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Názov žiadate ľa: Materské centrum VČIELKA Považská Bystrica 
 
 

 
Adresa žiadate ľa: Základná škola Rozkvet 2047, 017 01 Považská Bystrica 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

N Á Z O V  P R O J E K T U  
 
 

Z a b e z p e č e n i e  č i n n o s t i  M C  V Č I E L K A  v  r o k u  2 0 0 8  
a l e b o  

V č i e l k a  b z u č í  š i e s t y m  r o k o m  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
         31.03.2008              Ing. Lenka Kružlicová 
...............................................     ....................................................... 

    dátum              titul, meno, priezvisko 
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1. Informácie o žiadate ľovi  

 

 
� názov žiadate ľa (presný, pod ľa zriaďovate ľskej listiny):  

Materské centrum VČIELKA 

� skratka názvu: MC Včielka 

� názov projektu:   Zabezpe čenie činnosti MC V ČIELKA v roku 2008  

                                   alebo Včielka bzu čí šiestym rokom 

  

� požadovaná suma:  55.000,- Sk  

� adresa (aktuálna, pod ľa zriaďovate ľskej listiny): 

           Základná škola Rozkvet 2047, 017 01 Považská Bystrica 

 

� korešponden čná adresa :  Základná škola Rozkvet 2047, 017 01 Považská Bystrica 

� kontakt: Ing. Lenka Kružlicová 

     telefón:  042/4330 300                                        fax: 

     e-mail: mcvcielka@mcvcielka.sk 

     web: www.mcvcielka.sk 

 

� osoba zodpovedná za vedenie organizácie  (štatutárny zástupca)  

meno:          Ing. Lenka Kružlicová           

názov funkcie:  predsedníčka Materského centra VČIELKA 

 

     adresa trvalého bydliska:      Edvarda Beneše 1327/40, 301 00 Plzeň, ČR   

     telefonický a e-mail kontakt :  0908 567 361, lenka@mcvcielka.sk 

 

� osoba zodpovedná za projekt :  Ing. Lenka Kružlicová           

     postavenie v organizácii:   predsedníčka Materského centra VČIELKA 

 

� typ organizácie (pod ľa štatútu): ob čianske združenie 

� identifika čné číslo (IČO):  36128520                                 DIČ: 2021646198 

� názov banky:   ČSOB a. s. 

� číslo bankového ú čtu (vrátane kódu banky):  411388943/7500 
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2. Ciele a činnos ť organizácie 
 
 

Materské centrum VČIELKA vzniklo v roku 2002 ako občianske združenie, fungujúce na 
dobrovoľníckom a svojpomocnom princípe. Založili ho mamičky prevažne na materskej dovolenke, 
ktoré si jeho činnosť samé organizujú, snažia sa urobiť z materského centra príjemnú súčasť 
mesta Považská Bystrica. Našou hlavnou činnosťou je prekonávanie izolácie žien s malými deťmi, 
podpora rodinného a komunitného života, poskytovanie bezpečného a estetického priestoru pre 
malé deti, realizácia kampaní na zlepšovanie podmienok pre rodiny s malými deťmi v spoločnosti. 

Materské centrum VČIELKA je aktívnym členom Únie materských centier (ÚMC), ktorá spája 
a zastrešuje viac ako 80 materských centier na celom Slovensku – www.materskecentra.sk.  

Návštevníkom centra ponúkame veľkú detskú herňu, prednášky odborníkov, tvorivé dielne, 
odborné poradne, zábavné programy pre deti, detské predstavenia, vzdelávacie programy, 
podpora tradícií, ochutnávky jedál zdravej výživy a prezentácie výrobkov, burzy detského 
ošatenia, kozmetické poradenstvo. Vďaka finančnej podpore z ESF sme v minulom roku úspešne 
realizovali veľké kultúrno-spoločenské podujatia pre rodiny s malými deťmi a v spolupráci s PX 
Centrom a Mestom Považská Bystrica Míľu pre mamu – rodinné podujatie v centre mesta ku Dňu 
matiek. 

