
Interný grant 2017 - Získaj podporu aj pre Tvoj projekt! 

Umenie milovať v praxi  
Tento rok vám predstavujeme  

interný grant ZKSM v novom šate              
s názvom Umenie milovať v praxi. 
Vychádza z projektu Umenie milo-
vať, v ktorom sa spája činnosť ZKSM 
a práca s mládežou ako umenie.  

Cieľom projektu je povzbudzovať 
srdcia mladých, aby v sebe objavo-
vali svoje talenty a dosahovali plnosť 
svojho potenciá-
lu. Chceme v 
nich prebudiť 
srdce umelca v 
láske, aby vychá-
dzali zo seba a 
svojim umením 
prinášali hodno-
ty, povzbudenie               
a pozitívnu zme-
nu do svojho 
okolia. Umenie 
otvára nové ob-
zory, robí zo ži-
vota niečo viac, 
zušľachťuje spo-
ločnosť. Preto 
sme sa rozhodli 
prepojiť praktické ciele interného 
grantu s Umením milovať, kde              
akákoľvek činnosť vychádza                     
zo srdca človeka, umelca v láske. 

Umenie v sebe nesie jednotu 
Krásy, Pravdy a Dobra.  

Krása vo svojej vznešenosti             
ož ivuje,  pretvára,  povznáša                    
a premieňa každodenný život.                 
Múdrosť pravdy v umení spočíva              
vo vyjadrení samého seba, svojho 
vnútra, svojej autenticity, životných 
skúseností, túžob, predstáv, emócií. 

Umenie teda nie je len racionálne, 
chladne štruktúrovaný predmet, ale je 
výsledkom cieľavedomej činnosti 
umelca, ktorý v sebe nesie vyjadrenie 
určitých pocitov z ľudskej existencie               
a vychádza z bohatej činnosti                 
umelcovej predstavivosti. Umenie              
vo svojej hĺbke prináša aj dobro,               
pretože nás robí lepšími.  

Prostredníctvom ume-
nia  preciťujeme vnútor-
ný svet druhých ľudí,           
a tak sa stávame voči 
n i m  c h á p a v e j š í                      
a citlivejší. Myšlienka 
Umenia milovať v sebe 
zahŕňa a skladá sa                 
z rôznych druhov iných 
"umení" ako napr.            
umenie slúžiť, prijímať, 
spájať, tvoriť, umenie 
viesť, snívať. V každom 
z nich je veľa možností 
ako urobiť tento svet 
k r a j š í m ,  l e p š í m                          
a pravdivým. 

Úlohou ZKSM je umožniť 

mladým umelcom, aby vytvárali ume-
lecké diela a sprostredkovať tieto die-
la verejnosti. Preto jednou z dôleži-
tých súčastí tvorby umeleckého diela 
bude jeho sformovanie do konkrétne-
ho mediálneho materiálu, výstupu, 
ktorý môžeme šíriť ďalej ako odkaz 
Umenia milovať pre verejnosť.  

Veríme, že interné granty spolo-
čenstiev ZKSM budú výsledkami            
originálnej tvorivej práce umelcov, 
ktoré budú mať čo povedať dnešnej 
spoločnosti.  

„ Aj Ty máš v sebe           

originálne srdce umelca 

s neopakovateľnou 

kombináciou darov, 

schopností, vlastností       

a talentov.                   

Prekonaj svoje limity           

v kreativite a neboj sa 

snívať odvážne.             

Pozri sa na svet Tvojimi 

očami umelca a vyjadri 

svoje srdce v Umení 

milovať.“ 

OBLASTI UMELECKEJ    

TVORBY 

1. UMENIE SPÁJAŤ 2 

2. UMENIE PRIJÍMAŤ 3 

3. UMENIE SLÚŽIŤ 4 

4. UMENIE VIESŤ 4 

5. UMENIE TVORIŤ 5 

6. UMENIE SNÍVAŤ 6 

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA TERMÍNOV A SPÔSOBU PREDKLADANIA 

PROJEKTOV NÁJDETE V DRUHEJ ČASTI MANUÁLU, OD STRANY 6.  
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Spájame a združujeme spoločenstvá mladých 
na celom Slovensku, a uvedomujeme si,           

že je to dôležité.               

