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Návrh na uznesenie: Mestská rada mesta Piešťany po prerokovaní odporúča:
A) Škôlku korčuľovania HAVRÁNOK určenú pre materské školy
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Piešťany s finančnou
podporou mesta Piešťany
- schváliť
- schváliť s pripomienkami poslancov.
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Spracovateľ:

Ing. Peter Bohuš – generálny manažér HK HAVRANI Piešťany o.z.

Predkladateľ:

Ing. Peter Bohuš – generálny manažér HK HAVRANI Piešťany o.z.

Dátum spracovania materiálu: 06. 10. 2017

Dôvodová správa

Generálny manažér občianskeho združenia HK HAVRANI Piešťany o.z. Ing. Peter
Bohuš oficiálne mailom zo dňa 28. 09. 2017 požiadal primátora mesta Piešťany Miloša
Tamajku, M.B.A. o prerokovanie a následné zriadenie „Škôlky korčuľovania určenej pre
materské školy v Piešťanoch za účelom zlepšenia komplexnej športovej prípravy detí
na Zimnom štadióne, Hlboká 92, Piešťany“ (ďalej len projekt), vypracovaný v spolupráci
s krasokorčuliarskym oddielom Skating Club Piešťany o.z. ako aj so spoločnosťou ŠHK 37
Piešťany s.r.o., ktorá v súčasnosti zastrešuje prevádzku zimného štadióna (ďalej ZŠ) na základe
zmluvy s mestom Piešťany zo dňa 26.5.2006. V uvedenom projekte, ktorý tvorí Prílohu č. 1, je
zadefinovaný cieľ zriadenia škôlky korčuľovania HAVRÁNOK a s ním súvisiace materiálne,
personálne a finančné zabezpečenie fungovania projektu.
Otvorenie škôlky korčuľovania HAVRÁNOK, ako sa píše v projekte, korešponduje
s dlhodobým plánom systematicky podporovať detský a mládežnícky šport, ako
celospoločenský fenomén v podmienkach mesta Piešťany.
Projekt popisuje vytvorenie škôlky korčuľovania konanej dvakrát do týždňa a to
každoročne v termíne od januára do marca (jarný termín, 20 vyučovacích hodín) a od októbra
do decembra (jesenný termín, 20 vyučovacích hodín). Škôlka korčuľovania je primárne určená
pre materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Meste Piešťany. Projekt je obsahovo
zameraný na zvýšenie všestrannosti pohybovej aktivity pre deti v predškolskom roku (od 5.
do 6. roka dieťaťa). Hokejový klub HK HAVRANI Piešťany o.z., ktorý zastrešuje mládežnícky
hokej v Piešťanoch ako aj Krasokorčuliarsky klub pociťujú výrazný úbytok, resp. nedostatok
korčuľujúcich detí. Vzhľadom na infraštruktúru zimného štadióna a aktívnu pôsobnosť týchto
dvoch klubov v meste považujeme za vhodné umožniť spoznať deťom už v predškolskom veku
tento druh pohybovej aktivity. Na prácu s deťmi v rámci škôlky korčuľovania sme pripravení
poskytnúť odbornosť a kvalitu v podobe profesionálnych trénerov s požadovanou
kvalifikáciou. Cieľom projektu je v prvom rade naučiť deti korčuľovať a pre tých, ktorým sa
tento druh pohybu zapáči, ponúknuť možnosť pokračovať v korčuľovaní buď v rámci hokejovej
predprípravky, prípadne v rámci krasokorčuliarskeho oddielu.
1. Predpokladaný počet zapojených detí v predškolskom veku:
a. Jarný termín: 100 detí
b. Jesenný termín: 100 detí
Spolu za kalendárny rok bude do projektu zapojených cca 200 detí, čo
predstavuje cca 80% z celkového počtu detí v predškolskom veku navštevujúcich
materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Piešťany.
2. Personálne zabezpečenie:
a. Materské školy: doprovod ( počet osôb určený všeobecne platnými právnymi
predpismi).
b. HK Havrani, Skating Club: 5 trénerov na 1 hodinu, resp. max. 10 detí na

jedného trénera
3. Finančné zabezpečenie – nákup tovaru (prvý rok)
a. Mesto Piešťany: 2.975 Eur s DPH (85% z celkových nákladov)
b. HK HAVRANI Piešťany: 525 Eur s DPH (15% z celkových nákladov)

4. Finančné zabezpečenie – prevádzka škôlky korčuľovania (ročne)
a. Mesto Piešťany: 4.590 Eur s DPH/rok (85% z celkových nákladov)
b. HK HAVRANI Piešťany: 810 Eur s DPH/rok (15% z celkových nákladov)

Finančné zabezpečenie činnosti škôlky korčuľovania za obdobie jedného kalendárneho
roka je uvedené v projekte.
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Príloha č. 1
Hokejový klub HK HAVRANI Piešťany o.z.
v spolupráci so

Skating Club Piešťany o.z.
Žiadosť o dotáciu
Projekt vytvorenia škôlky korčuľovania určenej pre materské školy v
Piešťanoch za účelom zlepšenia komplexnej športovej prípravy detí

V Piešťanoch, dňa 03.10.2017

Ing. Lukáš Moravčík

Mgr. Ivana Blahunková

Predseda Združenia

Predseda klubu

HK HAVRANI Piešťany o.z.

