. Originál štruktúrovaného rozpočtu projektu a komentár k štruktúrovanému rozpočtu 

projektu. 

3. Originál alebo úradne overenú kópiu dokladu o preukázaní, že žiadateľ má na 

financovanie projektu zabezpečených aspoň 20 % finančných prostriedkov z iného 

zdroja ako zo štátneho rozpočtu vo forme bankového výpisu verifikovaného podpisom 

štatutárneho zástupcu. 

4. Originál alebo úradne overenú kópiu dokladu preukazujúceho právnu subjektivitu 

žiadateľa. Prikladáme kópiu platných a registrovaných stanov o.z. . Zároveň prikladáme 

žiadosť o adresovanú MVSR sekcia verejnej správy o vydanie dokladu preukazujúceho 

právnu subjektivitu. 

5. Originál alebo úradne overenú kópiu výpisu z registra trestov, ktorý nie je starší ako tri 

mesiace, ak žiadateľom je fyzická osoba. Ak žiadateľom je právnická osoba, tak výpis 

z registra trestov všetkých štatutárnych zástupcov. Táto povinnosť sa nevzťahuje na 

štatutárov vyšších územných celkov a obcí. 

6. Originál alebo úradne overenú kópiu potvrdenia správcu dane, ktoré nie je staršie ako tri 

mesiace, že voči žiadateľovi neeviduje daňový nedoplatok vo vzťahu k štátnemu rozpočtu. 

7. Originál alebo úradne overenú kópiu potvrdenia colného úradu, ktoré nie je staršie ako 

tri mesiace, že voči žiadateľovi neeviduje nedoplatok na cle. 

8. Originál alebo úradne overenú kópiu potvrdenia Sociálnej poisťovne, ktoré nie je staršie 

ako tri mesiace, že voči žiadateľovi neeviduje nedoplatok na poistnom na sociálne 

poistenie alebo nedoplatok na príspevku na starobné dôchodkové sporenie. 

9. Originál alebo úradne overenú kópiu potvrdenia (každej) zdravotnej poisťovne, ktoré 

nie je staršie ako tri mesiace, že voči žiadateľovi neeviduje nedoplatok na poistnom na 

zdravotné poistenie. 

10. Originál alebo úradne overenú kópiu potvrdenia konkurzného súdu, ktoré nie je staršie 

ako tri mesiace, že voči žiadateľovi nie je vedené konkurzné konanie,  nie je v konkurze, 

reštrukturalizácii a nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre 

nedostatok majetku. Táto povinnosť sa nevzťahuje na vyšší územný celok a obec. 

11.  Originál čestného vyhlásenia žiadateľa s osvedčením pravosti podpisu, že neporušil 

zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania; ak ide o žiadateľa oprávneného 

podnikať, originál alebo úradne overenú kópiu potvrdenia príslušného inšpektorátu 

práce, ktoré nie je staršie ako tri mesiace, 

12. Originál čestného vyhlásenia žiadateľa s osvedčením pravosti podpisu, že má 

vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom.  

13. Originál čestného vyhlásenia žiadateľa s osvedčením pravosti podpisu, že nie je 

v likvidácii alebo exekučnom konaní. Táto povinnosť sa nevzťahuje na vyšší územný 

celok a obec. 

14. Účtovná závierka za účtovné obdobie, ktoré predchádza účtovnému obdobiu, v ktorom 

bola podaná žiadosť sa pri podpisovaní zmluvy o poskytnutí dotácie medzi 

poskytovateľom a žiadateľom  pripája  k zmluve, avšak nie je jej neoddeliteľnou 

súčasťou. Táto povinnosť sa nevzťahuje na žiadateľa, ktorý má povinnosť zverejniť 

účtovnú závierku vo verejnej časti registra účtovných závierok podľa § 23 ods. 6 zákona 

č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. V prípade, že žiadateľom je 
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subjekt, ktorý vznikol v roku, v ktorom mu bola poskytnutá dotácia a teda za predošlé 

účtovné obdobie nevykazoval činnosť, doloží takýto subjekt účtovnú závierku za obdobie 

od svojho vzniku. 

15. Originál stanoviska príslušného Krajského riaditeľstva PZ k opodstatnenosti a potrebe 

budovania kamerového systému v danej lokalite s vyznačeným umiestneným kamerového 

systému na priloženom pláne mesta alebo obce (fotokópia katastrálnej mapy), vrátane 

fotodokumentácie objektu. , v prípade "mobilného kamerového systému" originál 

stanoviska Krajského riaditeľstva PZ, v ktorom sa bude prihliadať predovšetkým na 

oprávnenosť žiadateľa, účel, opodstatnenosť, zmysluplnosť a efektivitu takéhoto 

kamerového systému; 

16. Originál čestného vyhlásenia žiadateľa o tom, že mu na rovnaký projekt nebola 

v minulosti poskytnutá dotácia z rady. Táto povinnosť sa nevzťahuje na projekty, ktoré sa 

realizujú vo viacerých na seba nadväzujúcich obdobiach. 

17. Originál čestného vyhlásenia žiadateľa o tom, že dotáciu na tento projekt nežiada aj od 

iného subjektu alebo mu na tento projekt nebola od iného subjektu dotácia poskytnutá. Ak 

žiadateľ žiada na tento projekt dotáciu aj od iného subjektu alebo mu bola na tento projekt 

dotácia poskytnutá od iného subjektu, uvedie názov a sídlo tohto subjektu a výšku 

poskytnutej dotácie. 

18. Neoverená kópia dokladu o pridelení IČO. Táto povinnosť sa nevzťahuje na žiadateľa, 

fyzickú osobu, ktorá je občanom Slovenskej republiky, má trvalý pobyt na území 

Slovenskej republiky a dovŕšila vek 18 rokov. 

19. Neoverená kópia dokladu, ktorá identifikuje štatutárneho zástupcu žiadateľa, ak ide 

o právnickú osobu. Platné a registrované stanovy o.z. článok 3 bod 19.Číslo spisu VVS/1-

900/90-41938. 

20. Životopisy 

21. Súhlas ZŠ A.Dubčeka s umiestnením klubovne. 

 

UPOZORNENIE 
 Vystavenie potvrdení orgánmi štátnej a verejnej správy, konkurzným súdom, sociálnou poisťovňou 

a zdravotnými poisťovňami môže trvať až 30 dní od doručenia žiadosti o vydanie potvrdenia.  

 Všetky strany projektu (žiadosť, samotný projekt a prílohy) musia byť očíslované a verifikované 

podpisom žiadateľa (štatutárneho zástupcu organizácie). 

 Úplnosť formálnych príloh dokladuje žiadateľ Kontrolným listom priloženým k originálnemu výtlačku 

žiadosti a v textovom súbore na elektronickom nosiči. 

 Predložený projekt (bez príloh) môže obsahovať max. 10 strán. 

 Prílohy žiadosti nesmú byť ku dňu podania žiadosti staršie ako 3 mesiace. 
 

 


