
ÚDAJE O NAVRHOVATEĽOVI:
(vyberte jednu z možností)

Občan

Občianske združenie

Nezisková organizácia

Eduhouse o.z.

Hviezdoslavova 565/18

Prihláška na projekt v roku 2021
MESTO SABINOV - Participatívny rozpočet

Oprávnený žiadateľ: *

Názov žiadateľa: *
(v prípade žiadateľa "OBČAN" uveďte meno a priezvisko)

Sídlo žiadateľa: *
(uveďte názov ulice, orientačné, súpisné číslo)



53508912

Tomáš Matisovský

+421907289747

matis8585@gmail.com

ÚDAJE O PROJEKTE:

Language  centre

IČO žiadateľa / (dátum narodenia): *

Garant projektu: *
:(meno a priezvisko, funkcia):(ak relevantné)

Telefónne číslo: *
(uveďte v tvare: +421 XXX XXX XXX)

E-mail: *
(uveďte e-mailový kontakt)

Názov projektu: *
(uveďte názov projektu:)



Projekt je zameraný na zriadenie a fungovanie  cudzojazyčnej  knižnice ako centra rozvoja čitateľských 
zručností, komunikačného a informačného zdroja, študijného centra s podpornými službami pre 
návštevníkov a členov knižnice. Podporuje širší osobnostný rozvoj žiaka. Naše občianske združenie v 
spolupráci s Jazykovou školou eXtra, ktorej pobočka sa nachádza v meste Sabinov, disponuje viac ako 800 
titulmi cudzojazyčnej literatúry. K dispozícií bude široká ponuka knižiek  pre deti až po dospelých vrátane 
audio vizuálnych pomôcok, hier,audio kníh a podobne. Vytvorením moderného centra s bohatou ponukou nie 
len knižných titulov ale aj technické zabezpečenie pre širokú verejnosť zabezpečí nie len žiakom ale aj ich 
rodičom a všetkým záujemcom prístup a neoceniteľnú pomoc v oblasti jazykového vzdelávania. 
Jazykovedná knižnica bude otvorená každý deň a k dispozícií bude každý deň  pracovník, odborník v oblasti 
vzdelávania, kt. bude k dispozícií každému v oblasti poradenstva a pomoci pri výbere, vysvetleniu a 
akejkoľvek pomoci.  Ak má rodič problém s domácou úlohou z cudzieho jazyka, dvere do našej knižnice má 
otvorené. Pomôžeme, poradíme a radi vysvetlíme. Zároveň poskytneme rodičom odbornú pomoc ako 
najlepšie zvládať pomoc deťom pri výučbe cudzích jazykov. Zároveň budú k dispozícií aj materiály pre 
učiteľov základných či stredných škôl pre zvýšenie kvality výučby na školách. Učitelia budú môcť využiť 
všetky služby a knižničný obsah našej knižnice pri zapracovaní vo výučbe. Zároveň organizáciou seminárov 
a školení im bude ponúknutá  možnosť pre ich ďalší rozvoj, získanie nových kontaktov s rodenými 
hovoriacimi a aj tým prispieť k zvýšeniu a skvalitneniu výučby cudzích jazykov na školách nie len v meste 
Sabinov ale aj širokom okolí. Služby poskytované  knižnicou budú adresované žiakom, pedagogickým i 
nepedagogickým osobám. Projekt je zameraný na skvalitnenie úrovne služieb poskytovaných v meste 
Sabinov  prostredníctvom vytvorenia a podporovania elektronických služieb, na posilnenie informačnej 
funkcie, ktorá spočíva v informačnom zabezpečení vyučovacieho procesu, v zabezpečení čo najrýchlejšieho 
prístupu žiakov a učiteľov k všetkým potrebným informáciám prostredníctvom knižničných a informačných 
technológií, ďalej reprografických služieb, konkrétne skenovacích a tlačiarenských, viazacích služieb pre 
možnosti uchovávania dokumentov v činnosti knižnice i pre potreby jej používateľov, na obnovenie knižného 
fondu o nové knihy a odkladacie zariadenia a na zvyšovanie čitateľskej kultúry žiakov prostredníctvom 
besied o knihách, postavách, autoroch, knižných výstav, literárno-výtvarných súťaží. 