Skating Club Piešťany o.z.
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1. Identifikačné údaje žiadateľa
HK HAVRANI Piešťany o.z. – poberateľ dotácie
Názov organizácie (meno žiadateľa o grant):

HK HAVRANI Piešťany

Názov projektu:

Projekt vytvorenia škôlky korčuľovania určenej pre
materské školy v Piešťanoch za účelom zlepšenia
komplexnej športovej prípravy detí

Sídlo žiadateľa - Ulica a číslo:

Hlboká 92

Sídlo žiadateľa - PSČ:

921 01

Sídlo žiadateľa - Mesto:

Piešťany

Email – kontaktná osoba, generálny manažér: manazer@hkhavrani.sk
Email – kontaktná osoba, sekretár klubu:

sekretar@hkhavrani.sk

Webová stránka:

www.hkhavrani.sk

Facebook linka:

https://www.facebook.com/hkhavranipiestany/

Právna forma:

občianske združenie

Dátum vzniku - zápisu do príslušného registra: 23.12.2014, Register občianskych združení vedený
Ministerstvom vnútra SR, rozhodnutie VVS/1-900/90452 94 zo dňa 23.12.2014
IČO:

42401917

Banka žiadateľa :

UniCredit Bank, a.s.

Číslo účtu žiadateľa - v IBAN formáte:

SK3411110000001317256009

Meno štatutárneho zástupcu:

Ing. Lukáš Moravčík (predseda Združenia)

E-mail:

prezident@hkhavrani.sk

Číslo mobilu:

+421 911 583 801

Meno zodpovedného za projekt:

Ing. Peter Bohuš

E-mail:

manazer@hkhavrani.sk

Číslo mobilu:

+421 911 486 484
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Skating Club Piešťany o.z. – partner projektu
Názov organizácie – partner projektu:

Skating Club Piešťany o.z.

Názov projektu:

Projekt vytvorenia škôlky korčuľovania určenej pre
materské školy v Piešťanoch za účelom zlepšenia
komplexnej športovej prípravy detí

Sídlo žiadateľa - Ulica a číslo:

A. Hlinku 21/44

Sídlo žiadateľa - PSČ:

921 01

Sídlo žiadateľa - Mesto:

Piešťany

Email:

skatingclubpiestany@gmail.com

Webová stránka:

www.skatingclubpiestany.sk

Facebook linka:

https://www.facebook.com/skating.club.piestany

Právna forma:

občianske združenie

IČO:

48412171

Meno štatutárneho zástupcu:

Mgr. Ivana Blahunková (predseda klubu)

E-mail:

skatingclubpiestany@gmail.com

Číslo mobilu:

+421 944 332 600
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ŠHK 37 Piešťany, s.r.o. – partner projektu
Názov organizácie – partner projektu:

ŠHK 37 Piešťany, s.r.o.

Názov projektu:

Projekt vytvorenia škôlky korčuľovania určenej pre
materské školy v Piešťanoch za účelom zlepšenia
komplexnej športovej prípravy detí

Sídlo žiadateľa - Ulica a číslo:

Hlboká 92

Sídlo žiadateľa - PSČ:

921 01

Sídlo žiadateľa - Mesto:

Piešťany

Email:

manager@shk37.sk

Webová stránka:

www.shk37piestany.sk

Facebook linka:

https://www.facebook.com/SHK37Piestany

Právna forma:

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Dátum vzniku - zápisu do príslušného registra: 03.08.2005
IČO:

36 274 232

DRČ:

2022041021

IČ DPH:

SK 2022041021

Meno štatutárneho zástupcu:

Jaroslav Lušňák (konateľ)

E-mail:

jaro.lusnak@gmail.com

Číslo mobilu:

+421 905 526 101
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2. Čestné prehlásenie
Zástupcovia HK HAVRANI Piešťany o.z. ako žiadateľ dotácie týmto čestne prehlasujeme, že v
dokumente, ktorého toto prehlásenie je neoddeliteľnou prílohou ako Príloha č. 1, sme uviedli presné,
pravdivé a úplné údaje. V prílohe č. 1 prikladáme zároveň súhlas partnerov so spracovaním ich
osobných údajov pre účel spracovania a komunikácie predloženého projektu.

3. Základné informácie o občianskom združení HK HAVRANI Piešťany
o. z.
Občianske združenie HK HAVRANI Piešťany (ďalej Združenie) vzniklo v roku 2014 právnym
odčlenením sa od ŠHK 37 Piešťany, s.r.o. (ďalej ŠHK 37). ŠHK 37 v súčasnosti zastrešuje seniorský
hokej, resp. prevádzku zimného štadióna (ďalej ZŠ) na základe zmluvy s mestom Piešťany zo dňa
26.5.2006, kedy bola uzatvorená Zmluva o nájme nehnuteľností a nebytových priestorov č. 3090605
medzi prenajímateľom Mestom Piešťany a nájomcom ŠHK 37 Piešťany, s.r.o., predmetom ktorej bol
nájom nebytových priestorov zimného štadióna s príslušenstvom. Do roku 2014 fungoval seniorský
ako aj mládežnícky hokej pod hlavičkou ŠHK 37. Združenie HK HAVRANI momentálne zastrešuje
kompletné štruktúry mládežníckeho hokeja a zároveň spolupracuje s ŠHK 37 a to z pohľadu
využívania priestorov zimného štadióna pre účely vykonávania svojej športovej činnosti. V máji 2017
sa časť rodičov rozhodla pomôcť Združeniu svojou aktívnou činnosťou v jeho štruktúrach. Následne
prebehlo Zasadnutie Rady zakladajúcich členov Združenia, na ktorom boli prijatí za ďalších
zakladajúcich členov Lukáš Moravčík, Peter Bohuš a Radoslav Kolník. Rada Združenia následne
odvolala z funkcie Predsedu Združenia p. Evu Valentovú a za nového Predsedu Združenia zvolila p.
Lukáša Moravčíka. Týmto sa oficiálne zmenilo vedenie občianskeho združenia HK HAVRANI Piešťany.
Zápisnica zo zasadnutia Rady Združenie je prílohou tejto žiadosti ako Príloha č. 2.
Obr. 1 - Organizačná štruktúra združenia
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4. Základné informácie o občianskom združení Skating Club Piešťany
o.z. (partner projektu)
Skating Club Piešťany vznikol z iniciatívy bývalých krasokorčuliarok krasokorčuliarskeho klubu TJ AKO
Piešťany. Kurzy, ktoré združenie organizuje sú určené pre každého, koho baví korčuľovanie. Jedinou
podmienkou je minimálny vek tri roky, inak sa môžu prihlásiť začiatočníci i pokročilí, dievčatá a
chlapci, dospelí či deti. Kurzy sú zamerané na rekreačné korčuľovanie a zdokonaľovanie techniky, no
taktiež slúžia aj ako príprava na krasokorčuľovanie, či hokej. Spoločne s kurzom korčuľovania
prebieha aj výcvik pre najmenšie hokejové nádeje. Zúčastniť sa môžu úplní nováčikovia i takí, ktorí sa
tréningov hokejových prípraviek už zúčastnili. Ponúkame aj špecializovaný kurz krasokorčuľovania.

