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Príloha č. 1: Zoznam podporených projektov v Zamestnaneckom grantovom programe
Tab. 1
Č.

Predkladateľ

Názov projektu Názov
podporenej
organizácie/m
eno
jednotlivca
Poď hrať hokej Hokejový klub
Nové Mesto
nad Váhom, o.
z.

1

Ivan Š.

2

Monika B.

Liečivé a
domáce
tajomstvá
našich babičiek.

3

Daniela B.

Živý vetromal
pre včelnicu

Podporená
suma

Mesto

Kraj

Záverečná správa

400,00 € Bzince pod
Javorinou

Trenčiansky

Základná škola,
Jilemnického
ulica č. 2, Žiar
nad Hronom

500,00 € Žiar nad
Hronom

Banskobystrický

Štiavnica
Mountains,
o.z.

700,00 € Bratislava

Bratislavský

Projekt Poď hrať hokej bol každoročný projekt Hokejového klubu v Novom
Meste nad Váhom, ktorý patrí medzi strategické aktivity v dlhodobom
rozvojovom programe klubu. Tento projekt bol ovplyvnený pandémiou
koronavírusu a musel byť uskutočnený v obmedzenom režime a uskutočnili
sa stretnutia po individuálnej stránke. Preto sa projektu celkovo zúčastnilo len
50 detí, no výsledky neboli horšie. Projekt bol propagovaný v každej obci
okresu Nového Mesta nad Váhom. Rodičia boli nesmierne vďační, že boli
finančne aspoň trochu odbremenení. Finančný dar bol použitý na materiálne
zabezpečenie - hokejové výstroje.
Cieľ projektu bol splnený a vzájomná spolupráca, súhra, kolektívnosť a
nadšenie pre spoločnú aktivitu nad mieru splnila očakávanie. Do projektu sa
zapojilo 300 žiakov, 54 zamestnancov školy, zamestnanec SPP a všetci rodinní
príslušníci. V rámci projektu bol zámer postavený na podporu zdravia žiakov
a cieľom projektu bolo pozbierať domáce recepty, liečiteľské skúsenosti,
domáce bylinkové zázraky a vydať ich v knižnej podobe. Zámerom projektu
bolo zároveň zachovať tak staré múdrosti a zvyklosti ich predkov, ktoré čerpali
z prírody a liečili sa ňou. Každý žiak, učiteľ a zamestnanec školy zozbieral od
svojich starých rodičov domáce liečiteľské recepty, čím sa vytvorilo spoločné
dielo, ktoré je nositeľom ich spoločného úsilia a zachovania tradície zároveň.
Finančný dar bol použitý na tlač spoločne vyrobenej knihy.
Inšpiráciou žiadateľky bolo zapojiť sa do dobrovoľníckej práce a pomôcť tým,
ktorým to naozaj pomôže a spoločne vytvoriť dobrú vec, ktorá bude
prospešná pre všetkých a zároveň aj pre životné prostredie. Cieľom projektu
bola výsadba živých vetrolamov zo stromov a kríkov, ktoré sa nachádzajú v
chránenej krajinnej oblasti na stlmenie vetra v tomto mieste, sú v súlade so
životným prostredím a zároveň funkčné a pre včelstvo obohacujúce. Z dôvodu
premnoženia vysokej zvery v danej lokalite, bolo zároveň nutné zabezpečiť aj
ich oplotenie, ktoré ich v prvých rokoch zakorenenia bude chrániť. Finančný
2

4

Leopold B.

Detské 4 živly
2021

občianske
združenie štyri
živly

300,00 € Bratislava

Bratislavský

5

Martin K.

Revitalizácia
školského
dvoru
Mokrohájska
cesta

LIBELLUS
PRECUM, o.z.

600,00 € Láb

Bratislavský

6

Robert M.

Podporné
Robinson
terapie v centre
Robinson pre
deti s
viacnásobným
zdravotným
znevýhodnením

400,00 € Veľká Lomnica

Prešovský

7

Marta B.

Život je umenie Služba včasnej
intervencie

400,00 € Bratislava

Bratislavský

dar bol použitý na rôzne druhy stromov, zeminu, oplotenia, geotextíliu a
mulčovaciu kôru.
V dňoch 4. - 8. augusta 2020 sa uskutočnil 23. ročník Letného filmového
festivalu 4 živly s témou PRAVDA A LOŽ. Jeho stabilnou a obľúbenou súčasťou
bolo už po 11-krát podujatie určené rodinám s deťmi s názvom Detské 4 živly,
a to v termíne 6. - 8. 8. 2021 (piatok až nedeľa). Napriek pandémii Covid-19,
ktorá ovplyvnila mnohé podujatia aj v roku 2021, Detské 4 živly ostali znova v
pôvodnej dĺžke troch dní, avšak pri finálnom výbere sprievodných podujatí,
ktoré dopĺňali filmový program, boli zvolené jednoduchšie dielne, pri ktorých
bolo možné lepšie dodržiavať všetky hygienické usmernenia a zaručiť
bezpečnosť účastníkov i lektorov. Ciele projektu boli splnené v plnej miere.
Finančný dar bol použitý na filmové práva a kópie.
Vonkajší priestor školského areálu na Mokrohájskej bol v zanedbanom stave
a pre deti by bolo veľmi dobré, ak by sa daný priestor podarilo zrekultivovať.
Areál sa poradilo aj vyčistiť od náletovej buriny a dokonca sa potom neskôr
doplnili aj dva vyvýšené záhony pre okrasné rastliny (iniciatíva školy), čo opäť
prispelo k skrášleniu daného areálu. Cieľom tohto projektu bolo osadiť vo
vyčistenom areály hrací prvok pre deti, čo sa úspešne podarilo a deti z neho
majú veľkú radosť. Finančný dar bol použitý na zakúpenie hracieho prvku do
exteriéru.
Ciele projektu boli plnohodnotne splnené. Vďaka projektu sa na istý čas tak
odbremenil finančný rozpočet rodín hendikepovaných detičiek. Počas lekcií
Múdreho hrania sa nadviazal dôverný vzťah medzi terapeutom a dieťaťom a
docielila sa maximálna sústredenosť a schopnosť učiť sa. Deti si učenie hrou
na základe pozitívneho zážitku doslova užívali. Počas aktivít sa pracovalo na
rozvoji zmyslového vnímania, sústredení sa a zlepšovaní komunikácie.
Precvičovali si očný kontakt, jemnú i hrubú motoriku. U detí sa zvýšila
motivácia, radosť z učenia, zlepšilo sa senzorické vnímanie i komunikácia a
rečový prejav. Počas muzikoterapie sa využíval vplyv nevšedných hudobných
nástrojov, fonetických ladičiek či tibetských mís. Relaxačné cvičenia
zabezpečili celkovú pohodu u detí, čo prispelo k ich viditeľnému napredovaniu
a radosti z absolvovaných aktivít. Finančný dar bol použitý na muzikoterapiu.
Hlavným cieľom projektu Život je umenie bola kúpa výtvarného materiálu
(keramická hlina, glazúry, farby a štetce), ktorý bol potrebný pri realizovaní
Arteterapie a dovybavenie terapeutickej miestnosti úložným systémom
3

Sibírka pri CSS
Sibírka

8

Helena S.

Potraviny
znevýhodnený
m

Bratislavská
arcidiecézna
charita

300,00 € Bratislava

Bratislavský

9

Miroslav J.

Mládežnícky
tréningový
kemp
mládežníckych
družstiev MHK
Piešťany

MHK Piešťany

600,00 € Bratislava

Bratislavský

10

Milan Ch.

Sŕňančatá sa
Materská škola
radi hrajú,
Dolné Srnie
zabávajú, tvoria

600,00 € Nové Mesto
nad Váhom

Trenčiansky

(police), kde je uložený výtvarný materiál. Zámerom projektu bolo podporiť
arteterapeutické stretnutia počas roka a 3 turnusy letného integrovaného
tábora pre deti so zdravotným znevýhodnením a deti bežnej populácie,
ktorým pomohli pri rozvoji jemnej motoriky, kreativity a pri socializácií.
Finančný dar bol použitý na výtvarný materiál.
Cieľom projektu bolo obdarovať znevýhodnené rodiny liekmi, potravinami a
hygienickými potrebami. Prostredníctvom projektu Pošli tašku boli už v
minulosti zabezpečené potraviny, lieky a hygienické potreby seniorom a
zdravotne znevýhodneným ľudom, ktorí žijú v Bratislavskom kraji. Keďže bol
projekt veľmi úspešný a pandemická situácia naďalej pretrvávala, projekt
Potraviny znevýhodneným bol pokračovaním a rozšírením aj o pomoc
sociálne znevýhodneným individuálom či rodinám. Inšpiráciou bola kritická
situácia počas pandémie COVID-19 a hlavne nutnosť poskytnúť pomocnú ruku
ľudom, ktorí ju naozaj potrebujú. Finančný dar bol použitý na nákup
trvanlivých potravín, hygienických potrieb a liekov.
Podobne ako v roku 2020 sa aj tento rok podarilo využiť epidemiologickú
situáciu a zorganizovať mládežnícky kemp v pôvodnom plánovanom termíne.
V roku 2020 bol tento športový kemp jedinou možnosťou pre deti zmysluplne
športovať, nakoľko po sprísnení pandemických opatrení začiatkom októbra
2020 boli deti takmer 1/2 roka doma. Tréningy družstiev boli rozdelené podľa
vekových kategórii a počtu členov v jednotlivých družstvách. Tréningovú
jednotku doobeda a poobede absolvovali družstvá mladších žiakov, mladších
žiačok, starších žiakov a spojené družstvo starších žiačok a dorasteniek. Po
športovej stránke splnil kemp svoj účel, avšak ešte výraznejší bol sociálny
aspekt, nakoľko deti mohli po dlhej dobe spolu komunikovať nielen cez online
prostriedky. Finančný dar bol použitý na stravu.
Cieľom projektu bolo vytvoriť bezpečné, hygienicky udržiavané pieskovisko v
areáli MŠ, ktoré bude slúžiť nie len škôlkárom, ale aj deťom z obce.
Revitalizáciou nefunkčného, zarasteného doskočiska sa vytvorilo bezpečné,
moderné, čisté detské pieskovisko, ktoré je pravidelne kontrolované, zakryté
a chránené plachtou pred znečistením. Novému pieskovisku sa potešili
pedagogickí zamestnanci, ktorí budú pomocou neho u detí rozvíjať fantáziu,
predstavivosť a manuálne zručnosti. Rodičia ocenili, že sa ním skrášlil priestor
v areáli MŠ. Uvítali, že mimo prevádzky škôlky bude slúžiť mamičkám s deťmi.
Najviac sa tešili deti, lebo sa im vytvoril nový priestor pre hru, tvorivosť,
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11

Alena K.

Podaná ruka
Milanovi - hoci
ju neuvidí, jej
pomoc pocíti

Milan B.

450,00 € Bratislava

Bratislavský

12

Peter Č.

Konečne v
škole

Základná škola
Na bielenisku

400,00 € Pezinok

Bratislavský

13

Iveta M.

Bezpečne pre
deti

Materská škola
Bratská ulica č.
9, Banská
Štiavnica

600,00 € Zvolen

Banskobystrický

14

Katarína H.

Zvedavé
hlavičky

SRRZ - RZ pri
Materskej
škole

500,00 € Lozorno

Bratislavský

zábavu. Finančný dar bol použitý na revitalizáciu pieskoviska a plachtu na
prekrytie.
Predkladateľka v rámci projektu žiadala o finančnú pomoc pre osobu v núdzi,
ktorá prišla o prácu a žije z invalidného dôchodku, ale napriek nepriazni osudu
sa nevzdáva a bojuje. Predkladateľka chcela projektom pánovi Milanovi
priniesť radosť do života a pocit, že je niekto, kto je ochotný mu podať
pomocnú ruku. Finančný dar bol použitý na drevo a lieky.
Projektom sa podarilo splniť cieľ aj pri zníženej dotácii a miernej úprave.
Zamestnanec SPP spolupracoval s pani učiteľkami, ktoré mali jasnú predstavu
pri tvorbe "oddychovej zóny". Pre žiakov vytvorili z pôvodne veľkorysej a
prázdnej chodby útulné miesto na sedenie, hranie sa spoločenských a iných
hier. Nákupom cez internet a osobnou návštevou v predajni hier a hračiek
zamestnanec pomohol s výberom a zaobstaraním vybraných položiek. Pani
učiteľky zo školského klubu detí si vybrali typy overených spoločenských hier,
o ktoré mali deti záujem. Hlavným zariadením - pre všetky deti, aj keď asi
najmä starších, bol hrací stôl určený na stolný futbal. Montáž odolnej a
masívnej konštrukcie dala zabrať zamestnancovi SPP, ale aj dvom oteckom,
ktorí sa ponúkli s pomocou. Pani riaditeľka doplnila novovznikajúcu
oddychovú zónu novým farebným sedacím nábytkom. Finančný dar bol
použitý na hrací stôl a sadu spoločenských hier.
S realizáciou projektu a s plnením cieľov sa začalo v mesiaci júl 2021. Pre zlú
pandemickú situáciu, kedy bol okres Banská Štiavnica v bordovej až čiernej
farbe sa neuskutočnila žiadna brigáda s rodičmi a s inštaláciou šmýkačky s
vežou sa čakalo až do prázdninového obdobia, kedy boli v materskej škole
prítomné len deti zamestnaných rodičov a vstup na školský dvor kvôli
inštalácii šmýkačky bol povolený oprávneným pracovníkom len na
nevyhnutne potrebný čas. Ciele, ktoré boli v projekte stanovené sa aj napriek
nižšej dotácii splnili. Finančné prostriedky boli efektívne využité a bola
vytvorená bezpečná záhrada pre všetky deti. V realizácii cieľov pomohla vo
veľkej miere spolupráca s vedením materskej školy. Finančný dar bol použitý
na nákup hracieho prvku - šmýkačky.
Cieľom projektu Zvedavé hlavičky bolo zatraktívniť vzdelávanie detí pomocou
didaktických pomôcok používaných pre všetky vekové kategórie detí v škôlke.
Tento cieľ bol dosiahnutý hravou a súťaživou formou, ktorá naučila deti
motivovať a prijať aj výhru, aj prehru. Projekt bol určený pre deti
5

15

Dalibor D.

Múdre hračky z
poličky Podpora rodín s
dieťatkom so
špeciálnymi
potrebami

Centrum
včasnej
intervencie
Banská
bystrica n.o.

500,00 € Detva

Banskobystrický

16

Gabriela M.

Summer Time
Music

Občianske
združenie
Spectaculum

700,00 € Bratislava

Bratislavský

17

Viera H.

Cesta
gajarským
rozprávkovým
lesom

SRRZ Rodičovské
združenie pri
Materskej
škole

600,00 € Bratislava

Bratislavský

predškolského veku, ktoré navštevujú materskú školu a majú posledný rok
pred plnením povinnej školskej dochádzky. Sú to deti z tried Sovičiek a Včielok
v počte 49. Štyri pani učiteľky z týchto tried aktivity pre deti pripravovali a
spoločne realizovali. Finančný dar bol použitý na karaoke súpravu a
elektronické klávesy.
Ciele projektu boli úplne naplnené vzhľadom na to, že vďaka tejto aktivite
bola zariadená požičovňa pomôcok, čo skvalitňuje a rozširuje poskytovanie
služby včasnej intervencie rodinám, a tiež odbremeňuje tieto rodiny od
finančných nákladov na zakupovanie pomôcok, ktoré si takto môžu v centre
zapožičať a následne v domácom prirodzenom prostredí poskytnúť dieťaťu
stimuláciu jeho vývinu. Do realizácie projektu zamestnanec SPP prispel tým,
že pomohol pri realizácii odkladacieho priestoru - montovaní poličiek, pre
uskladnenie pomôcok v centre. Finančný dar bol použitý na zakúpenie
edukatívneho materiálu a pomôcok.
Cieľom projektu bolo zrealizovať Letnú školu hudby "Summer Time Music".
Lektori sa hudobne predstavili začiatkom týždňa na koncerte pedagógov,
ktorý bol propagovaný najmä v rámci regiónu a určený pre návštevníkov zo
širokej verejnosti. Ďalším výstupom projektu boli každovečerné muzicírovania
- jam sessions prístupné širokej odbornej a laickej verejnosti. Z večerných jam
session boli vybraní najlepší interpreti a skladby pre záverečný koncert
účastníkov. O tomto koncerte bola rovnako informovaná široká verejnosť.
Finančný dar bol použitý na ubytovanie.
Obyvatelia obce Gajary a členovia rôznych komunít sa rozhodli usporiadať
podujatie s názvom Cesta gajarským rozprávkovým lesom. Cieľom podujatia
bola aktivita, ktorá netradičným spôsobom spojila obyvateľov obce, podporila
rozvoj a spoluprácu jednotlivých komunít v obci. Tento ročník bol venovaný
tradičným rozprávkam na ktoré sa v dnešnej digitálnej dobe zabúda. V
neposlednom rade realizácia podujatia podporila zdravý životný štýl, nakoľko
súčasťou každého rozprávkového stanovišťa bola navrhnutá pohybová úloha
pre deti, po splnení ktorej dieťa obdržalo pečiatku na kartičku a teda postup
do ďalšej rozprávky. Zároveň tento projekt podporil revitalizáciu životného
prostredia - vyčistením a úpravou borovicového lesíka v intraviláne obce miesta realizácie podujatia. Primárnym cieľom projektu bolo však najmä
urobiť deťom radosť, pripraviť podujatie pre zmysluplné trávenie voľného
času s rodičmi či starými rodičmi na čerstvom vzduchu. Finančný dar bol
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18

Barbora M.

Obnova
Obec Plavecké
verejného
Podhradie
priestoru v obci

500,00 € Plavecké
Podhradie

Bratislavský

19

Marek Š.

Včely pre
každého

Občianske
združenie
SLNKOTVOR

700,00 € Ludrová

Žilinský

20

Ivan Š.

Terapia
pravdou.

Základná škola
s materskou
školou Rabčice
194

700,00 € Kvetoslavov

Trnavský

21

Martina M.

Pomoc
Šimonkovi

OZ ŠIMI, IČO
52683851

700,00 € Žilina

Žilinský

použitý na materiál potrebný na výrobu dekorácií, rekvizít, masiek a ostatný
materiál potrebný na všetky aktivity podujatia.
V rámci projektu chcela obec Plavecké Podhradie skrášliť a zrenovovať park
pred kaštieľom. Vymeniť staré lavičky za nové, vysadiť nové okrasné dreviny,
ktoré skrášlia vchod do dediny. Mamičky s deťmi tu našli oddychové miesto.
Na tomto mieste je aj replika bomby z 2. svetovej vojny, tu nájdu turisti aj
domáci kus histórie. Cieľ projektu bol splnený. Finančný dar bol použitý na
lavičku, kvety a okrasný štrk.
Zámerom projektu bola podpora v oblasti rozvoja a ochrany včiel, osveta v
oblasti včelárstva a motivácia cieľových skupín ku konkrétnym činom, ktoré
včelám pomôžu. Nosnou myšlienkou projektu bolo poskytnúť dvom rodinám
možnosť mať včely a starať sa o ne pod dozorom odborného lektora
(skúseného včelára)- nielen v rámci projektu, ale keď sa rozhodnú, tak počas
ďalších nasledujúcich rokov. Vybraným rodinám sa projekt veľmi páčil a boli
veľmi radi, že sa ho mohli zúčastniť. Samozrejme, starostlivosť o včielky
prechádza od budúceho roka na nich, poradenstvo však stále budú mať. V
tejto sezóne si záujemcovia prešli základné postupy starostlivosti o včely,
jesenné zakŕmenie a zateplenie úľov. Počas zimy si prešli tvorbu rámikov na
ďalšiu sezónu a prípravu včelstiev na jar. Finančný dar bol použitý na včelie
úle a včelársku sadu.
Ciele projektu boli plne naplnené. Žiaci si prostredníctvom nového
vzdelávacieho programu, ktorý si vyžaduje nielen internetové pracoviská pre
žiakov, ale aj internetové (počítač+interaktívna tabuľa) vybavenie pre učiteľa
prešli každou z oblastí informačnej gramotnosti. Informačná gramotnosť je
dôležitá pre schopnosť pracovať s informáciami vo virtuálnom prostredí,
nepodliehať hoaxom a nešíriť ďalej neoverené správy. Informačná
gramotnosť sa realizáciou programu výrazne zvýšila. Z pôvodnej priemernej
úrovne (stanovenej prostredníctvom indikátorov) dosiahla úroveň výbornú a
u niektorých žiakov aj nadštandardnú. Žiaci sa naučili netikety, a to v
prostredí, ktorom bolo pre nich atraktívne a ktoré poznajú. Finančný dar bol
použitý na interaktívnu tabuľu a notebook.
Vďaka tejto podpore sa Šimonko zúčastnil na 12. dňovom
neurorehabilitačnom pobyte v ADELI Medical Center v Piešťanoch. Termín
pobytu bol od 27.9.2021 do 9.10.2021. Aj napriek tomu, že Šimonko stále
samostatne nevie udržať hlavičku, po neurorehabilitačnom pobyte sa mu
7

22

Ľubica O.

Osveta ochrany Turistické
prírody
združenie
Dolný Lopašov

700,00 € Bratislava

Bratislavský

23

Lenka L.

Detské ihrisko

Cirkevný zbor
Evanjelickej
cirkvi na
Slovensku
Opiná

600,00 € Čaňa

Košický

24

Martina R.

Pomôžme mu
kráčať za jeho
snami finančná
podpora na

ANDREJKO
2010 občianske
združenie

700,00 € Dolný Kubín

Žilinský

výrazne zlepšila jemná motorika horných končatín. Konkrétne koordinácia
pohybov ruky od ramena k prstom, obratnosť rúk a prstov, jemná motorická
koordinácia prstov rúk, čo sa týka uchopenia rôznych predmetov prstami a
udržanie predmetov v rukách, tiež preniesť predmet z jednej ruky do druhej.
Finančný dar bol použitý na neurorehabilitačný pobyt.
Cieľom projektu bolo vytvorenie troch informačných tabúľ na podporu
ochrany životného prostredia. Dve z nich sú osadené na dvoch rôznych
miestach a poslednú tretiu informačnú tabuľu sa nepodarilo dokončiť, keďže
prišlo k uvoľneniu opatrení proti šíreniu COVID-19 a letným dovolenkám.
Osadenie tejto poslednej tabule bolo naplánované na jeseň 2021, príp. jar
2022. Projekt zaznamenal veľmi veľký úspech u rôznych vekových kategórií.
Na začiatku projektu sa nepočítalo s takým vysokým záujmov o túto formu
prezentácie ochrany životného prostredia. Počas 42. ročníka letného
turistického pochodu bolo vidieť ako sa malé deti spolu so svojimi rodičmi
zastavovali pri tabuliach a preverovali si navzájom svoje vedomosti z ochrany
životného prostredia. Finančný dar bol použitý na pätky na upevnenie, betón
a občerstvenie pre dobrovoľníkov.
Práce na výstavbu ihriska sa začali prípravou terénu. Pre bezpečné osadenie
ihriska bolo potrebné vyhĺbiť jamy, čo si vyžadovalo pomoc techniky. Tieto
práce zabezpečil miestny podnikateľ a zároveň člen presbyterstva cirkevného
zboru dobrovoľníckym spôsobom. Následne boli jednotlivé súčasti ihriska
zmontované a osadené na miesto. V závere boli osadené doplnky – hojdačky,
šmýkačka, ozdobné prvky a doplnený piesok v pieskovisku. Všetky práce boli
vykonané
dobrovoľníkmi
z
cirkevného
zboru.
Ihrisko sa úspešne podarilo dokončiť a oficiálne otvoriť na Rodinnom
zborovom dni, ktorý sa konal 12. septembra 2021. Slávnostným prestrihnutím
pásky ho oficiálne otvorila Lenka Lacková, zamestnanec SPP, vďaka ktorej sa
tento projekt mohol zrealizovať. Finančný dar bol použitý na exteriérové
hracie prvky.
Cieľom projektu bola pomoc pre Andreja, ktorý sa narodil v 30. týždni
tehotenstva a bola mu diagnostikovaná detská mozgová obrna.Poskytnutie
zamestnaneckého grantu prostredníctvom Nadácie SPP prispelo k lepšiemu
zdravotnému stavu Andrejka. Rehabilitácia a oxygenoterapia, ktorá mu bola
poskytnutá aj vďaka tomuto príspevku ho postavila na nohy zas o niečo dlhšie
8

25

Veronika K.

26

Andrea D.

27

28

Andrejove
rehabilitácie
Cesta
rozpávkovou
krajinou

MŠ Sekurisová,
Bratislava

300,00 € Bratislava

Bratislavský

Bezpečnosť a
rozvoj športu

Športový
hokejbalový
klub Ružinov
Bratislava

675,00 € Bratislava

Bratislavský

Marcela S.

Oáza pokoja v
rodinnom
centre

700,00 € Bratislava

Bratislavský

Nora L.