A aj preto je v tejto oblasti našou srdcovou 
aktivitou projekt LIFENET, v ktorom túžime 
povzniesť spájanie a sieťovanie spoločen-
stiev na umeleckú činnosť, novú svojimi me-
tódami i efektivitou, aby generácia umelcov   
v láske komunikovala na úrovni srdca s ohľa-
dom na dobro druhých a aby priniesla hlbokú 

jednotu a preniesla sa cez každé rozdelenie. 

1. U M E N I E    S P Á J A Ť 

OBLASTI PODPORY: 

1. LIFENET  so zameraním na prepájanie spoločenstiev.   

 „ Adopcia spoločenstva“ - couching a mentoring spoločenstva resp. aktivity zamerané   

na pomoc konkrétnemu spoločenstvu, ktoré potrebuje napr. rozbehnúť stretká, reštartovať 

službu, nastaviť fungovanie služby, spoločenstva a iné.  

VÝSTUPOM má byť plán a realizácia  konkrétnych aktivít, ktoré sa budú realizovať                   

v “adoptovanom” spoločenstve. 

 Misie (evanjelizácia) - výjazdy alebo evanjelizačné aktivity  v  dedinách, mestách 

a farnostiach, kde momentálne nefunguje žiadne spoločenstvo pre mladých. Súčasťou 

výjazdu má byť organizácia dobrovoľníckej aktivity smerom k verejnosti (teda aj praktická 

pomoc, nie len duchovná aktivita).  

VÝSTUPOM má byť plán a realizácia misijného alebo evanjelizačného výjazdu, ktorého 

súčasťou je realizácia dobrovoľníckej aktivity zameranej na verejnosť. 

 Stretnutia lídrov alebo zástupcov v rámci budovania štruktúry LIFENET  viacerých 

spoločenstiev z regiónu, ktoré budú zamerané na budovanie vzťahov a vytváranie 

spolupráce v rámci regiónu.  

VÝSTUPOM má byť organizácia stretnutia lídrov z regiónu alebo diecézy, ktoré vyústi do 

konkrétnej spolupráce alebo plánovacieho stretnutia aktivít zameraných na rozvoj 

spoločenstiev v regióne alebo diecéze (prípadne na rozvoj medzidenominačnej 

spolupráce).  
 

2. MEDZIGENERAČNÁ SPOLUPRÁCA s cieľom prepájať generácie, vzájomne si odovzdávať 

skúsenosti, budovať hodnoty.  

VÝSTUPOM má byť plán a realizácia stretnutia zameraného na budovanie medzigeneračnej 

spolupráce (rôznych generácii - detí, mladých, starých a iných). Príkladom sú workshopy alebo 

diskusie, počas ktorých staršia generácia môže odovzdávať skúsenosti a nadobudnuté zručnosti/

vedomosti mladším generáciám. 
 

3. INTERKULTÚRNY DIALÓG s cieľom rozvoja spolupráce medzi rôznymi národnostnými 

menšinami žijúcimi v regióne.   

VÝSTUPOM má byť konkrétny plán a realizácia aktivít zameraných na vzájomné pochopenie a 

prijatie odlišností alebo na budovanie vzťahov medzi rôznymi menšinami žijúcimi v regióne. 
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Boli sme stvorení, aby sme lásku 
prijímali a zároveň prijímali iných 
prejavovaním lásky. Schopnosť otvoriť si 
srdce pre lásku a nechať, aby láska                     
z neho prúdila, je pre náš život veľmi 
dôležitá. Lásku si nikdy nie sme schopní 
zaslúžiť, vždy je darom. Darom Darcu, 
ktorý samotný je Láska. Láska nás 
prijíma a miluje presne takých, akí                         
v skutočnosti sme. Nekladie podmienky, 
miluje bezhranične a za každých 

okolností.  