5. Základné informácie o ŠHK37 s.r.o. (partner projektu)
Spoločnosť ŠHK 37 Piešťany v súčasnosti zastrešuje prevádzku zimného štadióna (ďalej ZŠ) na základe
zmluvy s mestom Piešťany zo dňa 26.5.2006, kedy bola uzatvorená Zmluva o nájme nehnuteľností a
nebytových priestorov č. 3090605 medzi prenajímateľom Mestom Piešťany a nájomcom ŠHK 37
Piešťany, s.r.o., predmetom ktorej bol nájom nebytových priestorov zimného štadióna s
príslušenstvom. ŠHK37 úzko spolupracuje s občianskym združením HK HAVRANI Piešťany a konateľ
spoločnosti p. Jaroslav Lušňák je členom Rady zakladajúcich členov združenia a zároveň vykonáva
funkciu športového manažéra klubu HK HAVRANI Piešťany

6. Opis projektu – škôlka korčuľovania HAVRÁNOK
Názov projektu:

Projekt vytvorenia škôlky korčuľovania určenej pre materské školy v
Piešťanoch za účelom zlepšenia komplexnej športovej prípravy detí
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Náklady projektu za účelom obstarania potrebného vybavenia:
Celkové výdavky projektu:

3.500,00 EUR s DPH/rok

Požadovaná výška dotácie:

2.975,00 EUR s DPH/rok = 85% z celkových nákladov projektu

Nákup vybavenia:

do 1 mesiaca od schválenia dotácie

Náklady projektu v prvom ako aj v ostatných rokoch - prevádzka:
Náklady na jednu vyučovaciu hodinu:

135,00 EUR s DPH/hod.

Náklady na jeden vyučovací týždeň (2 hodiny):

270,00 EUR s DPH/týždeň

Predpokladaný počet hodín za kalendárny rok:

40 hodín

Predpokladaný počet týždňov za kalendárny rok:

10 týždňov – jarný termín (20 hodín/týždeň)

10 týždňov
hodín/týždeň)

–

jesenný

termín

(20

Celkové prevádzkové náklady na jeden rok:

5.400,00 EUR s DPH/rok

Požadovaná výška dotácie:

4.590,00 EUR s DPH/rok

Trvanie projektu:

40 hodín/rok (január – marec + október - december)

Projekt popisuje vytvorenie škôlky korčuľovania konanej dvakrát do týždňa každoročne v termíne od
januára do marca (jarný termín) a od októbra do decembra (jesenný termín). Škôlka korčuľovania je
primárne určená pre materské školy s pôsobnosťou v Meste Piešťany. Projekt je obsahovo zameraný
na zvýšenie všestrannosti pohybovej aktivity pre deti v predškolskom roku (od 5 do 6 roka dieťaťa).
Hokejový klub HK HAVRANI Piešťany o.z., ktorý zastrešuje mládežnícky hokej v Piešťanoch ako aj
Krasokorčuliarsky klub pociťujú výrazný úbytok, resp. nedostatok korčuľujúcich detí. Vzhľadom na
infraštruktúru zimného štadióna a aktívnu pôsobnosť týchto dvoch klubov v meste považujeme na
vhodné umožniť spoznať deťom už v predškolskom veku tento druh pohybovej aktivity. Na prácu
s deťmi v rámci škôlky korčuľovania sme pripravení poskytnúť odbornosť a kvalitu v podobe
profesionálnych trénerov s požadovanou kvalifikáciou. Cieľom projektu je v prvom rade naučiť deti
korčuľovať a pre tých, ktorým sa tento druh pohybu zapáči, ponúknuť možnosť pokračovať
v korčuľovaní buď v rámci hokejovej predprípravky, prípadne v rámci krasokorčuliarskeho oddielu.
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Východiskový stav
Momentálne máme v hokejom klube akútne nízky počet detí. V predprípravke P012 (27 detí)
a v prípravke P34 (24 detí), spolu v týchto ročníkoch 51 detí. Keď si uvedomíme, že je to spolu 5
ročníkov, tak priemerne už v tomto štádiu športovej prípravy máme cca 10 detí na jeden ročník.
V ostatných ročníkoch je to podobné, kde v priemere nemáme v ročníku viac ako 12-13 hráčov. Už
toto samo o sebe je alarmujúci stav, s ktorým musíme v najbližšom období (max. 1 -2 roky) niečo
spraviť.
Podobný stav sa nachádza aj v krasokorčuliarskom klube, i keď tento druh športu nie je výlučne
odkázaný na nevyhnutne vysoký počet detí. Na druhej strane však kvalitná práca je závislá od
zdravého konkurenčného prostredia a na to je potrebné mať dostatok detí.
V rámci východiskového stavu je potrebné spomenúť spoluprácu s ŠHK37 Piešťany s.r.o. ako
prevádzkovateľom zimného štadióna, ktorý nám ako partner projektu poskytne 2 hodiny týždenne
v doobedňajších hodinách pre potreby škôlky korčuľovania bezodplatne a to v termíne od októbra do
apríla. V rámci náborových akcií je nám tiež nápomocný v prípade potreby zabezpečenia maskota
HAVRANA, prípadne iným potrebným materiálnym zabezpečením, ktorým disponuje.

