


 

Poskytnutie dotácie pre OZ EPEUS pri Gymnáziu Školská 7 

 

 

Mesto Spišská Nová Ves obdŕžalo žiadosť OZ Epeus pri Gymnáziu Školská 7, Spišská Nová Ves 
o poskytnutie dotácie na zabezpečenie medzinárodného environmentálneho workshopu              
k 150. výročiu založenia Gymnázia na Školskej ulici. Workshop sa uskutoční v termíne                         
7. -   11. 10. 2015.  
 

Uvedenú žiadosť prerokovala Komisia školstva, vzdelávania, mládeže, kultúry a pre 

posudzovanie dotácií pri MsZ v Spišskej Novej Vsi na svojom zasadnutí 10. júna 2015 a zároveň 

odporučila poskytnúť žiadateľovi dotáciu vo výške 2 000 €. Nakoľko prijatím VZN č. 6/2013 

o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Spišská Nová Ves boli stanovené kompetencie 

rozhodovania o poskytnutí dotácií nad 1 000 € Mestskému zastupiteľstvu v Spišskej Novej Vsi,  

predkladáme uvedenú žiadosť na prerokovanie. 

 

Konkrétny účel poskytnutej dotácie bude vymedzený v zmluve o poskytnutí dotácie na základe 

predloženej žiadosti a po prerokovaní so štatutárom občianskeho združenia.  

 

 

 

 

       PhDr. Ján Volný, PhD. 

          primátor mesta 

 

 

 

 

 

 



Žiadosť
o poskytnutie finančnej dotácie v zmysle VZN Č. 6/ Qt30

MESTSKÝ ÚRAD
SPIŠSKÁ NOVÁ VES

- 5 -06- 2015

Žiadatel': OZ EPEUS pri Gymnáziu Školská 7, Spišská Nová Ves
CISLO SPISU-

VYBAVUJE

Štatutárny zástupca žiadateľa: Ing. Jozef Pavlo, tel.: 053/4422259, 053/4423217
Email: skola@gymsnv.sk

Právna forma: občianske združenie

Zápis v registri: WS/1 - 900/90 - 20062 zo dňa: 29.7.2002

Právna subjektivita: áno

Číslo bankového účtu: 1669887453/0200 - VÚB banka Spišská Nová Ves

IČO: 35547910

DIČ: 2021770630

Názov projektu:

Medzinárodný enviromentálny workshop k 150. výročiu založenia školy.

Termín a miesto realizácie: 7.10.2015 - 11.10.2015 v Spišskej Novej Vsi

Odôvodnenie žiadosti a forma účasti mesta:

V nasledujúcom školskom roku 2015/2016 naša škola oslávi 150. vyrocie Jej

založenia. Pri príležitosti tejto udalosti plánujeme zrealizovať 150 rôznych aktivít pre

žiakov a so žiakmi našej školy. Jednou z nich je aj spomenutý projekt.

Škola je subjektom v rámci mesta a v jednotlivých partnerských krajinách nášho

mesta (Clausthal-Zellerfeld, Novy Sacz, Havlíčkov Brod a Kissújszallás) má naša

škola svoje partnerské školy. Preto žiadame mesto o finančnú výpomoc.



Charakteristika projektu:

Naša škola spolupracuje so svojimi partnerskými školami niekoľko desiatok rokov. Je

pre nás preto samozrejmé, že v rámci upevňovania kontaktov medzi nami chceme

zahrnúť do osláv výročia školy aj všetky naše partnerské školy.

Prvá etapa osláv prebehne od 7.10.2015 do 10.10.2015.

Dna 8.10. dopoludnia sa na pôde školy uskutoční workshop, kde zástupcovia každej

krajiny odprezentujú príspevky zaoberajúce sa stavom ich životného prostredia

a aktivitami, ktoré robia na jeho ochranu. Popoludní sa za účasti žiakov všetkých

partnerských škôl uskutoční sadenie stromov priateľstva a okrasných kríkov a rastlín,

v areáli školy.

Dňa 9.10. v dopoludňajších hodinách bude formou hry prebiehať aktivita, v rámci

ktorej študenti partnerských škôl budú zhromažďovať rôzne fakty a zaujímavosti

o našom meste. Na popoludňajšej konferencii jednotlivé skupiny odprezentujú

výsledky svojich zistení a uskutoční sa vyhodnotenie celej hry. V rámci konferencie

prebehne aj prezentácia výrobkov jednotlivých škôl. Tieto musia byť vytvorené z čisto

prírodných materiálovaz odpadových materiálov, ktoré možno recyklovať. V rámci

večerného programu budú jednotlivé krajiny prezentovať svoju kultúru.

