
Zmluva o poskytnutí grantu 
číslo 2019/ O^CQ

uzatvorená podfa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník vplatnom znění, 
v súlade so zálconom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
v znění neslcorších zmien a v súlade so Yšeobecne závazným nariadením Trenčianskeho 
samosprávného kmja číslo 27/2016 o poskytovaní grantov na podpora environmentálnyeh 
projektov na území Trenčianskeho samosprávného kraja v znění VZN č. 34/2017, č. 
6/2018 a 14/2018 (ďalej len „zmluva11 vpríslušnom tvare) medzi zmluvnými stranami 
označenými ako

Poskytovatel’:

Názov:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Statutámy zástupca: 
Bankové spojenie:
Číslo účtu vo formáte IBAN: 
Kontaktná osoba:
Email:

Trenčiansky samosprávný kraj
K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
36126624
2021613275
Ing. Jaroslav Baška, předseda
Štátna pokladnica
SK51 8180 0000 0070 0050 4489
Andrea Molnárová
andrea.molnarova@tsk.sk

(ďalej len „poskytovatel11 v príslušnom tvare)

Prijímatel’:

Názov:
Sídlo:
Právna forma:
Statutárny zástupca:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu vo formáte IBAN: 
Kontaktná osoba:
Email:

Materská škola Púchov, Ul. Požiarna 1292
Požiama 1292/11, 020 01 Púchov
rozpočtová organizácia
Katarína Tomanová
36130974
2021687899
ČSOB, a.s.
SK55 7500 0000 0040 2633 1607 
Katarína Tomanová 
poziamal292@skolkapuchov.sk

(ďalej len „prijímatel’11 v príslušnom tvare)
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Článok 1 
Predmet zmluvy

1. 1 Predmetom zmluvy je poskytnutie grantu prijímatefovi z rozpočtu Trenčianskeho 
samosprávného kraja prostredníctvom environmentálneho grantového programu 
s názvom „Zelené oči“

Oblast’ podpory: Osvěta

v sumě špecifilcovanej v článku 2 ods. 2.6 tejto zmluvy na podporu realizácie 
poskytovatelem schváleného projektu s názvom Eko-školka (ďalej len „projekt44) ako aj 
určenie zmluvných podmienolc, práv a povinností poskytovatePa aprijímateFa pri 
poskytnutí tohto grantu.

1. 2 PrijímateP přijímá grant podPa odseku 1.1 tohto článku bez výhrad v plnom rozsahu a za
podmienolc uvedených v tejto zmluve a len na účel uvedený v článku 2 tejto zmluvy.

Článok 2
Účel, výška a sposob poskytnutia grantu

2. 1 Táto zmluva sa uzatvára na základe rozhodnutia předsedu TSK číslo TSK/2019/06021-3
zo dňa 09.07.2019 o schválení žiadosti o grant č. 2019-03-17 (ďalej aj ako „žiadosť44).

2. 2 PrijímateP sa zavazuje poskytnutý grant použit’ výlučné tak, aby bol dosiahnutý ciel’ 
grantového programu a výlučné na úhradu schválených výdavkov na realizáciu aktivit 
projektu, ktoré sú uvedené v Prílohe č. 1 tejto zmluvy a za splnenia podmienolc 
uvedených v tejto zmluve.

2. 3 PrijímateP je povinný viesť přijaté finančně prostriedky na bankovom účte, lctorého je 
vlastnílcom. PrijímateP sa zavazuje udržiavať účet uvedený v záhlaví tejto zmluvy 
otvorený, a to až do doby finančného ukončenia realizácie projektu.

2.4 PrijímateP sa zavazuje aktivity projektu realizovat’ riadne a včas podl’a schváleného 
harmonogramu, lctorý tvoří Přílohu č. 2 zmluvy.

2. 5 PrijímateP je povinný informovat’ poskytovatePa o přesných termínoch realizácie aktivit, 
ktoré sa týlcajú participácie občanov na projekte a vzdelávania najneslcór 7 dní před ich 
realizáciou na email uvedený v záhlaví tejto zmluvy.