Plánovaný stav
Plánovaný počet zapojených detí do projektu škôlky korčuľovania odhadujeme na cca 200 detí za rok.
Maximálny počet 50 detí na jednu hodinu vychádza z kapacitných dôvodov dopravy a najmä
priestoru na ľade. Zámer je zapojiť odhadom 80% detí z celkového počtu detí v predškolskom veku.
Uvažujeme s rozdelením materských škôl a elokovaných pracovísk do skupín na jarný a jesenný
termín takto (návrh, ktorý je možné upraviť po prerokovaní jednotlivých materských škôl):
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Materská škola

MŠ 8. mája 2
Piešťany
Z toho: 8. mája 2
8. mája 4
MŠ Ružová 2
Piešťany
Z toho: Ružová
Dubčeka
MŠ Staničná 2
Piešťany
Z toho: Staničná
Zavretý kút
Holubyho
MŠ Valová 40
Piešťany
Z toho: Valova
Detvianska
Považská
MŠ Scherera 40
Piešťany
SPOLU

Celkový počet
detí

Počet
predškolákov

2017/18

2017/18

133
90
43

44
32
12

75%
75%

97
49
48

34
16
18

80%
80%

13
14

216
85
91
40

64
34
30
0

80%
80%
80%

27
24
0

190
60
87
43

72
19
36
17

70%
70%
70%

128

42

23

17

764

256

101

100

Podiel

Jarný
termín

Jesenný
termín

24
9

13
25
12

Spolu - počet detí

33

75%

27

79%

51

80%

50

69%

40

95%

201

79%

Pozn.: Počet detí v materských školách v školskom roku 2017/2018 a počty predškolákov k
15.9.2017
Návrh prerozdelenia materských škôl a jednotlivých tried v rámci roka vychádza z podmienky
kapacitných možností priestoru na ľade. Navrhujeme rozdeliť materské školy do skupín tak, aby
jednotlivé skupiny absolvovali ucelený vyučovací blok 8-10 hodín počas jarného, resp. jesenného
termínu. V rámci týždňa by sa konali 2 vyučovacie hodiny. Návrh prerozdelenia materských škôl na
jarný a jesenný termín a stanovenie maximálneho počtu prihlásených detí v predškolskom veku na
každú materskú školu (návrh, ktorý je možné upraviť po prerokovaní jednotlivých materských škôl):
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Termín

Týždeň

1 týždeň
2 týždeň
3 týždeň
4 týždeň
Jarný termín
Január
Február
Marec

5 týždeň
6 týždeň
7 týždeň
8 týždeň
9 týždeň
10 týždeň

1 týždeň
2 týždeň
3 týždeň
4 týždeň
Jesenný termín
Október
November
December

5 týždeň
6 týždeň
7 týždeň
8 týždeň
9 týždeň
10 týždeň

Číslo
hodiny

Materská škola

Počet
detí
spolu

Pracovisko /
trieda

Počet
detí
pracov
isko

Pracovisko /
trieda

Počet
detí
pracov
isko

Pracovisko /
trieda

Počet
detí
pracov
isko

1 hodina
2 hodina
3 hodina
4 hodina
5 hodina
6 hodina
7 hodina
8 hodina
9 hodina
10 hodina
11 hodina
12 hodina
13 hodina
14 hodina

MŠ Staničná
MŠ Ružová 2 + MŠ Scherera
MŠ Staničná
MŠ Ružová 2 + MŠ Scherera
MŠ Staničná
MŠ Ružová 2 + MŠ Scherera
MŠ Staničná
MŠ Ružová 2 + MŠ Scherera
MŠ Staničná
MŠ Ružová 2 + MŠ Scherera
MŠ Staničná
MŠ Ružová 2 + MŠ Scherera
MŠ Staničná
MŠ Ružová 2 + MŠ Scherera

51
50
51
50
51
50
51
50
51
50
51
50
51
50

Staničná
Ružová
Staničná
Ružová
Staničná
Ružová
Staničná
Ružová
Staničná
Ružová
Staničná
Ružová
Staničná
Ružová

27
13
27
13
27
13
27
13
27
13
27
13
27
13

Zavretý kút
Dubčeka
Zavretý kút
Dubčeka
Zavretý kút
Dubčeka
Zavretý kút
Dubčeka
Zavretý kút
Dubčeka
Zavretý kút
Dubčeka
Zavretý kút
Dubčeka

24
14
24
14
24
14
24
14
24
14
24
14
24
14

Holubyho
Scherera
Holubyho
Scherera
Holubyho
Scherera
Holubyho
Scherera
Holubyho
Scherera
Holubyho
Scherera
Holubyho
Scherera

0
23
0
23
0
23
0
23
0
23
0
23
0
23

15 hodina
16 hodina
17 hodina
18 hodina
19 hodina
20 hodina

MŠ Staničná
MŠ Ružová 2 + MŠ Scherera
MŠ Staničná
MŠ Ružová 2 + MŠ Scherera
MŠ Staničná
MŠ Ružová 2 + MŠ Scherera

51
50
51
50
51
50

Staničná
Ružová
Staničná
Ružová
Staničná
Ružová

27
13
27
13
27
13

Zavretý kút
Dubčeka
Zavretý kút
Dubčeka
Zavretý kút
Dubčeka

24
14
24
14
24
14

Holubyho
Scherera
Holubyho
Scherera
Holubyho
Scherera

0
23
0
23
0
23

1 hodina
2 hodina
3 hodina
4 hodina
5 hodina
6 hodina
7 hodina
8 hodina
9 hodina
10 hodina
11 hodina
12 hodina
13 hodina
14 hodina
15 hodina
16 hodina
17 hodina
18 hodina
19 hodina
20 hodina