Dňa 10.10. sa uskutočnia dve aktivity. Bude to exkurzia do okolia mesta

a spoznávanie kultúrnych pamiatok a turistika do Slovenského Raja spojená

s čistením lesných chodníkov.

Druhá etapa osláv sa uskutoční v marci 2016 Budú pozvané vedenia partnerských

škôl, bývalí absolventi školy, predstavitelia mesta a ďalší významní hostia. Uskutoční

sa slávnostná akadémia s premiérou divadelnej hry v naštudovaní našich terajších aj

bývalých absolventov školy a krstom novej knihy o dejinách našej školy.

Cieľom projektu je:

- oboznámiť sa s jednotlivými partnerskými krajinami,

- získať vedomosti z krajinných a kultúrnych reálií krajín,

- získať informácie o stave životného prostredia a o prístupe jednotlivých krajín k jeho

ochrane,

- prehlbiť priateľské vzťahy medzi mladými ľuďmi všetkých zúčastnených krajín,

- zdokonaliť sa v komunikácii v cudzom jazyku,

- spoznať kultúru jednotlivých krajín a učiť sa tolerancii v multikultúrnej spoločnosti,



• prezentovať našu školu a naše mesto Spišská Nová Ves v rámci začiatku osláv

150. výročia založenia školy a ukončenia projektu "Zelená stromom" v areáli

školy

• prezentovať prírodné krásy a kultúrne pamiatky Spiša,

· prispieť k šíreniu pozitívneho obrazu nášho regiónu v zahraničí,

• poznať a rešpektovať kultúrne, náboženské a iné odlišnosti ľudí v rámci zjednotenej

Európy,

· rozvíjať sociálne zručnosti potrebné pre život a spoluprácu,

· učiť sa chrániť a zveľaďovať životné prostredie, ktoré nás bezprostredne obklopuje,

· získané poznatky spracovať do záverečných prezentácií s použitím informačných

a komunikačných technológií.

Celkový rozpočet projektu rozčlenený na príjmy a výdavky vrátane špecifikácie
výdavkov:

• v zmysle § 4, pís. e) VZN č. 6/2013:

Predpokladané výdavky:

· cestovné náklady

· prenájmy sály a techno zabezpečenie

· upomienkové predmety, logá, vlajky

· strava, ubytovanie (4 dni, cca 80 osôb)

· prenájom autobusov

· nákup sadeníc stromov a kríkov

• projektant, odborný dohľad, tlmočník

Predpokladané výdavky spolu

Predpokladané príjmy:

· príspevky od žiakov

· príspevok od rodičovského združenia

· príspevok od klubu Amavet

· príspevok od o. z. EPEUS

· príspevky od sponzorov

Predpokladané príjmy spolu:

3 SOO,· €

SOO,· €

4 130,· €

12 ODO,· €

SOO,· €

1 900,· €

1 200,· €

23730,· €

4 ODO,· €

8 ODO,· €

1 ODO,· €

4730,· €

4 ODO,· €

21 730,· €

--- ---



Celková výška dotácie požadovanej od mesta: 2000,- €

Predpokladaný prínos pre mesto a jeho obyvatel'ov:

- sadenie stromov priateľstva a krov v katastri mesta - areáli školy

- tvorivé remeselné výrobky študentov - námety na recykláciu odpadových surovín

- úprava okolia školy

- čistenie lesných ciest a chodníkov v Slovenskom Raji

- odstránenie odpadu z čiernych skládok

- prezentáciu činností smerujúcich k riešeniu problémov v otázkach životného

prostredia, aktívna výmene skúseností na workshopoch

- prezentácia mesta Spišská Nová Ves a jeho okolia, kultúrnych pamiatok

a prírodných krás

- šírenie pozitívneho obrazu Slovenska v zahraničí

- upevňovanie vzťahov medzi obyvateľmi mesta Spišská Nová Ves a partnerských

miest -Clausthal-Zellerfeld, Novy Sacz, Havlíčkov 8rod a Kissújszallás.

- rozvoj turizmu na Spiši

V Spišskej Novej Vsi dňa 4. 6. 2015

Podpis štatutárneho zástupcu OZ EPEUS:

Ing. Jozef Pavlo, správca OZ

Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves:

Mgr. Jozef Kačenga, riaditeľ školy

Projektový manažér:

RNDr. Helena Škerlíková


