
Ž i a d o s ť 

o poskytnutie dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 
 na podporu vydávania odborných časopisov pre zamestnancov škôl a školských zariadení 

a pre deti, žiakov a poslucháčov škôl a školských zariadení 
 

1. Základné údaje 
 

Vyplní žiadateľ - právnická osoba 

 
Názov žiadateľa 
 

Rodičovské združenie Hodžováčik 

Právna forma Občianske združenie 

 
Adresa sídla 
 

Materská škola 40, 917 01 Trnava 

Identifikačné číslo 422 914 88 

Daňové identifikačné číslo 202 365 09 37 

Meno, priezvisko a 
akademický titul 
štatutárneho orgánu 

Soňa Planková - predseda správnej rady  

Ing. Hana Binovcová - podpredseda správnej rady  

Telefón Soňa Planková - predseda správnej rady  
Ing. Hana Binovcová - podpredseda správnej rady 

E-mail sonaplankova@gmail.com, plankova@rzhodzovacik.sk 

hana.binovcova@pobox.sk 

 

 
 
 

Vyplní žiadateľ - fyzická osoba 

Meno, priezvisko, rodné 
priezvisko, akademický titul 

 

Dátum narodenia  

 
Adresa trvalého pobytu 
 

 

Identifikačné číslo  

 
Miesto podnikania 
 

 

mailto:sonaplankova@gmail.com
mailto:hana.binovcova@pobox.sk


Telefón  

E-mail  

 
 
2. Predmet činnosti žiadateľa: 
- popis činnosti žiadateľa 
 

Materská škola Hodžova 40 v Trnave, je materskou školou, ktorá funguje 50 rokov a 
nemá právnu subjektivitu. Súčasné vedenie Materskej školy sa snaží nielen o modernizáciu a 
renováciu materskej školy, ale aj o šírenie odborných poznatkov aplikovaných vo výchovnej 
praxi. Nakoľko finančné prostriedky pridelené zriaďovateľom, na tento účel nestačia, bolo pri 
Materskej škole zriadené občianske združenie – Rodičovské združenie Hodžováčik, ktoré 
podporuje nielen organizačne, ale aj finančne aktivity MŠ Hodžova 40 v Trnave, v súlade so 
svojimi stanovami. RZ Hodžováčik bolo riadne zaregistrované Ministerstvom vnútra SR, a to 
dňa 21.11.2012. Medzi jeho ciele patrí zabezpečovanie kultúrnych a športových podujatí, 
podpora vzdelávania, a to najmä zabezpečením a inováciou didaktických pomôcok, hračiek, 
učebných pomôcok, detskej a odbornej literatúry, počítačového vybavenia vrátane softwaru 
pre MŠ a interaktívneho vybavenia MŠ. RZ podporuje zlepšenie a modernizáciu prostredia 
detí - exteriéru a interiéru, podporuje osvetu a prezentáciu detí materskej školy. 
 
 
3. Účel poskytnutia dotácie: 
- cieľ aktivity a stav, aký sa plánuje dosiahnuť po jej ukončení, cieľovú skupinu, na ktorú bude 
aktivita zameraná 
 

Víziou nášho projektu je aktívna podpora a spolupodieľanie sa na realizácii vydávania 

škôlkarskeho informačno-odborného časopisu „Hodžováčik“ v Materskej škole Hodžova 40 

v Trnave. Tento zábavnou formou približuje deťom edukačné aktivity, napomáha rozvíjať 

vzdelanie, tvorivosť, poznanie, inteligenciu,  verbálnu a neverbálnu komunikáciu, stimuluje 

predčitateľskú gramotnosť ako aj grafomotorické zručnosti u detí. Zámerom vydania 

časopisu je nielen poukázať na aktuálne problémy vo výchove z pohľadu rôznych odborníkov, 

ale aj priniesť praktické cvičenia zamerané na rozvoj reči, myslenia, grafomotoriky a pod. 