Ukáž cestu
vode

Domka –
Združenie
saleziánskej
mládeže,
stredisko BA –
Trnávka
Cyklokoalícia
Pezinok (CKPK)

650,00 € Pezinok

Bratislavský

a najmä mu dodala veľa psychických síl bojovať s chorobou ďalej. Finančný
dar bol použitý na rehabilitácie v Adeli Medical Centre.
Cesta rozprávkovou krajinou sa uskutočnila 1.6.2021 na MDD. Deti plnili
stanovené úlohy na jednotlivých stanovištiach, na ktorých ich sprevádzali
rozprávkové postavy. Deti absolvovali všetky stanovištia skupinovo a na záver
hľadali poklad. Rozprávkové postavy im s úlohami pomáhali, poradili. Na
záver programu ich čakala skvelá zábava s kúzelníkom. Projekt priniesol i
ponaučenie, že odmena prichádza vždy za zásluhy – najprv museli splniť
všetky úlohy, potom ich čakala odmena - „poklad“. Realizácia projektu bola
určená pre 86 detí predškolského veku od 3 – do 6 rokov navštevujúce
Materskú školu, Sekurisova 10 v Bratislave. Prežívanie radosti, potešenia z
atraktívnych aktivít v jeden výnimočný deň na „Deň detí“ je podmienkou
šťastného detstva. Deťom realizácia projektu priniesla peknú spomienku na
skvelý deň prežitý so svojimi rovesníkmi v materskej škole. Ciele projektu boli
splnené a všetky detičky boli veľmi šťastné a veľmi si to užili. Finančný dar bol
použitý na darčeky pre deti.
Priestorom pre zmenu boli športové kluby, ktoré poskytujú priestor pre
sebarealizáciu. Jedným z nich je športový hokejbalový klub Ružinov Bratislava,
ktorého členmi je množstvo športovcov do 23 rokov. Celému mužstvu boli
zakúpene nové helmy, ktoré používajú pri zápase. Nie všetci disponovali
bezpečnými helmami a nie všetci mali vlastné helmy. Poskytnutím
materiálneho zabezpečenia, vo forme hokejových heliem, bolo zrealizované
finančné odbremenenie hráčov a zároveň zatraktívnenie športu pre
verejnosť. Hlavným dôvodom bola však bezpečnosť na športovisku, ktorú
hráčom poskytlo zadováženie profesionálnych hokejových heliem, ktoré sú
certifikované a poskytujú najvyššiu formu ochrany pred zraneniami. Finančný
dar bol použitý na helmy.
Hlavným cieľom projektu bolo vniesť dušu do rodinného centra a komunity
na Trnávke. Vďaka dobudovaniu sedenia pre mamičky s deťmi, ako aj
ostatných z komunity a vybudovaním športovej časti pre deti s trampolínou a
športovými pomôckami, ktoré slúžia aj pre gymnasticý krúžok pre deti sa
podarilo vytvoriť pekný priestor ideálny pre trávenie voľného času. Finančný
dar bol použitý na sedenie v oddychovej časti, lanovú dráhu, trampolínu.
Cieľom projektu bola revitalizácia a úprava prírodného chodníka pre
celoročné užívanie, ktorý je spojnicou pre cyklistov a peších medzi Pezinkom
9

29

Katarína H.

Pretancuj sa k
letu

Občianske
združenie
CLISPRO, IČO:
42160031

30

Helena H.

Náučný chodník Zodpovední
– stromy
občania mesta
múdrosti
Veľké
Kapušany

400,00 € Dunajská Lužná Bratislavský

700,00 € Veľké
Kapušany

Košický

a Svätým Jurom a zároveň poskytuje možnosť bezpečného napojenia na
cyklotrasu JuRaVa. Výstupom projektu je zrevitalizovaný prírodný chodník pre
celoročné využívanie pre cyklistov a turistov a vyhotovenie lávky bezpečného prechodu cez najhorší pravidelne sa zavodňujúci úsek. Tento
chodník je spojnicou medzi Pezinkom a Svätým Jurom kde sa napája na
cyklotrasu Jurava. Chodník bol najskôr odstránený od nečistôt (kamene, blato,
konáre) a pripravený pre uloženie odvodňovacích žľabov na prepúšťanie
vody, zabezpečila sa navážka makadamu, ktorý celkový povrch spevnil. Medzi
tým prebiehala príprava dreva - jeho spracovanie na prípravu lávky (orezanie,
povrchová úprava, lakovanie). Nasledovalo osadenie samotnej lávky, ktoré
bolo veľmi náročné. Finančný dar bol použitý na nákup materiálu a
stavebných prác.
Projekt „Pretancuj sa k letu“ prebehol v TS Clis v mesiacoch máj-jún. V máji
bola súťaž vyhlásená a zverejnená pre všetkých členov TS CLIS. Posledný
týždeň školského roka sa uskutočnili semifinálové kolá, ktoré prebiehali
ONLINE. To znamená, že deti prichádzali do sály postupne podľa dohody, aby
svoju súťažnú choreografiu natočili. Všetky videá vzhliadla porota v zložení:
Miroslav Balogh, Iveta Baloghová, Marcela Ondrejková, Natália Baloghová a
Lucia Farárová - lektori TS CLIS. Z vekovej kategórie Juniori (roč.2011-2008) a
HVK (roč.2007 a starší)vybrali vždy troch súťažiacich (finalistov) – v štyroch
tanečných kategóriach: Hip Hop, Disko, Lyrika, Open/Show. V kategórii
mladších detí DVK (roč.2012 a mladší) bola len kategória OPEN a do finále
postúpili 4 deti a tiež v úplných začiatočníkoch MINI (roč.2013 a mladší) bola
len kategória OPEN a postúpili 4 deti. V súťaži bolo prihlásených 66 detí
aktívne a na finále, ktoré sa uskutočnilo 29.6.2021 sa prišli pozrieť všetci
členovia TS CLIS, kamaráti detí a mnohí rodičia. Finančný dar bol použitý na
nafukovačky a uteráky, ktoré predstavovali ocenenia a darčeky.
Hlavným cieľom projektu bolo šírenie enviromentálnej výchovy
prostredníctvom inovatívnych metód. Výnimočnosť projektu bola v získavaní
teoretických poznatkov v praxi pomocou prírody a to konkrétne výsadbou
rôznych druhov listnatých stromov do mestského parku vo Veľkých
Kapušanoch. Každý z vysadených stromov je označený informačnou tabuľou
s jeho stručnou charakteristikou. Okrem estetického hľadiska mal projekt aj
náučný a poznávací charakter a výsledný produkt bude spájať skupinu ľudí,
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31

Anna P.

Svahová
nerezová
šmýkačka s
prírodnými
prekážkami

Materská škola
Okulka21

600,00 € Vranov nad
Topľou

Prešovský

32

Dušan Š.

Profesionálna
odsávačka
dýchacích ciest
s
príslušenstvom
a polohovacie
pomôcky pre
ležiacich
pacientov

Občianske
združenie
NÁRUČ Senior
& Junior

740,00 € Bratislava

Bratislavský

33

Ján B.

Súťažme a
zostaňme
zdraví

Karate Klub
Zvolen

400,00 € Zvolen

Banskobystrický

ktorí majú pozitívny vzťah k prírode. Finančný dar bol použitý na stromy,
náučné tabule z plexiskla, drevené hranoly a spojovací materiál.
Cieľom projektu bolo zrevitalizovať priestor popri materskej škole a osadiť v
ňom hracie prvky. V mesiaci september sa začalo s osadením šmýkačky a
ďalších komponentov do svahu. Dodávku a osadenie realizovala
profesionálna firma, ktorá mala na to oprávnenie a certifikát. V októbri bol
zrealizovaný deň otvorených dverí v materskej škole, na ktorom bola
slávnostne sprístupnená svahová šmýkačka s prírodnými prekážkami deťom
materskej školy a ich rodičom. Na otvorení sa zúčastnili aj zástupcovia
mesta.Ohlas rodičov bol veľmi pozitívny a projektový nápad si veľmi
pochvaľovali. Cieľ projektu bol preto naplnený, čo sa odzrkadlilo aj na radosti
detí. Finančný dar bol použitý na svahovú šmýkačku a jej osadenie.
Cieľom projektu bolo zakúpiť nevyhnutné zariadenie a pomôcky pre
Občianske združenie NÁRUČ Senior & Junior potrebné pre ich prácu so
starkými. Profesionálna odsávačka dýchacích ciest s príslušenstvom pomôže
v prvom rade zabezpečiť a udržať priechodnosť dýchacích ciest a taktiež
zabráni prípadnému vzniknutiu infekcií. Tento prístroj je v daných prípadoch
nenahraditeľným a nutným. Seniori veľa krát nemajú schopnosť či veľa síl na
vykašlanie hlienov, ktoré ich môžu následne pridusiť. Ciele boli dosiahnuté
tým že bola dodaná odsávačka s príslušenstvom a polohovacími pomôckami,
ktoré sa aktívne využívajú a napomáhajú tak v liečbe klientov Náruč-e.
Finančný dar bol použitý na nákup zdravotníckeho príslušenstva a pomôcok.
Cieľom projektu bolo po pandémii vrátiť členov klubu do tréningových
procesov a motivovať ich vyhlásením súťaže. Cvičenci tak boli motivovaní už
v príprave, ktorá po uvoľnení opatrení prebiehala aj v exteriéroch za
dodržania všetkých pandemických opatrení, ktoré platili v čase realizácie
súťaže. Plán, aby sa s prípravou začalo už od marca ešte online priestore sa
naplnil. Postupne sa prešlo do exteriéru pokiaľ to počasie dovolilo. Podarilo
sa prilákať do klubu nových cvičencov, čo bol najväčší prínos celého projektu.
Vrátili sa aj členovia, ktorí nemali možnosť absolvovať tréning online formou.
Na tréningoch aktívne pomáhali prípravou náradia a nachystaním rôznych
športových potrieb nie len členovia klubu, ale aj rodinní príslušníci. Finančný
dar bol použitý na chrániče rúk, nôh a tatami.
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34

Rastislav M.

Dokážeme sa
Dom Svitania,
postarať sami o n.o.
seba

600,00 € Bratislava

Bratislavský

35

Milan Č.

Od Tatier k
Dunaju na
bicykli aj
napriek
skleróze
multiplex

Združenie
skleróza
multiplex
Nádej

700,00 € Bratislava

Bratislavský

36

Renata D.

Vybehni na
školský dvor, ak
chceš športuj,
ak chceš tvor.

Občianske
združenie pri
materskej
škole Roháčik v
Ivanke pri Nitre

600,00 € Nitra

Nitriansky

37

Katarína Č.

OMAMA –
Cesta von,
vzdelávanie
občianske
najmenších detí združenie
a žien žijúcich v

500,00 € Bratislava

Bratislavský

Cieľom projektu bolo viesť ľudí s mentálnym postihnutím k samostatnosti,
umožniť im získavať nové zručnosti a návyky. Varenie a servírovanie jedla,
spoločné stolovanie a upratovanie zahŕňa širokú škálu zručností, ktoré si
klienti, pre nich zábavnou formou, nacvičujú a precvičujú denne. Je to pre nich
ideálny spôsob. V rámci projektu sa zakúpili jedálenské sety. Nový nábytok je
ergonomický a bezpečný, uľahčuje pohyb ľudí na invalidnom vozíku, s barlami,
paličkou. Nábytok je aj bezpečnejší. To je dôležité najmä pri manipulácii s ním
(pri upratovaní). Projekt pomohol konkrétnym ľuďom s mentálnym
postihnutím získať väčšiu sebaistotu a samostatnosť, upevňovať si už získané
sebaobslužné zručnosti a aj sa ďalej rozvíjať, učiť sa nové veci. Finančný dar
bol použitý na jedálenský stôl a stoličky a čistiace prostriedky.
Projekt poukazoval na skupinu ľudí s rozšírenou chorobou sklerózy multiplex
naprieč rôznymi vekovými kategóriami a odovzdával informácie o tichej
chorobe širokej verejnosti. Akcia sa uskutočnila v termíne: 24.8.-29.8.2021.
Zúčastnilo sa cca 70 cyklistov a absolvovali trasu od Tatier k Dunaju. Štart bol
pred hotelom FIS Štrbské pleso s úvodným programom, vrátane televízneho
spravodajstva. Trasa sa členila na 5 etáp s medzizastávkami v Banskej Bystrici,
Brezne, Sliači, Zlatých Moravciach, Šali s cieľom v Bratislave na Tyršovom
nábreží. Ohlas bol pozitívny tak ako u obyvateľov miest so zastávkami rovnako
ako aj na FB profile " Od Tatier k Dunaju na bicykli". Cieľ projektu bol dodržaný
a to zapojenie pacientov SM do športovej aktivity, komunikácia a
informovanie verejnosti o chorobe sceloris multiplex. Finančný dar bol
použitý na pitný režim, reklamu, dresy a cestovné náklady.
Prostredníctvom projektu bolo dotvorené a zmodernizované detské ihrisko a
školský dvor MŠ Ivanka pri Nitre. Každodenným pobytom na čerstvom
vzduchu ponúkne deťom činnosti a podnety, ktoré je možné realizovať vonku
s dôrazom na pravidelné cvičenie, šport, poznávanie prírody, ale aj rozvoj
tvorivosti. Prvok, ktorý prispel k rozvoju pohybových aktivít je pohyblivá
lavica, ktorú si deti okamžite obľúbili. Všetky nové prvky školského dvora a
ihriska budú využívané od jari až do jesene. Finančný dar bol použitý na herný
prvok - pohyblivá lavica.
V dňoch 22.-25.6. sa pod Tatrami uskutočnilo 4-dňové školenie piatich nových
omám, ktoré od 1.7. začali pôsobiť priamo v chudobných rodinách svojich
komunít. Školiacimi boli liečebná pedagogička Oľga Matušková (o obdobiach
vývinu detí a pediatrických skríningoch), špeciálna pedagogička Martina
12

generačnej
chudobe

38

Eva U.

"Korona nás
nezastaví"

Obec Čierne
Pole 16

400,00 € Rožňava

Košický

39

Erik R.

"Ukáž v sebe
bojovníka"
podpora
športových
aktívít

Genkikan Fight
Academy

400,00 € Nové Zámky

Nitriansky

40

Ondrej P.

V divočine
bezpečne!

Domka Združenie
saleziánskej
mládeže,
stredisko
Bratislava Mamateyova

485,00 € Michalovce

Košický

Rzymanová (o správne zrealizovanej návštev v domácnosti a vývinových
rizikách) a lektorka Natália Mikušová (o metóde Múdreho hrania). Omamy
tiež dostali služobné mobily a naučili sa používať aplikáciu Cesta von, ktorá
podáva detailný prehľad o ich práci a každom dieťati v programe. Tento grant
tak nielen umožnil odborné napredovanie omám (Heďa, Soňa, Janka, Radka a
Monika), ale najmä možnosť pôsobiť v miestnych komunitách a stimulovať
deti z chudobných rodín už v ranom veku. Finančný dar bol použitý na
ubytovanie a stravu.
Cieľom projektu bolo dovybavenie cvičebnej miestnosti, fitnesscentra v
centre obce, ktorá slúži verejnosti. Keďže bolo schválených 40% zo žiadanej
sumy do tejto miestnosti bola zvolená podlaha, ktorá je určená do fitness
centra. Jej pokládka bola veľmi jednoduchá a praktická. Športové centrum
môžu využívať aj žiaci MŠ, ktorá sídli v tej istej budove, mládež, ich rodičia,
starí rodičia. Budú sa tu konať hodiny Pilatesu, zumby, workoutové a fitness
cvičenia. V aktuálnej pandemickej dobe je a bude nevyhnutné utužovať nielen
psychické, ale aj fyzické zdravie, zmýšľať racionálne, pestovať zdravé návyky,
podporovať zdravý životný štýl ako aj prevenciu chorôb. Finančný dar bol
použitý na penovú podlahu.
Podarilo sa naplniť všetky požiadavky, ktoré boli predmetom projektu.
Hlavnou úlohou bola kúpa pomôcok na zlepšenie kondície v podobe švihadiel,
ale aj pomôcok pre nácvik úderov ako sú vrece, makiwara či samotné lapy.
Samozrejme netreba zabudnúť na ochranu zápästia a tou je zabezpečenie
rukavíc. Združenie Genkikan Fight Academy sa potešilo z prírastku nových
pomôcok, ktoré môžu využívať celoročne či už pri kondičných tréningoch
alebo príprave na turnaje. Vzhľadom na nižší rozpočet a tým i zabezpečenie
menšieho počtu pomôcok sa podarilo aspoň z časti skvalitniť tréningy a tým i
prilákať viac záujemcov o tento druh športu. Finančný dar bol použitý na
športový materiál.
Nákup materiálu na tábor v podobe vysielačiek a kempingových lehátok
dopadol úspešne na 50%, nakoľko sa podarilo v čase pred táborom nakúpiť
len vysielačky. Z dôvodu malého naskladnenia sa nepodarilo zohnať
kempingové lehátka, ktoré sa nakúpili až po tábore. Nákup vysielačiek
dopadol viac než pozitívne, pretože počas tábora boli využívané neustále a
uľahčili prácu a komunikáciu. Výnimočnosť tohto projektu nebola len v snahe
organizátorov nezjednodušovať si prípravu a realizáciu letného tábora, ale
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tvorivo a kreatívne pripraviť program v podmienkach, ktoré sú náročnejšie,
no pre účastníkov o to nezabudnuteľnejšie a navyše pre deti vyrastajúce vo
veľkomeste aj veľmi potrebné. Finančný dar bol použitý na kempingové
lehátka a vysielačky.

Príloha č. 2: Zoznam podporených žiadateľov v grantovom programe O krok vpred
Tab. 2
Č.

Meno žiadateľa

1

Adriána B.

Komu je dar určený pacient
Eliana B.

Podporená suma

2

Adriana S.

Nina D.

3

Agáta A.

Kristián A.

600,00 €

4

Alena I.

Jerguš V.

800,00 €

5

Alena Š.

Alexandra D.

1 000,00 €

6

Alexandra H.

Ján V.

1 000,00 €

7

Andrea F.

Patrik F.

1 000,00 €

8

Andrea K.

Lucia K.

600,00 €

9

Andrea K. S.

Lukáš K.

1 000,00 €

10

Andrea Š. D.

Melánia Š.

1 000,00 €

11

Aneta P.

Damián P.

600,00 €

12

Anita K.

Anita K.

500,00 €

13

Anna S.

Bartolomej S.

400,00 €

14

Barbara L.

Klára B.

600,00 €

15

Barbora K.

Alex k.

16

Beáta G.

Beáta G.

1 000,00 €

17

Claudia H.

Zoe Maya s.

1 000,00 €

18

Dagmar C.

Gréta C.

1 000,00 €

19

Daniel B.

Tomáš B.

20

Dáša Š.

Viktor Šuba

500,00 €
1 000,00 €

600,00 €

500,00 €
1 000,00 €
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21

Denisa B.

Tomaš P.

1 000,00 €

22

Diana I.

Ella I.

1 000,00 €

23

Eliška K.

Matej K.

600,00 €

24

Emil B.

Ing.Jana B.

500,00 €

25

Emília M.

Matúš M.

1 000,00 €

26

Erik A.

Erik A.

1 000,00 €

27

Erika Š.

Oliver Š.

1 000,00 €

28

Eva D.

Jázmin D.

1 000,00 €

29

Eva K.

Matej K.

500,00 €

30

Eva K.

Adam P.

500,00 €

31

Eva R.

Marek R.

600,00 €

32

Eva Š.

Matej Š.

33

Gabriel T.

Gabriel T.

34

Gabriela Č.

Ema Marta Č.

35

Helena S.

Zuzana F.

500,00 €

36

Helena Š.

Marián Š.

1 000,00 €

37

Henrieta T.

Ján T.

400,00 €

38

Igor Boroš

Matúš B.

500,00 €

39

Ing. Ingrid V.

Šimon V.

500,00 €

40

Ing. Štefan S.

Štefan S.

1 000,00 €

41

Ivana B.

Tomáš D.

600,00 €

42

Ivana B.

Lujza B.

500,00 €

43

Ivana B.

Martina G.

500,00 €

44

Ivana K.

Dominik K.

500,00 €

45

Ivana K.

Tomáš K.

800,00 €

46

Ivana U.

Kamila U.

1 000,00 €

47

Iveta S.

Karin Kamila S.

48

Iveta Š.

Tobias B.

1 000,00 €
600,00 €
1 000,00 €

400,00 €
1 000,00 €
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49

Ján B.

Alex B.

1 000,00 €

50

Jan C.

Jan C.

51

Ján Ch.

Michaela Ch.

1 000,00 €

52

Ján M.

Ján M.

1 000,00 €

53

Jana Č.

Maroš Č.

54

Jana F.

Alex F.

1 000,00 €

55

Jana K.

Filip K.

500,00 €

56

Jana M.

Šimon M.

900,00 €

57

Jana S.

Julianna S.

500,00 €

58

Jana ž.

Damián Ž.

59

Jarmila S.

Dominik H.

60

Kamila S.

Adam S.

800,00 €

61

Katarína F.

Alex F.

500,00 €

62

Katarína K.

Katarína K.

63

Katarína M.

Tomáš F.

800,00 €

64

Katarína M.

Dorota M.

500,00 €

65

Katarina M.

Alexander K.

800,00 €

66

Katarina P.

Adrian P.

400,00 €

67

Katarína T.

Tomáš T.

1 000,00 €

68

Katarína Z.

Oskar Z.

600,00 €

69

Klaudia B.

Sebastian B.

600,00 €

70

Klaudia T.

Matus T.

400,00 €

71

Kristina K.

Oliver a Tomáš K.

800,00 €

72

Lenka P.

Lenka P.

73

Lenka Š.

Michaela Š.

74

Ľubica K.

Jozef K.

1 000,00 €

75

Ľubomíra A.

Ela A.

1 000,00 €

76

Lucia B.

Bohuš B.

1 000,00 €

600,00 €

500,00 €

500,00 €
1 000,00 €

1 000,00 €

1 000,00 €
500,00 €
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77

Lucia M.

Peter M.

500,00 €

78

Lucia P.

Anna P.

600,00 €

79

Lucia Z.

Martina Z.

600,00 €

80

Ľudmila H.

Miroslav V.

400,00 €

81

Lýdia K.

Katarína K.

600,00 €

82

Marek Dz.

Lenka Dz.

400,00 €

83

Marek Š.

Alex Š.

800,00 €

84

Mária B.

Patrik B.

500,00 €

85

Mária F.

Katarína F.

500,00 €

86

Mária G.

Marko G.

600,00 €

87

Mgr. Jaroslav V.

Laura V.

600,00 €

88

Mária K.

Terézia Lýdia K.

800,00 €

89

Mária M.

Imrich a Ella M.

1 200,00 €

90

Mária M.

Vaneska N.

1 000,00 €

91

Maria R.

Nina R.

500,00 €

92

Mária V.

Matúš V.

600,00 €

93

Mária V.

Lucia V.

94

Marianna T.

Emma T.

500,00 €

95

Marta S.

Marek S.

600,00 €

96

Martin J.

Martin J.

500,00 €

97

Martin M.

Patrik M.

800,00 €

98

Martina G.

Samuel G.

1 000,00 €

99

Martina K. T.

Martin K.

1 000,00 €

100

Martina S.

Veronika S.

1 000,00 €

101

Lýdia G.

Alexandra N.

600,00 €

102

Mgr. Noémi Č.

Liliána Č.

500,00 €

103

Mgr.Radoslava T.

Peter T.

600,00 €

104

Michaela Š.

Sofia L.

800,00 €

1 000,00 €
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105

Michal F.

Richard F.

800,00 €

106

Michal R.

Michal R.

1 000,00 €

107

Miloslav T.

Miroslav T.

1 000,00 €

108

Milota Š.

Milota K.

1 000,00 €

109

Miriama

Juhos N.

1 000,00 €

110

Miroslava H.

Vladimír H.

1 000,00 €

111

Miroslava Ch.

Šimon Ch.

112

Miroslava Ž.

Timon Ž.

113

Monika C.

Monika C.

114

Monika K.

Maria P.

115

Monika K.

Martin K.

400,00 €

116

Monika M.

Matej M.

1 000,00 €

117

Monika S.

Maxim H.

1 000,00 €

118

Monika V.

Michal V.

600,00 €

119

Monika V.

Michal V.

800,00 €

120

Nikola B.

Anton I.

1 000,00 €

121

Nikola K. W.

Artur K., Hugo K.

1 000,00 €

122

Oľga D.

Ivan K.

123

Patrik N.

Dominik N.

1 000,00 €

124

Paula F.

Filip F.

1 000,00 €

125

Pavel M.

Pavel M.

1 000,00 €

126

Petra F.

Sofia F.

500,00 €

127

Petra R.

Nikolas R.

600,00 €

128

Terezka P.

Terezka P.

500,00 €

129

PhDr. Lenka L.

Lujza L.

800,00 €

130

Renata K.

Renata K.

1 000,00 €

131

Richard G.

Richard G.

1 000,00 €

132

Silvia G. P.

Lýdia A.

1 000,00 €

600,00 €
1 000,00 €
600,00 €
1 000,00 €

600,00 €
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133

Silvia N.

Štěpán N.

1 000,00 €

134

Simona

Simona

1 000,00 €

135

Soňa M.

Markus M.

800,00 €

136

Štefan M.