2. 6 Poskytovatel’ a prijímatel’ sa dohodli, že:

a) poskytovatel’ poskytne prijímatePovi grant maximálně do výšky 1997,21 Eur 
(slovom tisícdeváťstodeváťdesiatsedem eur a 21 centov) na realizáciu schválených 
aktivit projektu,

b) prijímatel’ zabezpečí vlastně zdroje (napr. sponzorské a pod.) na financovanie 
projektu, ktoré sa rovnajú rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého 
grantu uvedeného v odseku 2.6 písm. a) tohto článku,

c) prijímatel’ ďalej zabezpečí ďalšie vlastně zdroje na financovanie projektu na úhradu 
všetlcých výdavkov projektu, ktoré nebudú poskytovatelem schválené na základe 
předloženého vyúčtovania.

2. 7 PrijímateP nesmie požadovat’ na realizáciu schválených aktivit projektu dotáciu, alebo 
príspevolc ani inú formu pomoci, lctorá by umožnila duplicitně financovanie, alebo 
spolufinancovanie zo zdroj ov rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu SR, štátnych 
fondov, z iných veřejných zdroj o v, alebo zdroj o v EÚ.
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2. 8 Prijímatel’ berie na vedomie, že grant, a to aj každá jeho časť je fmančným prostriedkom 
vyplateným z rozpočtu poskytovateli. Kontrolu použitia týchto fínančných prostriedkov, 
ukladanie a vymáhanie sankci! za porušenie finančnej disciplíny sa vzťahuje režim 
upravený v právnych predpisoch SR.

2. 9 Celková výška poskytnutého grantu je maximálna, nesmie byť překročená a nie je možné
jej dodatočné navýšenie. Y případe navýšenia skutočne vynaložených nákladov 
súvisiacich srealizáciou projektu, tieto náklady znáša výlučné prijímatel’ na vlastné 
náklady.

2. 10 Grant bude poukázaný jednorazovo na bankový účet prijímatefa uvedený v záhlaví tejto 
zmluvy do 15 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy.

2.11 Ustanovenia iných právnych predpisov o spósobe nakladania s finančnými prostriedkami 
poskytnutými podlů tejto zmluvy nie sú touto zmluvou dotknuté.

2. 12 Y případe, ale výsledná suma skutočne vynaložených výdavkov schválených položiek, na 
ktoré poskytovatel’ poskytuje grant bude nižšia ako suma uvedená v ods. 2.6 písm. a) 
tohto článku, prijímatel’ovi dotácie vznikne nárok na grant len do výšky skutečných 
a riadne preukázaných vynaložených výdavkov.

2. 13 Hmotnú zodpovědnost’ za poskytnutý grant preberá prijímatel’ dňom jeho pripísania na 
účet prijímatelů uvedený v záhlaví tejto zmluvy.

2. 14 Prijímatel’ zodpovedá za dodržanie zákonných postupov vzmysle zákona o verejnom 
obstarávaní vplatnom znění a porušenie tohto zákona zo strany prijímatelů sa považuje 
za podstatné porušenie podmienok zmluvy, s kterým je spojená povinnost’ vrátit’ 
poskytnutý grant.

2.15 Prijímatel’ je povinný počas platnosti a účinnosti zmluvy informovat’ veřejnost’ o pomoci, 
ktorú na základe zmluvy získá. Spósob informovania prijímatel’ definoval v žiadosti 
o grant. Toto informovanie je povinný preukázať v záverečnej správě projektu (fotkami, 
linkami na webové stránky, připadne kópiou tlačovín).

2. 16 Prijímatel’ sa zavazuje prezentovat’ Trenčianslcy samosprávný kraj (poskytovatelů) podl’a 
Grafického manuálu pre publicitu projektov TSK. Okrem prezentácie TSK je prijímatel’ 
povinný pri informovaní uvádzať, že projekt bol podpořený v rámci grantového 
environmentálneho programu Zelené oči, ktorý tvoří súčasť projektu Zelená župa.

2.17 Prijímatel’ je ďalej povinný uvádzať pri informovaní logo Zelená župa.

2. 18 Poskytovatel’ sa zavazuje dodat’ prijímatefovi v elektronickej podobě Grafický manuál
pre publicitu projektov TSK s erbom poskytovatelů a logom projektu Zelená župa.