MŠ 8. mája 2 + MŠ Scherera
MŠ Valová 40
MŠ 8. mája 2 + MŠ Scherera
MŠ Valová 40
MŠ 8. mája 2 + MŠ Scherera
MŠ Valová 40
MŠ 8. mája 2 + MŠ Scherera
MŠ Valová 40
MŠ 8. mája 2 + MŠ Scherera
MŠ Valová 40
MŠ 8. mája 2 + MŠ Scherera
MŠ Valová 40
MŠ 8. mája 2 + MŠ Scherera
MŠ Valová 40
MŠ 8. mája 2 + MŠ Scherera
MŠ Valová 40
MŠ 8. mája 2 + MŠ Scherera
MŠ Valová 40
MŠ 8. mája 2 + MŠ Scherera
MŠ Valová 40

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

8. mája 2
Valova
8. mája 2
Valova
8. mája 2
Valova
8. mája 2
Valova
8. mája 2
Valova
8. mája 2
Valova
8. mája 2
Valova
8. mája 2
Valova
8. mája 2
Valova
8. mája 2
Valova

24
13
24
13
24
13
24
13
24
13
24
13
24
13
24
13
24
13
24
13

8. mája 4
Detvianska
8. mája 4
Detvianska
8. mája 4
Detvianska
8. mája 4
Detvianska
8. mája 4
Detvianska
8. mája 4
Detvianska
8. mája 4
Detvianska
8. mája 4
Detvianska
8. mája 4
Detvianska
8. mája 4
Detvianska

9
25
9
25
9
25
9
25
9
25
9
25
9
25
9
25
9
25
9
25

Scherera
Považská
Scherera
Považská
Scherera
Považská
Scherera
Považská
Scherera
Považská
Scherera
Považská
Scherera
Považská
Scherera
Považská
Scherera
Považská
Scherera
Považská

17
12
17
12
17
12
17
12
17
12
17
12
17
12
17
12
17
12
17
12

V rámci projektu máme zámer zabezpečiť dopravu pre deti z jednotlivých materských škôl,
kvalifikovaných trénerov ako aj výučbové pomôcky na ľade. Veľmi dôležitou súčasťou projektu sú tiež
bezpečnostné pomôcky. Tieto sa v rámci projektu zabezpečenia (nakúpia) v prvom roku
a očakávame, že budú postačujúce na minimálne 3 až 5 rokov bez ďalšej potreby nákupu tohto
vybavenia. Sú to najmä bezpečnostné prvky v podobe detskej prilby ako aj chráničov lakťov. Zo strany
materských škôl je požadovaná súčinnosť v podobe zabezpečenie doprovodu z materských škôl až po
ľadovú plochu (mantinel). Počas škôlky korčuľovania sa o deti na ľade budú starať tréneri (1 tréner na
cca 8-10 detí). Počas výučbovej hodiny je nevyhnutná prítomnosť doprovodu (učiteľ / učiteľka
materskej školy).
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Tabuľka č. 1 – prehľad položiek projektu – prvý rok
P.č.

Popis

1

Doprava v rámci mesta Piešťany

2

Detské prilby

3

Chrániče na lakte

4

Tréner - hlavný

5

Tréningové pomôcky

Počet
2 000 km/rok
50 ks
(prvý rok)
50
(prvý rok)
200 hod./rok
1 súbor
(prvý rok)

Poznámka
2x za týždeň po 50 km, spolu 20 týždňov, resp. vyučovacích hodín
bezpečnostná pomôcka - ochrana hlavy
bezpečnostná pomôcka - hokejové chrániče
5 trénerov , 2 hodiny týždenne, 20 týždňov
tréningové pomôcky pre trénerov

Podrobný výpis položiek, ako aj rozpočtu projektu je uvedený v Prílohe č. 3.

7. Cieľ projektu
Konkrétnym výsledkom projektu bude otvorenie korčuľovania širšej skupine detí v predškolskom
veku a tým zvýšenie počtu detí, ktoré sa budú vedieť korčuľovať. Veríme, že vedľajším aspektom
realizácie projektu bude zvýšenie počtu detí v tímoch HK HAVRANI a klube Skating Club Piešťany.
Dosiahnutie cieľov projektu plánujeme realizovať viacerými spôsobmi. Okrem zapojenia materských
škôl do plánovaných aktivít, sme začali popularizovať korčuľovane nábormi na školách nielen
v Piešťanoch, ale aj v blízkom okolí (Morava, Banka, Drahovce, Vrbové atď.) a to priebežne v období
od augusta do decembra 2017. Plánujeme pokračovať pravidelne 1x za rok priamou účasťou aktivít
po školách, ktoré v roku 2018 plánujeme rozšíriť aj na materské školy v Piešťanoch.
Obr. 2 – Náborová akcia HK HAVRANIE na základných školách v Piešťanoch

Aktívne sme sa zúčastnili akcie otvorenia kúpeľnej sezóny v mesiaci jún s našimi najmenšími
havranmi (http://www.pnky.sk/aktuality/letna-kupelna-sezona-je-oficialne-otvorena/), ako aj na
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ďalších akciách v Piešťanoch (Cesta rozprávkovým lesom http://www.pnky.sk/aktuality/usmevaciznovu-dokazali-prechadzka-rozpravkovym-parkom-sa-vydarila/. V náborových akciách plánujeme
pokračovať ďalšími rôznymi formami, napr. aktívnou účasťou na verejnom korčuľovaní. V mesiaci
december sme sa stali partnermi projektu SZĽH Deti na hokej (http://detinahokej-sk.webnode.sk/).
Hlavnými cieľmi náborových akcií je zanechať v pamäti malých účastníkov podujatí pozitívnu
skúsenosť s korčuľovaním ako aj so zimným štadiónom, zoznámiť rodičov potenciálnych hokejistov,
krasokorčuliarov s novým prostredím a v neposlednom rade zvýšiť členskú základňu v najmladšej
kategórii a vytvoriť tak zdravé športové konkurenčné prostredie v oboch športoch.