Žofia M.

600,00 €

137

Tamara K.

Daniel K.

800,00 €

138

Tatiana B.

Zina B.

600,00 €

139

Tatiana H.

Branko H.

500,00 €

140

Tatiana J.

Miroslav J.

900,00 €

141

Tatiana S.

Janka S.

400,00 €

142

Tatiana T.

Felix T.

500,00 €

143

Tímea H.

Ema H.

400,00 €

144

Veronika S.

Darius S.

600,00 €

145

Veronika H.

Filip H.

800,00 €

146

Veronika P.

Samuel S.

500,00 €

147

Veronika V.

Jakub V.

500,00 €

148

Viera M.

Peter M.

1 000,00 €

149

Viktoria S.

Timotej a Alex S.

1 200,00 €

150

Lea D.

Penelope D.

151

Zdenka K.

Zdenka K.

1 000,00 €

152

Zdenko P.

Oliver P.

1 000,00 €

153

Zuzana B.

Andrej B.

1 200,00 €

154

Zuzana J.

Jakub J.

600,00 €

155

Zuzana P.

Michaela D.

600,00 €

156

Zuzana S.

Oliver Ch.

800,00 €

157

Zuzana Z.

Vavrinec R.

800,00 €

158

Ivana K.

Martina K.

1 000,00 €

600,00 €
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Príloha č. 3: Zoznam podporených subjektov v grantovom programe Municipality, v podprograme Eustream
Tab. 3
Č.

Predkladateľ

Projekt

Podporená Mesto
suma
6 000,00 € Jabloň

Kraj

Záverečná správa

1

Obec Jabloň

Obnova terajšieho
detského ihriska

Prešovský

Cieľom projektu bola obnova starého detského ihriska. Obnovili detské ihrisko na
modernejšie a bezpečnejšie. Doplnili ho o hraciu zostavu FLEXI, ktorá má mnoho využití,
pružinovú hojdačku Lišiak a fitness zariadenie. Finančný dar bol použitý na nákup hracích
prvkov.
Cieľom projektu bolo skvalitniť kultúrny život v obci prostredníctvom rekonštrukcie podlahy
sály v kultúrnom dome, čím sa vytvoril bezpečný priestor pre užívateľov KD a sála získala
nový estetický a moderný vzhľad. Projekt zároveň prispel k skvalitneniu budovy kultúrneho
domu v obci, ktorý je jediným miestom v obci viazaný ku kultúrno-spoločenského životu jej
obyvateľov ako aj návštevníkov. Finančný dar bol použitý na opravu poškodenej podlahy,
lištovanie podlahy a renováciu celej plochy.
Cieľom projektu bolo upraviť nevyužitú plochu v parku za kaštieľom a osadiť tam hracie
prvky, ktoré by slúžili na hranie našich najmenších spoluobyvateľov a boli by prístupné pre
rodičov s deťmi počas celého dňa. Upravili nevyužitú plochu v parku, osadili sme tam detskú
hraciu zostavu, ktorá slúži na hranie našim najmenším obyvateľom obce počas celého dňa.
Vytvorili odpočinkovú zónu, kde sa môžu stretávať všetky vekové skupiny ľudí. Finančný dar
bol použitý na umelý trávnatý koberec, hraciu zostavu, lavičky a tabuľu s logom a
podmienkami dodržiavania bezpečnosti.
Cieľom projektu bolo stavebnými úpravami a modernizáciou dosiahnuť možnosti
opätovného oživenia funkčného využitia objektu Kultúrneho domu v obci Dedačov. Cieľom
rekonštrukcie bolo kvalitatívne a estetické zvýšenie hodnoty objektu so zreteľom na úsporu
energií. Rekonštrukciou sa podarilo pripraviť a sfunkčniť objekt KD do takej miery, že je v
prípade zlepšenia pandemickej situácie pripravený poskytnúť dôstojné zázemie pre
realizáciu všetkých kultúrnych a spoločenských aktivít tak samosprávy ako aj záujmových
spolkov a obyvateľov obce. Finančný dar bol použitý na stavebné práce, materiál a inventár.
Cieľom projektu bolo skrášľovanie a zveľaďovanie majetku obce - oplotenia cintorína v
rámci 2. etapy dokončenia hrobových miest na cintoríne. Finančný dar bol použitý na
vytvorenie hrobových miest, výkopové práce a betón.
Cieľom projektu bola úplná rekonštrukcia zničeného detského ihriska, ktoré bolo
vybudované v roku 2006. Zakúpené hračky sú boli v dezolátnom stave a ohrozovali
bezpečnosť detí z obce, aj prichádzajúce deti z okolitých miest cez letné prázdniny. Finančný

2

Obec Čabalovce

Rekonštrukcia
podlahy sály
kultúrneho domu

1 000,00 € Čabalovce

Prešovský

3

Obec Budkovce

Park aj pre
najmenších

4 000,00 € Budkovce

Košický

4

Obec Dedačov

Rekonštrukcia
estrádnej sály
kultúrneho domu v
obci Dedačov

9 000,00 € Dedačov

Prešovský

5

Obec Ptičie

6 000,00 € Ptičie

Prešovský

6

Obec Malé
Raškovce

2. etapa
dokončenia
hrobových miest
Rekonštrukcia
detského ihriska

4 000,00 € Malé
Raškovce

Košický
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7

Obec Rokytov pri Rozvoj, podpora a
Humennom
zveľadenie obcí,
miest a regiónu

4 000,00 € Rokytov pri Prešovský
Humennom

8

Obec Šamudovce Oprava omietok v
garáži a v skladoch
budovy
Komunitného
centra Šamudovce

8 000,00 € Pozdišovce

Košický

9

Obec Sliepkovce

4 000,00 € Sliepkovce

Košický

10

Obec Kamienka

Materiálnotechnické
vybavenie
kultúrneho domu
Kultúrno-športový
deň v obci
Kamienka

2 000,00 € Kamenica
nad
Cirochou

Prešovský

11

Obec Bušince

"Ideme hrať ping poooooong"

2 000,00 € Bušince

12

Obec Drahňov

Výmena
vchodových dverí

4 000,00 € Drahňov

dar bol použitý na nové hracie zostavy detského ihriska (trampolína, pieskovisko, kolotoč,
fitnes zariadenie a hojdací mostík).
Cieľom projektu bolo využívať voľný čas pre deti z obce a najmä pre Materskú školu, kde by
bolo prispôsobené vybavenie k psychosomatickému vývoju detí, využitiu voľného času a k
pohybu. Obnovili detské ihrisko na modernejšie a bezpečnejšie. Doplnili ho o detský
domček, prevažovačku, hraciu lavičku - veľké auto a hojdací mostík. Finančný dar bol použitý
na hracie prvky detského ihriska.
Cieľom projektu bola oprava budovy Komunitného centra pre občanov obce. Budova bola v
chátranom stave a vyžadovala si rozsiahle úpravy a opravy. V rámci projektu sa opravila
vnútorná aj vonkajšia omietka stien a stropov garáže a skladov, aplikoval sa kontaktný
zatepľovací systém z polystyrénu, opravil sa otvor v murive na dvere, vykonal sa betónový
poter, vykonala sa maľba stropov a stien, osadili sa vnútorné dyhované dvere so zárubňou,
položila sa plávajúca podlaha s olištovaním v sklade. Priestory tak môžu slúžiť na
umiestnenie rôznych pomôcok pre prácu a aktivity KC a pre obyvateľov obce. Finančný dar
bol použitý na opravu omietok v garáži a v skladoch budovy Komunitného centra
Šamudovce.
Cieľom projektu bolo materiálno-technické vybavenie kultúrneho domu, čím dosiahli
zvýšenú bezpečnosť pri poskytovaní služieb občanom obci pri organizovaní kultúrnospoločenských podujatí. Finančný dar bol použitý na plynový kotol a chladničku.

Cieľom projektu bola podpora podujatia Kultúrno-športový deň, ktorého súčasťou boli
športové súťaže na futbalovom ihrisku, tradičné futbalové zápasy, odovzdávanie cien
najlepším účastníkom, aktivity pre deti a vystúpenia folklórnych skupín. Finančný príspevok
bol použitý na poplatky za vystúpenia hudobných skupín, ceny pre súťažiacich a prenájom
nafukovacích atrakcií pre deti.
Banskobystrický Hlavným cieľom projektu bolo vytvorenie podmienok na spoločné trávenie voľného času
prostredníctvom vytvorenia nového priestoru na exteriérový stolný tenis pod holým nebom
a verejnosti prístupné zadarmo. Vybudovanie moderného a bezpečného športoviska,
zbližovanie generácií formou športových aktivít, skrášlenie a úprava nevyužívanej plochy v
obci. Pingpongové stoly boli umiestnené v dvoch športových areáloch obce. Jeden v blízkosti
multifunkčného a detského ihriska a druhý v areáli futbalového ihriska. Finančný dar bol
použitý na pingpongový stôl, sieťku a montáž.
Košický
Cieľom projektu bola výmena vchodových dverí na objekte - dom smútku. Realizáciou tohto
projektu sa skrášlil celkový vzhľad budovy. Finančný dar bol použitý na výmenu vchodový
dverí na dome smútku.
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13

Obec Oreské

14

Obec Suché

15

Obec Chlmec

16

Obec Vrbnica

17

Obec Nacina Ves

18

19

na objekte dom
smútku
Municipality 2021

Úprava verejného
priestranstva pri
Dome smútku 1.
časť
Chodník k rybníku

10 000,00 € Oreské

Košický

4 000,00 € Suché

Košický

10 000,00 € Chlmec

Prešovský kraj

Oprava strechy a
fasády kultúrno
spoločenského
domu pri obecnom
úrade
Obnova detských
ihrísk

4 000,00 € Hatalov

Košický

6 000,00 € Nacina Ves

Košický

Obec Čičarovce

Terénne úpravy pre
budúci park
oddychu a športu

4 000,00 € Čičarovce

Košický

Obec Ľubiša

Revitalizácia
verejných
priestranstiev v

6 000,00 € Ľubiša

Prešovský

Cieľom projektu bola modernizácia a zveľadenie spoločenskej miestnosti v kultúrnom
dome. Bola zrealizovaná oprava celej fasády kultúrneho domu vrátane výmeny všetkých
odkvapových rúr, ktoré zachytávajú dažďovú vodu z celej budovy kultúrneho domu.
Uvedenou opravou fasády dostal kultúrny dom ako aj jeho okolie nový, moderný vzhľad.
Finančný príspevok bol použitý na materiál potrebný na opravu fasády kultúrneho domu.
Cieľom projektu bola úprava verejného priestranstva pri Dome smútku a úprava oporného
múra. Starý oporný múr sa vybúral až do základov a na nových základoch sa postavil nový z
betónových prefabrikátov o dĺžke 60 m. Finančný dal použitý na materiál.
Cieľom projektu bolo vybudovanie chodníka k rybníku. Podarilo sa prepojiť centrum obce s
priľahlým rybníkom súvislým chodníkom. V rámci chodníka sa zhotovil aj malý most, ktorým
sa premostil Šedivý potok, prítok potoka Ptava. Projekt tak inšpiruje obyvateľov k pohybu a
zdravšiemu životnému štýlu. Poskytuje možnosť bezpečných prechádzok pre seniorov a
matky s deťmi. Finančný dar bol použitý na terénne úpravy, materiál na závoz a úpravu
povrchu chodníka.
Cieľom projektu bola oprava strechy kultúrno-spoločenského domu. V rámci projektu bola
vykonaná oprava omietok okolo strechy, opravy okienok v streche, zoškrabanie starej
maľby, penetrácia a nová maľba. Finančný dar bol použitý na opravu strechy.

Cieľom projektu bolo zvýšiť pohybové aktivity detí už v predškolskom veku a tiež umožniť
im trávenie času v bezpečnom prostredí na čerstvom vzduchu prostredníctvom
vybudovania nového detského ihriska do 12 rokov, v rámci ktorého bolo osadených 8
prvkov. Finančný dar bol použitý na hracie prvky detského ihriska.
Cieľom projektu bolo vytvorenie plochy pre budúci park oddychu a športu, nakoľko v obci
absentovala taká centrálna zóna, kde by si mohli občania rôzneho veku kľudne sadnúť a
oddýchnuť si, stretnúť sa apod. Terénne úpravy zahŕňali zemné práce súvisiace s prípravou
parcely na tieto ciele. Finančný dar bol použitý na terénne úpravy pre budúci park oddychu
a športu.
Cieľom projektu bol nákup techniky na úpravu verejných priestranstiev. Nová technika slúži
na úpravu verejných priestranstiev. Bola dodaná v čase vegetačného obdobia a tak mohla
byť
ihneď
využívaná
na
účel,
pre
ktorý
bola
obstarávaná.
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20

Obec Vojany

21

Gréckokatolícka
cirkev
Šamudovce

22

Košická
arcidiecéza

23

Obec Svetlice

24

Obec Udavské

obci (nákup
techniky)
Náter strechy
budovy Základnej
školy vo Vojanoch
Reštaurovanie
architektúry ,
polychromovaných
rezieb a ikon obrazov radu
apoštolov a ikony
Krista Pantokrátora
revitalizácia zelene
pútnického areálu
Obišovce

Oprava schodiska a
vchodových
priestorov v
Kultúrnom dome hlavný vchod
(Kultúrny dom
Svetlice 1) a bočný
vchod (Kultúrny
dom Svetlice 2)
Odvodňovacie a
vodozádržne
protipovodňové
opatrenia v
zastavanom území
obce Udavské

Zrealizovaný projekt má pozitívny vplyv na skvalitnenie životného prostredia v obci.
Finančný dar bol použitý na nákup traktora, vlečky a mulčovača.
Predmetom projektu bol náter strechy budovy Základnej školy vo Vojanoch. Realizáciou
projektu sa predĺžila životnosť krytín a poskytla nový svieži vzhľad budovy Základnej školy.
Finančný dar bol použitý na stavebné práce.
Cieľom projektu bolo zachovať kultúrne a duchovné dedičstvo našich predkov a tiež predlžiť
životnosť obrazov a ikony. V rámci projektu bol kompletne zreštaurovaný rad ikon-obrazov
apoštolov a ikony Krista Pantokrátora, spolu s dekoratívnymi polychrómovanými rezbami.
Finančný dar bol použitý na reštaurátorské práce.

4 000,00 € Vojany

Košický

6 000,00 € Šamudovce

Košický

6 000,00 € Košice

Košický

Cieľom projektu bola rekonštrukcia a revitalizácia zelene verejného priestranstva, kde je
situovaný pútnický kostol. Realizácia projektu prispela k dotvoreniu estetického prostredia
celého areálu, ktorý je zaujímavým priestorom pre organizovanie púti pod šírym nebom. V
pútnickom areáli v Obišovciach boli vysadené vhodné druhy drevín, ktoré budú vhodne
tieniť vybrané zóny a tiež zaistia elimináciu zosuvu pôdy na svahovitej časti terénu. Finančný
dar bol použitý na výsadbu stromov a rastlín.

8 000,00 € Svetlice

Prešovský

Cieľom projektu bolo opraviť hlavné a bočné schodisko pred Kultúrnym domom a tiež
vstupné chodby. Zrealizovaním projektu sa vymenila sa dlažba na schodisku pri hlavnom a
bočnom vchode do Kultúrneho domu a taktiež sa vymenila dlažba vo vstupných chodbách
do Kultúrneho domu. Finančný dar bol použitý na stavebné práce.

6 000,00 € Udavské

Prešovský

Cieľom projektu bolo zlepšiť odtokové pomery dažďovej vody, aby v budúcnosti každoročne
nedochádzalo k vytopeniu rodinných domov, verejno-prospešných stavieb, pozemkov,
poškodzovaniu miestnych komunikácii a inžinierskych sieti. Bola tiež upravená cesta
poškodená prívalovými dažďami. Finančný dar bol použitý na zhotovenie dláždenej
priekopy a opravu cesty.
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25

Obec Výrava

Revitalizácia
verejného priestoru
na workout ihrisko

8 000,00 € Výrava

Prešovský

26

Obec Veľopolie

Revitalizácia
detského ihriska,
prístupový chodník

2 000,00 € Veľopolie

Prešovský

27

Obec Ivanka pri
Nitre

6 000,00 € Ivanka pri
Nitre

Nitriansky

28

Obec Koškovce

6 000,00 € Koškovce

Prešovský

29

Obec Budince

Revitalizácia okolia
verejného
priestranstva pri
zdravotnom
stredisku a
komunitnom centre
Úprava verejných
priestranstiev a
spracovanie
územnoplánovacej
dokumentácie obce
Protipôvodňové
opatrenie

2 000,00 € Budince

Košický

30

Obec Lastomír

Zvýšenie
vybavenosti
kancelárie
obecného úradu a
kuchyne kultúrneho
domu v obci
Lastomír

4 000,00 € Lastomír

Košický

Cieľom projektu bola revitalizácia verejného priestoru, ktorý bol doposiaľ nevyužívaný a tiež
rozvoj športu a pohybových aktivít pre dospievajúcu mládež a dospelých. Výsledkom
projektu bolo zriadenie workoutového ihriska a zakúpenie vonkajšieho stolnotenisového
stola - čiže mini športového areálu pre rodiny na obecnom pozemku, ktorý je doposiaľ
nevyužívaný. Finančný dar bol použitý na vonkajší stolnotenisový stôl a workoutovú
zostavu.
Zámerom celého projektu bola revitalizácia detského ihriska, ktoré sa nachádza pri
materskej škole. Projektom zrevitalizovali okolie detského ihriska, vybudoval sa nový
prístupový chodník zo zámkovej dlažby, čím sa zlepšil celkový esteticky vzhľad a bezpečnejší
prístup pre návštevníkov ihriska. Pre rodičov sprevádzajúcich detí sa osadila lavička, aby
mohli v bezpečí relaxovať spolu s deťmi. Finančný dar bol použitý na zemné práce, osadenie
obrubníkov a zámkovej dlažby, lavičku s operadlom.
Cieľom projektu bola revitalizácia okolia pri zdravotnom stredisku a komunitnom centre.
Projektom sa podarilo podariť skultúrniť, zveľadiť verejné priestranstvo pred zdravotným
strediskom a komunitným centrom. Skrášlilo a zrevitalizovalo sa okolie zdravotného
strediska. Vysadila sa zeleň a vytvorila sa oddychová zóna v obci priamo pred zdravotným
strediskom. Finančný dar bol použitý na terénne úpravy v areáli zdravotného strediska a
výsadbu drevín.
Cieľom projektu bolo zatraktívnenie obce Koškovce prostredníctvom revitalizácie verejných
priestranstiev. Územným plánom obce sa usporiadali rôzne infraštruktúry, aby tvorili jeden
celok - pre rodinnú výstavbu, priemysel a v neposlednom rade pre oddych. Finančný dar bol
použitý na územný plán obce a vianočnú výzdobu.
Cieľom projektu bolo riešenie povodňovej situáciu v obci, nakoľko v minulosti často krát
ohrozili záplavy a ustrážiť obecný majetok, ktorý vybudovali svojpomocne. Finančný dar bol
použitý na vyčistenie starého koryta po celej obci a napojenie na hlavný kanál a vybúranie
starých mostíkov a osadenie nových.
Cieľom projektu boli interiérové a exteriérové úpravy priestorov obecného úradu. Zakúpili
nové dvere, zárubne, prahy, kazetový podhľad Rigips, doska Casoprano Casabianca biela,
podlahy vlysové, parketové, podlahové soklíky, montáž dlažieb do tmelu, dlažby keramické,
montáž adhézneho mostíka, dlažby kuchyne, obklady keramické. Finančný dar bol použitý
na materiál a práce - zvýšenie vybavenosti kancelárií OcU.
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31

Gréckokatolícka
cirkev farnosť
Svetlice

Farská charita oprava exteriéru
budovy

6 000,00 € Výrava

Prešovský

32

Obec Zbudské
Dlhé

Prepojovací
chodník na
cintoríne

4 000,00 € Zbudské
Dlhé

Prešovský

33

Obec Staré

6 000,00 € Staré

Košický

34

Obec Pozdišovce

Vybudovanie
hygienických
zariadení v
priestoroch kaštieľa
- 2. etapa
Rozšírenie
kamerového
systému v obci

8 000,00 € Pozdišovce

Košický

35

Obec Hažín nad
Cirochou

Modernizácia
kultúrneho domu a
okolia.

4 000,00 € Hažín nad
Cirochou

Prešovský

36

Obec Ruská

4 000,00 € Ruská

Košický

37

Mesto Veľké
Kapušany

Solárne osvetlenie
verejných
priestranstiev a
osadenie
kvetináčov,
smetných košov a
lavičiek v obci
Naučme sa spolu
triediť odpad

6 500,00 € Veľké
Kapušany

Košický

Cieľom projektu bola čiastočná oprava exteriéru bývalej farskej budovy vo Výrave, ktorá
bude postupne transformovaná na budovu Farskej charity. Čiastkovým cieľom bolo aj
položenie obrubníkov okolo budovy chrámu vo Výrave. Prostredníctvom projektu sa
podarilo zastabilizovať a čiastočne sfunkčniť farskú budovu pre potreby Farskej charity.
Finančný dar bol použitý na opravu komínov, náter strechy, výmenu žľabov a zvodov,
odizolovanie základov budovy, vybetónovanie obrubníkov, výmenu okien a projektovú
dokumentáciu budovy.
Cieľom projektu bolo vybudovanie funkčného, ale hlavne bezpečného priestoru pre pohyb
občanov pri návšteve hrobových miest, pre bezpečnú a dôstojnú prepravu pozostatkov
zosnulých a bezpečnú a dôstojnú rozlúčku s nimi. Finančný dar bol použitý na stavebné
práce a materiál.
Cieľom projektu bolo vybudovanie hygienických zariadení v existujúcom renesančnom
kaštieli za účelom zlepšenia životných podmienok a voľnočasových aktivít obyvateľov obce
a využitia kaštieľa na kultúrne podujatia v rámci obce. Finančný dar bol použitý na rozvody
vnútornej kanalizácie, napojenie sanity, montáž soklov, podláh a obkladov, vyčistenie,
domurovanie, doplnenie muriva stien, vyrovnanie podláh, vnútorné omietky.
Cieľom projektu bolo dosiahnuť bezpečnejšiu obec prostredníctvom monitorovania
verejných priestranstiev, obecných komunikácií a verejných športovísk. Projektom sa
dosiahla eliminácia drobných priestupkov a vandalizmu. Finančný dar bol použitý na
dodávku a montáž kamerového systému.
Cieľom projektu bola modernizácia kultúrneho domu. Prostredníctvom projektu sa
zrealizoval nákup tieniacej techniky - žalúzií, dodávka a montáž vzduchotechniky kuchyne,
ktorá sa nachádza v kultúrnom dome. V rámci revitalizácie centra obce - pri zvonici sa
zakúpili lavičky. Finančný dar bol použitý vzduchotechniku kuchyne, tieniacu techniku a
revitalizáciu centra obce.
Cieľom projektu bolo osvetliť ťažko prístupné verejné priestranstvá solárnymi lampami,
pretože bolo veľmi ťažké na určité miesta dostať elektrickú energiu. Tieto lampy majú
osvetliť uličku, ktorá vedie na miestne ihrisko a obnovený tenisový kurt. Zároveň chceli
okrášliť priestranstvo pred materskou školou a kostolom. Finančný dar bol použitý na
solárne lampy, gabióny, smetné koše, lavičky, stavebný materiál, zeminy a kvety.

Cieľom projektu bola podpora triedenia odpadu v materských školách a vzdelávať detí naučiť ich separovať. U detí je dôležité podporovať kladný vzťah k prírode a k životnému
prostrediu. Vďaka projektu sa deti v materských školách naučili ako separovať odpad. Tento
25

38

Obec
Kapušianske
Kľačany

Čistota našich
cintorínov

2 000,00 € Kapušianske Košický
Kľačany

39

Obec Petrovce
nad Laborcom

Rekonštrukcia
pamätníku padlým
vo svetových
vojnách

6 000,00 € Petrovce
nad
Laborcom

Košický

40

Mesto
Michalovce

Dobudovanie
detského ihriska
Nad Laborcom

6 000,00 € Michalovce

Košický

41

Obec Zbojné

4 000,00 € Zbojné

Prešovský

42

Združenie miest
a obcí región
Humenné

Technické
vybavenie na
úpravu a
revitalizáciu
verejných
priestorov
Športový deň ZMO
regiónu Zemplín

3 000,00 € Chlmec

Prešovský

projekt zároveň prispel k zníženiu komunálneho odpadu v MŠ. Súčasťou projektu bolo
zorganizovanie environmentálneho dňa, kde mali deti pripravené zaujímavé súťaže,
prednášky, výstavy, hry formou zábavy zamerané na ochranu životného prostredia a
separovanie odpadu. Finančný príspevok bol použitý na nákup nádob na odpad,
kontajnerov, interaktívnych hier a edukačných pomôcok.
Cieľom projektu bol nákup veľkoobjemového kontajnera a odpadkových nádob. Projektom
tak dosiahli, aby nebol rozhádzaný odpad na cintoríne ani mimo neho. Čistejšie bude
parkovisko i okolie cintorínov. Finančný dar bol použitý na veľkoobjemový kontajner a
betónový odpadkový kôš.
Cieľom projektu bola rekonštrukcia Pamätníka padlým vo svetových vojnách, ktorý sa
nachádza v centre obce Petrovce nad Laborcom. Pamätník bol postavený pred 27 rokmi a z
tohoto dôvodu sa naň podpísal vplyv času a počasia. Realizáciou projektu došlo ku
skultúrneniu centrálnej časti obecného parku, ktorý slúži na pietne akty, ale často sa pri
ňom zastavujú aj samotní občania, ako aj návštevníci prichádzajúci do obce. Finančný dar
bol použitý na výmenu zámkovej dlažby, obrubníkov, obloženie 6ks kvetináčov, vyčistenie a
opravu samotného pamätníku a pamätnej dosky, nové osvetlenie pamätníka.
Účelom projektu bolo vytvoriť príťažlivé a motivujúce prostredie priestorov pri obytných
celkoch pre hru, pohyb a cvičenie, konkrétne v medziblokových priestoroch sídliska
Stráňany. Vytvoril sa tak priestor na vytváranie kontaktov pre deti rôznych vekových
kategórií, mládeže, ale aj dospelých, ktorý podporuje komplexný rozvoj osobností. Séria
workoutových prvkov rozšírila komplexnosť ihriska, čo sa týka vekovej kategórie, umožnila
súčasne rozvoj pohybových aktivít v outdoorovom prostredí. Finančný príspevok bol použitý
na workoutové prvky.
Hlavným cieľom projektu bolo skvalitniť život občanov obce a náhodným návštevníkom
prostredníctvom pravidelného udržiavania verejných priestorov, čím došlo k skrášleniu a
skvalitneniu životného prostredia a zvýšeniu atraktivity obce. Finančný dar bol použitý na
nákup traktorovej kosačky s príslušenstvom.