Nauč sa prijímať a milovať ľudí na tom 
stupni, kde sa práve nachádzajú. Daj im priestor a slobodu robiť vlastné chyby. Iba tak bude 
rásť ich sila a túžba sa zlepšovať. Urob krok k ľuďom, ktorí sú znevýhodnení, vyčlenení          
zo spoločnosti. K ľuďom, voči ktorým máš možno predsudky a ťažkosti prijať ich takých, akí 

sú. K ľuďom, ktorí majú iný názor ako Ty. Daruj im lásku, ktorá Ti bola darovaná. 

2. U M E N I E    P R I J Í M A Ť  

OBLASTI PODPORY: 

1. PRIBLÍŽENIE SA K ĽUĎOM NA OKRAJI SPOLOČNOSTI A K ĽUĎOM S INÝMI HODNOTAMI 

VÝSTUPMI môžu byť: 

 návšteva chorých v nemocniciach, ľudí vo väzniciach s pripraveným programom                               
a povzbudením, 

 návšteva starých ľudí v domovoch dôchodcov s venovaním svojho času pre nich                          
a aj vykonanie skutkov lásky, ktoré budú potrebovať, 

 príprava programu pre deti a mladých z rómskych komunít, 

 zbierka šatstva pre rodiny v núdzi, bezdomovcov, 

 zber papiera a šrotu a peniaze venovať detskému domovu, rodine v núdzi, starým ľuďom              
v núdzi, 

 polievka pre bezdomovcov, 

 vyčistenie nocľahárne, 

 príprava programu pre telesne, duševne postihnutých, 

 príprava aktivity pre ľudí s inými hodnotami a  iné. 

 

2.  PRIBLÍŽENIE SA K SPOLOČENSTVÁM, SKUPINÁM S INÝM ZAMERANÍM, ZÁUJMOM, 

SPIRITUALITOU, SLUŽBOU VO FARNOSTI/REGIÓNE 

VÝSTUPOM môže byť vytvorenie platformy pre vzájomnú spoluprácu a prijatie iných - prepájať 
rôzne skupiny vo farnosti a viesť ich k vzájomnej spolupráci s cieľom vzájomného rešpektu.               
Malo by ísť o sériu pravidelných stretnutí, ktoré budú viesť k trvalej spolupráci. 



Láska je opravdivá, iba ak je vedúcou hodnotou               

v našich životoch, našou hlavnou motiváciou.             

Keď sme vedení láskou, aj ľudí vedieme s láskou                

a k láske. Ako v orchestri, či speváckom zbore nejaký 

nástroj alebo hlas nesie hlavnú melódiu,                         

bez ostatných nástrojov či hlasov by sa však 

nevytvorila harmónia. Ak ľudia cítia našu lásku, 

nechajú sa viesť. Človek prirodzene nasleduje lásku, 

pretože v jeho srdci je vpísaná túžba po nej.  
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V každom z nás sa skrýva množstvo darov               

a talentov, o ktorých nevieme, lebo sme ich 

ešte neobjavili.  

Poďme spolu vyskúšať nájsť v sebe to, v čom 

sme dobrí a odhaliť svoje schopnosti a dary 

tak, že začneme slúžiť ľuďom okolo nás v pro-

stredí,  v ktorom žijeme a vyskúšame si robiť 

veci, ktoré sme nikdy predtým nerobili.  

3. U M E N I E    S L Ú Ž I Ť 

OBLASTI PODPORY: 

VEREJNO-PROSPEŠNÁ AKTIVITA so zameraním sa na službu „smerom von“ z našich 

vlastných kruhov. Skúsme sa obzrieť okolo seba, vyjsť smerom k verejnosti, a pomôcť niekomu 

alebo niečomu, kto/čo pomoc potrebuje v spolupráci so samosprávou alebo nejakou inštitúciou                      

v meste/obci.  

VÝSTUPMI môžu byť aktivity, ktoré nebudú mať jednorazový charakter, ale budú slúžiť 

verejnosti pri ich každodenných činnostiach. Pre inšpiráciu uvádzame pekné príklady z minulého 

roka: vyčistenie oddychovej zóny, oprava autobusovej zastávky, oprava lavičiek v parku, 

vyčistenie schátralého židovského cintorína a pod. ) 

Poznámka:  Nie je možné podávať projekty, ktoré už boli podané v minulosti. Projekty nemôžu byť 

zamerané na opravu stretkových miestnosti, ktoré nie sú vo vlastníctve alebo dlhodobom prenájme ZKSM. 