8. Cieľová skupina projektu
Projekt je zameraný na potreby konkrétnej vekovej skupiny detí od 5-tich do 6-tich rokov
v Piešťanoch. Spádová oblasť je tvorená materskými školami v meste Piešťany.
Obr. 3 – Spádová oblasť projektu - materské školy v Piešťanoch

Projekt bude slúžiť najmä deťom v predškolskom veku bez ohľadu na sociálnu situáciu rodiny.
Vzhľadom na fakt, že z pohľadu poberateľa, resp. užívateľa projektu sa jedná o bezodplatnú aktivitu,
veríme, že finančná náročnosť účasti nebude bariérou zapojenia sa do projektu. Vytvorením systému
výučby korčuľovania sa nielen zvýši pohybová aktivita detí, ale fyzická zdatnosť mládeže vo veku od 5
rokov vyššie.
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9. Základné princípy koordinácie systému podpory
Rovnaké zaobchádzanie
Týmto sa zaväzujeme ku zabráneniu diskriminácie na základe štátneho občianstva, resp. národnosti
a príslušnosti ku akejkoľvek menšine.

10.

Očakávané kvalitatívne výsledky projektu

Realizáciou projektu očakávame zvýšenie počtu detí v hokejovom klube HK HAVRANI ako aj
v krasokorčuliarskom klube Skating Club Piešťany. Následne sa tým zvýši konkurencia v daných
kluboch ako základný predpoklad zdravého rastu športovca. Ďalším cieľom projektu je sprístupnenie
korčuľovania pre časť detí, ktorá si z objektívnych dôvodov tento šport nemohla buď dovoliť, alebo
na to nemala vytvorené vhodné podmienky.

11.

Očakávané kvantitatívne (merateľné) výsledky projektu

Realizáciou projektu očakávame do dvoch rokov zvýšenie počtu detí vo veku 6-10 rokov v kluboch HK
HAVRANI Piešťany ako aj SKATING Club Piešťany na cca dvojnásobok v porovnaní s dnešným počtom.

12.





13.

Časový harmonogram jednotlivých činností
do 1 mesiaca od schválenia projektu a dotácie mesta – nákup potrebného vybavenia (tovar)
v roku 2018 realizácia výučbových hodín (jarný + jesenný termín)
január 2019 – vyhodnotenie prvého roku projektu
január až december 2019 – pokračovanie v projekte v plnom rozsahu plánovaných
vyučovacích hodín

Financovanie projektu

Náklady na projekt budú hradené z dotácie mesta Piešťany Združeniu HK HAVRANI Piešťany vo výške
85% z celkových nákladov projektu a vo výške 15% z vlastných prostriedkov Združenia HK HAVRANI
Piešťany. Výška dotácie ako aj výška spolufinancovania zo strany Mesta Piešťany je uvedený
v kapitole 15 Rozpočet.

14.

Finančná udržateľnosť

Zaväzujeme sa používať výsledky projektu pre ďalšiu trvalo udržateľnú činnosť športového rozvoja
mládeže. Predpokladom optimálneho fungovania Združenia HK HAVRANI Piešťany ako aj Skating Club
Piešťany a rozvoja ich aktivít je zabezpečenie dostatočných finančných zdrojov. Finančnú
udržateľnosť pokračovania fungovania občianskych združení a zabezpečenia spolufinancovania
projektu škôlky korčuľovania zabezpečia tieto zdroje:
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15.

členské príspevky partnerov a sponzorov Združenia
príjmy z rodičovských príspevkov
podporné fondy, granty, príjmy z medzinárodných projektov a pod.
príspevky občanov ( 2% dane z príjmu)

Komunikácia projektu

Dôležitou súčasťou projektu je zvýšenie povedomia o hokeji a krasokorčuľovaní ako o športe, ktorý je
dostupný širokej verejnosti. Silnou stránkou nášho Združenia je aktívna účasť spoločnosti i-FOCUS,
ktorá nám poskytuje svoje služby na dobrovoľnej báze bez nároku na odmenu. Aj za ich pomoci sme
ako Združenie získali Grant google, ktorý klubu umožňuje propagáciu svojej činnosti v tomto globálne
najpoužívanejšom internetovom vyhľadávači bezplatne. Zároveň sme aktívny na sociálnych sieťach
Facebook a Instagram, ktoré aktívne využívame na informovanie o svojich aktivitách. V rámci
projektu plánujeme aktívne zverejňovať správy. Plánujeme konanie pravidelných tlačových
konferencií za účasti lokálnych médií (Piešťanský týždeň, www.pnky.sk, www.zpiešťan.sk).
V OFFLINE prostredí už momentálne realizujeme náborové kampane na základných školách
v Piešťanoch a okolitých obciach. Pokračovanie náborových akcií bude prebiehať na ľade v mesiaci
december 2017 (zábavné hry, súťaže, maskot havran). V rámci týchto náborových akcií by sme
prezentovali podporu zo strany mesta Piešťany. Súčasťou náborových akcií sú aj info letáky v počte
10 000 ks, kde opäť bude uvedená podpora zo strany mesta Piešťany.

16.

Rozpočet

Tabuľka č. 2 – sumár rozpočtovaných nákladov projektu – prvý rok (nákup tovaru)

P.č.

Popis

Jednotková
cena

Počet

Jedn.