Cieľom projektu bola organizácia IX. ročníka spoločensko-športového podujatia "Športový
deň ZMO regiónu Zemplín". Na tomto podujatí sa zúčastnilo viac ako 200 zástupcov
jednotlivých združení. V športovej časti sa súťažilo v 5 disciplínach. Jednotlivé disciplíny boli
vyhodnotené a ocenené diplomom, medailou, resp. pohárom pre víťazov. Jednalo sa o tieto
disciplíny: futbal, preťahovanie lanom, štafetový beh s pivom, hod vidlami na cieľ a
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43

Obec Hankovce

8 500,00 € Hankovce

Obec Žbince

Revitalizácia
detského ihriska a
okolia v obci
Hankovce
Revitalizácia
priestoru pred
obecný úradom a
renovácia zábradlia
mostu a lávok v
centre obce
Rekonštrukcia
chodníka k
sociálnym
zariadeniam
Výstavba fontány

44

Obec
Kochanovce

45

Obec Palota

46

47

Obec Lakšárska
Nová Ves

Moderný kultúrny
dom

Prešovský

6 000,00 € Kochanovce Prešovský

1 000,00 € Palota

Prešovský

4 000,00 € Žbince

Košický

8 000,00 € Lakšárska
Nová Ves

Trnavský

lukostreľba. Tak ako každoročne aj v tomto roku táto akcia primátormi a starostami bola
veľmi kladne hodnotená. Finančný dar bol použitý na zabezpečenie občerstvenia a stravy.
Zrealizovaním projektu "Revitalizácia detského ihriska a okolia v obci Hankovce" sa upravili
dopadové plochy pod hracími prvkami, doplnili ihrisko novým hracím prvkom a to lezeckou
stenou a ešte oplotili ihrisko. Finančný dar bol použitý na materiál súvisiaci s revitalizáciou
a nákup nových hracích prvkov detského ihriska.
Cieľom projektu bolo zlepšenie bezpečnostného a kvalitatívneho stavu verejných
priestranstiev revitalizáciou reprezentačných, oddychových a záujmových častí centra obce
slúžiacich obyvateľom a návštevníkom obce. Osadili sa nové zábradlia na moste a lávkach,
výsadba trávnika, okrasných drevín a kríkov, osadili sa obrubníky a použil sa okrasný štrk a
kôra. Zatraktívnil sa tak celkový priestor pred obecným úradom. Finančný dar bol použitý
na materiál, zeminu, trávu a okrasné rastliny.
Cieľom projektu bolo poskytnúť bezpečný prístup k verejným sociálnym zariadeniam v obci
- rekonštrukciou prístupového chodníka. Výsledkom je betónový chodník v pivničných
priestoroch obecného úradu, ktorý vedie k samotným toaletám. Finančný dar bol použitý
na materiál a stavebné práce.
Obec Žbince zrealizovala výstavbu fontány na verejnom priestranstve pred obecným
úradom. Cieľom projektu bola revitalizácia a skrášlenie priestorov v centrálnej časti obce. V
rámci aktivít projektu bola zakúpená fontána, zrealizované stavebné práce na príprave
podkladu pod fontánu, montáž fontány, prívod vody a elektrickej energie k čerpadlu fontány
a skúšobná prevádzka fontány. Ohlas verejnosti bol kladný a osadenie fontány prispelo ku
skrášleniu priestoru pred obecným úradom. Finančný dar bol použitý na úpravu okolia
fontány (odstránenie betónových skruží, demontáž starej zámkovej dlažby, osvetlenie, kúpu
a osadenie fontány.
Predmetom projektu v tomto roku bola rekonštrukcia podlahy v kinosále prebrúsením a
povrchovou úpravou, výmena tanečného parketu v spoločenskej miestnosti – podlahy za
drevené parkety, kompletná výmena 50 ročného dreveného nábytku v kuchyni za nový
nerezový a výmena opotrebovaných zriaďovacích predmetov sociálnych zariadení.
Rekonštrukcia bola zavŕšená vymaľovaním celého interiéru. Náklady na rekonštrukciu
presahujúce rámec dotácie boli hradené z obecného rozpočtu. Výsledný efekt zodpovedá
účelu rekonštrukcie a možno skonštatovať, že zmodernizované spoločenské priestory
zodpovedajú dnešnému štandardu. Finančný dar bol použitý na výmenu hygienických
zariadení, rekonštrukciu tanečného parketu a nábytok v kuchynke.
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48

Obec Lackovce

Bezpečné hranie

8 000,00 € Lackovce

Prešovský

49

Obec Krišovská
Liesková

4 000,00 € Krišovská
Liesková

Košický

50

Obec Plavecký
Peter

6 000,00 € Plavecký
Peter

Trnavský

51

Hokejový klub
Mládež
Michalovce
Obec Oreské

Zriadenie detského
ihriska v miestnom
parku
Oživenie a
skvalitnenie
verejných
priestorov
Hokejový turnaj pre
deti

1 000,00 € Michalovce

Košický

Municipality 2021

4 000,00 € Oreské

Košický

Výmena
stavebných výplní v
posilňovni

4 000,00 € Jablonov
nad Turňou

Košický

52

53

Obec Jablonov
nad Turňou

Cieľom projektu bola obnova detského ihriska a vybudovanie bezpečnej oddychovej zóny s
preliezačkami, hojdačkami, pieskoviskom, kolotočom a lavičkami vyrobenými z ekologicky
nezávadných materiálov pre bezpečné a aktívne trávenie času detí s rovesníkmi a príjemný
oddych všetkých občanov obce. Dodávka niektorých prvkov bola oneskorená z dôvodu
nedostatku výrobných materiálov spôsobených v dôsledku pandémiea dodržiavania
povinnej karantény viacerých zamestnancov dodávateľov. Každopádne boli všetky ciele
projektu naplnené. Finančný dar bol použitý na hracie prvky do detského ihriska.
Cieľom projektu bolo vytvorenie detského ihriska v parku, aby deti viac času strávili vonku
na čerstvom vzduchu a nesedeli pri počítačoch. Finančný príspevok bol použitý na herné
prvky detského ihriska.
Cieľom projektu bolo skvalitniť a oživiť verejný priestor v obci. Doplnením lavičiek, košov,
Informačných tabúľ a hracieho prvku sa podarilo skvalitniť a oživiť verejný priestor v obci.
Vytvorili sa lepšie, bezpečnejšie a zdravé podmienky pre ich užívateľov. Finančný dar bol
použitý na lavičky, kôš, vitríny a lanový rebrík.
Cieľom projektu bolo zorganizovanie turnaja klubu HK Mládež Michalovce pre deti od 10 do
13 rokov. Hráči odohrali kvalitné zápasy s iným súperom zo Slovenska v stanovenom
termíne. Finančný príspevok bol použitý na štartovné a cestovné.
Cieľom projektu bolo zveľadenie detského ihriska v obci. Detské ihrisko sa oplotilo po celom
jeho obvode, bránička oplotenia je vybavená bezpečnostným zámkom a taktiež na ňom boli
doplnené a osadené dve úplne nové atrakcie. Finančný dar bol použitý na oplotenie
detského ihriska a kúpu nových atrakcií pre deti.
Cieľom projektu bolo dosiahnutie vhodných stavebno-technických, hygienických a tepelnoizolačných vlastností obecnej posilňovne. Realizáciou projektu odstránili nepriaznivý
stavebno technický stav posilňovne a zlepšili jej tepelno technické vlastnosti
prostredníctvom výmeny dverí, okien, osadenie parapetov a žalúzií, vymurovanie múru pod
oknami, osadenie čipového prístupového systému do dverí, omietnutie nového muriva a
namaľovanie. Zlepšením uvedených podmienok vytvorili priestor pre telesnú výchovu a
cvičenie obyvateľov obce a pre záujemcov, ktorí preferujú zdravý a aktívny životný štýl.
Finančný príspevok bol použitý na okná, vchodové dvere a s tým spojené stavebné práce a
montáž.
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Príloha č. 4: Zoznam podporených podporených projektov v grantovom programe Opora
Č.

Názov organizácie Klient

1

"OZ BELASÝ
MOTÝĽ"

2

"SVETLO",
Ľubomír H.
Zariadenie
sociálnych služieb

450,00 € Volkovce časť
Olichov

Nitriansky

3

,,DOMUM"
Ľubomír Z.
Zariadenie
sociálnych služieb

220,00 € Malé Krškany

Nitriansky

4

,,DOMUM"
Roman L.
Zariadenie
sociálnych služieb

150,00 € Malé Krškany

Nitriansky

5

,,FÉNIX"
Martuška
Zariadenie
sociálnych služieb
Levice

302,00 € Levice

Nitriansky

6

„V KAŠTIELI“,
Roman B.
Zariadenie
sociálnych služieb
Horné Obdokovce
Adamko Saniga
Adam S.
o.z.

550,00 € Horné
Obdokovce

Nitriansky

700,00 € Likavka

ŽIlinský

7

Cecília T.

Podporená
Mesto/obec
suma
195,00 € Ľudovítová

Kraj

Anotácia/Záverečná správa

Nitriansky

Cieľom projektu bola pomoc pre pani Cilku, ktorá má diagnostikovanú schizofréniu a trpí
aj ďalšími pridruženými diagnózami. Jej najlepším relaxom je šitie. Zámerom projektu bol
rozvoj a podpora tvorivých činností klientky a zlepšenie jej psychického stavu. Finančný
dar bol použitý na nákup papiera na šitie z umelej kože, látok na šitie, bavlnené čipky, ihly
a nite.
Cieľom projektu bola pomoc pre p. Ľuboša prostredníctvom práce s hlinou. Klient sa chcel
stále zdokonaľovať v práci s hlinou a chcel stále napredovať. Vo výrobe sa chcel ešte viac
zdokonaliť, chcel výrobky farbiť pomocou glazúr a vytvárať tak naozaj originálne výrobky.
Finančný dar bol použitý na nákup keramickej hliny, glazúry a štetcov.
Cieľom projektu bola pomoc pre p. Ľuboša, ktorý žije v Zariadení podporovaného bývania.
Jeho víziou bola výsadba ovocných stromov, ovocných kríkov v sade. Starostlivosťou o
nich sa zvýšila kvalita života nielen jemu ,ale aj všetkým ostatným obyvateľom zariadenia.
Finančný dar bol použitý na nákup ovocných stromov a kríkov.
Cieľom projektu bolo zlepšiť Romanovu kvalitu života a zároveň podporiť jeho zručnosti a
jednotlivé čiastkové ciele. Osobné stretnutie s rodinou sa však nepodarilo uskutočniť aj
napriek našej a Romanovej snahe . Podarilo sa telefonicky skontaktovať s matkou , ktorej
sa Roman pochválil, ako sa mu darí pracovať na šijacom stroji, matka ho pochválila že je
šikovný, čo ho povzbudilo. Zhotovené darčeky pre matku - obliečka na vankúš a vak Roman
poslal matke domov. Finančný dar bol použitý na nákup šijacieho stroja.
Cieľom projektu bolo udržiavanie psychickej sviežosti p. Martušky a aktívne vyplnenie
voľného času, podpora rozvoja zručností a potenciálu. Pani Martuška je odkázaná na
pomoc inej fyzickej osoby. Zomreli jej rodičia aj manžel a dcéra o ňu neprejavuje záujem.
Týmito činnosťami sa udržiavala v psychickej sviežosti a pohode. Finančný dar bol použitý
na nákup materiálu na štrikovanie a háčkovanie - bavlna, vlna, korálky, stuhy, konfety.
Cieľom projektu bola pomoc pre p. Romana prostredníctvom profesionálneho zariadenia
pre laserové gravírovanie, vďaka čomu prišlo k rozvoju klientovej kreativity pri finálnom
spracovávaní estetických výrobkov z rôznych materiálov (napr. plast, guma, textil,
oblečenie, akryl, drevo, ...). Finančný dar bol použitý na laserový ploter.
Cieľom projektu bolo, aby sa Adamko, ktorý je ZŤP, sám postavil na nožičky a chodil, aby
zvládol základné aktivity okolo seba - umyť sa, ísť na toaletu, najesť sa a v rámci možností
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8

ALTERNATÍVA Centrum
nezávislého
života, n. o.

Matej M.

9

ALTERNATÍVA Centrum
nezávislého
života, n.o.
Alžbetka, n. o.

Annamária H.

Martina Ž.

315,00 € Spišská Nová Ves Košický

11

Arcidiecézan
charita Košice

Mária S.

400,00 € Košice

Košický

12

Archa, n. o.

Matej D.

220,00 € Bánovce nad
Bebravou

Trenčiansky

13

Archa, n. o.

Tomáš D.

220,00 € Bánovce nad
Bebravou

Trenčiansky

10

300,00 € Lučenec

sa začlenil do spoločnosti. Vďaka hipoterapii a canisterapii sa začal sám dvíhať z ľahu do
sedu s menšou pomocou. Finančný dar bol použitý na hipoterapiu a canistrapiu.
Banskobystrický Cieľom projektu bola pomoc pre Mateja, ktorý má diagnostikované ľahké mentálne
postihnutie a detský autizmus. Jeho víziou bolo viesť samostatnejší a nezávislejší život než
je ten, aký žije teraz. Vedieť si sám nakúpiť, navariť si, dostať sa tam, kam potrebuje
(napríklad na cvičenie), aby to jeho mamka nemusela robiť za neho. Chcel byť v kontakte
s ľuďmi, s ktorými sa porozpráva po anglicky. Finančný dar bol použitý na lektorské hodiny
anglického jazyka.
Banskobystrický Hlavným cieľom pre 18-ročnú Annamáriu, ktorá je zo sociálne zneváhodneného
prostredia, je samostatný život s pravidelným príjmom a dlhodobou prácou. Kurzy by jej k
tomu mali dopomôcť. Finančný dar bol použitý na online workshopy.

58,00 € Lučenec

Projekt bol nasmerovaný na rozvoj osobnosti 17 ročnej Martiny a jej 1,5 ročného syna
Tobiasa. Cieľom bolo pomôcť nielen Martine, ale aj jej synovi, aby bola dobrou mamou
nielen v CDR, ale i v budúcnosti. Finančný dar bol použitý na nákup sušičky potravín, sady
kuchynských riadov, pracovné odevy, kuchynské textílie, kuchynské pomôcky a knihy
receptov.
Hlavným cieľom projektu bola aktivizácia p. Márie a vytvorenie vyvýšených záhonov,
výsadbou kvetín, byliniek a pestovaním zeleniny podporiť rozvoj motoriky a prispieť k
podpore duševného i fyzického zdravia. S diagnózou paranoidná schizofrénia vníma
vonkajší svet "svojským" pohľadom, ktoré sa aktivitami v exteriéri a záhrade zlepšuje.
Finančný dar bol použitý na vyvýšený záhon, substrát, bylinky, kvety, ovocné a zeleninové
rastliny.
Cieľom projektu bola podpora 27-ročného Mateja, ktorý má Downov syndróm, mentálnu
retardácia stredne ťažkého stupňa, dyslaliu, strabizmus. Jeho snom bolo robiť čašníka v
DSS a naučiť sa bezpečne s elektrickou varnou kanvicou zalievať čaj, prestierať stôl pre
seba aj svojich kamarátov z DSS, sadiť bylinky, sušiť ich, robiť z nich čaj. Finančný dar bol
použitý na kvetináče, pomôcky na sadenie a pomôcky na stolovanie a varenie čaju.
Cieľom projektu bola pomoc pre Tomáša, ktorý má diagnózu mentálna retardácia ťažký
stupeň, spastická parapreza DK pri DMO, chodí s pomocou barly. Jeho želaním bolo občas
niečo robiť a byť užitočný v kuchyni DSS. Tieto všetky aktivity viedli k tomu, aby nebol toľko
podráždený a nepokojný. Finančný dar bol použitý na interaktívne hry, materiál na
varenie, pomôcky a materiál na sadenie kvetov a kvetináče.
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14

ATHÉNA

Peter H.

900,00 € Hnúšťa

15

Autis

Marcus M.

570,00 € Soblahov

16

Autis

Ella L.

520,00 € Soblahov

17

AZZP v Trenčíne

Ondrej H.

400,00 € Trenčín

18

BELLINA, n.o.

Anna F.

400,00 € Stará Turá

19

BENETRIX, n.o.

Viera B.

900,00 € Martin

20

BUDÚCNOSŤ, n.o. Karolína H.

700,00 € Nitra

Banskobystrický Cieľom projektu bola pomoc pre 6-ročného Peťa. Trpí detským autizmom a má narušenú
komunikačnú schopnosť. Zámerom bolo naučiť používať počítač a programy ako pomôcku
pre komunikáciu s okolím. Vďaka nemu dokáže vyjadriť potreby a priania. Finančný dar
bol použitý na kúpu Grid programu.
Trenčiansky
Projekt bol realizovaný s cieľom zakúpiť vhodné pomôcky, ktoré pomôžu Marcuskovi k
nácviku k začleneniu sa medzi bežnú populáciu. V rámci projektu Marcusko pravidelne
navštevoval špeciálnu terapiu zameranú na využívaniu programu TEACG a ABA terapiu,
nacvičovali socializáciu - obchod, ihrisko, hasičský krúžok. Finančný dar bol použitý na
parný valec.
Trenčiansky
Cieľom projektu bolo pomôcť neverbálnemu dievčaťu s autizmom a jej rodine nájsť
vhodnú komunikačnú stratégiu prostredníctvom vhodných pomôcok. Ellkina komunikácia
s okolím sa čiastočne zlepšila - pri komunikácii využívali kombináciu znakovania a
piktogramov. Finančný príspevok bol použitý na detský úkryt, nástenný labyrint a puzzle.
Trenčiansky
Cieľom podpory bola pomoc pre Ondreja, ktorý má DMO, pohybuje sa pomocou
invalidného vozíka. Chcel sa zlepšiť v zručnostiach pri práci s PC, zdokonaliť sa v programe
na úpravu fotografií, obsluhovať kancelársku techniku. Nadobudol bohatšie skúsenosti s
programom na úpravu fotografií a zlepšil tak svoje doterajšie zručnosti. Naučil sa pracovať
s tlačiarňou a za pomoci personálu používať aj hrebeňovú väzbu. Finančný dar bol použitý
na multifunkčnú tlačiareň, viazač na hrebeňovú väzbu a spotrebný materiál.
Trenčiansky
Hlavným cieľom 73-ročnej pani Anny bolo udržanie samostatnosti v činnostiach, ktoré si
odkáže urobiť sama. Zakúpenie mobilnej záhradky a spolupráca s podporným tímom pani
Anny pomohlo k naplneniu jej túžby o starostlivosť o svoju záhradku. Pani Anna sa napriek
svojmu hendikepu (odkázaná na život na invalidnom vozíku) dokázala postarať o záhony,
do ktorých vysadila najmä bylinky a kvety. Finančný dar bol použitý na nákup mobilnej
záhradky.
ŽIlinský
Cieľom projektu bola pomoc pre pani Vieru, ktorú po mozgovej príhode zasiahla strata
reči. Zámerom bolo zlepšenie rečových schopností, udržanie mentálnych schopností,
reintegrácia do spoločnosti, vyjadrenie svojich potrieb a pocitov. Finančný dar bol použitý
na kúpu komunikačných prostriedkov - notebook a program Grid 3.
Nitriansky
Cieľom projektu bola abstinencia klientky od návykových látok a rozvinutie jej schopnosti
zabezpečovať starostlivosť o rodinu a maloleté deti v súlade s ich zdravým psychickým,
fyzickým a sociálnym vývinom. Vďaka získanému notebooku bola u klientky podporená
informovanosť a edukácia v oblasti abstinencie. Okrem toho, že klientka tak dostala
vlastný priestor na vyhľadávanie inšpiratívnych a edukatívnych zdrojov prostredníctvom
internetu, klientka sa najmä mohla pravidelne zúčastňovať individuálnych aj skupinových
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21

BUDÚCNOSŤ, n.o. Natália K.

450,00 € Nitra

Nitriansky

22

Centrum
MEMORY n.o.

Veronika J.

220,00 € Bratislava mestská časť
Petržalka

Bratislavský

23

Centrum Naša
chalúpka, o.z.

Filip O.

900,00 € Partizánske

Trenčiansky

24

Centrum
Eduard T.
sociálnych služieb
AMETYST

400,00 € Tovarné

Prešovský

25

Centrum
Jozef S.
sociálnych služieb
Clementia

250,00 € Ličartovce

Prešovský

26

Centrum
Petra S.
sociálnych služieb
Fantázia

220,00 € Kysucké Nové
Mesto

ŽIlinský

online stretnutí, určených pre osoby ohrozené závislosťou. Finančný dar bol použitý na
notebook a lektorku filiálnej terapie.
Cieľom tohto projektu bola podpora a rozvoj voľnočasových aktivít mal. klientky za účelom
jej osobnostného rastu a posilňovania v budovaní zdravého životného štýlu (vrátane
abstinencie). Prostredníctvom realizovaných aktivít dosiahli podporu sebarealizácie u
klientky cez voľnočasové športové a edukačné aktivity a zároveň bol podporený rozvoj
záľub, ktorým sa môže venovať aj po skončení projektu. Finančný dar bol použitý na
bicykel, kolieskové korčule a online jazykový kurz.
Cieľom projektu bolo u klientky podporovať, aktivizovať všetky existujúce fyzické,
zmyslové a mentálne schopnosti k čo najdlhšiemu udržaniu samostatnosti. Staré
kvetináče naplnili novou zeminou a vysadili nové rastliny a kvitnúce kríky. Samotná
výsadba stimulovala fyzické schopnosti klientky, výber rastlín bol silným mentálnym
motívom spomenúť si na kvety mladosti, ktoré boli vhodné na výsadbu v záhrade.
Finančný dar bol použitý na nákup zeminy, krhly a rastlín.
Cieľom projektu bola podpora pre Filipa prostredníctvom náhradnej formy komunikácie v
najväčšej možnej miere rozhodovať o svojom živote a získať väčší vplyv vo veciach, ktoré
sa ho týkajú. Výsledkom projektu bolo zlepšenie komunikačných zručností, tešil sa
pokrokom ktoré dosiahol v komunikácií. Finančný dar bol použitý na špeciálny softvér na
komunikáciu.
Cieľom projektu bolo vytvorenie vhodného prostredia, slúžiaceho na pracovnú terapiu a
trávenie voľného času. Vybavenie drevárskej dielne bolo pre klienta motivačné z pohľadu
trávenia voľného času v rámci sociálnej rehabilitácie pod dohľadom odborných
pracovníkov. Činnosť v dielni slúžila klientovi na relaxáciu a vykonávanie úkonov vedúcich
k podpore samostatnosti, aktivizovanie ešte existujúcich schopnosti, budovanie
vzájomných vzťahov medzi ostatnými klientmi, udržanie si spoločenských návykov a
zabránenie sociálnemu vylúčeniu. Finančný dar bol použitý na elektrické náradie, materiál
na obrábanie dreva, drevený materiál, drobné doplnky k výrobkom.
Cieľom projektu bola sebarealizácia formou vytvárania obrazov zo stabilizovaných
prírodných materiálov, čím sa prepojil vzťah k prírode s možnosťou obdarovať blízku
osobu hodnotným, osobne vytvoreným dielom. Výsledkom projektu bolo oboznámenie sa
s technikou vytvárania obrazov zo stabilizovaných prírodných materiálov a príprava
materiálu a pomôcok. Finančný dar bol použitý na preglejku, stabilizovaný mach a rastliny.
Cieľom projektu bolo pestovanie zeleniny a byliniek podľa vlastného výberu a uváženia.
Snahou bolo podporiť záujem Petry S. o pestovanie a staranie sa o rastliny hravou formou.
Petra sa naučila spoznávať nové užitočné rastliny a možnosti ich využitia. Prirodzenou
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27

Centrum
Justína Č.
sociálnych služieb
Kežmarok

400,00 € Kežmarok

Prešovský

28

Centrum
Mgr. Ján S.
sociálnych služieb
ORAVA

500,00 € Tvrdošín

ŽIlinský

29

Centrum
Jozef V.
sociálnych služieb
ORAVA

450,00 € Tvrdošín

ŽIlinský

30

Centrum
Tomáš G.
sociálnych služieb
prof. Karola
Matulaya pre deti
a dospelých
Centrum
Ivana V.
sociálnych služieb
profesora Karola
Matulaya pre deti
a dospelých
Centrum
Vladimír P.
sociálnych služieb
Terchová

350,00 € Bratislava

Bratislavský

1 440,00 € Bratislava

Bratislavský

31

32

450,00 € Terchová

ŽIlinský

cestou a názornou ukážkou sa spoločne s inštruktormi sociálnej rehabilitácie stará o
vlastnú záhradku vo vyvýšenom záhone. Finančný dar bol použitý na materiál na vyvýšený
záhon, kompost, substrát a priesady byliniek a zeleniny.
Cieľom projektu bolo zapojiť klientku do aktívnej a zmysluplnej činnosti prostredníctvom
pestovania zeleniny, byliniek a pomoci vtáctvu a hmyzu, čím sa u nej utvrdil pocit, že môže
byť prospešná. Finančný dar bol použitý na kúpu hmyzieho hotela, vyvýšeného záhonu,
substrátu a semien rastlín.
Cieľom projektu bolo, aby pán Ján mohol čo najdlhšie zostať aktívnym v písaní článkov a
získavaní nových informácií v oblasti ľudí so zdravotným postihnutím. Byť prínosom v
oblasti skvalitňovania podmienok života osôb so zdravotným postihnutím. Výsledkom
projektu je časopis "Domovák", ktorý plánuje vydávať každé tri mesiace. Finančný dar bol
použitý na notebook a tlačiareň.
Cieľom projektu bolo získať nové zručnosti v rámci modernej technológie, získať pocit
užitočnosti a sebestačnosti a tak byť o krok bližšie životu v komunite. Výsledkom projektu
bola potlač tričiek, šálok alebo šiltoviek. Finančný dar bol použitý na Štartovaciu sadu na
potlač tričiek, hrnčekov, vankúšov, puzzle.
Cieľom projektu bolo zabezpečiť pre Tomáša výpočtovú techniku, prostredníctvom ktorej
by sa mohol vzdelávať (cudzie jazyky) a kontaktovať kamarátov prostredníctvom
sociálnych sietí. Výsledkom projektu bolo získanie zručností pri práci s počítačom.
Finančný príspevok bol použitý na notebook.
Cieľom projektu bolo zabezpečiť pre klientku kurz na získanie čím väčšieho množstva
pracovných a komunikačných zručností potrebných pre výkon povolania pomocného
čašníka. Na kurze sa naučila novým zručnostiam, spoznala nových ľudí a najmä sa stala
samostatnejšou a nezávislejšou. Finančný dar bol použitý na kurz prevádzky verejného
stravovania.
Cieľom projektu je pomoc pre pána Vladimíra, ktorý pri príchode do zariadenia bol vo
veľmi zlom zdravotnom stave a niesol si so sebou spomienky na svoj predošlý život.
Osamelosť v jeho živote vystriedala radosť, keď mu zdravotná sestra priniesla do
zariadenia psíka Kubka. Jeho život nadobudol iný zmysel, a priateľstvo pre neho
nadobudlo inú hodnotu v podobe tohto milého zvieratka. Finančný dar bol použitý na
zakúpenie voliéry.
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33

Centrum
sociálnych vecí
Kamence

Mária S.

500,00 € Kysucké Nové
Mesto

34

Centrum včasnej
intervencie
Trenčín, n.o.

Aydin M.

900,00 € Soblahov

35

Centrum zborovej Anna S.
diakonie Kanaán

300,00 € Banská Bystrica

36

CLAUDIANUM
n.o.

Ľubomír Š.

300,00 € Modra

37

CLAUDIANUM
n.o.

Beáta M.

200,00 € Modra

38

Creativas made o. Michal S.
z.

700,00 € Jasenie

39

CSS ANIMA útulok

200,00 € Liptovský
Mikuláš

Roman L.

ŽIlinský

Cieľom projektu bolo začlenenie sa do kolektívu zariadenia a nájdenie si nových priateľov,
byť užitočná aj so svojím hendikepom a pripravovať pre svojich spolubývajúcich bábkové
predstavenia. Výsledkom projektu bol nácvik bábkového predstavenia s inštruktorkou
sociálnej rehabilitácie. Finančný dar bol použitý na nákup bábkového divadla.
Trenčiansky
Cieľom projektu bolo, aby sa Aydin naučil používať program a tým vedel komunikovať
svoje základné potreby s okolím, nakoľko je neverbálny. Výsledkom projektu bolo
zaškolenie rodičov na terapeutických stretnutiach ako program používať, vytvorili sa
komunikačné zväzky, ktoré boli Aydina vhodné. Finančný príspevok bol použitý na
špeciálny program na hlasový výstup.
Banskobystrický Cieľom projektu bolo, aby sa mohla p. Anna venovať pre ňu potešujúcej aktivite pestovaniu a starostlivosti o kvetiny vo vyvýšených záhonoch v exteriéri spôsobom
primeraným jej veku a zdravotnému stavu. Významným benefitom starostlivosti o kvetiny
bolo okrem realizácie zmysluplnej aktivity, aj udržanie pocitu kompetentnosti a zmyslu,
pocitu úspechu i dôvery v seba samú. Finančný dar bol použitý na vyvýšený záhon, substrát
a kvety.
Bratislavský
Cieľom projektu bola podpora p. Ľubomíra, ktorý chcel byť dospelým človekom nielen v
prejavoch, ale aj samostatnosti, sebaobslužnosti, sebaúcte, nakoľko má poruchu
autistického spektra. Vďaka manuálnemu stroju na výrobu odznakov sa podarilo spojenie
rovesníkov, mužského pohlavia na rozvíjanie rovesníckych vzťahov. Finančný dar bol
použitý na toner, lis, matricu, vysekávač a materiál.
Bratislavský
Cieľom projektu bolo vytvorenie tréningového pracovného miesta v zariadení - príprava
Beáty na znovuzamestnanie sa na chránenom alebo inom pracovisku. Aktivity v súvislosti
s posilnením finančnej gramotnosti realizovali formou nácvikov Beátky s tréningovými
peniazmi, s finančným programom Stiefel, učenie práce s kalkulačkou, zapisovanie a
označovanie cien výrobkov. Finančný príspevok bol použitý na PC program finančná
gramotnosť a skriňu na vystavovanie výrobkov.
Banskobystrický Cieľom projektu bolo, aby sa Michal socializoval a našiel nové záujmy, rozvoj komunikácie,
ukľudnenie, zlepšenie pozornosti, samostatnosť v pri sebaobslužných činnostiach. Vďaka
terapiám sa vie sústrediť na činnosti, zlepšila sa mu pozornosť aj komunikácia, viac sa
zaujíma o okolie, rozšírila sa mu slovná zásoba a je pokojnejší. Finančný príspevok bol
použitý na canisterapiu s fyzioterapiou.
ŽIlinský
Cieľom projektu bolo pomôcť p. Romanovi, aby mohol dokončiť výbeh pre sliepky, ktorý
bol malý, nakoľko mu pribudli 4 nové mládky, zaistiť dostatok potravy pre chov sliepok.
Vďaka projektu sa mu podarilo oplotiť výbeh pre sliepky. Finančný dar bol použitý na
kŕmnu zmes pre nosnice a stĺpiky ormetal.
34

40

CSS Nádej Dolný
Lieskov - ZPB
Stupné

Anton A.

300,00 € Dolný Lieskov

41

CSS Vita Vitalis

Jaroslav B.

400,00 € Prešov

42

DD a DSS Zvolen

Martina F.

300,00 € Zvolen

43

Dieťa v ohrození
n. o.

Helenka R.

500,00 € Ružiná

44

Domov
Dôchodcov

Mária K.

300,00 € Chynorany

45

Domov
dôchodcov Dolné
Saliby

Hanniker E.

800,00 € Dolné Saliby

46

Domov
dôchodcova

Lukáš L.

300,00 € Zvolen

Trenčiansky

Cieľom projektu bolo, aby p. Tonko opätovne získal zručnosti, ktoré mal ešte v čase, keď
žil samostatne a získal tak podmienky na vlastnú tvorbu v dielni, keďže pri ťažkých
prejavoch jeho ochorenia mu naviac pomáha fyzická práca. Výsledkom projektu bolo
vytvorenie dieľne zo starej plechovej búdy, vyrobil vlastné poličky a ponk na náradie, ako
aj niekoľko vyvýšených záhonov. Finančný dar bol použitý na kapovaciu a pokosovú pílu,
hornú frézu, brúsku, svorku a sadu vrtákov.
Prešovský
Cieľom projektu bolo, aby p. Jaroslav získal zručnosti v záhradníckej oblasti - celková
starostlivosť o rastliny pestované vo vyvýšených záhonoch. Chcel sa osamostatniť a
ukázať, že aj vozíčkar môže viesť plnohodnotný život. Projektom nielen rozvinul svoje
zručnosti pri starostlivosti o rastliny, ale aj aktivoval svoje schopnosti a nadobudol aj nové
ďalšie zručnosti v oblasti záhradníctva . Zapojil sa aj do samotnej montáži vyvýšených
záhonov. Svojím konaním bol priamym vzorom pre ostatných klientov, ktorí mali možnosť
naživo vidieť ako záhony vznikajú, ako sa sadia a pestujú. Finančný dar bol použitý na
vyvýšené záhony, zeminu a rastliny.
Banskobystrický Cieľom projektu bolo zabezpečiť pre p. Martinu zmysluplné trávenie času. Chcela sa
venovať koníčkom, ktoré ju uspokoja a ostatným spravia radosť. Martina sa učila robiť so
živicou pod vedením inštruktorky sociálnej rehabilitácie (ISR). Finančný dar bol použitý na
pomôcky, diamantové maľovanie, epoxidovú živicu a maliarske plátno.
Banskobystrický Cieľom projektu bola podpora a pomoc pri náročnej celospoločenskej situácii, ktorá si
vyžadovala dištančné vzdelávanie a z toho vyžadovanú potrebu dostatočnej techniky pre
plnohodnotné štúdium Helenky. Vďaka projektu mohla pripravovať projekty a prezentácie
do školy. Finančný dar bol použitý na notebook, tlačiareň a toner.
Trenčiansky
Cieľom projektu bolo zapojenie p. Márie do ergoterapeutických aktivít, ktoré dali pani
Márií priestor ľahšie sa adaptovať v prostredí domova, pomohli vyniknúť jej priebojnej
povahe, schopnostiam a pôsobili kladne na jej fyzické a duševné zdravie. P. Márii zároveň
spríjemnili život v zariadení prostredníctvom vyrábania sladkých dobrôt. Ich tvorbu
sprevádzalo nielen vzrušenie z očakávaného výsledku, ale hlavne spoločne strávené
chvíle, spev. Finančný dar bol použitý na nákup kuchynského robota.
Trnavský
Cieľom projektu bola pomoc pre p. Hanniker prostredníctvom elektronickej čítacej lupy,
čím sa jej zlepšila kvalita života, začlenila sa do kolektívu a naplnila sa jej predstava o
nezávislosti a samostatnosti. Finančný dar bol použitý na prenosnú elektronickú čítaciu
lupu.
Banskobystrický Cieľom projektu bolo, aby sa Lukáš naučil poupratovať si, a teda povysávať, poutierať
prach a umyť podlahu. Pomocou nových zakúpených pomôcok sa Lukáš pravidelne, podľa
svojho individuálneho plánu, učil tieto činnosti vykonávať. Vďaka pravidelným nácvikom,
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domov sociálnych
služieb
47

Domov Márie

Ivana H.

48

Domov MÁRIE

Marcela Za.

49

Domov sociálnych Róbert D.
služieb

50

Domov sociálnych Ladislav R.
služieb pre deti a
dospelých

51

Domov sociálnych Jaroslav C.
služieb pre deti a
dospelých

52

Domov sociálnych Marián F.
služieb pre deti a
dospelých

53

Domov sociálnych Anna K.
služieb pre
dospelých v
Borskom Svätom
Jure

dokázal svoje nové zručnosti preniesť do domáceho prostredia. Teraz si vie s malou
pomocou mamy upratať u seba doma. Finančný dar bol použitý na vysávač, upratovací
vozík a mop, mechanickú metlu, ručný vysávač, čistiace prostriedky a prachovky.
360,00 € Banská Štiavnica Banskobystrický Cieľom projektu bola podpora p. Ivany, ktorá si chcela vytvoriť nový domov zariadení, tzn.
zútulniť si svoju izbu, prispieť k vytvoreniu príjemného prostredia v celom dome. Chcela
tak spojiť svoju záľubu (maľovanie obrazov) so skrášľovaním bývania nielen svojho, ale aj
ostatných klientov. Finančný dar bol použitý akrylové farby, štetce, plátno.
200,00 € Banská Štiavnica Banskobystrický Cieľom projektu bolo podporiť p. Marcelu, ktorá chcela mať pekné prostredie, v ktorom
žije. Marcela spoločne s kamarátmi počas voľných dní za pomoci inštruktorky sociálnej
rehabilitácie trávili čas postupným presádzaním kvetov v dome. Finančný dar bol použitý
na nové kvetináče, misky a substrát.
300,00 € Detva
Banskobystrický Cieľom projektu a víziou p. Róberta bolo zabezpečiť si samostatný život mimo inštitúciu domov sociálnych služieb. Róberta R. v rámci rozvoja pracovných zručností zapájali do
aktivít spojených so starostlivosťou o seba a okolie (trénoval sa pri upratovaní svojej izby,
praní osobnej bielizne, príprave a varení jednoduchých jedál). Vďaka výpočtovej technike
mal rozšírené možnosti kontaktovania sa s príbuznými cez sociálne siete. Využíval ho aj na
počúvanie hudby a sledovanie obľúbených videí. Finančný dar bol použitý na nákup
notebooku.
700,00 € Bratislava
Bratislavský
Cieľom projektu bolo zabezpečiť pre klienta hudobný nástroj - klávesy, aby mohol tvoriť
hudbu. Vďaka projektu nahral na klávesoch hudbu k dvom videám propagujúcim výrobky
DSS, vystúpil na hudobných podujatiach, vytvoril krátke filmy. Finančný dar bol použitý na
zakúpenie klávesov.
400,00 € Bratislava
Bratislavský
Cieľom projektu bolo vybudovať vyvýšené záhony, bylinkovú záhradu a časť skalky.
Jaroslav za účasti údržbára postavil záhon, vysadil zeleninu, upravil skalku a do bylinkovej
záhrady vysadil nové priesady. Finančný dar bol použitý na záhon, náter, zeminu a
priesady.
200,00 € Cerová
Trnavský
Cieľom projektu bolo poskytnúť maximálnu podporu Mariánovi pri vytvorení si vlastnej
záhradky, v ktorej si mohol rozvíjať svoje pracovné návyky, čo viedlo k zvyšovaniu jeho
sebavedomia a miery samostatnosti. Finančný dar bol použitý na zakúpenie skleníka na
pestovanie priesad a záhradný substrát.
900,00 € Borský Svätý jur Trnavský
Cieľom projektu bolo zmapovať schopnosti a predpoklady p. Anny po cievnej mozgovej
príhode a aby vedela komunikovať svoje potreby. Vďaka komunikačnému softvéru sa jej
mierne zlepšili schopnosti komunikovať a zlepšila sa jej pohyblivosť a jemná motorika.
Finančný dar bol použitý na komunikačný softvér Grid 3/SK.
36

54

Domov sociálnych Boženka K.
služieb Rozsutec

350,00 € Bratislava

Bratislavský

55

Domov sociálnych Andrea L.
služieb Rozsutec

150,00 € Bratislava

Bratislavský

56

Domovina, n.o.

300,00 € Spišské Vlachy

Košický

57

Dôstojnosť života, Jakub Č.
občianske
združenie

400,00 € Stupava

Bratislavský

58

Dôstojnosť života, Róbert G.
občianske
združenie

250,00 € Stupava

Bratislavský

59

HARMONIA Alžbeta Š.
Domov sociálnych
služieb a
zariadenie pre
seniorov

400,00 € Strážske

Košický

Milan P.

Cieľom projektu bola pomoc pre p. Boženku prostredníctvom ručných prác, ktorým sa
rada venuje. Jej prianím bolo rozvíjať sa v týchto prácach, čo jej pomohlo v celkovej
relaxácií a získavaní pozitívnej nálady, ktorá sa odzrkadľovala aj na jej príjemnom správaní
voči ostatným prijímateľom zariadenia. Finančný príspevok bol použitý na látky, výplň do
vankúšov, priadze, molitan a drobnú galantériu.
Cieľom projektu bolo rozvíjať zručnosti p. Andrei, a to prostredníctvom samostatných
nákupov a platby reálnymi peniazmi. Vďaka projektu mohla častejšie chodiť mimo DSS
nakupovať ovocie a potrebné suroviny na ovocné šťavy a toasty, ktoré rada pripravovala
pre kamarátov zariadení. Finančný dar bol použitý na odšťavovač, toastovač,
eurobankovky a mince, suroviny na odšťavovanie a výrobu toastov.
Cieľom projektu bolo splniť túžbu p. Milana, aby mohol v remeselnej dielni zhotovovať
zaujímavé výtvory. S využitím materiálu namaľoval niekoľko obrazov. S veľkým záujmom
prichádzal do remeselnej dielne, aby postupne vytváral svoje obrazy, ktoré vyjadrujú jeho
pocity a vnímanie okolitého prostredia. Uvedená činnosť ho viedla k trpezlivosti,
sústredenosti. Finančný dar bol použitý na sadu farieb, plátno, maliarsky stojan, skicovací
blok a sadu štetcov.
Cieľom projektu bolo pripraviť pre p. Jakuba pravidelnú tvorivú činnosť a zmysluplné
trávenie času. V zariadení mu vytvorili pracovný kútik v tvorivej dielni, v ktorom mal
vytvorený harmonogram činností. Jakub modeloval samostatne, podľa vlastných návrhov
a najvydarenejšie výrobky vystavili vo vitrínach vo vestibule zariadenia. Finančný dar bol
použitý na modelovaciu hmotu, akrylové farby, štetce a drobné pomôcky na modelovanie.
Cieľom projektu bolo podporiť vnútornú motiváciu p. Róberta venovať sa práci s PC a tiež
kreatívnej činnosti, čím sa dosiahol pozitívny efekt na aktivizáciu, zmysluplné využívanie
voľného času a celkovú psychickú pohodu. Výsledkom projektu boli kreslené abstraktne
obrázky podľa vlastného vkusu a návrhov, v spolupráci s pracovníčkou vytvoril kolekciu
pracovných listov pre kognitívnu rehabilitáciu. Finančný dar bol použitý na grafický tablet,
atramentovú tlačiareň a náplne do tlačiarne.
Cieľom projektu bolo vytvoriť p. Alžbete pracovné prostredie, kde môže tráviť voľný čas
obľúbenou činnosťou - starostlivosťou o skalku a bylinkové záhony. V záhradke si vysadila
bylinky a kvety. Finančný dar bol použitý na mobilný vyvýšený záhon, bylinky a okrasné
rastliny.
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60

Hipoterapie
Dušička

Oliver S.

61

Hronov,n.o.

Mária D.

280,00 € Brusno

62

Chrabromil

Janko G.

500,00 € Kysucké Nové
Mesto

63

Kamjana n.o.

Štefan K.

400,00 € Medzilaborce

64

Kamjana n.o.

Ľudmila O.

200,00 € Medzilaborce

65

Komunitná
nadácia Liptov

Félix G.

660,00 € Liptovský
Hrádok

66

Kongregácia
sestier služobníc
Nepoškvrnenej
Panny Márie
Liberta n.o.

Julka Ch.

900,00 € Prešov

Jakub E.

650,00 € Košice

67

1 000,00 € Bernolákovo

Bratislavský

Cieľom projektu bolo dobehnutie psychomotorického vývinu Olivera prostredníctvom
pravidelných rehabilitácií, vďaka ktorým je viditeľné spevnenie chrbtového svalstva,
zlepšenie rovnováhy a koordinácie. Oliver navštevoval 2x týždenne hipoterapiu. Finančný
dar bol použitý na hipoterapiu.
Banskobystrický Cieľom projektu bola pomoc pre pani Máriu, ktorá je vdova a má diagnózu alzheimerova
choroba. Prostredníctvom projektu mohla p. Mária pracovať na rozvoji jemnej motoriky a
odvrátila pozornosť od samopozorovania svojho zdravotného stavu tým, že sa motivovala
k tvorivej činnosti. Finančný dar bol použitý na pastelové ceruzky, farbičky, voskové
pastelky, lepidlá, nožnice, papiere, temperové farby, farby na sklo, sada farieb a štetcov.
ŽIlinský
Cieľom projektu bola podpora aktivít p. Janka, dlhodobo a pravidelne sa chcel venovať
umeleckej tvorbe v tvorivej dielni, chcel sa naučiť výrobu mydielok a mydlových dekorácií.
Pod vedením dobrovoľníkov sa naučil pekne pracovať s mydlovou hmotou. Práca mu
prinášala radosť a uspokojenie a celkovo napomáhala zlepšovať kvalitu jeho života.
Finančný dar bol použitý na mydlovú hmotu, farby a vône do mydiel, formy na mydlo.
Prešovský
Cieľom projektu bola podpora p. Štefana vo voľnočasových aktivitách, ktoré prispeli k jeho
aktivizácii a psychohygiene. Práce na vlastnej záhradke - vysádzanie byliniek ( mäta,
materina dúška, rozmarín, levanduľa) zeleniny ako je cvikla, cibuľka, petržlen, následné
zalievanie, kyprenie, zber a sušenie, uskladnenie, mu prinášali veľkú radosť. Finančný dar
bol použitý na vyvýšený záhon, ochrannú fóliu, štiepku, substrát a priesady byliniek.
Prešovský
Cieľom p. Ľudmily je byť stále aktívna, sebestačná a zvýšiť tak kvalitu života.
Prostredníctvom projektu sa venovala ručným prácam na krosnách - tkala koberce. Táto
aktivita prispela k zachovaniu jej motorických schopností. Finančný dar bol použitý na
úložný box a lampu ku krosnám.
ŽIlinský
Cieľom projektu bol terapeutický pobyt v ABA centre, Félix navštevoval logopedické
intervencie a bilaterálny tréning. Zámerom bolo, aby bol schopný samostatnej
komunikácie a integrácie medzi zdravé deti. Finančný dar bol použitý na ABA konzultáciu,
logopédiu a bilaterálnu stimuláciu.
Prešovský
Cieľom projektu zdokonaliť sa v komunikácii prostredníctvom alternatívnej pomôcky na
rozvíjanie komunikačných schopností. Pani Julka sa učila rozvíjať svoje komunikačné
schopnosti a môže sa stať viac samostatnou. Finančný dar bol použitý na zakúpenie Grid
3/SK.
Košický
Cieľom projektu bolo dosiahnuť pomocou rehabilitácii stabilnú, samostatnú chôdzu a
rozvoj reči u Jakubka. Vďaka zakúpeniu záťažových, vibračných pomôcok a špeciálnych
slúchadiel dokáže efektívnejšie pracovať, rehabilitovať. Finančný dar bol použitý na
vibračné, tlakové a záťažové pomôcky a slúchadlá.
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68

LÚČ Domov
Peter M.
sociálnych služieb
Šemša

400,00 € Šemša

69

Lúčik Nádeje pre
Nepál

Ľuboš M.

500,00 € Štrba

70

Luna, n. o.

Radka J.

300,00 € Trenčín

71

Luna, n.o.

Lenka B.

180,00 € Trenčín

72

MAGIKOS

Andrej G.

700,00 € Detva

73

MAGIKOS

Oliver M.

500,00 € Detva

74

Maják n.o.

Juraj B.

800,00 € Sady nad
Torysou

Košický

Cieľom projektu bola práca v drevárskej dielni, kde sa p. Peter realizoval a vytváral rôzne
výrobky. Vyhotovoval jesenné a vianočné dekoračné predmety, ktorými skrášlil priestory
domova. Finančný dar bol použitý na pílu, náhradné pílové listy, elektrickú vŕtačku, čelnú
frézu a vykružovací a lopatkový vrták, dosky a preglejky.
Prešovský
Cieľom projektu bolo vytvoriť p. Ľubošovi podmienky na samostatný život. Vďaka projektu
si prenajal garsónku a našiel si prácu ako pomocný kuchár. Finančný dar bol použitý na
prenájom bytu a zariadenia (kuchynský inventár).
Trenčiansky
Cieľom projektu bola stabilizácia psychického stavu dieťaťa a jeho následná socializácia v
predškolskom zariadení, získanie finančnej nezávislosti a vlastné bývanie. Počas tvorivých
dielní, kde vyrábala mydlá, Radka trénovala svoju kreativitu a najmä trpezlivosť, osvojením
si nových techník domácej tvorby sa jej rozšírili možnosti získania finančných prostriedkov.
Finančný dar bol použitý na materiál na výrobu mydiel a sviečok, materiál na techniku
macramé a materiál na výrobky z krištáľovej živice.
Trenčiansky
Cieľom projektu bolo zastabilizovanie psychického stavu po prekonaní traumy p. Lenky,
posilnenie kognitívnych funkcií, získane a osvojenie si nových zručností (manuálnych,
komunikačných, sociálnych) za účelom dosiahnutia finančnej stability a nezávislosti. Počas
tvorenia si Lenka obnovila a získala nové zručnosti, najmä manuálne, ktoré vie využiť aj v
budúcej práci. Venovala sa výrobe ikebán a kvetinových aranžmánov. Finančný príspevok
bol použitý na materiál na tvorenie (umelé a sušené kvety, vence, lepiaca pištoľ, drevené
ozdoby....).
Banskobystrický Cieľom projektu bolo naučiť sa pracovné návyky pre samostatný život a pracovné
uplatnenie p. Andreja, ktorý má viacero diagnóz. Naučil sa vytriediť bielizeň, obsluhovať
práčku, vyvešať bielizeň, postarať sa o seba. Vďaka projektu sa u Andreja výrazne znížilo
neprimerané správanie v rodinnom prostredí. Finančný dar bol použitý na práčku so
sušičkou, žehliacu dosku a sušiak na bielizeň.
Banskobystrický Cieľom projektu bolo vytvorenie "útulnej skrýše" - bezpečného miesta, ktoré Oliverovi
znížilo senzorické preťaženie počas dňa a eliminovalo frustráciu spojenú s neprimeranými
prejavmi v správaní. Skrýšu mohol využívať kedykoľvek v priebehu dňa a podľa jeho
individuálnych požiadaviek. Aj matka si všimla, že je vďaka tomu kľudnejší aj v domácom
prostredí a nevhodné správanie sa obmedzilo. Finančný dar bol použitý na útulnú skrýšu.
Košický
Cieľom projektu bolo zabezpečiť p. Jurajovi v zariadení väčší priestor pre súkromie a
intimitu vzhľadom na jeho diagnózu (hluchoslepota). Vďaka projektu personál nevstupuje
do izby, ale vďaka svetelnej signalizácii Juraj príde otvoriť, čím je zachovaná jeho intimita
a súkromie. Finančný dar bol použitý na svetelnú signalizáciu a vibroakustickú podložku.
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75

Mestské centrum Viliam D.
sociálnych služieb
Modra

400,00 € Modra

76

Mikroregión
HORNOHRAD,
združenie obcí

Evka B.

350,00 € Málinec

77

Moje mesto
Spišská Belá

Jozef P.

700,00 € Spišská Belá

78

Nádej pre
Rozsutec, o. z.

František F.

270,00 € Bratislava

79

Občianske
združenie Dom
nádeje

Mama
Martina

500,00 € Martin

80

Občianske
združenie Dom
nádeje

Mama Andrea

500,00 € Martin

Bratislavský

Projekt bol zameraný na podporu individuálnej spolupráce s prijímateľom sociálnej služby,
na záľubu pána Viliama - záhrada a pestovanie rastlín - ako na zdroj možností byť samým
sebou, slobodným a tvorivým a zároveň robiť niečo zmysluplné, prežiť uznanie, prijatie.
Finančný dar bol použitý na náradie a pomôcky na pestovanie, kempingové ležadlo,
odšťavovač a rádiomagnetofón so slúchadlami.
Banskobystrický Projekt bol zameraný na splnenie túžby p. Evky vyrábať z hliny darčekové predmety,
ktorými chcela obdarovať ľudí, ktorí sa o ňu starajú. Vyrobila jedinečné vianočné ozdoby
na vianočný stromček, pre seba a všetkých klientov zariadenia. Finančný dar bol použitý
na keramickú hlinu, modelovaciu hmotu, podložku, pomôcky na modelovanie,
modelovaciu sadu, farby, hrnčiarsky kruh a štetce.
Prešovský
Projekt bol zameraný na víziu p. Jožka - vedieť ovládnuť svoj hnev, svoje emócie, potlačiť
agresivitu, ak mu iný vyčíta chyby a nedostatky. Muzikoterapiou, relaxačnými a dychovými
cvičeniami, relaxáciou spojenou so svetelnou terapiou, sa naučil ovládať svoj strach a
odbúravať stres a agresivitu. Postupným zapájaním sa do spevu piesní formou karaoke
získal pocit istoty v komunikácii. Hudobný box je možné využiť aj pri voľnočasových
aktivitách zariadenia. Finančný dar bol použitý na muzikoterapiu - reproduktor.
Bratislavský
Cieľom projektu bolo naplniť túžbu p. Františka - naučiť sa technológiu pečenia domáceho
chleba, kombináciu rôznych surovín, byliniek a korenia. Ferko sa naučil používať
pekárničku vie s ňou samostatne pracovať, v sprievode sociálnej pracovníčky chodili
pravidelne do obchodu nakupovať potrebné suroviny na pečenie chlebíka. Ferko sa učil
kombinovať rôzne suroviny podľa receptu, ale aj podľa vlastnej fantázie. Finančný dar bol
použitý na pekárničku, suroviny na pečenie, odmerku, dosku na krájanie
Žilinský
Cieľom projektu bolo pripraviť mesačný finančný plán pre p. Martinu, ktorý jej pomôže
zvládať bežný život. Každý mesiac vytvárali plán finančnej gramotnosti. Deťom sa zvýšil
prísun potravín a pri nástupe do školy mali zakúpené všetky potrebné školské pomôcky.
Deti sú s mamou Martinou šťastné už nie sú svedkami neustálych hádok medzi rodičmi.
Finančný dar bol použitý na potraviny a školské pomôcky.
Žilinský
Cieľom projektu bola podpora pre p. Andreu, ktorá žije s deťmi v krízovom centre, v
ktorom jej pomohli vybaviť pre 2 deti materskú školu. Pani Andrea im zakúpila do škôlky
nové veci ako tričká, slipy, papučky. Každý mesiac urobili mesačný rozpis nákladov, aby
mali jedlo vždy a netrpeli hladom. Finančná gramotnosť je veľmi potrebná, aby sa v
budúcnosti nedostala do nepriaznivej situácie. Finančný dar bol použitý na potraviny,
hygienu, oblečenie a čistiace prostriedky.
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81

82

83

84

85

86

Občianske
združenie
DOMOV pri
Špecializovanom
zariadení Kotva v
Brezne
Občianske
združenie
DOMOV pri
Špecializovanom
zariadení Kotva v
Brezne
Občianske
združenie Lúč pri
Domove
sociálnych služieb
pre deti a
dospelých v
Šintave
Občianske
združenie Lúč pri
Domove
sociálnych služieb
pre deti a
dospelých v
Šintave
Občianske
združenie Naše
stacko; Prevádzka
Denný stacionár
Naše stacko
Občianske
združenie Naše
stacko; Prevádzka

Marián M.

300,00 € Brezno

Banskobystrický Cieľom projektu bolo naplniť víziu p. Mariána vytvoriť záhradku, o ktorú sa bude môcť
starať. Projekt mal pozitívny vplyv na rozvoj pracovných zručností, aktivizáciu a
zmysluplného trávenia voľného času pána Mariána. O okrasnú záhradku sa vzorne staral,
polieval, hnoji a okopáva. Finančný dar bol použitý na mulčovaciu kôru a okrasné rastliny,
kríky a kvety.

Števko CH.

300,00 € Brezno

Banskobystrický Cieľom projektu bolo, aby p. Števko mohol byť v kontakte s príbuznými. Notebook využíval
aj na iné činnosti, ako napr. zlepšovanie svojich PC zručností, kontakt na soc. sieťach s
rovesníkmi, počúvanie hudby. Finančný dar bol použitý na zakúpenie notebooku.

Martin K.

600,00 € Šintava

Trnavský

Cieľom projektu bolo zlepšenie zručností a sebarealizácie, nakoľko jemná motorika bola u
Martina menej obratná. Získal tak novú formu práce - vyskúšal si prácu na hrnčiarskom
kruhu. Táto aktivita pôsobila upokojujúco. Martina práca s hlinou bavila. Finančný dar bol
použitý na hrnčiarsky kruh.

Andrea

400,00 € Šintava

Trnavský

Cieľom projektu bolo zlepšovať zručnosti p. Andrei a podporiť jej sebarealizáciu. Pri práci
s polymérovou hmotou sa "našla", dobre sa jej s ňou pracovalo, čo podporovalo
Andrejkinu fantáziu a tvorivosť. Vyrábala šperky - náramky a náušnice. Finančný dar bol
použitý na zakúpenie polymérovej hmoty, materiál a pomôcky na tvorbu šperkov.

Dominika Z.

700,00 € Trnava

Trnavský

Hlavným cieľom projektu bolo zlepšenie fyzickej kondície p. Dominky, podpora k
zdravému životnému štýlu a tým zlepšenie jej zdravotného stavu. Vďaka projektu
nainštalovali bicykel a Dominika na ňom postupne začala bicyklovať. Finančný dar bol
použitý na exteriérový stacionárny bicykel.

Tomáš F.

400,00 € Trnava

Trnavský

Cieľom projektu bola podpora samostatnosti Tomáša a jeho rozvoj pracovných zručností.
Z materiálu za pomoci sociálne pracovníka postavil vyvýšený záhon, v ktorom pestoval
bylinky - mätu. Z nej si následne vyskúšal vyrobiť sirup. Finančný dar bol použitý na
substrát, nopovú fóliu a štvorhranné hranoly.
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87

Denný stacionár
Naše stacko
občianske
združenie STOPA
Slovensko

Rostislav P.

750,00 € Bratislava

Občianske
združenie
Svätého Lazara DSS Adelka
OSTROV n.o.

Andrej B.

170,00 € Považská
Bystrica

Andrej Š.

500,00 € Levice

90

OZ Margarétka
Lovinobaňa

Tomáš H.

700,00 € Lovinobaňa

91

OZ STRIEBORNÉ
KRÍDLA

Anton G.

400,00 € Prešov

92

OZ Vandateam

Vanda K.

500,00 € Gočovo

93

Patriam,n.o.

Jana B.

200,00 € Detva

88

89

Bratislavský

Cieľom projektu bolo naplniť túžbu p. Rostislava, a to žiť život mimo ulicu, mať stabilnú
prácu, funkčné zdravie a samostatné bývanie, aby mohol upevniť rodinné vzťahy.
Prostredníctvom projektu boli zabezpečné nevyhnutné životné potreby, aby sa mohol
zaradiť do bežného života. Finančný dar bol použitý na vstupnú prehliadku, rehabilitáciu,
nájom za podporované bývanie, pracovné oblečenie a mobilný telefón s kreditom.
Trenčiansky
Cieľom projektu bola pomoc pre p. Andreja, ktorý má diagnózu DMO, máva epileptické
záchvaty, kyfózu a strabizmus. Terapia hudbou je preňho z dlhodobého hľadiska vhodnou
variantou, pretože prostredníctvom nej môže vyjadriť svoje pocity a emócie. Finančný dar
bol použitý na nákup mikrofónu s reproduktorom a tlačiarne.
Nitriansky
Cieľom projektu bola tvorivá realizácia klienta pri práci s drevom. Pán Andrej bol pri
realizácii projektu aktívny, bol prítomný pri nakupovaní materiálov, nástrojov a rastliniek,
pracoval na výrobe drevených srdiečok, sovičiek a domčekov, vyrábal drevené kvetináče
na čučoriedky. Finančný dar bol použitý na drevo, vypaľovačku, dláta na vŕtačku, brúsku
na drevo, vŕtaciu brúsku, ochranné pomôcky, pílku na drevo.
Banskobystrický Cieľom projektu bola aktivizácia p. Tomáša, podpora a rozvoj jeho zručností. Obľúbil si
farmu, ktorú zariadenie zriadilo a venoval sa starostlivosti o zvieratá. S pomocou
pracovníkov a ďalších klientov zhotovil vhodný prístrešok na zimu pre zvieratá a zabezpečil
krmivo. Finančný dar bol použitý na materiál, krmivo a seno .
Prešovský
Cieľom projektu bola pomoc pre p. Antona G., ktorý je z dôvodu zhoršeného zdravotného
stavu od r. 2018 v sociálnej starostlivosti. Trpí diabetom a primárnou artériovou
hypertenziou. Svojou prácou zveľadil okrasnú záhradku zariadenia a do aktivít zapojil aj
prijímateľov, ktorí sa dovtedy do práce v záhrade nezapájali. Tento projekt preto prispel
aj k socializácii prijímateľov. Finančný dar bol použitý na borovicovú kôru, kamene,
netkanú textíliu, okresné kríky a nástroje na prácu v záhrade.
Košický
Cieľom projektu bola pomoc pre Vandu, ktorá má diagnózu Downov syndróm s rôznymi
pridruženými diagnózami. Vďaka aktívnemu cvičeniu Vojtovej metódy sa integrovala do
MŠ a ZŠ, v súčasnosti navštevuje Spojenú školu internátnu v Levoči. Dlhodobým cieľom
bolo kvalifikovať sa a úspešne reprezentovať Slovensko na Špeciálnych olympijskych hrách
v Berlíne 2023. Finančný dar bol použitý na športové sústredenia, ubytovanie a stravu.
Banskobystrický Cieľom projektu bola pomoc pre p. Janku B., ktorá trpí nediferencovanou schizofréniou. K
rozvoju jemných motorických zručností prispel aj projekt, vďaka ktorému sa mohla
venovať pleteniu pedigových košíkov. Pani Janka tak našla aktivitu, ktorá ju napĺňa a tak
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94

PRO VITAE n.o

Jozef R.

500,00 € Gelnica

95

Radosť žiť

Michal M.

430,00 € Kysucké Nové
Mesto

96

Radosť žiť

Jozef M.

320,00 € Kysucké Nové
Mesto

97

RAFAEL dom n.o.

Filip B.

800,00 € Bratislava

98

Rovnocenní, o.z.

Svetlana T.

380,00 € Osadné

99

Senior Dom
Magnólia

Anka

250,00 € Baláže

Gabko

300,00 € Priechod

100 Senior Dom
Magnólia

svoj voľný čas venuje pre ňu zmysluplnej činnosti. Finančný dar bol použitý na materiál na
výrobky z pedigu.
Košický
Cieľom projektu bolo vyplnenie túžby p. Jozefa, ktorý sa chcel naučiť fotografovať a
zdokonaliť sa v maľbe obrazov. Digitálny fotoaparát podporil rozvoj jemnej a hrubej
motoriky. P. Jozef sa za pomoci personálu začal učiť fotografovať v areáli zariadenia a za
pomoci inštruktora sociálnej rehabilitácie realizoval metódu podpory tvorivej aktivity a
kreativity. Finančný dar bol použitý na zakúpenie digitálneho fotoaparátu.
ŽIlinský
Cieľom projektu bolo prispieť k duševnej pohode p. Michala a zmysluplné trávenie
voľného času. Vak mu pomohol pri aktivizovaní v rámci zariadenia a to pri činnosti, v ktorej
vyniká a chcú ju u neho podporovať. Takisto mu sedenie pomohlo k navodeniu uvoľnenej
atmosféry v priebehu dňa a večera, čo malo upokojujúce účinky a pozitívne pôsobilo na
psychickú pohodu. Finančný dar bol použitý na vibroakustický polohovací vak.
ŽIlinský
Cieľom projektu bola komplexná zmyslová stimulácia, ktorá prispela k aktivizácii p. Jozefa.
Predmety napomáhajúce pohybovému rozvoju a zrakovej stimulácii viedli k zlepšeniu jeho
schopností a zručností, k rozvoju celkovej motoriky. Finančný dar bol použitý na
interaktívneho terapeutického psíka a padák s motívmi zvieratiek.
Bratislavský
Cieľom projektu bola realizácia Filipovho sna - naučiť sa hrať na klavíri oboma rukami, aby
mohol odspievať skladby. Vďaka kvalitnému digitálnemu pianu absolvoval niekoľko
individuálnych muzikoterapeutických stretnutí, kde sa muzikoterapeutka pri nácviku
snažila najmä o koordináciu pravej a ľavej ruky a správne držanie tela. Finančný dar bol
použitý na digitálne piano so sedačkou.
Prešovský
Cieľom projektu bolo zlepšiť kvalitu života p. Svetlany, zlepšiť možnosť integrácie, ale
hlavne podporiť zručnosti k vytvoreniu a udržaniu kontaktov s ľuďmi z bežného života, ale
aj rodiny. P. Svetlana sa naučila pracovať s dotykovým telefónom, aby tak mohla
komunikovať so svojimi blízkymi a priateľmi, získala všeobecný rozhľad o aktuálnom dianí
v rôznych oblastiach života. Finančný dar bol použitý na zakúpenie dotykového telefónu.
Banskobystrický Cieľom projektu bola pomoc pre pani Anku, ktorá trpí parkinsonovou chorobou. Zdravotný
stav sa jej v dôsledku ochorenia na COVID-19 zhoršil a je odkázaná na invalidný vozík. Jej
túžbou bolo pestovať v záhradke zeleninu a ovocie. Finančný dar bol použitý na vyvýšený
záhon, zeminu a rastlinky.
Banskobystrický Cieľom projektu bolo vytvorenie malého kútika - kaviarničky pre p. Gabka, pre ktorého nie
je bezpečné manipulovať s rýchlovarnou kanvicou ( tras rúk). Vďaka projektu získal presso
stroj a pripravoval kávu pre ostatných v zariadení. Finančný dar bol použitý na epresso
stroj, kávu, tácky a odvápňovač.
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101 Senior plus n.o.

Alexandra N.

460,00 € Slavošovce

Banskobystrický Cieľom projektu bola pomoc pre 27-ročnú Sašku, ktorá je už 10 rokov v bdelej kóme. Ako
15-ročná sa snažila pomôcť topiacemu sa človeku, ktorý ju však svojou váhou stiahol pod
vodu. Keďže Saška nemá skoro žiadnu imunitu, býva často chorá. Cieľom bolo zakúpiť dva
typy zdravotníckych pomôcok, ktoré Saške pomôžu a skvalitnia život na lôžku. Finančný
dar bol použitý na nákup germicídneho žiariča a kompresorového inhalátora.
70,00 € Slavošovce
Banskobystrický Cieľom projektu bola pomoc pre pani Darinu, ktorá má diagnostikovanú Astma bronchiale,
a preto k nej dochádza opatrovateľský personál na 8 hodín denne. Prostredníctvom
projektu sa jej zdravotný stav zlepšil, najmä po návštevách v nemocnici, kam chodí na
dialýzu. Pani Darina aj jej lekár vnímajú zlepšenie dýchania, čistotu v dýchaní, bez
pridružených sprievodných javov. Finančný dar bol použitý na nákup kompresorového
inhalátora.
200,00 € Banská Štiavnica Banskobystrický Cieľom projektu bolo rozvíjať zručnosti a poznatky p. Daniela, ktorý rád pracuje v záhrade.
Spolu s kamarátmi a inštruktorkami sociálnej rehabilitácie navrhli ako budú vyzerať malé
vyvýšené záhony, nakúpili ich a spoločne zasadili semienka zeleniny, o ktorú sa následne
starali. Finančný dar bol použitý na vyvýšené záhony a zeminu.
1 500,00 € Čierne
Žilinský
Cieľom projektu bola podpora sebavedomie slečny Nety a stabilizovať jej osobnosť, aby sa
dokázala ubrániť manipulácii, dokončila VŠ, uživila sa slušnou prácou, naučila sa fungovať
samostatne. Psychologické intervencie boli zamerané na stabilizáciu jej osobnosti,
podporu jej sebapresadzovania, edukáciu ohľadom partnerských vzťahov, metód
saturácie jej potrieb, podporu sebavedomia, cielený tréning stanovovania si životných
cieľov. Finančný dar bol použitý na notebook, terapeutické karty, ubytovanie a stravu.
250,00 € Trenčín
Trenčiansky
Cieľom projektu bolo dosiahnuť samostatnosť u p. Štefana, schopnosť žiť plnohodnotným
životom ako predtým a naplno sa venovať maľovaniu. Vďaka projektu mohol maľovať a
tvoril aj v keramickej dielni zariadenia. Finančný dar bol použitý na maliarske plátno, farby,
štetce a stojan.

102 Senior plus n.o.

Darina K.

103 Senior pri
Domove MÁRIE

Daniel He.

104 Slovenské
centrum pomoci

Neta J.

105 Sociálne služby
mesta Trenčín,
mestská
rozpočtová
organizácia
106 Spišská katolícka
charita

Štefan S.

Ivan S.

700,00 € Spišská Nová Ves Košický

Cieľom projektu je pomoc pre Ivan S., ktorý je slobodný a bezdetný, kvôli diagnóze
schizofrénia žije v zariadení sociálnych služieb. Vďaka projektu je oveľa sebavedomejší,
čoraz viac samostatný a rozvíja sociálne interakcie s ďalšími klientmi. Pán Ivan S. sa stal
"učiteľom" pre ďalších klientov ako pracovať s náradím a odovzdával svoje skúsenosti
ďalej. Finančný dar bol použitý na nákup zváračky, aku vŕtačky, príklepovej vŕtačky,
ručného náradia v kufri, sady bitov, vrtákov a kľúčov, a zváracích elektród.

107 Spojená škola

Natália a
Nella

800,00 € Senica

Cieľom projektu bolo naučiť dievčatá používať komunikačnú knihu, aby sa ich rečový
prejav skvalitnil a v budúcnosti boli schopné sprostredkovať svoje požiadavky, pri

Trnavský
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108 Spojená škola
internátna

Dominika G.

250,00 € Prakovce

109 Správa zariadení Júlia P.
sociálnych služieb

300,00 € Nitra

110 Stredisko
Mária M.
sociálnych služieb
Petržalka

400,00 € Bratislava

111 Súkromná
základná škola
pre žiakov s
autizmom
112 Ťahanovská
záhrada

Marco B.

300,00 € Trenčín

Ľudovít J.

500,00 € Košice

113 Teresa Benedicta

Anna M.

400,00 € Michalovce

114 Tomáško 2018

Olivia P.

350,00 € Nemecká

optimálnom progrese budú schopné verbálne komunikovať a tvoriť viacslovné vety.
Dievčatá používali komunikačnú knihu zatiaľ len s obmedzeným počtom obrázkov, avšak
komunikácia sa bude naďalej rozvíjať a komunikačné knihy budú tvoriť ich súčasť až do
dospelosti. Finančný dar bol použitý na výkresy, zakladač, laminovacie fólie, kancelársky
papier, tlačiareň a tonery.
Košický
Cieľom projektu bola podpora Dominiky, aby sa mohla zdokonaliť vo vyrábaní košíkov, v
samostatnosti pri tvorení a kreativite pri vyrábaní ďalších produktov z pedigu. Žiačka
zvládla jednoduché pletenie košíkov s dvomi prútmi. Pletenie košíkov vystriedali pletením
zvončekov, výrobou motýľov. Finančný dar bol použitý na pedig a preglejkové dná.
Nitriansky
Cieľom projektu bolo rozvíjať zručnosti p. Júlie v oblasti šitia. Pani Julka používala nový
šijací stroj a využila všetky zakúpené krajčírske potreby a metrážny textil, z ktorého ušila
krásne vankúše, čo výrazne prospelo k udržaniu jej duševnej pohody, ako aj celkovej
vitality. Finančný dar bol použitý na šijací stroj, krajčírske potreby a metrážny textil.
Bratislavský
Projekt bol zameraný na zlepšenie kvality života pani Márie, jej aktivizáciu a podporu
zachovávania jej zručností a schopností formou záhradnej terapie. Po zabezpečení
vyvýšeného záhonu p. Mária v spolupráci s personálom naplnila záhon potrebnými
vrstvami substrátu, kompostu, podieľala na výsadbe plánt a starostlivosti o nich počas
celého obdobia. Finančný dar bol použitý na vyvýšený záhon, substrát, drenáž, bylinky,
záhradné náradie.
Trenčiansky
Cieľom projektu bola pomoc pre 7-ročného Marca, ktorý má diagnostikovaný autizmus.
Prostredníctvom pravidelných pohybových aktivít na stacionárnom bicykli sa podarilo
eliminovať jeho nevhodné správanie. Je dôležité, aby vedel ako pracovať a narábať so
svojou aktivitou, emóciami a energiou. Finančný dar bol použitý na stacionárny bicykel.
Košický
Cieľom projektu bolo, aby bol pán Ľudovít sebestačný a sebaobslužný, schopný s
asistentom/tlmočníkom riešiť svoje osobné potreby a tým zvýšiť kvalitu jeho života. V
rámci projektu absolvoval ošetrenie u zubára, u gastroenterológa za účasti tlmočníka
posunkovej reči. Finančný dar bol použitý na zubné ošetrenie a tlmočníka.
Košický
Cieľom projektu bolo splniť túžbu p. Anny, a to založiť si mobilnú záhradku s bylinkami a
zeleninou, aby si aspoň týmto spôsobom mohla pripomínať časy, keď bola doma vo svojej
záhradke. Boli zakúpené dve mobilné záhradky. Vysadené boli bylinky a zelenina, o ktoré
sa pani Anna pravidelné starala. Finančný dar bol použitý na mobilnú záhradku.
Banskobystrický Cieľom projektu bolo zabezpečiť pre Olíviu fungovanie kochleárnych implantátov, aby
mohla byť zaradená v bežnom svete počujúcich. Olivia používala nabíjateľné batérie spolu
s kochleárnymi implantátmi, a tým pádom počula. Vďaka projektu úspešne nastúpila do
1. triedy, a to aj bez osobného asistenta. Môže sa učiť čítať a písať s bežnými deťmi na
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115 Top-Art chránená Michal K.
dielňa o.z

680,00 € Bratislava

116 Top-Art chránená Michala J.
dielňa o.z.

250,00 € Bratislava

117 Úsmev pre
druhých, o.z.