Článok 3
Spósob a termín vyúčtovanie grantu

3. 1 Prijímatel’ je povinný zaslat’ vyúčtovanie poskytnutého grantu poskytovatelovi najneskór
do 30 dní od fyzického ukončenia realizácie aktivit projektu. Platí, že v mesiaci, v ktorom 
má dójsť ku fyzickému ukončeniu projektu, ktorý je stanovený v Prílohe č. 2 zmluvy, je 
možné za dátum fyzického ukončenia považovat’ posledný deň v danom mesiaci. V 
případe fyzického ukončenia realizácie aktivit projektu v termíne kratšom ako 30 dní před 
ukončením běžného roka, t.j. před 31.12.2019, vyúčtovanie předloží prijímatel’ najneskór 
do 5. januáranasledujúceho kalendámeho roka, t.j. do 05.01.2020.
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3.2 Vyúčtovanie předkládá prijímatef na formuláři kvyúčtovaníu grantov spolu 
so závěrečnou správou projektu. Ich aktuálně znenie je zverejnené na webovom sídle 
poskytovatefa www.tsk.sk v sekcii venovanej grantovému programu Zelené oči, 
hierarchicky sa možno kinformáciám dopracovat’ následovně: Regionálny rozvoj / 
Zelená župa / Zelené oči.

3.3 K záverečnej správě projektu přikládá prijímatef aj fotodokumentáciu jednotlivých aktivit 
a dosiahnutých výsledkov. V případe, že žiadatef nepředloží fotodokumentáciu 
niektorých aktivit, je povinný vrátit’ tú časť grantu, ktorá bola poskytnutá na výdavky 
súvisiace s aktivitou, lctorú nevie fotkami preukázať. Prijímatef je zároveň povinný 
předložit’ aj fotodokumentáciu z participácie občanov na projekte a vzdělávacích aktivit, 
v případe, že prijímatef nepředloží fotodokumentáciu týchto aktivit, je poskytovatel’ 
oprávněný požadovat’ vrátenie celého grantu, připadne jeho časti.

3.4 K vyúčtovaniu prijímatef předloží kopie účtovných dokladov preukazujúcich ich 
čerpanie. Kopie týchto dokladov musia byť opatřené pečiatkou prijímatefa (pokiaf ňou 
disponuje) a originálnym podpisom štatutámeho zástupců. Učtovné doklady musia mať 
všetky náležitosti, ktoré určuje zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znění neskorších 
právnych predpisov, ako aj přílohy k účtovným dokladom.

3. 5 Finančné prostriedky, ktoré prijímatef použije v rozpore so stanoveným účelom grantu sa 
zavazuje prijímatef vrátit’ na účet poskytovatefa, z ktorého boli poskytnuté, najneslcor do 
30 dní odo dňa doručenia upovedomenia prijímatefovi o zistení rozporu v použití 
finančných prostriedlcov so stanoveným účelom (variabilný symbol: 20190317).

3. 6 Nevyčerpané finančné prostriedky je prijímatef povinný vrátit’ na účet poskytovatefa 
najneskór do termínu predloženia vyůčtovania, pričom túto skutočnosť vo vyúčtovaní 
uvedie spolu s dokladom preukazujúcim toto vrátenie (variabilný symbol: 20190317).

3. 7 Správu z administratívnej finančnej kontroly zasiela poskytovatel’ prijímatef ovi do 60 dní
od predloženia vyůčtovania. V případe zistenia nedostatkov vyůčtovania je prijímatef ovi 
zaslaný návrh správy z AFK v zmysle zákona č. 357/2015 o finančnej kontrole a audite a 
o zmene a doplnění niektorých zákonov v znění neskorších predpisov. Lehota na 
doručenie správy z AFK v tom případe začína znova plynúť dňom informovania 
poskytovatefa o odstranění zistených nedostatkov.

Článok 4
Kontrola poskytnutia grantu a porušenie finančnej disciplíny

4. 1 Kontrolu správnosti čerpania grantu, jeho účelu, úplnost’ a správnost’ předložených
dokladov kzúčtovaniu, je poskytovatel’ oprávněný vykonávat’ v zmysle příslušných 
právnych predpisov a intemých predpisov poskytovatefa upravujúcich nakladanie 
s veřejnými finančnými prostriedkami.