Súčasne je časopis doplnený fotografiami prezentujúcimi aktivity z vlastnej tvorivej činnosti 

detí v materskej škole počas školského roka, ich úspechov pri rôznych športových 

a kultúrnych podujatiach doplnená fotografiami. Cieľom projektu je prostredníctvom 

časopisu: 

- upevniť vzťah škola – rodina, 

- podporiť spoluprácu rodiny s inými subjektmi – logopéd, psychológ, špeciálny 

pedagóg, 

- rozvíjanie aktívneho a samostatného osvojovania poznatkov, získavanie praktických 

skúseností  a  zručností, 

Materská škola začala vydávať prvý koncept škôlkarskeho časopisu v školskom roku 
2008/2009. Bol vydávaný jeden šk. rok a rodičia i deti MŠ oň prejavili veľký záujem. Nakoľko 



príprava časopisu bola nákladná nielen na čas, ale hlavne finančne, jeho vydávanie bolo 
prerušené na dva školské roky. Pozitívne ohlasy rodičov i detí  "donútili" kolektív učiteliek MŠ 
znovu priviesť "Hodžováčika" na svet. A tak po dvojročnej prestávke v šk. roku 2011/2012 
opäť vyšlo ďalšie dlho očakávané číslo časopisu. Príspevky do časopisu, fotografie ako aj 
grafickú úpravu zabezpečujú pani učiteľky materskej školy vo svojom voľnom čase a bez 
nároku na finančné ohodnotenie. 
 
Cieľová skupina: 
- deti, ktoré v súčasnosti navštevujú materskú školu. Materská škola sa člení na päť tried,   
  aktuálny počet detí v školskom roku 2012/2013 je 102. 
- 10 učiteliek predprimárneho vzdelávania, 6 nepedagogických zamestnancov 
- rodičia, starí rodičia detí 
- priatelia materskej školy 
- deti, ktoré budú v budúcnosti navštevovať materskú školu 
 
4. Charakteristika uskutočňovanej aktivity, na ktorú sa požaduje dotácia: 
- podrobný popis aktivity – vydávanie odborného časopisu (zameranie časopisu, určenie, 

priemerný náklad v ks/číslo, počet strán/číslo, formát, farebnosť, v prípade elektronickej 
verzie webovú stránku, predajná cena 1 ks výtlačku a pod.)  

 

Hodžováčik je časopis plný krásnych fotografií i písaného slova zo všetkých akcií, ktoré 

s deťmi učiteľky i rodičia po celý školský rok zažili. Je vydávaný 2-3 krát za školský rok v 75-80 

kópiach. Na časopise pracuje celý kolektív MŠ,  odborníci z oblasti logopédie, psychológie, 

špeciálnej pedagogiky, ako aj  rodičia, nakoľko ich pripomienky a postrehy sú pre ďalšie 

vydané číslo veľmi dôležité. 

Predstavou predkladateľov žiadosti je do časopisu  uviesť: 

- príhovor riaditeľky MŠ; 

- básničky a hádanky na podporu rečových zručností, 

- obkresľovačky, spojovačky a omaľovánky na podporu grafomotorických zručností, 

- poznávací blok „vedeli ste“ – obsahujúci informácie o živej a neživej prírode, vesmíre, 

technike a pod., 

- „logopedické okienko“ -  obsahujúci základné logopedické cvičenia s deťmi, poradňa 

logopéda, 

- „psychologické okienko“ – obsahujúce reakciu na aktuálne problémy detí a možnosti 

ich riešenia, 

- blok „angličtina hrou“ – obsahujúci tematické obrázky a ich pomenovania v anglickom 

a slovenskom jazyku, básničky a pod. 

- blok o zdravej výžive a stravovaní v MŠ, 

- prezentáciu aktivít a vlastnej tvorivej činnosti detí v materskej škole počas školského 

roka, ich úspechov pri rôznych športových a kultúrnych podujatiach doplnenú 

fotografiami. 



Dotáciu plánujeme použiť na 1 vydanie časopisu Hodžováčik v šk. roku 2012/2013, a 3 

vydania v šk. roku 2013/2014, t.j. na farebnú tlač a väzbu časopisu.  

Formát časopisu je A4, farebnosť 4+4, priemerný náklad je 75-80 ks/číslo,  počet strán cca. 

36 číslo, predajná cena výtlačku je 2 €. 

5. Termíny a miesta uskutočnenia aktivity: 
- uviesť plánované termíny vydávania časopisu, periodicita 
1 vydanie časopisu v šk. roku 2012/2013 – jún 2013; 
3 vydania časopisu v šk. roku 2013/2014 – október 2013, marec 2014, jún 2014; 
 
6. Počet osôb, ktoré aktivitu zabezpečujú a počet osôb, pre ktoré sa aktivita 

uskutočňuje: 
- uviesť personálne zabezpečenie organizácie aktivity  
 
Na realizácii vydávania časopisu sa budú podieľať: 

- 10 učiteliek predprimárneho vzdelávania, 
- 4 nepedagogickí zamestnanci, 
- logopéd, psychológ,  
- rodičia (príležitostne), 

Aktivita sa uskutočňuje pre deti navštevujúce MŠ Hodžova 40 v Trnave (súčasný stav 102 
detí), rodičov a priateľov MŠ Hodžova 40 v Trnave. 
 
7. Časový harmonogram uskutočňovania aktivity: 
- uviesť časový plán aktivít   
 
1 vydanie časopisu v šk. roku 2012/2013 – jún 2013; 
3 vydania časopisu v šk. roku 2013/2014 – október 2013, marec 2014, jún 2014; 
 
8. Analýza finančného zabezpečenia uskutočňovania aktivity: 
 
1. súčasťou finančného zabezpečenia uskutočnenia aktivity je príloha k žiadosti – Rozpis 
rozpočtu – finančná tabuľka s popisom k jednotlivým finančným položkám 
2. v prípade odsúhlasenia dotácie komisiou, bude doplnený rozpočet v zmysle 
odsúhlasenej výšky dotácie   
 
Rozpočet: 
časopis formát A4, farebnosť farebnosť 4+4, 36 strán, väzba V1, náklad 80 ks  
 
cena za 1 ks časopisu  3,70 € 
náklad 80 kusov/1 vydanie (3,70 € x 80ks) 296 € 
rozpočet na 4 vydania časopisu: 4 x 296 € 1184 € 
 
9. Uvedenie skutočnosti, či žiadateľ požaduje na uvedenú aktivitu dotáciu od iného 

subjektu verejnej správy a v akej výške: 
 



Zdroj Výška schváleného 
finančného príspevku 

- dotácie 

Výška 
požadovaného 

finančného 
príspevku - dotácie 

Pečiatka a podpis 
žiadateľa 

 
Iný subjekt 

verejnej správy 

 

nie nie nie 

 
10. Súhlas žiadateľa so zhromažďovaním, spracovaním a zverejňovaním poskytnutých 

údajov: 
 

 ☒Soňa Planková súhlasím so zhromažďovaním, spracovaním a zverejňovaním 
poskytnutých údajov. 

 ☒Ing. Hana Binovcová súhlasím so zhromažďovaním, spracovaním a zverejňovaním 

poskytnutých údajov. 
 
 
 
 
 
Dátum:                                      Pečiatka, meno a podpis žiadateľa: 
 
 
 
 
 
Prílohy žiadosti: 
 

a) potvrdenie z Daňového úradu v Trnave zo dňa...... 
b) potvrdenie z Okresného súdu Trnava zo dňa 16.4 2013 
c) čestné vyhlásenie žiadateľa, že voči nemu nie je vedený výkon rozhodnutia(zákon 

č.233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a 
     zmene a doplnení ďalších zákonov, zákon č. 511/1992 Z. z. o správe daní a poplatkov a o 
     zmenách v sústave územných finančných orgánov) 
d) čestné vyhlásenie o neporušení zákazu nelegálneho zamestnávania  
e) potvrdenie Sociálnej poisťovne z dňa 15.4.2013 
f) potvrdenie zo Všeobecnej zdravotnej poisťovne zo dňa 18.4.2013 
g) potvrdenie zo zdravotnej poisťovne Dôvera zo dňa 15.4.2013 
h) potvrdenie zo zdravotnej poisťovne Union zo dňa 15.4.2013 