Celková
suma

Poznámka

1

Detské prilby

45,0 €

50

ks

2 250,0 €

bezpečn. pomôcka - ochrana hlavy

2

Chrániče na lakte

15,0 €

50

ks

750,0 €

bezpečn. pomôcka - chrániče

3

Tréningové pomôcky

500,0 €

1

súb.

500,0 €

tréningové pomôcky pre trénerov

Rozpočet projektu CELKOM - časť Tovar

3 500,00 €

celkové náklady projektu

Žiadaná výška dotácie od Mesta Piešťany - 1 rok

2 975,00 €

85% z celkových nákladov projektu

Participácia Združenia HK HAVRANI - 1 rok

525,00 €

15% z celkových nákladov projektu
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Tabuľka č. 3 – sumár rozpočtovaných nákladov projektu – prevádzka v ostatných rokoch

P.č.

Jednotková
cena

Popis

Počet

Jedn.

Celková
suma

Poznámka

1

Doprava v rámci mesta Piešťany

1,2 €

100

km

120,0 €

2x za týždeň po 50 km

2

Odmena pre hlavných trénerov

15,0 €

10

hod.

150,0 €

5 trénerov , 2 hodiny týždenne

Spolu

270,0 € náklady na 1 hodinu

Počet vyučovacích hodín - jarný termín
(január až marec)

10

január + február + marec
= 10 týždňov (20 hodín)

Počet vyučovacích hodín - jesenný termín
(október až december)

10

október + november + december
= 10 týždňov (20 hodín)

Prevádzkové náklady na rok

5 400,0 €

celkové náklady projektu

Žiadaná výška dotácie od Mesta Piešťany - 1 rok

4 590,0 €

85% z celkových nákladov projektu

Participácia Združenia HK HAVRANI - 1 rok

810,0 €

15% z celkových nákladov projektu

Poznámka: podrobný rozpis jednotlivých položiek sa nachádza v Prílohe č. 3

17.







Prílohy
Príloha č. 1 - Čestné prehlásenie, súhlas so spracovaním údajov partnerov
Príloha č. 2 – Stanovy, zápisnica o zmene štatutára združenia
Príloha č. 3 – Rozpočet projektu (detailný výpis)
Príloha č. 4 – Doklad o pridelení bankového účtu Združeniu HK Havrani Piešťany o.z.
Príloha č. 5 – Potvrdenie o pridelení identifikačného čísla HK Havrani Piešťany o.z.
Príloha č. 6 – Vyjadrenie podpory partnerov projektu, účastníkov projektu
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Príloha č. 1 - Čestné prehlásenie, súhlas so spracovaním údajov partnerov
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Čestné prehlásenie o pravdivosti údajov – HK HAVRANI Piešťany o.z.

Podpísaný Lukáš Moravčík (štatutár Združenia), narodený dňa 9.5.1980,
bytom Rastislavova 25A, 921 01 Piešťany,

týmto čestne prehlasujem,

že v dokumente, ktorého je toto prehlásenie neoddeliteľnou prílohou, sme uviedli presné, pravdivé a
úplné údaje.

Sme si vedomí toho, že pokiaľ by nami uvedené informácie neboli pravdivé alebo závažným
spôsobom zamlčané, budeme ako združenie čeliť všetkým z toho vyplývajúcim právnym následkom.

V Piešťanoch dňa 03.10.2017

...........................................
Ing. Lukáš Moravčík
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Súhlas so spracovaním osobných údajov - Skating Club Piešťany o.z.

Podpísaná Ivana Blahunková (štatutár Združenia), narodený dňa 8.5.1990,
bytom A. Hlinku 21/44, 921 01 Piešťany

ako dotknutá osoba týmto udeľujem súhlas so spracovaním osobných údajov a v zmysle § 7 ods. 1, 2
zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov so spracovaním
mojich osobných údajov poskytnutých pre účel spracovania a posudzovania projektu vytvorenia
škôlky korčuľovania.
Zoznam osobných údajov: meno, priezvisko, titul (akademická hodnosť, trvalé bydlisko, kontaktné
údaje (telefónne číslo, email), meno dieťaťa, dátum narodenia dieťaťa.

Doba platnosti súhlasu: počas trvania projektu, v súlade s registratúrnym poriadkom (likvidácia
evidencií bude vykonaná v súlade s právnymi predpismi).
Podmienky odvolania súhlasu: písomne s uvedením dôvodu.
Tento súhlas súčasne slúži aj ako aktualizácia už poskytnutých osobných údajov. Ako dotknutá osoba
vyhlasujem, že som si vedomá svojich práv v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných
údajov v znení neskorších predpisov.

V Piešťanoch dňa 03.10.2017

...........................................
Mgr. Ivana Blahunková

HK HAVRANI Piešťany o.z., Hlboká 92, 921 01 Piešťany, IČO: 42 401 917, DIČ: 212 004 2936, www.hkhavrani.sk

Súhlas so spracovaním osobných údajov - ŠHK 37 Piešťany, s.r.o.

Podpísaný Jaroslav Lušňák (konateľ spoločnosti), narodený dňa 14.06.1962,
bytom Ratnovce 382, 922 31 Ratnovce,

ako dotknutá osoba týmto udeľujem súhlas so spracovaním osobných údajov a v zmysle § 7 ods. 1, 2
zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov so spracovaním
mojich osobných údajov poskytnutých pre účel spracovania a posudzovania projektu vytvorenia
škôlky korčuľovania.
Zoznam osobných údajov: meno, priezvisko, titul (akademická hodnosť, trvalé bydlisko, kontaktné
údaje (telefónne číslo, email), meno dieťaťa, dátum narodenia dieťaťa.