Dominika B.

300,00 € Piešťany

118 Viera - Láska Nádej, o.z.

Jakub K.

1 500,00 € Prešov

119 Viera - Láska Nádej, o.z.

Zorka Š.

200,00 € Prešov

120 VILKO

Viliam H.

400,00 € Banská Bystrica

121 Všetci pre rodinu, Tomáš H.
n.o.

900,00 € Košice

základnej škole. Finančný dar bol pužitý na zakúpenie nabíjateľnej batérie do
kochleárneho implantátu.
Bratislavský
Cieľom projektu bolo zdokonaliť sa v oblasti výpočtovej techniky, rozšíriť si vedomosti napr. práca v Exceli, PowerPointe. P. Michala lákala oblasť tvorby internetových stránok,
tvorby a spravovania profilov na sociálnych sieťach. Online forma kurzov mu umožnila
zúčastňovať sa aktivít bez ohľadu na protipandemické opatrenia a dala mu možnosť
samostatne si organizovať čas bez odkázanosti na pomoc asistenta. Doteraz absolvoval 8
kurzov. Finančný dar bol použitý na online kurzy v IT Academy.
Bratislavský
Cieľom projektu bolo podporiť p. Michalu v maľovaní, chcela svoje diela vystaviť v
chránenej dielni. Miška navštevovala dielňu, kde aktívne maľovala a kreslila, vyskúšala si
aj maľbu na textil a otláčanie vzorov na textil. Originály jej diel boli naskenované a
vytlačené aj na plátno, tričká a plátené tašky. Jej diela boli prezentované a vystavené v
Mestskej knižnici Ružinov. Finančný dar bol použitý na maliarske potreby.
Trnavský
Cieľom projektu bolo získať väčšiu bezpečnosť pri chôdzi - pre horšiu stabilitu a neúplné
horné končatiny bolo vždy zvýšené riziko pri páde. Dominika si vďaka terapiám zlepšila
schopnosť pohybu po teréne. Z ľahu do sedu sa dnes vďaka pravidelnému cvičeniu dokáže
dostať na mäkkých podložkách. Finančný dar bol použitý na rehabilitačné cvičenie NDT
Bobath koncept.
Prešovský
Cieľom projektu bolo zaobstarať pre Jakuba špeciálnu hydraulickú ortézu trupu - Baffin,
pomocou ktorej ho bude možné polohovať, posádzať, dať do stoja. Vďaka projektu sa ho
podarilo vertikalizovať a tak mu dať nový rozmer poznania okolia. Finančný dar bol použitý
na hydraulickú ortézu BAFFIN.
Prešovský
Cieľom projektu bolo, aby sa Zorka vedela v kolektíve a priestore orientovať sluchom, aby
dokázala akceptovať hlučnejšiu skupinu. Dôležité je tiež, aby boli zachované zvyšky zraku,
aby mohla pracovať na zlepšovaní orientačných schopností. Kúpou čítacieho pera dali
možnosť Zorke získať nové poznatky. Finančný dar bol použitý na čítacie pero s hlasovým
výstupom.
Banskobystrický Cieľom projektu bolo Vilkove zlepšenie zdravia, zvýšenie kvality života a vytvorenie čo
najlepších podmienok na to, aby napredoval. Biolampa mu pomáhala na rýchlejšie hojenie
rán v okolí stómie, bola tiež využitá v rámci rehabilitácie a taktiež už pomohla aj pri
akútnych respiračných infektoch. Finančný dar bol použitý na zakúpenie biolampy
Bioptron Zepter.
Košický
Tomáš, ktorý žije s mamou a tromi mladšími súrodencami, je v súčasnosti na úrade práce.
Počas štúdia na SOU automobilová chodil na rôzne brigády, aby finančne pomohol rodine.
Jeho otec zomrel a mama má niekoľko zamestnaní. Rád by sa však zamestnal vo svojom
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122 Všetci pre rodinu, Mikuláš H.
n.o.

900,00 €

123 Zariadenie pre
seniorov sv.
Kataríny Labouré

600,00 €

Vlasta K.

124 Združenie na
Vaneska J.
pomoc ľuďom s
mentálnym
postihnutím v
Nových Zámkoch
125 Združenie
Matúš M.
príbuzných a
priateľov duševne
chorých OPORA
G+N

400,00 €

126 Združenie
Otto H.
príbuzných a
priateľov duševne
chorých OPORA
G+N
127 ZEM DETI-Košice Renáta
n.o.

400,00 €

450,00 €

vyštudovanom odbore. Získaním vodičského oprávnenia sk. B bude mať oveľa viac
možností ako sa uplatniť na trhu práce.
Košice
Košický
18-ročný Mikuláš sa narodil so zdravotnými problémami, preto nastupoval do 1. ročníka
ZŠ ako osemročný. Vyrástol však z neho zdravý mladý človek. V súčasnosti je v 1. ročníku
na SOŠ obchodu a služieb, odbor kuchár. Škola ho veľmi baví, takisto doma rád s mamou
varí, svoje povinnosti si vždy robí ako prvé. Jeho túžbou je získanie vodičského preukazu,
aby si po ukončení školy zlepšil štart do pracovného života a tým prispel ku skvalitneniu
života svojej rodiny.
Bošany
Trenčiansky
Cieľom projektu bolo zlepšenie kvality života p. Vlasty a aspoň čiastočný návrat do života
medzi ľudí. Po cievnej príhode je neverbálna, uzatvárala sa pred spoločnosťou. Pracovníci
zariadenia ju vďaka projektu integrovali medzi ostatných klientov, premiestňovali do
jedálne, na dvor medzi ostatných. Finančný dar bol použitý na invalidný vozík a
rehabilitačné pomôcky.
Nové Zámky
Nitriansky
Cieľom projektu bolo splniť túžbu Vanesky, a to naučiť sa šiť výrobky na šijacom stroji návleky na vankúše, zástery, látkové tašky. Naučila sa základné úkony ako správne
používať šijací stroj, naučil sa pri zvolenom druhu stehu nastaviť správnu dĺžku aj šírku
stehu, ušila všetky výrobky, ktoré spoločne naplánovala. Finančný dar bol použitý na šijací
stroj a materiál.
Rimavská Sobota Banskobystrický Cieľom projektu bolo absolvovanie lektorského kurzu, aby sa naučil vzdelávať ľudí a svoje
vedomosti využil pri práci s klientmi Domu duševného zdravia. Matúšovým snom je viesť
samostatný a nezávislý život. Vďaka nadobudnutým vedomostiam získaných z
absolvovaného akreditovaného školenia môže Matúš ďalej pracovať na svojom
osobnostnom rozvoji. Získané poznatky môže aktuálne využiť vo svojom novom
zamestnaní. Finančný dar bol použitý na odborné akreditované školenie a ubytovanie v
blízkosti sídla spoločnosti organizujúcej odborné akreditované školenie.
Rimavská Sobota Banskobystrický Cieľom projektu bolo vytvoriť pre p. Otta vlastný priestor pre sebarealizáciu v
pestovateľských prácach. Pri prácach spojených s montážou skleníka sa začal sám
realizovať, navrhol rôzne možnosti údržby skleníka a jeho okolia, taktiež navrhol prebratie
zodpovednosti za údržbu skleníka. Finančný dar bol použitý na zakúpenie skleníku.

600,00 € Turňa nad
Bodvou

Košický

Cieľom projektu bola pomoc pre matku a jej 13-ročného Miroslava, ktorý bol umiestnený
do Centra pre deti a rodinu z dôvodu uloženia výchovného opatrenia úradu SPO. Matka
bola umiestnená v zariadení núdzového bývania. Prostredníctvom projektu sa matke
podarilo zamestnať, absolvovať počítačový kurz a cielene budovať vzťah so synom.
Finančný dar bol použitý na nákup notebooku, písacieho stola a stoličky.
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128 ŽIVOT, n.o.

Eva K.

700,00 € Spišské
Hanušovce

Prešovský

Cieľom projektu bola pomoc pre p. Evku, ktorá chcela zlepšiť pohyblivosť pravej strany
tela, docieliť stav pred mozgovou príhodou a viesť samostatný život bez odkázanosti na
iných. V spolupráci s rehabilitačnou sestrou realizovala trénovanie chôdze na
rehabilitačných schodoch s rampou počas teplého počasia. Finančný dar bol použitý na
rehabilitačné schody s rampou.

Príloha č. 5: Zoznam podporených subjektov v v grantovom programe Športuj aj ty!
Č.

Predkladateľ

Názov projektu

1

Amare čavore

Challenge day

2

AO-TATRY

Tatranský detský
kros

3

Atletický klub
Slávia Technická
univerzita Košice,
o.z.

Atletika kráľovná
športov- šport
pre všetkých

Podporená
Mesto
suma
500,00 € Senica

950,00 € Vysoké Tatry

1 000,00 € Košice

Kraj

Anotácia/Záverečná správa

Trnavský

Cieľom projektu bolo, po dlhej dobe odluky detí od ich každodenných športových a iných
aktivít, dopriať im deň súťaží a športu, podporiť ich zdravý životný štýl, odstrániť bariéry
medzi zdravými a hendikepovanými deťmi, odstrániť diskrimináciu týchto detí. Do
súťažných disciplín (beh, beh cez prekážky, skok do výšky, skok do diaľky, šípky, vytrvalosť
v skákaní na trampolínach, kolektívne hry) sa mohli deti zapisovať online alebo v deň
uskutočnenia pred začatím súťaží. Víťazi v troch kategóriách dostali medaily a sladké
odmeny. V projekte Challenge day išlo o vytvorenie nezabudnuteľného zážitku pre zdravé
aj hendikepované deti, zabrániť diskriminácii a menej cennosti týchto detí. Finančné
prostriedky boli použité na nákup športových pomôcok a sladkostí.
Cieľom projektu bolo zorganizovať súťaže pre žiakov a deti z Vysokých Tatier v tatranskej
prírode a zároveň opätovne vybudovať ich vzťah k pohybu. Cieľom bolo motivovať deti a
žiakov rôznymi aktivitami, preto boli zrealizované súťaže, ktoré sú jednou z vynikajúcich
motivácií ako si zašportovať a zmerať svoju výkonnosť so svojimi rovesníkmi v jednotlivých
disciplínach. Projekt bol zameraný na beh v prírode, z čoho vznikol názov Tatranský detský
kros. Vďaka podpore Nadácie SPP a mesta Vysoké Tatry sa podarilo zorganizovať
jednokolovú súťaž, v ktorej súťažili 4 kategórie vo veku od 5 po 15 rokov. Pretekári súťažili
na trávnatom povrchu na tratiach v dĺžke od 250 m po 900 m. Žiaci a deti boli po dokončení
samotného preteku dekorovaní trofejami v tvare bežca a ohodnotení zaujímavými cenami,
z ktorých mali veľkú radosť. Počas súťaže sa do organizácie zapojili aj rodičia, či vedúci
klubov a tréneri, vďaka čomu sa podarilo vytvoriť nielen súťažnú, ale aj príjemnú
atmosféru. Finančné prostriedky boli použité na ceny pre víťazov a občerstvenie.
Cieľom projektu bolo umožniť väčšiemu počtu detí a mládeže absolvovať tréning atletiky,
kde sa pomocou športových pomôcok, ako sú prekážky, kriketové loptičky, oštepy, disky,
gule, kladivá, štartovacie bloky či štafetové kolíky, naučia techniku jednotlivých disciplín.
Cieľ bol splnený tým, že sa naraz mohli používať prekážky pre viaceré tréningové skupiny
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Prešovský

Košický

4

Basketbalový
klub mládeže
JUNIOR
Univerzity
Konštantína
Filozofa Nitra

5

6

7

Šport, pohyb,
zdravie s BKM
Nitra

3 000,00 € Nitra

Nitriansky

Big street project Vybavenie novej
(veľký projekt
časti parkourovej
ulice)
telocvične
parkourovým a
gymnastickým
náčiním
Bratislavský klub Deti na vode
slalomových a
zjazdových
vodákov

2 000,00 € Senec

Bratislavský

1 500,00 € Bratislava

Bratislavský

Capoeira Vrbové

1 500,00 € Vrbové

Trnavský

Športový deň s
Capoeirou

počas tréningu. To umožnilo efektívnejšie pracovať s deťmi a mládežou na tréningu, pri
rozvoji bežeckých a koordinačných schopností. Finančné prostriedky boli použité na nákup
prekážok a štafetových kolíkov na tréningový proces detí a mládeže.
Cieľom projektu bolo podporiť zdravý životný štýl detí vytvorením motivácií pre návrat k
aktívnemu a pravidelnému športovaniu a sprístupniť a zatraktívniť športové aktivity deťom
za účelom zlepšenia podmienok pre výkonnostný rast. Zároveň bolo cieľom formovať
motiváciu detí a mládeže k dosiahnutiu vlastného cieľa a posilniť výchovnú zložku sociálnej
spolupatričnosti formou aktívneho zapojenia zdravotne znevýhodnených. Projekt bol
realizovaný v 3 časovo-obsahových fázach, ktoré na seba bezprostredne nadväzovali a tým
plnili základnú myšlienku projektu. Do 1. fázy "Športujem, pomáham sebe aj druhým" sa
zapojilo 45 hráčok a spolu so zapojenými osobami seniorského veku a zdravotne
znevýhodnených osôb sa zapojilo viac ako 100 osôb. V 2. fáze "Športujem, zbieram zážitky
aj kondíciu boli zorganizované plánované akcie 5-dňový denný športkemp a 6-dňové
športové sústredenie v horskom prostredí. Spolu sa na aktivitách zúčastnilo všetkých 45
hráčok. 3. fáza "Trénujem s kondíciou" je aktuálne ukončená, nakoľko všetky družstvá sú
plne zapojené do tréningového procesu. Finančné prostriedky boli použité na stravu,
dopravu a inovatívne tréningové pomôcky.
Cieľom projektu bolo vybaviť novovznikajúci priestor parkourovej telocvične parkourovým
a gymnastickým náčiním, ktoré by zabezpečilo komplexnejší tréningový proces pre
všetkých členov, ktorí tréningy navštevujú, rovnako ako dalo priestor zapojiť do tréningov
všetkých ostatných čakateľov na čakacej listine, ktorí sa, z kapacitných dôvodov, nemohli
do tréningov v minulosti zapojiť. K tomuto cieľu svojou mierou dopomohol práve projekt
od Nadácie SPP. Finančné prostriedky boli použité na nákup parkourovej šikminy a kladiny.
Cieľom projektu bolo rozšíriť členskú základňu a dať deťom zázemie, či už materiálne ako
aj miesto, kde môžu trénovať či blázniť sa na vode, čo sa v tomto projekte podarilo. Cieľom
bolo dostať deti k vode, aby netrávili čas doma, ale v prírode, aby sa hýbali a boli čo najviac
na čerstvom vzduchu. Klub sa rozrástol, prijali sa noví členovia, ktorí pravidelne trénujú.
Klub sa zúčastnil pretekov v Bratislave i mimo nej a v lete sa organizovali letné tábory.
Vďaka Nadácii SPP bol doplnený a obnovený športový materiál klubu. Finančné
prostdiedky boli použité na nákup lode, pádla a botičiek do vody.
Cieľom projektu bolo zorganizovať športový deň s Capoeirou (spojený s organizáciou
ďalších súťaží a aktivít), kde bola Capoeira prezentovaná širšej verejnosti. Ďalším cieľom
bola podpora športového klubu nákupom potrebných športových pomôcok. Pomôcky
budú využívané po ďalšie roky na pravidelných tréningoch, kde budú deti zlepšovať svoje
športové schopnosti. Projekt bol určený pre deti, mládež a dospelých z Vrbového,
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CCCBBB

Brutálne
Sústredenie –
Brutál CUP

2 350,00 € Banská Bystrica Banskobystrický

9

Centrum
futbalových
talentov (CFT)
Academy
Slovakia

CFT ACADEMY
Academyniliga

1 500,00 € Veľký Šariš

Prešovský

10

Cirkevný zbor
Nenuď sa doma,
Evanjelickej cirkvi poď si s nami
a. v. na
zašportovať
Slovensku
Tornaľa

1 500,00 € Tornaľa

Banskobystrický

Šípkového a okolia v spolupráci s Obcou Šípkové. Športový deň s Capoeirou bol preložený
z Vrbového, ako bolo pôvodne naplánované, do obce Šípkové, nakoľko v júni nebolo
možné projekt zrealizovať kvôli nepriaznivej epidemickej situácii, a neskôr bol štadión vo
Vrbovom obsadený inými akciami, najmä futbalovými zápasmi. V rámci športového dňa
bola verejnosti (deťom a dospelým) prezentovaná Capoeira – bojové umenie, ktoré spája
šport, folklór a základy bojového umenia. Do projektu boli zapojené aj deti a verejnosť.
Finančné prostriedky boli použité na nákup športového materiálu.
Cielom projektu bolo zorganizovať pre deti sústredenia a osloviť deti, ktoré nikdy nemali
možnosť alebo príležitosť vyskúšať tento šport lezenie. Oslovené boli aj deti, ktoré majú
problémy pohybového aparátu, deti so skoliózami a všetky deti, ktoré by zaujala táto
forma zdravého športovania. Cieľom sústredení bolo, aby sa deti naučili lezecký základ a
nové cvičenia na spevnenie hlavne svalov brucha a chrbta. Po sústredeniach sa deti mohli
zúčastniť samotných pretekov, ktoré sa vyhlasovali po kategóriach. Pri lezeckých cvikoch
dozeral fyzioterapeut, ktorý pomáhal pri sledovaní a ukázaní tých správnych pohybov, aby
deti cvičili bezpečne vzhľadom na svoje možnosti a schopnosti. Cieľom bolo, aby sa deti
nebáli pádov a tiež aby sa naučili zdravo sútažiť, vítaziť ale aj prehrávať. Finančné
prostriedky boli použité na fyzioterapeutický dozor, športové vybavenie, stravu, trofeje a
ceny.
Cieľom projektu bolo vytvoriť podmienky na súťaženie a športovanie dedinským klubom v
málo rozvinutých regiónoch a zapojiť čo najväčší počet detí, prepojiť malé kluby s veľkými
futbalovými akadémiami a tým dať príležitosť talentovaným deťom posunuť sa vo
futbalovom raste. Projekt bol určený pre hráčov a hráčky CFT ACADEMY Slovakia a
partnerské kluby z okolitých miest a obcí, kde sa turnaje konali. Turnaje boli organizované
pre vekové kategórie U-6, U-7, U-8, U-9, U-10, U-11. Počas šiestich turnajov, v rôznych
mestách a dedinách východného Slovenska sa podarilo zapojiť viac než 70 družstiev a v
priemere 300 detí počas jedného herného dňa. Finančné prostriedky boli použité na nákup
bránok a rozlišovačiek.
Cieľom projektu bolo zamerať sa na pravidelné športové aktivity počas celého roka, ale aj
na nepravidelné, občasné či jednorazové športové aktivity podľa situácie. Cieľom bolo
pozvať, osloviť a motivovať deti a mládež ku športovým a voľnočasovým aktivitám
zameraným na šport, tímovú spoluprácu, ale aj intelekt a ponúknuť dnešným deťom
aktivity a stretnutia, aby si nenachádzali čas na malichernosti pri alkohole, drogách, baroch
a podobne. Cieľ venovať sa deťom a mládeži v popoludňajších aktivitách aj počas denného
športového tábora, bol splnený. O aktivity bol pomerne dobrý záujem. Športové aktivity sa
však nedarili robiť počas celého obdobia projektu, či už kvôli epidemiologickej situácii
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Červená hviezda
Košice

Red Star Cup
2021

650,00 € Košice

Košický kraj

12

DIVO občasné
združenie, o.z.

Cyklo DIVOčiny

1 000,00 € Trenčín

Trenčiansky

13

Dobrovoľná
požiarna ochrana
Slovenskej
republiky,
Dobrovoľný
hasičský zbor
Radošovce

Tvorba
výcvikového
modulu mladých
hasičov CTIF požiarny útok s
prekážkami

1 260,00 € Radošovce

Trnavský

alebo aj kvôli personálnej oblasti (vyťažení pomocníci). Finančné prostriedky boli použité
na nákup športových potrieb.
Cieľom projektu Red Star Cup 2021 bolo, aby si chlapci aj dievčatá mohli, prostredníctvom
tohto turnaja, opätovne zasúťažiť vo vodnom póle, stretnúť sa s inými vodpopólovými
klubmi na turnaji a porovnať si svoje sily. Trunaj prispel k tomu, aby mali deti opäť chuť
ostať pri športe, ďalej trénovať a zlepšovať sa. Počas celého leta / prázdnin deti trénovali
a snažili sa dohnať vo vode zameškané. Inšpiráciou a motiváciou im bola práve príprava aj
na tento turnaj. Počas turnaja si deti veľmi fandili, podporovali. Nakoľko sa turnaj
organizoval na vonkajšom kúpalisku ČH Košice aj dobré počasie prispelo k vynikajúcim
výsledkom a v neposlednom rade k dobrej nálade, ktorá panovala počas celého turnaja.
Finančné prostriedky boli použité na nákup výherných pohárov, cien, darčekových košov a
zabezpečenie rozhodcov.
Cieľom projektu bolo vytvoriť tradíciu v pretekoch, ktoré by sa konali počas celého roka.
Takýto typ pretekov na Slovensku zatiaľ nie je. Každé preteky boli zamerané na niečo iné a
odohrávali sa na rôznych miestach v rámci mesta Trenčín, čím sa spropagoval aj daný kraj.
Preteky sa delili na vrchársku etapu na Brezine, enduro závod na Brezine, šprint na
cyklotrase a na prekážkové preteky v Zátoke pokoja. Ako sprievodné podujatie a zároveň
posledné podujatie bol festival HoryZonty, kde sa odohralo aj celkové vyhodnotenie
ročníka. Cieľom bolo nadchnúť deti a mládež pre šport, aby v ďalších rokoch aj oni prevzali
štafetu a propagovali šport zase ďalej. Finančné prostriedky boli použité na materiálne
zabezpečenie a vybavenie na preteky, ceny pre výhercov, občerstvenie a stravu na
sústredeniach, lekársky dozor.
Cieľom projektu bolo aktívne zvyšovanie všeobecného povedomia mládeže v problematike
civilnej ochrany, s prepojením na jej praktické aspekty. Primárnou cieľovou skupinou bola
mládež, členovia Zboru dobrovoľných hasičov Radošovce a v neposlednom rade, vzhľadom
na vplyv projektu na úroveň a zvyšovanie povedomia o problematike civilnej ochrany, aj
občania obce Radošovce. Pridanou hodnotou projektu bolo budovanie záujmu a
zvyšovanie schopnosti sebaochrany spoločnosti v prípade vzniku mimoriadnej udalosti, či
krízovej situácie v kontexte činností Zborov dobrovoľných hasičov. Prejavený záujem a
celková účasť detí a rodinných príslušníkov a súčasne kladné odozvy na realizované dni
otvorených dverí umožnili skonštatovať naplnenie hlavnej myšlienky projektu. Vzhľadom
na očakávanú ďalšiu vlnu ochorenia COVID-19 bol harmonogram projektu objektívne
upravený a dni otvorených dverí a teda praktické zapojenie občanov bolo realizované už v
auguste. Táto skutočnosť bola súčasne podporená žiadosťou riaditeľky Základnej školy v
Radošovciach o realizáciu dňa otvorených dverí, súťaže v požiarnom útoku a predstavenie
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Dobrovoľný
hasičský zbor
Spišské
Podhradie

Materiálne
dovybavenie DHZ
Spišské
Podhradie

1 000,00 € Spišské
Podhradie

Prešovský

15

Dobrovoľný
hasičský zbor
Trstená

Detský súťaž v
hasičskom športe
"Plameň"

3 400,00 € Trstená

Žilinský

16

FK Púchov
mládež O.Z.