4. U M E N I E    V I E S Ť  

OBLASTI PODPORY: 

VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE SEMINÁRE A WORKSHOPY Z OBLASTI “UMENIA VIESŤ SEBA A INÝCH” 

VÝSTUPOM má byť zorganizovanie vzdelávacích aktivít v oblastiach: 

 Interpersonálne zručnosti (soft skills) - vedenie rozhovoru a komunikačné zručnosti, vedenie 

tímu či spoločenstva, organizačné schopnosti, riešenie konfliktov a i.. 

 Oblasť osobnostného rozvoja - plánovanie času, spravovanie financií, vedenie domácnosti, 

koučing - vedenie iných. 

 Osveta zdravého životného štýlu - ako spravovať svoje telo a učiť to druhých. 

 Vedenie a angažovanie sa vo verejnom živote - seminár Kresťan v politike - na podporu 

mladých kandidátov do volieb VÚC . 
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Umenie tvoriť je „božská záležitosť“, pretože 

tvorením napodobňujeme samotného Tvorcu 

- Stvoriteľa. My sami sme jeho vrcholným 

dielom a vo svojich srdciach si nesieme jeho 

podpis. Umenie tvoriť nám preto  prináša 

nevýslovnú radosť a naplnenie.  

A ako je v každom umeleckom diele "ukrytá 

duša umelca", tak našou tvorivosťou 

odhaľujeme nielen to, čo je v nás, ale aj to, 

čo je v duši samotného Tvorcu a tým sa mu 

sami pripodobňujeme.  

5. U M E N I E   T V O R I Ť 

OBLASTI PODPORY: 

1. PODUJATIA UMENIA MILOVAŤ — (výstavy, besedy, posedenia, konferencie, vernisáže) 

zamerané na prezentáciu vlastnej tvorby  - umelecké diela rôzneho druhu (výtvarné, tanečné, 

písané a hovorené slovo, hudobné diela, film, video, fotografia a iné), podpora mladých umelcov, 

ale aj tvorba detí.  

VÝSTUPOM tejto aktivity majú byť podujatia pre širokú verejnosť. 

2. DIVADLO A TANEC — (tvorba evanjelizačných scénok, aktivít pre mladých, scénické divadlo, 

tieňové divadlo, tanec)  

 VÝSTUPOM tejto aktivity majú byť podujatia pre širokú verejnosť.  

3. STREETART — grafity s kresťanskými hodnotami, podmienkou je povolenie vlastníka (správcu) 

daného miesta.  

VÝSTUPOM tejto aktivity majú byť diela, ktoré budú prístupné pre širokú verejnosť.  

4. TVORBA MUZEÁLNEJ EXPOZÍCIE — múzeum v prírode alebo inom verejnom priestore, 

výstava, s nosnou témou kresťanských hodnôt na nejaký čas, aspoň 2 mesiace na verejnom 

priestranstve.  

VÝSTUPOM tejto aktivity majú byť výstavy pre širokú verejnosť.  

5. VZDELÁVANIE —  rôzne vzdelávacie kurzy zamerané na získanie vedomostí a zručností, ktoré 

neskôr vedú k tvorbe umeleckého diela (nemáme na mysli duchovnú formáciu) - napr. práca                 

s nejakým počítačovým programom, grafický kurz, mediálny seminár napríklad na tému ako 

písať tlačovú správu alebo niečo podobné, kurz fotografie, kurz o práci s kamerou                               

a o  spracovaní videí.  

VÝSTUPOM tejto aktivity majú byť vzdelávacie podujatia, na ktorých sa zúčastní aspoň 20 

účastníkov. Súčasťou tohto výstupu majú byť aj diela vytvorené počas týchto podujatí, ktoré 

budú odzrkadľovať, čo sa účastníci počas vzdelávacích podujatí naučili. 