Cieľ projektu: *
(uveďte cieľ, ktorý sa má projektom dosiahnuť)



Výnimočnosť tohto projektu spočíva v jeho jedinečnosti.  Knižnica tohto druhu bude mať jedinečné 
postavenie  v meste Sabinov a širokom okolí. Nakoľko potreba ovládania cudzieho jazyka je v dnešnej dobe 
takmer nevyhnutná, je nesmierne dôležité, zabezpečiť deťom a žiakom dostatočný rozvoj v oblasti 
jazykového vzdelávania. Prínosom pre rozvoj mesta Sabinov je v prvom rade skvalitnenie služieb pre žiakov, 
podpora a rozvoj v ich vzdelávaní, vytvorenie prvej cudzojazyčnej knižnice, zviditeľnenie mesta Sabinov, 
organizácia seminárov, školení a besied s významnými osobnosťami zo Slovenska a zahraničia a tým aj 
spojená propagácia mesta Sabinov. Okrem toho budú pripravené aj asistenčné služby pre rodičov a 
ostatných záujemcov o cudzí jazyk. Vieme ako nato a vieme aj akým spôsobom. Aj na základe našich 
skúsenosti  vieme, že nákupom či zadovážením učebnice sa náročná cesta vo vzdelávaní len začína, ba čo 
je horšie, vo veľa prípadoch aj končí. Vedieť si správne vybrať ale zároveň akým spôsobom pracovať s 
materiálom ( učebnica, kniha, pracovný list a iné cudzojazyčné materiály) sú neoddeliteľná súčasť pri 
úspešnom zvládnutí a výučbe. 

Mesto Sabinov. Obstaranie špecifických priestorov pre tento projekt ( prípadne priestory Jazykovej školy 
eXtra, Námestie slobody 41,Sabinov) 4

5000 eur

Prínos pre rozvoj mesta: *
(uveďte aký prínos projekt prinesie pre rozvoj mesta Sabinov)

Miesto realizácie projektu: *
(uveďte miesto realizácie - ulicu, miestnu a/alebo mestskú časť, kde sa bude projekt realizovať)

Predpokladané náklady projektu v Eurách: *
(uveďte celkovú sumu v Eurách s DPH, ktorá je potrebná na realizáciu projektu )

5.000,00 €5.000,00 €



Hlavnou aktivitou je poradenská služba pri pomoci v rámci jazykového vzdelávania. K dispozícií bude 
obrovské množstvo titulov cudzojazyčnej literatúry. Poskytnutie odbornej a profesionálnej služby, 
poradenstvo a asistenčné služby pre deti a rodičov. Výnimočnosťou projektu a ich jednotlivých aktivít je 
komplexný balík služieb. Je veľmi dôležité nie len správny výber učebného materiálu či knihy ale zároveň aj 
spôsob , ak s daným materiálom narábať.  
1. konzultačné a poradenské služby: knižnica bude poskytovať informácie o študijných materiáloch alebo 
iných otázkach o odbornej literatúre alebo iných témach na uľahčenie štúdia a sebavzdelávania jej 
návštevníkov, mimoučebnicovej  literatúre, aktivitách a službách knižnice, súťažiach a pod.  Jazykovedná 
knižnica bude k dispozícií každý deň v čase od 09:00 do 17:00.  
2.  elektronické služby: knižnica sprístupní elektronické služby, t. j. informačnú výchovu pre svojich 
používateľov, dokumenty a  informácie z vlastných i externých zdrojov. 
3. tlačiarenské, viazacie a skenovacie služby: knižnica poskytne zhotovovanie kópií v súlade s 
ustanoveniami zákona o autorskom práve, umožní viazacie a tlačiarenské služby ako možnosti uchovávania 
a prezentovania dokumentov. 
4. organizácia práce s čitateľom: v rámci tejto aktivity knižnice budeme uskutočňovať  besedy, literárno-
dramatické pásma, knižné výstavy, jazykové olympiády, stretnutia so zahraničnými lektormi a podobne.   
 Naším cieľom je pripojiť sa k ďalším knižniciam v aktivitách proti silnejúcemu tlaku mediálnej kultúry na 
detského čitateľa a posilniť tak záujem o knihu, čítanie, cudzí jazyk a jazykové vzdelávanie.  

Tento obsah nie je vytvorený ani schválený spoločnosťou Google.

Stručný popis jednotlivých aktivít projektu: *
(uveďte stručný popis projektu - maximálne 250 slov )

 Formuláre

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms

