
ZÁVEREČNÁ SPRÁVA 

ku zmluve o poskytnutí grantu číslo 26/2019 

 
Názov organizácie: Impulz, o. z. 
Adresa sídla organizácie: Plzenská 1, 080 47  Prešov 

Webová stránka organizácie: www.ozimpulz.spse-po.sk 

IČO: 37780816 

Štatutárny zástupca: Ing. Ljuba Krišová 

Osoba zodpovedná za grant: Ing. Ljuba Krišová 

Telefón: 0948000346 

E-mail: krisova@spse-po.sk 

 

 

Názov projektu: Nakóduj si svoj NÁPAD 
Dátum realizácie projektu (od – do): 7.-14. 10. 2019 

Trvanie projektu (počet hodín spolu): 6 

Miesto realizácie projektu: Plzenská 1, 080 47  Prešov 

Celkový počet účastníkov: 30 

Vek najmladšieho účastníka: 16 

Vek najstaršieho účastníka: 19 
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ÚVOD 

 
Stručná charakteristika projektu a jeho cieľov 

 

1. Stručne popíšte hlavné ciele (projektové zámery) projektu a postup jeho realizácie 

Cieľom projektu bolo: 

 

● Predstaviť mladým ľuďom nové technológie a kódovanie elektronického obchodu 
● Ukázať študentom, ako môžu svoj nápad kreovať pomocou IT technológií 
● Oboznámiť študentov s modernými metódami tvorby online obsahu, a tým sa stať 

prispievateľom v IT oblasti 
● Naučiť študentov pracovať v tímoch 
● Rozvinúť u nich analytické a kritické myslenie 
● Naučiť pracovať so všetkými dostupnými nástrojmi digitálneho marketingu a vzájomne 

ich prepájať 
● Používať správne a bezpečné postupy online propagácie 
● Motivovať vo využívaní získaných dát a vytvárať obsah podľa získaných dát a štatistík 

 



Študenti boli formou prezentácie uvedení do oblasti tvorby webstránok a elektronických 

obchodov. Zoznámili sa s nástrojmi online marketingu a pomocou grafických nástrojov 

vytvorili svoju firemnú identitu. Pre určenie segmentu ponúkaného tovaru a služieb 

prostredníctvom svojho e-shopu, použili nástroje na dátovú analýzu. 

 

2. Stručne charakterizujte naplnenie hlavných cieľov projektu (stav po realizácii projektu) 

Výsledok bol príjemným prekvapením, keďže naši študenti prišli s kreatívnymi nápadmi a  

užitočnými návrhmi ich e-shopov, ktoré sú do budúcna aplikovateľné aj v reálnom živote. 

 

3. Stručne charakterizujte hlavné položky, na ktoré boli využité poskytnuté finančné 

prostriedky, ako aj účel ich použitia (v poradí podľa výšky využitých prostriedkov, napr. nákup 

techniky, úhrada lektora, doprava atď. + účel ich použitia)  
 

1. Odmeny pre účastníkov – odmeny pre najlepšie vytvorené práce vo forme voucherov 

2. Občerstvenie – nákup občerstvenia pre účastníkov 

3. Odmena pre lektora - zabezpečenie odborného lektorstva a poradenstva pre účastníkov 

3. 

4. 

5. 
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FINANČNÁ SPRÁVA 

ku zmluve o poskytnutí grantu číslo 26/2019 
 

Zapíšte jednotlivé položky, na ktoré boli využité poskytnuté finančné prostriedky. 

Vlastnú finančnú spoluúčasť na projekte uvádzať a dokladovať nemusíte. 

 
Ako prílohy na konci dokumentu priložte doklady ku jednotlivým rozpočtovým položkám: 

stačia kópie dokladov vo forme fotky, scanu, *.pdf, *.jpg, atď. 

 

Zápis realizujte v tejto štruktúre:  

Názov položky / Cena za jednotku / Počet jedn. / Cena spolu 

Suma spolu 

 

 

1. MITICKA PERLIVA / 0,35€ / 24 / 8,40€ 

2. MITICKA NEPERL. / 0,35€ / 24 / 8,40€ 

3. MINONKY KAK / 0,30€ / 16 / 4,80€ 

4. MINONKY SM / 0,30€ / 16 / 4,80€ 

5. MINONKY CAF. LAT. / 0,30€ / 16 / 4,80€ 

6. FIG. COKOP VISEN / 0,92€ / 3 / 2,76€ 

7. FIG. COK. POMERANC / 0,92€ / 3 / 2,76€ 

8. FIG. COKO. MERUNKA / 0,92€ / 3 / 2,76€ 

9. FIG. COKOP MALINA / 0,92€ / 3 / 2,76€ 

10. MILKA / 0,79€ / 2 / 1,58€ 

11. MITICKA PERLIVA / 0,35€ / 24 / 8,40€ 

12. DELISSA MLIECNA / 0,21€ / 10 / 2,10€ 

13. DELISSA COKOLADOVA / 0,21€ / 10 / 2,10€ 

14. DELISSA VANILKA / 0,21€ / 3 / 0,63€ 

15. DELISSA / 0,21€ / 7 / 1,47€ 

16. OREO / 1,89€ / 1 / 1,89€ 

17. MILKA / 1,85€ / 10 / 18,50€ 

18. TS JAF. CHE / 0,44€ / 3 / 1,32€ 

19. TS JAF. STR / 0,44€ / 4 / 1,76€ 

20. TS JAF. APR / 0,44€ / 3 / 1,32€ 

21. 10€ VOUCHER / 10,00€ / 10 / 100,00€ 

22. 5€ VOUCHER / 5,00€ / 20 / 100,00€ 

23. MANDÁTNA ZMLUVA / 120,00€ / 1 / 120,00€ 

Suma spolu: 403,31€ 

 



 

 

ZÁVEREČNÉ PREHLÁSENIE: 

Prehlasujem, že všetky poskytnuté údaje sú pravdivé a zodpovedajú realizácii podporeného 

projektu. V prípade potreby vieme predložiť originály dokladov na kontrolu. 

 

 

V Prešove dňa 11. 11. 2019 

 

 

Štatutárny zástupca Ing. Ljuba Krišová 
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FINANČNÉ PRÍLOHY 
 

Sem prosím priložte doklady ku jednotlivým rozpočtovým položkám 
(stačia kópie dokladov vo forme fotky, scanu, *.pdf, *.jpg, atď.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Nepovinná časť 

 

FOTODOKUMENTÁCIA 

 
Sem prosím priložte zopár fotografií z realizovaného projektu 

 
(Linky na stránky s publikovanými fotografiami) 

(Linky na publikované videá) 

 

 

https://photos.app.goo.gl/Zy4G2VdAwMRZnXjS8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://photos.app.goo.gl/Zy4G2VdAwMRZnXjS8

