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Predkladateľ projektu

Žiadateľ (organizácia)

Názov organizácie, ktorá bude realizovať projekt: Občianske združenie SUĽKOVÁČIK

Sídlo organizácie - Ulica a číslo: ZŠ Dolinský potok, Dolinský potok č. 1114

Sídlo organizácie - Mesto: Kysucké Nové Mesto

Sídlo organizácie - PSČ: 024 01

Právna forma: občianske združenie

IČO: 42390443

Charakterizujte svoju organizáciu: Podpora predovšetkým kultúrnych, vzdelávacích a športových aktivít žiakov na
Základnej škole Dolinský potok, Kysucké Nové Mesto.

Zadajte adresu webovej stránky: https://zssulkovknm.edupage.org/

Štatutárny zástupca organizácie

Meno a priezvisko: Ing. Ján Vojtek

Telefón/Mobil: +421905188690

E-mail: jan.vojtek@lesy.sk

Kontaktná osoba v organizácii, ktorá bude realizovať projekt.

Meno a priezvisko: Mária Birošíková

Funkcia: učiteľka ZŠ

Telefón/Mobil: 09035222956

E-mail: mariabirosikova510@gmail.com

Výška grantu

Celková výška požadovaného grantu: 2 000,00 €

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

IBAN: SK0209000000005081589795

BIC - kód banky: GIBASKBX

Opis projektu

Názov projektu: Workoutové ihrisko

Stručné zhrnutie projektu: Našim zámerom je zhotovenie malého workoutového ihriska v areály ZŠ Dolinský potok
v Kysuckom Novom Meste. 
Športový areál ZŠ Dolinský potok je po vyučovaní otvorený pre verejnosť a tak by ihrisko neslúžilo iba na hodinách
telesnej výchovy.

Prečo si myslíte, že by grant mal získať práve Váš projekt: Očakávame zvýšenie záujmu o pohybovú aktivitu,
zlepšenie kondície a telesnej zdatnosti. 
Športový areál školy je otvorený pre verejnosť a očakávame záujem veľkého počtu deti o workoutove ihrisko.

Východisková situácia pred realizáciou projektu: V športovom areáli školy je momentálne futbalové ihrisko,
tenisový kurt, kurt na plážový volejbal, stolnotenisový stôl.
Workoutové ihrisko by zvýšilo reaktivitu areálu pre deti a mládež.

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
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Cieľová skupina, pre ktorú je projekt určený: 

 

Ciele projektu: 
Cieľ projektu

zvýšenie záujmu o pohybovú aktivitu

zlepšenie kondície a telesnej zdatnosti

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?

úprava povrchov pod ihrisko 10

Očakávané kvalitatívne výsledky projektu: 

viac deti ktoré sa budú venovať športu

Očakávané kvantitatívne výsledky projektu: 

 

Miesto realizácie projektu: Areál ZŠ Dolinský Potok

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: Danka Straková

Pracovné oddelenie/pozícia: Motoráreň, operátor

Telefónny kontakt / Mobil: 0907414221

Email: milan.straka1990@gmail.com

Odporúčanie zamestnanca KMS: Umiestnenie workoutového ihriska v areáli ZŠ Dolinský potok považujem za

výborný nápad, pretože sa tam každodenne stretáva množstvo športujúcich deti po vyučovaní a v čase prázdnin a

celý areál je prístupný širokej verejnosti.

Popíšte akým spôsobom bude zamestnanec KMS zapojený do realizácie projektu.: Pomoc pri propagácii

workoutového ihriska a tohto športu.

Pomoc pri zhotovovaní podkladu a terénnych úpravách.

Harmonogram

Predpokladaný začiatok realizácie projektu: 14.5.2018

Dátum ukončenia projektu: 28.8.2018

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

od 5-2018 do 6-2018 Zakúpenie inštalácia kovového náradia (konštrukcie).
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od 6-2018 do 6-2018 Zhotovenie podkladu pre workoutové ihrisko

od 7-2018 do 8-2018 Inštalácia kovového náradia (konštrukcie).

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

workoutový prvok - hrázda 1 900,00 € ks 900,00 € 900,00 €

workoutový prvok - bradla 1 800,00 € ks 800,00 € 800,00 €

workoutový prvok - posilňovacia lavička 1 300,00 € ks 300,00 € 300,00 €

 Požadovaná suma Vlastné alebo iné zdroje Celkové náklady na projekt

Spolu 2 000,00 € 0,00 € 2 000,00 €

Zdôvodnenie požadovaných položiek: Ceny sú uvedené na základe predbežného prieskumu trhu. V cene je

započítaná aj certifikovaná montáž prvkov 

Prílohy

Prílohy: 

názov: pridelenie IČO OZ Suľkováčik.pdf

popis:  

názov: V000002.pdf

popis:  

Fotografie: 

názov: workoutove hrazda.png

popis:  
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názov: workoutove bradlá.png

popis:  

názov: workoutova lavicka.png

popis:  

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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