
Príloha č. 1 
k VZN č. 6/2021 

Žiadosť 

o poskytnutie finančného príspevku z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja
na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 

Žiadateľ 

1.1 

Subjekt 
vykonávajúci 
opatrenia podľa 
zákona  
č. 305/2005 Z. z. 

Obchodné meno/* 
Názov 

Meno, priezvisko, 
titul fyzickej osoby 

Sídlo/adresa  (ulica, 
popisné a súpisné 
číslo, PSČ, obec) 

Právna forma* 

Identifikačné číslo* 
(IČO) 
Telefonický kontakt 

E-mailový kontakt

Webové sídlo 

1.2 
Štatutárny 
orgán* 

1. 
Meno, 
priezvisko, titul: 

2. 
Meno, 
priezvisko, titul: 

1.3 
Meno 
a  priezvisko 
zodpovedného 
zástupcu 

1.4 
Číslo účtu vo 
formáte IBAN  

1.5 

Predmet 
činnosti 
vykonávania 
opatrení 
sociálnoprávnej 
ochrany detí 
a sociálnej 
kurately 

*nevypĺňa sa, ak je žiadateľom fyzická osoba
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2.1 Názov projektu 

2.2 Účel projektu 

2.3 
Miesto/adresa vykonávania opatrení 
sociálnoprávnej ochrany detí 
a  sociálnej kurately    

2.4 

Meno, priezvisko a titul zodpovedného 
zástupcu za vykonávanie opatrení 
v projekte, telefónny a e-mailový 
kontakt 

2.5 
Rozpis organizačnej štruktúry 
pracovných pozícií 

2.6 

Mená, priezviská, titul a rozpis veľkosti 
pracovných úväzkov interných 
fyzických osôb, ktoré budú vykonávať  
opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí 
a sociálnej kurately v projekte 

2.7 

Mená, priezviská, titul a rozpis veľkosti 
pracovných úväzkov externých 
fyzických osôb, ktoré budú vykonávať  
opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí 
a sociálnej kurately v projekte 

2.8 Cieľová skupina 

2.9 
Hlavné ciele  projektu vo vzťahu 
k cieľovej skupine 

2.10 
Čiastkové ciele projektu vo vzťahu 
k cieľovej skupine 

2.11 
Metódy, techniky, postupy a formy 
sociálnej práce, ktoré budú použité 
na vykonávanie opatrení SPODaSK 

2.12 
Termínový rámec/časový rozpis 
vykonávania opatrení SPODaSK v rámci 
týždňa/mesiaca predkladaného projektu 

2.13 Spôsob vyhodnocovania projektu 

2.14 
Rozsah a spôsob spolupráce s inými 
subjektmi 

PROJEKT
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2.15 

Celkový rozpočet projektu v členení 
podľa zdrojov príjmu – vrátane 
vlastných zdrojov, dotácií, 
sponzorských príspevkov a ostatných 
zdrojov 

2.16 
Rozpis výdavkov podľa jednotlivých 
položiek na projekt 

2.17 
Požadovaná výška finančného 
príspevku na vykonávanie opatrení 
SPODaSK 

2.18    Anotácia projektu: 
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