
�iadate¾: �ilinský samosprávny kraj � Odbor �kolstva a �portu

Realizátor: Stredná odborná �kola stavebná Liptovský Mikulá�

Názov projektu:

AJ MY CHCEME ZDRAVO �I�! 



Strategický cie¾ projektu

� Prevencia obezity  �iakov  Strednej  odbornej  �koly  stavebnej            
v Liptovskom Mikulá�i vytváraním zdravého prostredia v �kole

�pecifické ciele 
- Zakúpenie vhodného �SMART FOOD AUTOMATU, SMART FRUIT AUTOMATU�;

- Výber nápojov a potravín s ni��ím obsahom pridaného cukru, s potravinami bez pridanej soli a 

vysokým obsahom tukov;

- Výchovno-vzdelávacie aktivity propagujúce zdravý �ivotný �týl a zmenu stravovacích návykov �iakov.



Pôvodný stav

� 68-roèná história �koly a rovnako dlho pretrvávajúci problém vlastného stravovania 
�iakov a  zamestnancov; 

� �kola nedisponuje �iadnym interným stravovacím zariadením;

� �iaci a zamestnanci �koly majú mo�nos� stravova� sa v �kolskej jedálni Hotelovej 
akadémie vzdialenej od �koly 300 � 600 m; 

� Túto mo�nos� stravovania vyu�íva iba cca 2% �iakov;

� �kolský bufet nemáme, v blízkosti �koly sa nenachádzajú obchody s potravinami. 



Aktivity projektu

a) Zakúpenie vhodného �SMART FOOD AUTOMATU�

b) In�talácia automatu 

c) Za�kolenie

d) Nadviazanie spolupráce s  lahôdkovou výrobòou certifikovanou Úradom 
verejného zdravotníctva

e) Uvedenie automatov do prevádzky

f) Besedy o zdraví na tanieri a zdravom �ivotnom �týle



Finanèné zabezpeèenie

�IADANÉ
Zdroj Kapitálové 

výdavky
�

Be�né 
výdavky 
�

Spolu
�

Dotácia z M�VVa� SR

8320 X

Spoluúèas�
�SK, Komenského 48,
011 09 �ilina

X 832

Celkové náklady na realizáciu 8320 832 9152

SCHVÁLENÉ
Zdroj Kapitálové 

výdavky
�

Be�né 
výdavky 
�

Spolu 
�

Dotácia z M�VVa� SR

3500 X

Spoluúèas�
�SK, Komenského 48,
011 09 �ilina

X 832

Celkové náklady na realizáciu
3500 832 4332



Realizácia aktivít

�Krátenie finanèných prostriedkov spôsobilo 
problémy s realizáciou projektu z týchto 
h¾adísk:
� realizácia v�etkých naplánovaných aktivít,

� ve¾kos� cie¾ovej skupiny,

� èasový harmonogram.



Realizácia aktivít

� Dodávate¾ automatov: 

PETER SABAKA
032 32 Východná 25

� Odborník na zdravú vý�ivu a zdravý �ivotný �týl: 

DOMINIKA MULTÁÒOVÁ
viacnásobná majsterka sveta vo fitness a autorka knihy Fitness recepty

� Triedni uèitelia I.A, II.C, IV.A, IV.B



PLÁNOVANÉ SPLNENÉ
Aktivity:
a) Výber vhodného automatu

b) Kúpa a in�talácia automatov � 2 ks

c) Za�kolenie

d) Nadviazanie spolupráce s lahôdkovou výrobòou

certifikovanou Úradom verejného zdravotníctva

e) Uvedenie automatov do prevádzky

f) Príprava a zverejnenie vzdelávacích materiálov Zdravie na

tanieri

g) Besedy o zdraví na tanieri a zdravom �ivotnom �týle

Aktivity:
a) Zakúpenie vhodného �SMART FOOD AUTOMATU� a jeho

in�talácia � 1 ks

b) Za�kolenie

c) Uvedenie automatu do prevádzky

d) Besedy o zdraví na tanieri a zdravom �ivotnom �týle

Cie¾ová skupina:
 primárna: �iaci �koly v poète 300,

 sekundárna: pedagogickí zamestnanci �koly v poète 50

Cie¾ová skupina:
 primárna: �iaci �koly v poète 100,

 sekundárna: pedagogickí zamestnanci �koly v poète 10
Èasový harmonogram:
Máj 2018 � august 2018: zakúpenie automatov, in�talácia,

za�kolenie

September 2018: naplnenie automatov a uvedenie do prevádzky

Október - november 2018: výchovno-vzdelávacie aktivity

Èasový harmonogram:
August 2018 � november 2018: výber a zakúpenie automatov

November 2018: in�talácia, za�kolenie, naplnenie automatov a

uvedenie do prevádzky, výchovno-vzdelávacie aktivity



�SMART FOOD AUTOMAT�



Výchovno-vzdelávacie aktivity � IV.A



Výchovno-vzdelávacie aktivity � II.C


