
 

Projekt je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva zahraničných vecí a európskych 

záležitostí SR v rámci predsedníctva SR v Rade EÚ prostredníctvom dotačného programu v oblasti 

medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky. 

Prijímateľ: Moderná odborná škola, občianske združenie, predseda Ing. Milan Valek, riaditeľ 

Spojenej školy v Kysuckom Novom Meste. 

 

 

 

 

Názov projektu: 

Vzdelávajme a zabávajme sa v Európskej únii 

Zmluva: 

ZMLUVA č. PRES/2016/129 

Kódové označenie projektu: 

MVZP-SK PRES/2016/129 

Obdobie 

od 1.6.2016 do 31.12.2016 

Poskytovateľ: 

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 

Hlboká cesta 2, 833 36 Bratislava 37 

Zastúpený: Miroslav Lajčák, minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej 

republiky 

Príjemca: 

 

Moderná odborná škola 

Nábrežná 1325, 024 01 Kysucké Nové Mesto 

Zastúpený: Ing. Milan Valek 

Výška dotácie: 

 

Dotácia sa poskytuje príjemcovi vo výške 5 000 EUR 

Hlavný cieľ: 

Cieľom projektu je osloviť verejnosť, najmä žiakov stredných škôl združených v 

Regionálnom stredoškolskom parlamente za región Kysuce a v Krajskom stredoškolskom 

parlamente Žilinského samosprávneho kraja prostredníctvom verejno-vzdelávacích podujatí, 

odborných prednášok, súťaží a tematických publikácií zameraných na zvýšenie 

informovanosti slovenskej verejnosti (žiakov a pedagógov) o predsedníctve SR v Rade EÚ, o 

únii a členstve SR v nej s presahom podujatí a aktivít na SK PRES. 



 

Projekt je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva zahraničných vecí a európskych 

záležitostí SR v rámci predsedníctva SR v Rade EÚ prostredníctvom dotačného programu v oblasti 

medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky. 

Prijímateľ: Moderná odborná škola, občianske združenie, predseda Ing. Milan Valek, riaditeľ 

Spojenej školy v Kysuckom Novom Meste. 

 

Čiastkové ciele: 

1. Zvýšiť kvalitu vedomostí žiakov a pedagógov o Európskej únii, o členstve SR v EÚ,  o 

predsedníctve SR v Rade EÚ prostredníctvom otvorených, dynamických a kreatívnych 

projektových aktivít a vytvoriť zázemie pre realizáciu podobných aktivít i v budúcnosti.  

2. Vytvoriť farebnú brožúru s tematikou Európskej únie, doplnenú fotodokumentáciou z 

jednotlivých projektových aktivít. 

Cieľová skupina: 

 žiaci 

 pedagógovia 

Základnou cieľovou skupinou sú mladí ľudia vo veku 15 - 20 rokov (žiaci v sídle našej 

organizácie, členovia Regionálneho stredoškolského parlamentu a delegáti škôl za región 

Kysuce, členovia Krajského stredoškolského parlamentu Žilinského samosprávneho kraja a 

delegáti škôl ŽSK), ktorí sú formovateľní, ovplyvniteľní, prístupní novým informáciám a 

praktickým skúsenostiam v oblasti problematiky EÚ. 

Stručný popis projektu: 

Prostredníctvom projektu chceme, aby  práve mladá generácia krok za krokom odhaľovala 

Európsku úniu – "Európska únia mi nie je cudzia, je moja i tvoja, naša" - toto krédo 

podporené projektovými aktivitami vedie k pochopeniu, že Európska únia skrýva v sebe 

neskutočne vzácny potenciál nevyhnutný pre plnohodnotný život človeka v modernom svete. 

Chceme, aby mladí ľudia boli nositeľmi aktivity a energie, ktorá sa realizuje v ich činnosti. 

Preto v rámci projektu vytvárame priestor na ich zapojenie sa do zaujímavých "európskych" 

aktivít, ktoré im umožnia učiť sa nové veci, spoznávať nových priateľov a nadobúdať 

zručnosti a sebavedomie zábavnou, dynamickou a kreatívnou formou. 

Aktivity projektu: 

1. Produkcia popularizačno-vzdelávacej brožúry 

2. Deň členských krajín Európskej únie 

3. Súťaž o najkrajšiu záložku s tematikou EÚ, predsedníctva SR v Rade EÚ 

4. Európska únia a predsedníctvo SR v Rade EÚ 

5. Krok za krokom k poznávaniu Európskej únie prostredníctvom dobrých príkladov z praxe 