4. 2 Prijímatef je povinný vytvořit’ podmienky pre kontrolu podfa predchádzajúceho odseku 
tohto článku zmluvy zástupcami poskytovatefa, najma kontrolu na mieste, čo zahfňa aj 
kontrolu originálnych účtovných dokladov a dokladov súvisiacich s realizáciou projektu.

4.3 Prijímatef berie na vedomie, že nedodržanie, alebo porušenie ktorejlcofvek 
z dohodnutých zmluvných podmienolc, za ktorých sa grant poskytol, alebo nehospodáme, 
neefektívne, neúčinné a neúčelové použitie grantu prijímatefom, sa považuje okrem iného 
za porušenie finančnej disciplíny v zmysle ustanovenie § 31 ods. 1 zákona 
o rozpočtových pravidlách.
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4.4 Prijímatel’ berie na vedomie, že ak pri naldadaní a použití grantu poruší fmančnú 
disciplínu niektorým zo spósobov uvedených v§ 31 ods. 1 zákona o rozpočtových 
pravidlách, porušenie takejto fmančnej disciplíny bude poskytovatel’ sankcionovat’ 
v závislosti od druhu porušenia podlů § 31 zákona o rozpočtových pravidlách.

4. 5 Prijímatel’ je povinný zrealizovat’ projekt tak, alco bol schválený grantovou komisiou 
a dodržať všetky podmienky stanovené poskytovatelem v oznámení o výsledku 
vyhodnotenia žiadosti. Prijímatel’je povinný všetky aktivity a výdavky, na ktoré bol grant 
poskytnutý zdokumentovat’ fotografiami, ktoré přikládá k záverečnej správě projektu.

4. 6 Prijímatel’ berie na vedomie, že ak nesplní alebo akýmkofvek sposobom poruší svoje 
povinnosti uvedené v zmluve a dohodnuté zmluvné podmienky, móže sa to považovat’ za 
porušenie pravidiel a podmienok, za ktorých bol grant poskytnutý a v takomto případe je 
prijímatel’ povinný poskytnutý grant vrátit’ poskytovatelovi.

4. 7 V případe, že prijímatel’ nevykoná a nepředloží vyúčtovanie riadne a včas, nebude 
oprávněný žiadať o grant v období nasledujúcich najmenej piatich rokov.

4. 8 Poskytovatel’ bude grant nezúčtovaný v stánovenom termíne považovat’ za bezdovodné 
obohatenie a prijímatel’ je povinný grant bezodkladné (najneskór však do 5 dní od 
doručenia vyzvania na jeho vrátenie) vrátit’ na účet poskytovatelů.

4. 9 Na povinnost’ prijímateFa vrátit’ poskytnutý grant alebo jeho pomemú časť, ktorá bude
použitá v rozpore s příslušnými ustanoveniami tejto zmluvy nemá vplyv skutočnosť, že 
porušenie zmluvnej povinnost’ nebolo prijímateFom zaviněné.

Článok S 
Změny údajov

5. 1 AlcékoFvek změny, ktoré by měnili charakter projektu nie sú možné.

5. 2 Změny identifikačných údajov prijímateFa a jeho partnera v je prijímatel’ povinný
písomne oznámiť poskytovatelovi do 15 kalendárnych dní od vzniku tejto změny.

Článok 6
Vyhlásenia zmluvných stráň

6. 1 Prijímatel’ dává podpísaním tejto zmluvy súhlas so zveřejňováním informácií a údajov
uvedených v žiadosti o grant, vyúčtovaní a v záverečnej správě z projektu na webovom 
sídle poskytovatelů.

6. 2 Prijímatel’ vyhlašuje, že údaje, ktoré sú obsahom tejto zmluvy ako aj všetky informácie 
obsiahnuté v žiadosti a všetkých sprievodných a doplňujúcich dokumentoch a dokladoch, 
sú pravdivé, úplné a talctiež, že poskytovateFovi nezamlčal žiadne informácie, ktoré by 
mohli mať vplyv na poskytnutie grantu, alebo uzatvorenie zmluvy.

6. 3 Ak poskytovatel’ zistí, že prijímatel’ uviedol v žiadosti, vyúčtovaní, záverečnej správě 
z projektu, alebo v ďalších dokumentoch súvisiacich s projektem preukázateFne 
nepravdivé, lživé azavádzajúce informácie, nie je prijímatel’ oprávněný žiadať opátovne 
o grant po dobu nasledujúcich troch rokov od takéhoto zistenia.

6. 4 Prijímatel’ vyhlašuje, že nie je v likvidách, že na jeho majetek nie je vyhlášený konkurz 
ani vedená reštrukturalizácia podlů zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
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a o zmene a doplnění niektorých zákonov v znění neslcorších predpisov, nie jev nútenej 
správě ani ozdravnom režime podfa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy a o zmene a doplnění niektorých zákonov.

6.5 Prijímatel’ ďalej vyhlašuje, že zabezpečí hospodárné, efelctívne, účinné a účelové 
vynakladanie poskytnutého grantu v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách.

Článok 7
Komunikácia zmluvných stráň

7. 1 Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomná komunikácia súvisiaca s touto zmluvou si 
pre svoju závaznost’ vyžaduje písomnú formu, v rámci ktorej sú zmluvné strany povinné 
uvádzať číslo žiadosti a názov projektu podfa tejto zmluvy.

7. 2 Zmluvné strany sa zavázujú, že budú pre vzájomnú písomnú komunikáciu používat’ 
poštové adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy.

7. 3 Vzájomná komunikácia súvisiaca s touto zmluvou móže prebiehať aj elektronicky 
prostredníctvom emailu za podmienok stanovených poskytovatelům. V rámci tejto formy 
komunikácie je prijímatel’ povinný uvádzať číslo žiadosti podfa tejto zmluvy. Zmluvné 
strany sa zavázujú, že budú pre vzájomnú elektronickú komunikáciu používat’ emailové 
adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy.

7. 4 V případe písomnej formy komunikácie sa písomnosť považuje za doručenú dňom 
prevzatia písomnosti, alebo odmietnutím prijatia tejto písomnosti. Ak sa v případe 
doručovania prostredníctvom poštového podniku vráti doručovaná zásielka ako 
nedoručená, alebo nedoručitefná (resp. adresát neznámy), považuje sa takáto zásielka za 
doručenú dňom vrátenie tejto zásielky odosielajúcej osobě.

7. 5 V případe elektronickej komunikácie sa odoslaná elektronická pošta považuje za 
doručenú dňom potvrdenia prijatia emailu drahou zmluvnou stranou. V případe, že 
nedojde k potvrdeniu prijatia emailu druhou zmluvnou stranou do troch kalendámych dní 
od jeho odoslania, považuje sa ten za doručený třetím kalendámym dňom od jeho 
odoslania.

7. 6 Pre počítanie lehót platí, že do plynutia lehoty sa nezapočítává deň, keď došlo
k skutečnosti určujúcej začiatok lehoty. Ak koniec lehoty připadne na dni víkendu alebo 
sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň.

Článok 8
Spoločné a závěrečné ustanovenia

8. 1 Práva a povinnosti zmluvných stráň, lctoré nie sú upravené v tejto zmluve, sa riadia
ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znění neslcorších predpisov, 
zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a 
doplnění niektorých zákonov v znění neskorších predpisov a ustanoveniami ostatných 
všeobecne závazných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky.

8. 2 Zmluva sa móže meniť alebo doplňať iba so súhlasom oboch zmluvných stráň formou 
očíslovaných písomných dodatkov lc nej, podpísaných oboma zmluvnými stranami.

8. 3 Pri výklade dohodnutých zmluvných podmienok sa prihliada na žiadosť. V případe 
rozpora medzi ustanoveniami zmluvy a žiadosťou majú přednost’ ustanovenia zmluvy.
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8. 4 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú. K ukončeniu zmluvy dojde doručením Správy 
z administratívnej fmančnej kontroly prijímatel’ovi a finančným vyrovnáním zmluvných 
stráň.

8.5 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch, z ktorých tri sú určené pre 
poskytovatel’a a jeden pre prijímateFa.

8. 6 Štatutámi zástupcovia zmluvných stráň vyhlašuj ú, že v zmluve je vyjádřená ich voFa, nie 
sú im známe žiadne skutečnosti, ktoré by im znemožňovali túto zmluvu podpísať, 
prečítali si ju, porozuměli jej a na znak súhlasu sjej obsahom ju slobodne a vážné 
podpísali.

8. 7 Zmluva nadobúda platnost’ dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnost’ 
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle poskytovateFa.

V Trenčíne, dňa 

Za poskytovateFa:

V Púchove, dňa 
Za prijímateFa:

MATERSKÁ ŠKOLA
POŽIARNA 1292 

020 01 PÚCHOV 
IČO: 36 130 974

/

jjajOuJi t/WíU !6/Vv(yií4€c'n,

Ing. Jaroslav Baška 
předseda

Katarína Tomanová 

riaditeFka školy
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Příloha č. 1 Zmluvy o poskytnutí grantu 
Názov projektu: Eko-škólka 
Číslo projektu: 2019-03-17

•> ýý >:ý'/ rT y ý y ýýrýývýK" ýf; y> %% 'yý.yc ííSytc j

Názov výdavku Podrobný popis výdavku
Výška

výdavku
[Eur]

Zdroje financovama [Eur]: Podiel
na celkových 

výdavkoch [% ]

Druh

Prijímatel’ TSK výdavku

Vyvýšený záhon + 
přepravné náklady

V rámci projektu zaobstaráme 4 vyvýšené záhony do záhrady, 
ktoré budú děti využívať po čas environmentálneho vzdelávania. 444,50 0,00 444,50 22,26% běžný

Zahradnicky substrát Substrát využijeme do záhonov. 143,00 0,00 143,00 7,16% běžný

Záhradný obrubník
Záhradný obrubník použijeme na vytvorenie obruby na 

pocitovom/hmatovom chodníku, ktorý vytvoříme spoločne s 
deťmi a rodičmi v záhradě.

20,00 0,00 20,00 1,00% běžný

Bambusové tyče hrubé + 
kuriér

Bambusové tyče využijeme pn vytvoření dendrofónu 
(vonkajšieho hudobnébo nástrojů) Vrátane poštovného a 

přepravného.
26,50 0,00 26,50 1,33% běžný

Dřevená konštrukcia na
dendrofón

Konštrukcia poslúži na uchytenie bambusových tyčí róznej 
velkosti, čím sa vytvoří jednoduchý vonkajší hudobný nástroj - 

dendrofón, na ktorom budú mócť hrať děti v záhradě.
45,00 0,00 45,00 2,25% běžný

Meml COW 2 K dendrofónu připevníme paličku "Meinl COW 2" na udieranie 
do tyčí Vrátane poštovného a přepravného 9,00 0,00 9,00 0,45% běžný

Vilac Hotel pre hmyz 
červený

Do záhrady taktiež umiestnime 3 hotelov pre hmyz, kde by mohli 
děti pozorovať život hmyzu Zároveň vytvoříme v záhradě 

životný pnestor pre hmyz Vrátane poštovného a přepravného.
52,05 0,00 52,05 2,61% běžný
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Příloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí grantu
Názov projekt: Eko-školka 
Číslo projektu: 2019-03-17

HawptiÉMigi^ .V' " "S" V''-V č
Dlžka realizácie projektu (v mesiacoch) 4

Fyzické ukončenie realizácie aktivit projektu: 11/2019

Rozpis jednotlivých aktivit:

P. č. Názov aktivity Podrobný popis aktivity
Začiatok
realizácie
aktivity

Ukončenie
realizácie
aktivity:

1 Úprava vonkajšej záhrady pre 
environmentálne vzdelávanie

V rámci projektu plánujeme upravit5 záhradu a pridať do nej viaceré 
nové prvky ako vyvýšené záhony, prvky na sledovanie počasia, 

hmyzu, pocitový/hmatový chodník a dendrofón.
08/2019 11/2019

2 Environmentálna knižnica
V materskej škole v jednotlivých triedach vytvoříme knižnicu knih 

zaoberajúcimi sa životným prostřední a přírodou. 08/2019 11/2019

3 Světelný panel
Vďaka světelným panelom budeme mocť s deťmi sledovať prírodu 

detailnejšie a z iného uhla. 08/2019 11/2019

4 Separácia odpadu
Do tried přidáme nové nádoby na plastový a papierový odpad, aby 

sme děti učili separovat5 odpad. Školka sa zapojí aj do projektu
Ekoalarm.

08/2019 11/2019

1/1