Doba platnosti súhlasu: počas trvania projektu, v súlade s registratúrnym poriadkom (likvidácia
evidencií bude vykonaná v súlade s právnymi predpismi).
Podmienky odvolania súhlasu: písomne s uvedením dôvodu.
Tento súhlas súčasne slúži aj ako aktualizácia už poskytnutých osobných údajov. Ako dotknutá osoba
vyhlasujem, že som si vedomá svojich práv v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných
údajov v znení neskorších predpisov.

V Piešťanoch dňa 03.10.2017

...........................................
Jaroslav Lušňák
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Príloha č. 2 – Stanovy, zápisnica o zmene štatutára združenia
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Príloha č. 3 - Rozpočet projektu (detailný výpis)

HK HAVRANI Piešťany o.z., Hlboká 92, 921 01 Piešťany, IČO: 42 401 917, DIČ: 212 004 2936, www.hkhavrani.sk

Rozpočet projektu – prvý rok
P.č.

Popis

Jednotková
cena

Počet

Jedn.

Celková
suma

Poznámka

1

Detské prilby

45,0 €

50

ks

2 250,0 €

2

Chrániče na lakte

15,0 €

50

ks

750,0 €

3

Tréningové pomôcky

500,0 €

1

súb.

500,0 €

bezpečnostná pomôcka - ochrana
hlavy
bezpečnostná pomôcka - hokejové
chrániče
tréningové pomôcky pre trénerov

Rozpočet projektu CELKOM - časť Tovar

3 500,00 €

celkové náklady projektu

Žiadaná výška dotácie od Mesta Piešťany - 1 rok

2 975,00 €

85% z celkových nákladov projektu

Participácia Združenia HK HAVRANI - 1 rok

525,00 €

15% z celkových nákladov projektu

Rozpočet projektu – ostatné roky

P.č.

Popis

Jednotková
cena

Počet

Jedn.

Celková
suma

Poznámka

1

Doprava v rámci mesta Piešťany

1,2 €

100

km

120,0 €

2x za týždeň po 50 km

2

Odmena pre hlavných trénerov

15,0 €

10

hod.

150,0 €

5 trénerov, 2 hodiny týždenne

270,0 €

náklady na 1 týždeň
(2 vyučovacie hodiny)

Počet vyučovacích hodín - jarný termín
(január až marec)

10

január + február + marec
= 10 týždňov (20 hodín)

Počet vyučovacích hodín - jesenný termín
(október až december)

10

október + november + december
= 10 týždňov (20 hodín)

Spolu

Prevádzkové náklady na rok

5 400,0 €

celkové náklady projektu

Žiadaná výška dotácie od Mesta Piešťany - 1 rok

4 590,0 €

85% z celkových nákladov projektu

Participácia Združenia HK HAVRANI - 1 rok

810,0 €

15% z celkových nákladov projektu

HK HAVRANI Piešťany o.z., Hlboká 92, 921 01 Piešťany, IČO: 42 401 917, DIČ: 212 004 2936, www.hkhavrani.sk

Príloha č. 4 – Doklad o pridelení bankového účtu Združeniu HK Havranie Piešťany o.z.

HK HAVRANI Piešťany o.z., Hlboká 92, 921 01 Piešťany, IČO: 42 401 917, DIČ: 212 004 2936, www.hkhavrani.sk

Príloha č. 5 – Potvrdenie o pridelení identifikačného čísla – HK HAVRANI Piešťany o.z.

HK HAVRANI Piešťany o.z., Hlboká 92, 921 01 Piešťany, IČO: 42 401 917, DIČ: 212 004 2936, www.hkhavrani.sk

Príloha č. 6 – Vyjadrenie podpory partnerov projektu, účastníkov projektu
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Vyjadrenie podpory projektu škôlky korčuľovania

Podpísaní vyjadrujeme plnú podporu klubu HK HAVRANI Piešťany a Skating clubu Piešťany za účelom
schválenia dotácie zo strany Mesta Piešťany pre potreby vytvorenia a prevádzkovania škôlky
korčuľovania, ktorá bude slúžiť pre naše potreby
Štatutár

Organizácia v rámci mesta
Piešťany

Eva
Macánková

Rozpočtová organizácia
Mesta Piešťany, právna
subjektivita od r. 2005

Bc. Marta
Slivová

Rozpočtová organizácia
Mesta Piešťany, právna
subjektivita od r. 2015

Mgr. Ľubica
Majerčíková

Rozpočtová organizácia
Mesta Piešťany, právna
subjektivita od r. 2005

PaedDr. Jaroslava
Tarabová

Rozpočtová organizácia
Mesta Piešťany, právna
subjektivita od r. 2005

Materská škola, ul. 8. mája

Mgr. Gabriela
Kaššáková

Rozpočtová organizácia
Mesta Piešťany, právna
subjektivita od r. 2005

Skating Club Piešťany o.z.

Mgr. Ivana Blahunková
(predseda klubu)

Občianske združenie

ŠHK37 Piešťany s.r.o.

Jaroslav Lušňák
(konateľ)

Spoločnosť s ručením
obmedzením

Názov podporovateľa
Materská škola Ružová ul. 2
Materská škola Ružová ul. - elokovaná
trieda A. Dubčeka 11, Piešťany
Materská škola, E.F.Scherera 40, Piešťany
Materská škola, Valová ul., Piešťany
Materská škola, Valová ul. – elokované
triedy so sídlom Považská 1, Piešťany a
elokované triedy so sídlom Detvianska 46,
Piešťany
Materská škola, Valová ul. – elokované
triedy so sídlom Detvianska 46, Piešťany
Materská škola, Staničná ul., Piešťany
Materská škola, Staničná ul. – elokované
pracovisko so sídlom Zavretý kút 6
Materská škola, Staničná ul. – elokované
pracovisko so sídlom Holubyho 15

Vyjadrenie podpory
(podpis)