6. KREATÍVNE WORKSHOPY ZAMERANÉ NA TÉMY PROJEKTU UMENIE MILOVAŤ  (VIESŤ, 

SNÍVAŤ, SLÚŽIŤ A POD.) —  tvorivé dielne pod vedením odborníka/umelca z danej oblasti, nielen 

pre členov spoločenstva zamerané na tvorbu umeleckých diel.   

VÝSTUPOM tejto aktivity majú byť workshopy, na ktorých sa zúčastní aspoň 20 účastníkov              

s tým, že diela vytvorené na workshope budú verejne prezentované.    
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Mladý človek má často veľa snov               
plných nádeje a krásy. Tie pri konfrontácii                  
s realitou môže ľahko stratiť alebo 
zavrhnúť a ostane demotivovaný                        

a znechutený.  

No vidieť realitu ako výzvu a snívať            
vo veľkom a odvážne o tom, ako by veci 
mohli byť lepšie, krajšie, efektívnejšie,              
vidieť za horizonty, to je umenie snívať. 
Skutočnosti väčšinou predchádzajú sny, 
lebo každý kto sníva, má aspoň štipku           
nádeje, že sa jeho sen naplní. Iba mimo 

zóny svojho komfortu môžeš naplno využiť všetok svoj talent. 

6. U M E N I E    S N Í V A Ť 

OBLASTI PODPORY: 

1. PRÍĎ S NOVÝM NÁPADOM/MYŠLIENKOU/METODIKOU/PROJEKTOM — vymysli si vlastný projekt,                       

do ktorého by si sa pustil s nadšením. 

VÝSTUP bude hodnotený  na základe posúdenia originality, kreativity a jedinečnosti, keďže ide o 

otvorenú oblasť podpory.  

2. PROJEKT, KTORÝ BUDE ODPOVEĎOU NA OTÁZKU: ČO JE TVOJIM NAJVÄČŠÍM SNOM v rámci 

spoločenstva/mesta? 

VÝSTUPOM by mali byť aktivity, ktoré budú odpoveďou na vyššie spomínanú otázku s tým,                    

že pôjde o kreatívne, inovatívne riešenia, ktoré posunú spoločenstvo/miestnu komunitu vpred               

za víziou alebo spoločným cieľom.  

3. METODIKA NA TÉMU UMENIE MILOVAŤ 

VÝSTUPOM má byť 6 na seba nadväzujúcich stretiek obsahujúcich každé umenie z vyššie 

popísaných (spájať, prijímať, slúžiť, viesť, tvoriť, snívať) alebo 6 nadväzujúcich stretiek 

rozvíjajúcich sa v jednom umení (napríklad v umení slúžiť). 

DÔLEŽITÉ TERMÍNY PRE INTERNÝ GRANT 

 Doručenie žiadostí o pridelenie grantu: do 10.4.2017 (okrem projektov v oblasti 

metodiky), do 31.5.2017 (platí len pre oblasť metodiky - musí byť odovzdaná celá). 

 Oznámenie výsledkov: 9.5.2017 (okrem oblasti metodiky), 15.6.2017 (len oblasť metodiky). 

 Realizácia projektov: 10.5. - 15.9.2017. 

 Termín ukončenia vyúčtovania projektov je 31. 9. 2017. 

 Odovzdanie vyúčtovania a podkladov ku projektu: do 2 týždňov od ukončenia projektu,            

avšak najneskôr do 30.9.2017. 

 Poukázanie finančných prostriedkov na účet osoby zodpovednej za projekt po skontrolovaní 

vyúčtovania, hodnotiacej správy a odovzdaní umeleckého diela. 
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Všetky projekty sa podávajú výlučne prostredníctvom elektronického formuláru                                 

na www.zksm.eu. 

Ak STE už na tejto doméne registrovaní, prihláste sa so svojimi údajmi. 

Ak NIE STE registrovaní na tejto doméne, je potrebné, aby ste si najskôr vytvorili konto (po kliknutí na 

tlačidlo prihlásiť). 

Po prihlásení sa vám zobrazí “žiadosť interného grantu”, ktorú môžete začať vypĺňať. Výhodou 

formuláru je, že sa dá priebežne ukladať a po definitívnom odoslaní aj stiahnuť vo forme PDF.                  

V prípade,  že ste vypĺňanie ukončili a žiadosť si skontrolovali, na záver ju môžete definitívne odoslať. 

Ak máte akékoľvek otázky alebo potrebujete pomoc pri písaní projektu, kontaktnou osobou                    

je Elorien - Eva Švorcová - elorien@zksm.sk, 0917 350 603 (pracovné dni od 8:00 do 17:00). 
 

VÝŠKA FINANČNEJ PODPORY - PODĽA OBLASTÍ PROJEKTOV 

Jednotlivý projekt môže byť podporený do maximálnej výšky  300,- EUR — podľa schválenia 

hodnotiacej komisie.  

Projekt v oblasti metodiky (Umenie snívať) môže byť podporený do maximálnej výšky 100,- EUR,                 

podmienkou je, že metodika v predloženom projekte musí byť odovzdaná celá.  

Každé spoločenstvo môže predložiť max 6 projektov, schválené mu však budú max 3. Jednotlivé  

oblasti umení sa môžu aj spájať alebo prelínať, treba to však v projekte dobre popísať. 

 

PRAVIDLÁ PRE FINANČNÉ ZABEZPEČENIE: 

 80% z interného grantu ZKSM 

 20% spolufinancovanie z vlastných zdrojov 

Príklad: pri získaní maximálnej podpory určenej pre jeden projekt 300,- € je povinná suma                      

pre spolufinancovanie 75,- €. 
 

PROJEKTY, NA KTORÉ NIE JE MOŽNÉ ČERPAŤ FINANČNÉ PROSTRIEDKY: 

pravidelné aktivity spoločenstva (chvály, duchovné obnovy, víkendovky, interné školenia),                        

t.j. podporené projekty nie sú súčasťou pravidelných činností spoločenstva. 

 

OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA: spoločenstvá, ktoré sú združené v ZKSM 

KONZULTÁCIE A SPÔSOB PREDKLADANIA PROJEKTOV  

http://www.zksm.eu
mailto:elorien@zksm.sk
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OPRÁVNENÉ NÁKLADY NA FINANCOVANIE Z GRANTU: 

 materiál spotrebovaný na danom podujatí - projekte (napr. kancelárske potreby, pracovné náradie, 
farby, plastové poháre, drogistický tovar - na hygienické účely, na upratovanie a čistenie priestorov), 

 prenájom priestorov, 

 ostatné služby (tlač plagátov - poslať 3 ks spolu s vyúčtovaním, kopírovanie, poštovné, ….), 

 cestovné do výšky ceny cestovného 2. triedy, 

 preprava autobusom objednaným od dopravcu, 

 stravné, avšak iba od poskytovateľa stravy (stravovacie zariadenie) - max. do výšky 60,- EUR.              
Je nutné dodržať časové pásma podľa zákona o cestovných náhradách, 

 ubytovanie pre účastníkov podujatia a realizačný tím. 

 

NEOPRÁVNENÉ NÁKLADY NA FINANCOVANIE Z GRANTU: 

 HSV - hospodársko správne výdaje (viď manuál ZKSM), 

 materiál, ktorý nebude na podujatí spotrebovaný, 

 spotrebný materiál, ktorý nebude použitý v rámci projektu (darčeky, odmeny, športové potreby, 
ceny, tričká…..), 

 občerstvenie dokladované nákupom potravín, 

 cestovné - pohonné hmoty do osobných áut, cestovné 1. triedy, miestenky, rezervácie, 

 honoráre a účty za telefón. 

Tieto výdavky však môžu byť spolufinancované z vlastných zdrojov. 

 

PRAVIDLÁ PRE VYÚČTOVANIE PROJEKTU: 

V rámci IG musí byť plánované samostatné podujatie. Nedá sa dať spolufinancovanie s dotáciou 

MŠVVaŠ SR pre rok 2017. 

Podujatie musí byť vyúčtované do 2 týždňov od ukončenia projektu. 

Keď budete vedieť termín podujatia, prosím oznámte nám to na elorien@zksm.sk. Ak nám to naše 

pracovné/súkromné podmienky dovolia, radi by sme sa prišli medzi vás na chvíľu pozrieť. 

Ak by ste chceli poradiť s propagáciou podujatia alebo máte záujem propagovať Vašu aktivitu medzi 

širšou verejnosťou, na ktorú vy osobne nemáte dosah, napíšte na media@zksm.sk a môžeme tak                 

urobiť na ZKSM facebooku. 

 

POVINNÉ DOKLADY (DORUČIŤ NAJNESKÔR DO 30.9.2017): 

1. hodnotiacu správu projektu: nájdete od 9.mája 2017 na www.zksm.eu., 

2. vyúčtovanie (ako pri podujatí hradenom z dotácie MŠVVaŠ SR), 

3. prezenčnú listinu,   4. správu z VIVANTU,   5. vyhodnotenie podujatia,  

6. všetky účtovné doklady nalepené na príslušných prílohách k vyúčtovaniu (http://www.zksm.sk/prilohy

-a-manual) - doklady musia byť vystavené na ZKSM , platené v hotovosti alebo vkladom na účet, nie 

prevodom z osobného účtu alebo platba osobnou kartou, 

7. povinnú fotodokumentáciu - min 10 foto alebo videozáznam z podujatia. 
 

Pozn. 

 pri propagácii nezabudnite dať na plagát logo ZKSM (ak bude tlač plagátov hradená z IG, tak aj logo 

Ministerstva ŠVVaŠ SR a Iuventy. Nájdete ich tu: http://www.zksm.sk/logo-zksm) 

 v rámci realizácie projektu prosíme natočiť krátky videoodkaz od účastníkov/realizátorov projektu                 

(ak nemáte videokameru/fotoaparát, postačí aj na mobil), 

 miesto, kde bude projekt uskutočnený vás prosíme označiť logom ZKSM vytlačenom na papieri              

vo formáte A4 a označiť textom: "Tento projekt bol podporený z dotácie Ministerstva školstva, 

vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020", ktorú administruje IUVENTA 

– Slovenský inštitút mládeže." 

Usmernenie pre financovanie a vydokladovanie projektu 

mailto:elorien@zksm.sk
http://www.zksm.eu
http://www.zksm.sk/prilohy-a-manual
http://www.zksm.sk/prilohy-a-manual
http://www.zksm.sk/logo-zksm


Združujeme kresťanské spoločenstvá mladých.               

Naším cieľom je napomáhať osobnostnému                       
a duchovnému rozvoju mladého človeka na osob-

nosť s uceleným pohľadom na život.                                  
Prostredníctvom neformálneho vzdelania                               

a informálneho učenia mladého človeka mu chceme 
pomôcť dozrieť v osobnosť, prispievajúcu svojimi 

postojmi, konaním a prácou                                                  
k rozvoju spoločnosti a cirkvi. 

PROJEKT UMENIE MILOVAŤ 

je iniciatíva Združenia kresťanských 
spoločenstiev mládeže, ktorá poukazuje 

na to, že človek naozaj žije a prežíva 
naplnenie, len keď je milovaný, miluje                

a žije srdcom.  

Zároveň zdôrazňuje, že venovať svoj čas              
i úsilie mladým je vznešená činnosť a má 

veľký význam, pretože mladí majú 
potenciál byť skutočnými umeleckými 

skvostami nevyčísliteľnej hodnoty, ktorá   
sa častokrát zvykne prejaviť až neskôr. 

Viac informácii nájdeš na: www.umeniemilovat.sk  

KONTAKT 

Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže (ZKSM) 

Korešpondenčná adresa: 

P.O.BOX 23 

052 01 Spišská Nová Ves 

Sídlo: 

Brezová 18/5 

052 01 Spišská Nová Ves 

Kontaktná osoba pre Interný grant ZKSM:  

Elorien - Eva Švorcová - elorien@zksm.sk, 0917 350 603 (pracovné dni od 8:00 do 17:00). 
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