MC VČIELKA úspešne funguje už šiesty rok. V roku 2008 činnosť MC Včielka zabezpečuje 
10 aktívnych členiek, ktoré pracujú výhradne na základe dobrovoľnosti. V spolupráci s Úradom 
práce sociálnych detí a rodiny v Považskej Bystrici v prevádzke vypomáhajú aktivační pracovníci. 
Vďaka úspešným projektom s uplynulých rokov je materské centrum zabezpečené po stránke 
vybavenia (internet, PC, multifunkčné zariadenie, vybavenie kancelárie, výtvarné potreby, 
vybavenie herne, hračky pre deti, pingpongový stôl, knihy, vybavenie ihriska pri MC...) 

Dôkazom, že Materské centrum VČIELKA má medzi občianskymi združeniami svoje 
nezastupiteľné miesto, je neklesajúca návštevnosť, príchod nových aktívnych členiek a nových 
návštevníkov a pekné vzťahy, ktoré v centre panujú. 

Príloha č. 1 – Výročná správa za rok 2007 
 

 
 
3. Informácie o projekte 
 
 
    Súhrnný obsah projektu:  

 
Cieľom projektu je zabezpečenie prevádzky Materského centra VČIELKA v roku 2008. 

Aktívnu činnosť centra v r. 2008 zabezpečíme nízkorozpočtovými a dobrovoľníckymi aktivitami 
a podujatiami (tvorivé dielne, prednášky s odborníkmi, kultúrno-spoločenské podujatia, stretnutia 
rodičov, diskusie, prezentácie výrobkov, podpora tradícií a komunitného života).  

Pre ich úspešnú realizáciu potrebujeme získať finančné prostriedky na nájomné a 
prevádzkové náklady prenajatých priestorov na VIII. ZŠ na Rozkvete. Podľa nájomnej zmluvy 
uzatvorenej medzi VIII. ZŠ a MC Včielka na rok 2008 poplatky za nájom priestorov a energie činní 
7.042,- Sk mesačne, t.j. (84.500,- Sk ročne). – viď. príloha č.2. 

  Tieto, pre našu ďalšiu existenciu prioritné náklady, čiastočne pokryjeme z 2% dane, ďalšie 
finančné prostriedky požadujeme ako dotáciu od Mesta Považská Bystrica. 

 

Začiatok projektu: 1.1.2008 

Koniec projektu: 31.12.2008  

Celkové trvanie projektu: 12 mesiacov 
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Cieľová skupina:  

matky na materskej dovolenke, maloleté deti, rodiny s malými deťmi, rodičia, obyvatelia 
sídliska Rozkvet, nezamestnané i zamestnané matky maloletých detí, novoprisťahovaní 
rodičia 

  

Cieľ realizácie projektu: 

Zabezpečenie činnosti Materského centra VČIELKA v roku 2008, udržanie úrovne 
všetkých doterajších aktivít, udržanie miesta činnosti (prenajaté priestory na VIII. ZŠ 
Rozkvet.) 
 

Spôsob realizácie projektu: 

V rámci projektu sa uskutočnia nasledujúce aktivity: 
- denné stretávanie matiek (rodičov) v materskom centre – odstraňovanie spoločenskej 

izolovanosti, podpora komunitného života, budovanie vzájomnej tolerancie, spoločné 
rozvíjanie rodičov aj detí  

-  prístup na internet zdarma a poradenstvo pri práci na PC  
-  realizácia pravidelných aktivít (angličtina pre deti od 3 rokov, angličtina pre mamičky - 

začiatočníčky, tvorivé dielne) -1x týždenne 
-  realizácia 1-2 prednášok v mesiaci s odborníkmi podľa záujmu návštevníkov (z 

oblasti práva, psychológie, gynekológie, kozmetiky, lekárstva, pediatrie, výchovy, 
sociológie,  ochutnávky jedál zdravej výživy),  

- kultúrno-spoločenské podujatia pre deti: Karneval (február 2008), MDD pre najmenšie 
deti (jún 2008), Deň otcov (jún 2008), Čarodejnícka diskotéka (október 2008), Mikuláš 
(december 2008) 

-  veľké kultúrno-spoločenské podujatia (v spolupráci s PX Centrom) – Míľa pre mamu 
(10.mája 2008), Vianočné svetielko (december 2008) 

 

Očakávané výsledky projektu: 

Úspešné pokračovanie šesťročného fungovania MC Včielka v Považskej Bystrici. 
Príchod nových návštevníkov materského centra. Udržanie úrovne poskytovaných 
aktivít a podujatí, upevnenie komunitného života rodičov na sídlisku Rozkvet.   

 

Očakávané výsledky v prospech mesta: 

Podpora komunitného života v meste Považská Bystrica, zabezpečenie priestoru pre 
stretávanie mamičiek prevažne na materskej dovolenke, kultúrno-spoločenských 
podujatí pre najmenšie deti, vzdelávacích aktivít pre rodičov maloletých detí. Spolupráca 
s materskými školami v Považskej Bystrici. Začlenenie novo prisťahovaných rodičov do 
života mesta Považská Bystrica. 

 
Súvis predkladaného projektu s inými projektmi a zá mermi mesta alebo  
projektmi, organizáciami v meste Považská Bystrica:  

 
-  Dohoda o spolupráci medzi Združením miest a obcí Slovenska a Úniou materských 

centier uzatvorenou 9.11.2006. 
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4. Rozpočet projektu 
 
 
Náklady na nájom energie prenajatých priestorov podľa zmluvy 1/2008 uzatvorenou medzi 
ZŠ Rozkvet v zastúpení Mgr. Lenka Kasajovou a Materským centrom VČIELKA 
v zastúpení Ing. Lenkou Kružlicovou, činí 7.042,- Sk mesa čne (84.500,- ročne). 
 
Zdroje financovania nájmu a prevádzkových nákladov 
 
MC Včielka:                                         29.500,- Sk     (zdroj 2% z dane)  
Mesto Považská Bystrica                    55.000,- Sk     (dotácia na rok 2008) 
Spolu:                                                 84.500,- Sk 
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5. Povinné prílohy projektu 
 

 
1. Doklad o právnej subjektivite (zriaďovacia listina, štatút alebo stanovy organizácie 

s potvrdením o registrácii na Ministerstve vnútra SR, prípadne s potvrdením iného 
druhu, ktorý hodnoverne preukáže, že subjekt je aktívny, jeho činnosť nebola 
pozastavená, respektíve zrušená 

2. Výpis z príslušného registra (obchodný register, živnostenský register) 
3. Doklad preukazujúci oprávnenej osoby konať za organizáciu (menovací dekrét, 

výročná správa, poverenie...) 
4. Aktuálny výpis účtu (doklad aktuálnosti, postačuje aj fotokópia posledného výpisu, 

alebo zmluva o účte) 
5. Doklad o pridelení IČO a DIČ 
6. Fotodokumentácia o aktivitách organizácie alebo o prebehnutom podujatí, prípadne 

iná podporná dokumentácia (súvisiace publikované informácie, ocenenia, 
odporúčania) a iné. 

 
 
 
Poznámka :  
 

V prípade, že žiadateľ odovzdal v roku 2006 alebo 2007 žiadosť o finančnú dotáciu 
Mesta Považská Bystrica s kompletnými prílohami, dokladá v roku 2008 len aktuálny výpis 
účtu (bod č. 4) a čestné prehlásenie  (podľa doloženého vzoru), že v odovzdaných 
dokladoch o organizácii žiadateľa nedošlo v uplynulom období k žiadnym zmenám. 

 
Fotodokumentáciu a inú podpornú dokumentáciu (bod č. 6) dokladá žiadateľ podľa 

vlastného uváženia. 

 

 
Zároveň čestne prehlasujem, že všetky údaje uvedené v žiados ti, prílohách 
a predloženom rozpo čte, sú pravdivé a presné a súhlasím s ich použitím.  

 

V Považskej Bystrici 31.3.2008 
 

 
 

 
 
 
 

         
 
 
 
  ........................................................ 
              štatutárny zástupca  
                (podpis, pečiatka) 

 
 