Futbalový turnaj
"O kráľa Váhu"

2 000,00 € Púchov

Trenčiansky

17

FK Roma
Jarovnice

Nákup
športového
oblečenia

2 500,00 € Jarovnice

Prešovský

18

FK Spišská Nová
Ves

Lopty pre deti

1 000,00 € Spišská Nová
Ves

Košický

techniky, výstroja a vyzbroja v rámci prebiehajúcej letnej školy. Finančné prostriedky boli
použité na nákup CTIF tunela a CTIF nástrekového terča.
Cieľom projektu bolo zabezpečiť materiálne dovybavenie Dobrovoľného hasičského zboru
Spišské Podhradie, ktoré spočívalo v zakúpení športových prekážok a časomiery, ktoré
budú slúžiť na tréningové a súťažné účely. Projekt bol úspešný, nakoľko sa podarilo naplniť
aspoň čiastočne stanovené ciele. Hlavným prínosom je zakúpenie športových prekážok,
ktoré slúžia na tréning mladých hasičov a sú používané na súťaži v behu na 60m cez
prekážky. Finančné prostriedky boli použité na nákup kladiny.
Cieľom projektu bolo pritiahnuť k hasičskému športu deti a mládež, priblížiť im
dobrovoľníctvo a krásu poslania hasiča. Deti si prostredníctvom hry a súťaže mohli
vyskúšať svoju snahu a cvičenia a vedeli sa porovnať s inými družstvami vo svojej zručnosti.
Ocenené boli všetky deti, čím bola odstránená žiarlivosť a negatívny pocit z trochu
horšieho výkonu. Aj keď prvý termín realizácie projektu nevyšiel kvôli počasiu, neskôr sa
toto rozhodnutie ukázalo ako správne a na druhý termín súťaže bolo krásne počasie. Účasť
bola nad očakávania. Okrem súťažiacich tímov zo širokého okolia bolo aj veľa divákov, ktorí
sa zaujímali o hasičskú problematiku. Hlavný cieľ projektu bol jednoznačne naplnený.
Mladí hasiči predviedli perfektne nacvičené požiarne útoky vo fantastických časoch.
Finančné prostriedky boli použité na nákup občerstvenia, ocenení a hasičskej techniky.
Cieľom projektu bola aktivizácia detí a mládeže k pohybovej činnosti po období pandémie
prostredníctvom turnaja. Počas dlhého obdobia nebolo umožnené deťom stretávať sa a
porovnávať sa vo svojom obľúbenom športovom odvetví, ktorým je futbal. Organizácia
takéhoto turnaja môže prispieť k rozvoju futbalových talentov a mládežníckeho športu na
Slovensku. Finančné prostriedky boli použité na nákup občerstvenia a materiálneho
zabezpečenia turnaja (zápasové a reprezentačné oblečenie).
Všetky stanovené ciele projektu - pokračovanie v zmysluplnom využívaní voľného času
rómskych chlapcov, búranie bariér medzi chudobnejšími a bohatšími chlapcami,
pravidelnejšia účasť na tréningoch aj v nepriaznivom počasí, ako aj reprezentovanie obce
na zápasoch v rámci Oblastného futbalového zväzu Prešov, boli naplnené. Podarilo sa
splniť cieľ, aby sa chlapcom zabezpečilo športové oblečenie aj lopty, ktoré využívajú na
pravidelných tréningoch. Finančné prostriedky boli použité na nákup 20 teplákových
súprav a 20 futbalových lôpt.
Zámerom projektu bolo zabezpečiť materiálno-technické vybavenie - konkrétne lopty,
ktoré využívajú žiaci, žiačky, mládež. Nakoľko šport je súčasťou zdravého životného štýlu,
cieľom je poskytnúť deťom a mládeži pomôcky, poskytnúť im radosť z pohybu a priestor
na to, aby mohli pracovať na sebe. Zaobstaranie nových lôpt je veľmi užitočné pre
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Florbalový a
bedmintonový
klub Akademik
Technická
univerzita Košice

CASSOVIA
GAMES 2021

2 500,00 € Košice

Košický

20

Francesco regionálne
autistické
centrum

Oheň, voda, zem,
vzduch - 4 živly
aktivizujú
autistov

1 500,00 € Prešov

Prešovský

21

Futbalový klub
Podkonice

Nech oči žiaria

1 000,00 € Podkonice

Banskobystrický

všetkých, čo majú záujem o šport v danom klube. Môžu sa nimi zlepšiť a spestriť tréningy,
pomôžu pri rozvoji pohybových schopností. Realizáciou projektu sa zlepšili podmienky pre
deti a mládež, aby mohli na sebe pracovať, motivovať sa k zdravému životnému štýlu a
budovať v sebe sebadôveru vo vlastné schopnosti. Finančné prostriedky boli použité na
nákup futbalových lôpt.
Cieľom projektu bolo pokračovať v 15-ročnej histórii mládežníckeho florbalového turnaja.
Je to jediný takýto turnaj v rámci stredného a východného Slovenska. Je zameraný hlavne
na podchytenie najmladších športovcov, ktorí si svoj vzťah k pohybovým aktivitám,
pravidelnému športovaniu pod odborným dohľadom ešte len budujú. FaBK ATU Košice
zorganizoval už 16. ročník florbalového turnaja CASSOVIA GAMES, ktorý sa konal v duchu
mimoriadnych hygienických a bezpečnostných opatrení v súvislosti novým koronavírusom
dňa 31. 7. 2021 v Multihale Slavomíra Šipoša v Košiciach. Ako počas predchádzajúcich
ročníkov, aj tentokrát sa na ňom zúčastnili tímy z Košíc a aj ďalšie kluby z východného
Slovenska. Deti súťažili v troch vekových kategóriách - mladšia, staršia prípravka a mladší
žiaci, pričom najmladší hráči mali len 4 roky. Pre mnohých to bol prvý "veľký turnaj", kde
mohli ukázať svoje natrénované zručnosti, talent a radosť z hry. Pre starších a skúsenejších
bol turnaj možnosťou preveriť si svoje schopnosti na úvod novej súťažnej sezóny s novými
tímami, zbierať cenné hráčske zručnosti, konfrontovať svoju hru s konkurenciou. Všetci sa
tešili na vybojované medaile, poháre, diplomy, turnajové tričká, nové hokejky a tí najlepší
aj na zaslúžené individuálne ocenenia. Finančné prostriedky boli použité na nákup
florbalových loptičiek a hokejok.
Cieľom projektu bolo vytvoriť podmienky pre zapojenie rodín s autistickými členmi do
športovo-rekreačných aktivít a tým ukázať, aké rôzne športy je možné robiť i s dieťaťom s
autizmom. Zámerom bolo zvýšiť ich sebavedomie a povzbudiť ich k ďalšej iniciatíve v
športových aktivitách. S pomocou tohto projektu bol vytvorený priestor pre rodiny detí s
autizmom, ich priateľov, aby mohli spolu aktívne tráviť voľný čas. Zorganizovaním
spoločensko-športových podujatí pre cieľovú skupinu rodín detí s autizmom sa podarilo
ukázať pozitívny vzťahu k športu a získať sebavedomie, že športovať sa dá i s členom rodiny
s autizmom. Finančné prostriedky boli použité na nákup tandemového bicykla, kolobežiek,
sady na lukostreľbu, sadu šípov a občerstvenie počas športovo-rekreačných aktivít.
Cielom projektu bolo skvalitniť tréningový proces mládežníckych družstiev zakúpením
športových pomôcok. Inšpiráciou k projektu boli deti, ich zápal, iskra v očiach po pochvale
od trénera, ich zodpovednosť, vytrvalosť a spôsob ako pristupujú k tréningovému procesu.
Dlhodobým zámerom je privádzať deti ku kladnému vzťahu k pohybu, výchove k
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HBK Nitrianski
rytieri, o.z.

Moderným
tréningom k
úspechu

1 500,00 € Lužianky, Nitra

Nitriansky
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HC Fregas Veľký
Krtíš

Grantový
program športuj
aj ty

1 500,00 € Veľký Krtíš

Banskobystrický

24

Heiwa Dojo

Denný karate
tábor "Ninjov"

1 000,00 € Košice

Košický

zodpovednosti a k úcte jeden k druhému. Finančné prostriedky boli použité na nákup
bránok.
Hlavným cieľom projektu bolo obohatiť tréningový proces – aby tréneri nemuseli
improvizovať, ale vďaka moderným športovým pomôckam môžu tréning vyskladať
zaujímavo a realizovať s hráčmi cvičenia, ktoré ich budú nielen baviť, ale zároveň budú
efektívnejšie rozvíjať ich kondíciu a herné zručnosti. Vďaka zakúpeniu moderných
športových pomôcok sa podarilo obohatiť tréningový proces pre viac ako 100 detí a
mladých vo veku od 8 do 20 rokov. Loptičky a hokejbalový trenažér boli aktívne využívané
na mnohých tréningoch (3-4x do týždňa), balančné podložky sú skvelou pomôckou aj v
rámci tzv. suchej prípravy hráčov, a vďaka zakúpenej brankárskej výstroji môže byť šanca
stať sa brankárom poskytnutá každému. Nie je potrebné, aby pomerne finančne náročnú
výstroj kupovali rodičia (nie vždy je to v ich možnostiach), a tak si môže každé dieťa
vyskúšať, aké je to byť brankárom. Finančné prostriedky boli použité na hokejbalové
loptičky, balančné podložky, brankársk ýstroj, a hokejbalový trenažér.
Cieľom projektu bolo zapojiť všetky deti z mesta a okolitých obcí aj zo sociálne
znevýhodneného prostredia, ktorých rodičia nemajú možnosti, aby svojim deťom vytvorili
vhodné podmienky na šport. Cieľom bolo vytvoriť im tieto podmienky a začleniť ich do
tréningového procesu, a zároveň týmto deťom otvoriť nové možnosti. Zámerom podujatia
bolo osloviť čo najväčší počet detí, a najmä deti zo sociálne znevýhodneného prostredia. V
posledných rokoch naberajú vo veľkých hokejových krajinách na popularite hokejové
programy pre malých športovcov a cieľom bolo osloviť čo najväčšiu skupinu detí, ktorých
sa tento projekt týka. Pri náborových akciách bola deťom zapožičaná výstroj, z ktorej mali
veľkú radosť. Finančné prostriedky boli použité na nákup hokejovej výstroje.
Cieľom projektu denného karate tábora bolo priviesť späť deti k športovej činnosti. Dnešná
doba praje počítačom a deti sa veľmi málo hýbu. Preto je potrebné deti podnietiť k
zdravému pohybu. Na začiatku tábora boli deti rozdelené do troch družstiev, ktoré medzi
sebou súperili počas celého tábora v rôznych športových aj nešportových disciplínach. V
posledný deň boli deti za svoju snahu odmenené medailami. Každé doobedie bolo
venované tréningu karate a kobudo, kde sa nováčikovia naučili základy úderu (cuki), kopu
(geri) a tri základné bloky. Pokročilejší sa venovali bunkai kata (aplikácie vo dvojiciach) a v
rámci kobudo sa zdokonalili v prvej zbrani Bo (palica). Deti si osvojili aj základy sebaobrany
– ako sa vyslobodiť z úchopu, ako sa zachovať, keď nás chce niekto ohroziť. Zámerom bolo
u detí podporiť športového ducha, disciplínu a zodpovednosť. Finančné prostriedky boli
použité na nákup tréningových pomôcok a stravy.
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HK Slávia Sereď

Hádzanárske leto
- športový tábor,
sústredenie

26

Horolezecký klub Detské lezecké
Vabec Stará
preteky
Ľubovňa
(Prešovská liga)

27

I.N.A.K –
pohybové a
osobnostne
rozvojové
aktivity

Pobytový break
dance tábor
Škola Breaku (7
dní)

28

JASIV, občianske
združenie

Divínsky Boyard reštart

600,00 € Sereď

1 000,00 € Stará Ľubovňa

940,00 € Bratislava

2 500,00 € Divín

Trnavský kraj

Prešovský

Bratislavský

Banskobystrický

Cieľom projektu bolo dosiahnuť u detí aktívny vzťah k športovaniu a turistike. Deti sa učili
zdravo žiť, predchádzať kriminalite, drogovej závislosti a kladnému vzťahu k prírode. Deti
v čase prázdnin vhodnou formou vyplnili svoj voľný čas športovými aktivitami. Projekt sa
uskutočnil v prírodných podmienkach kempingu Sereď na multifunkčnom ihrisku ZŠ J.
Fándlyho v Seredi a na Skalke pri Kremnici. Deti rozvíjali svoj vzťah k aktívnemu športovaniu
a k prírode. Finančné prostriedky boli použité na stravu a športový materiál.
Cieľom projektu bolo zorganizovať kvalitné preteky v lezení pre deti. Dňa 18.9.2021 boli
zorganizované preteky slovenského pohára v boulderingu detí kategórie C. Pretekov sa
zúčastnilo 48 detí z celého Slovenska, ale i z neďalekého Poľska. Deťom v kategóriach U8,
U10, U12, U14 bolo pripravených (každej skupine) 6 lezeckých problémov na ktorých
vyriešenie mali 90 minút. Najlepší chlapci a dievčatá boli odmenení medailami a vecnými
cenami. Celkovo si cenu odnieslo 20 detí. Deti si skvele zaliezli na nových zakúpených
chytoch. Finančné prostriedky boli použité na nákup lezeckých chytov, cien a medialí a
zabezpečenie rozhodcu.
Cieľom projektu bolo podporiť, inšpirovať, nabiť energiou mladých tanečníkov-športovcov,
integrovať detí a mládež do športového diania a vytvoriť vhodné podmienky, ktoré prispejú
k pohybu a zdravému životnému štýlu najmä detí a mládeže. Počas COVID-u, ktorý neprial
ani športovým inštitúciám sa prehĺbil problém s nedostatkom pohybu ešte viac. Aj preto
bol zorganizovaný 7-dňový pobytový break dance tábor pre deti a mládež. Poctivé
tanečno-športové tréningy, skúsená lektorská zostava, súťaže (battles), diskusie, ale aj
pestrý sprievodný program (opekačka, výlety, relaxačné aktivity, atď...) nabili pozitívnou
energiou mladých tanečníkov-športovcov. Spomínané aktivity a vhodné podmienky
integrovali deti a mládež do športového diania, čo ešte viac prispelo k budovaniu
pohybových návykov a podpore zdravého životnému štýlu. Podarilo sa pripraviť hodnotný
vzdelávací program plný workshopov, diskusií, tanečných "jamov", na ktorom
spolupracovali aj skúsení lektori, ktorí sú špičkami vo svojom odbore. Táborové súťaže
(battles) a workshopy pod vedením najlepšieho Slovenského reprezentanta Olivera
Pirhalu, ale aj ostatných lektorov (Zuzana Hanusová, Juraj Bujna, Roman Šamudovský, Ján
Minárik, Martin Nespešný) podporili a výrazne inšpirovali maladé talenty a to najmä pri
príprave na olympijské hry v Paríži 2024. Tábor prebiehal v prírode, čo priaznivo pôsobilo
na fyzickú a psychickú kondíciu tanečníkov. Finančné prostriedky boli použití na nákup
plakiet pre víťazov, stravu a ubytovanie dobrovoľníka a profesionálnych lektorov.
Cieľom projektu je pripraviť zážitkové vzdelávanie pre deti, vštepiť im zmysel súťaživosti,
zdravého životného štýlu a potreby pohybu a pobytu v prírode v symbióze s potrebou
vzdelávania sa v oblasti prevencii kriminality. Projekt charakterizuje 9 tém prevencie
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KAMOŠI, o.z.

30

Kanoe Tatra Klub Sportuj s nami
Liptovsky
tak ako sa ma!
Mikulas
Zlepsenie
metodiky
treningoveho
procesu a
technickeho
vybavenia pre
pripravku a
ziakov vo
vodnom slalome
v Kanoe Tatra
Klub Liptovsky
Mikulas Olympic
Hopes
KARATE KLUB
ŠPORTOVÝ
JUNIOR PREŠOV, TÁBOR JUNIOR
O. Z.
2021

31

Splav pre
KAMOŠOV!

1 600,00 € Modra nad
Cirochou

Bratislavský

1 500,00 € Liptovský
Mikuláš

Zilinsky

500,00 € Prešov

Prešovský

kriminality, 2 semifinále (240 detí, 12 ZŠ), finále Boyardová trasa – 3 km dlhá s pohybovými
úlohami, Adrenalínový park pod Veľkým vrchom, prezentácie a simulované zásahy
záchranných a bezpečnostných zložiek, tvorivé dielne, mimo súťažné netradičné športové
disciplíny – tombola, penová párty či koncerty. Zámerom je rozšíriť ponuku
adrenalínových, silových a vytrvalostných disciplín, s ktorými sa bežne deti nestretávajú s
cieľom ich dlhodobého využívania aj mimo súťaže. Projekt učí deti držať spolu, bojovať
nielen za seba, ale aj za svojho kamaráta v tíme, potiahnuť ho, keď potrebuje, povzbudiť,
keď nevládze.
Cieľom projektu bolo športom deti znovu začleniť do spoločenského diania. Aktivita slúžila
na to, aby deti zabudli na mesiace sociálnej izolácie a vzbudila u detí túžbu zabaviť sa
športom. Projekt "Splav pre Kamošov" sa veľmi dobre podaril. Podarilo sa začleniť deti späť
do sociálnych aktivít a rovnako aj športových. Všetko prebehlo tak, ako bolo naplánované
a vyšlo aj skvelé počasie, takže deti mali veľkolepý zážitok. Finančné prostriedky boli
použité na stravu pre deti, prepravu, set na plážový volejbal a sieť, oporné tyče, pásy na
volejbal, tričká pre deti a stôl na stolný tenis.
Cieľom projektu bola podpora materiálneho zabezpečenia najmenšej kategórie v Kanoe
Tatra klube, čo sa vďaka grantu podarilo zabezpečiť a malo to dosah na nárast
začiatočníkov pri nábore. Keďže bolo každému poskytnuté vybavenie, deti mohli začať
hneď trénovať. Momentálne má klub najviac detí začiatočníkov za obdobie posledných 10
rokov. Finančné prostriedky boli použité na technické vybavenie - prilby, vesty, špricky,
šuštiakové bundy.

Cieľom projektu bolo zapojiť deti, zúčastnené športového tábora, do pohybových aktivít a
naučiť ich základy sebaobrany a atleticky ich zdokonaliť. Športový tábor Junior 2021
dopadol vynikajúco. Okrem plnohodnotných atletických tréningov a tréningov karate bol
počas tábora zabezpečený nasledovný program a darčeky: jazdenie s motorkármi, kúzelná
fyzika, bábkové divadlo, kúzelník Volfie a Sranda Banda Show, diskotéka s DJ Snowman,
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Karate Klub
Zvolen

Športové
sústredenie
Karate Klub
Zvolen

33

KICK-BOX Leon
Hnúšťa

Kick-box – šport,
ktorý motivuje a
vytvára
príležitosti

34

Klub biatlonu
Revúcke
Magnezit Revúca biatlonové
nádeje

35

Klub
orientačného
behu Čingov

Pohybom si ma
nájdi !

500,00 € Zvolen

Banskobystrický

1 500,00 € Hnúšťa

Banskobystrický

3 000,00 € Revúca

Banskobystrický

750,00 € Čingov

Košický

klubové darčeky pre deti, hračky pre deti, skákacie hrady, poskytnutie vitamínov a energie
vo forme zdravého občerstvenia. Finančné prostriedky boli použité na nákup medailí a
pohárov pre deti.
Cieľom projektu bolo dlhodobo pripraviť cvičencov na novú súťažnú sezónu s vyvrcholením
na týždňovom sústredení organizovanom KK OSA - občianske združenie v Červenom
Kláštore v areály penziónu Pltník absolvovanom v termíne 22.8.2021-28.8.2021. Cieľ sa
podarilo splniť nad očakávanie. Niektorí z cvičencov absolvovali aj skúšky technickej
zdatnosti čím sa posunuli na vyššiu technickú úroveň. Sústredenie Karate Klub Zvolen
absolvoval spolu s KK Osa ako aj inými klubmi. Týmto spôsobom vznikajú väzby medzi
klubmi a je možnosť porovnať výkonnosti a spôsob práce s cvičencami. Finančné
prostriedky boli použité na ubytovanie na rekreačno športový pobyt.
Cieľom projektu zameraného na rozvoj kick boxu bol rozvoj aktivít klubu podporujúcich
zdravý životný štýl prostredníctvom podpory pohybových a športových aktivít pre deti a
mládež v rámci pravidelnej tréningovej a záujmovej činnosti a sociálnu inklúziu mladých
ľudí a detí, ktorí pochádzajú z lokalít s nedostatočne vybudovanou športovou
infraštruktúrou alebo s nedostatkom možností aktívneho pohybu a to všetko
prostredníctvom cielenej efektívnej práce s nevyhnutným športovým vybavením. Finančné
prostriedky boli použité na nákup posilňovacej veže, tatami, rudla na prenášanie
boxovacieho vreca.
Cieľom projektu bolo zakúpenie kvalitných kolieskových lyží, ktoré v lete dokážu simulovať
jazdu na snehu a skvalitniť prípravu pretekárov na zimnú sezónu, finačná podpora účasti
na letných sústredeniach. Dlhodobým cieľom projektu je dodávať slovenskej reprezentácii
ďalších úspešných biatlonistov, ktorí budú neskôr aj seniorskými reprezentantami SR a
budú robiť dobré meno Slovenskej republike. Finančné prostriedky boli použité na nákup
10 párov kolieskových lyží a ako príspevok na stravu pretekárom na letnom sústredení.
Cieľom projektu bolo rozšíriť športovo-rekreačnú aktivitu do turisticky vyhľadávanej
lokality Modrý vrch v blízkom okolí Spišskej Novej Vsi. Aktivita spočívala v tom, že účastník
získaval na stanovištiach písmená pre zostavenie hesla, po ktorého zaslaní bol odmenený
symbolickou cenou. K tomu, aby mohla byť aktivita rozšírená bolo potrebné v prvom rade
vytvoriť podrobnú kartografickú mapu priestoru, k čomu v plnej miere slúžil aj príspevok
od SPP. Cieľom bolo taktiež sprístupniť krásy a výhody športu aj iným a prispieť tak k tomu,
aby ľudia trávili voľný čas zdravo, v prírode a pestro. Finančné prostriedky boli použité na
tvorbu mapy.
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Obec Olejníkov

Nájdi si kamaráta

1 500,00 € Olejníkov

Prešovský

37

Komunitné
centrum Ruka v
ruke

Lezecká stena
poRuke

1 500,00 € Bytča

Žilinský

38

Krasokorčuliarsky Krasokorčuliarske
klub Nové Mesto sústredenie nad Váhom
Vráťme
krasokorčuliarov
na ľad!

1 500,00 € Nové Mesto
nad Váhom

Trenčiansky

39

Ľalia-združenie
detí a rodičov

Staré dobré
"pohybové"

500,00 € Horné Hámre

Banskobystrický

Cieľom projektu bolo zrealizovať týždenné aktivity a 2 veľké akcie MDD a Rozlúčka s
prázdninami. Inšpiráciou pre projekt bola pomoc deťom a mládeže, ktorá má veľký záujem
o športové aktivity v centre. Projekt mal za cieľ dopriať originálne športové vybavenie, aby
mohli deti hrať futbal s futbalovou loptou a bránou, volejbal so sieťkou nie len špagát a
mnoho ďalších napodobením. Cieľom bolo zjednotenie mládeže a detí pomocou športu,
otvorenie ďalších možností na ich zdravý vývoj. Vďaka zakúpeniu futbalových bránok na
ihrisko sa môže uskutočňovať futbalový turnaj pravidelne medzi obcami. Finančné
prostriedky boli použité na nákup športových pomôcok, hier, omáľovaniek, peračníkov a
pitia.
Cieľom projektu bol rozvoj zdravého životného štýlu u detí a mládeže formou pravidelného
tréningu lezenia, sprístupnenie športovej aktivíty, lezenie, v meste Bytča pre deti a
mladých (3-26 rokov), doplniť ponuku vnútorných rekreačných športových aktivít v meste.
Vytvorením lezeckej Boulder steny boli vytvorené v Bytči a okolí nové možnosti ako aktívne
a zmysluplne tráviť voľný čas. Táto stena ponúka možnosti lezenia pre malé deti od 3 rokov
až po mládež do 18 rokov. Lezenie je považované za šport, ktorý napomáha k zdravému
rozvoju fyzickej ale aj psychickej stránky človeka. Finančné prostriedky boli použité na
materiál potrebný na výstavbu lezeckej steny a ochranné pomôcky (lezečky, matrace,
sedáky, lano).
Ciele projektu boli: umožniť členom krasokorčuliarskeho klubu Nového Mesta nad Váhom
pokračovanie v športovej príprave na ľade po dlhej prestávke zapríčinenej pandémiou
COVID-19, čo najviac dobehnúť zameškaný tréningový proces na ľade a navrátiť
športovcom ich výkonnosť. Vďaka projektu sa podarilo zrealizovať tréningový proces na
štadióne MG Rink v Trenčíne v mesiaci jún 2021, nakoľko domáci štadión v NMnV bol už
mimo prevádzky a tým sme umožnili našim pretekárom navrátiť sa k pôvodnej výkonnosti
po situácii zapríčinenej pandémiou COVID19 a nemožnosti trénovať takmer celú minulú
sezónu. Finančné prostriedky boli použité na nákup tréningových búnd, korčúl a stravy.
Cieľom projektu boli pravidelné pohybové aktivity s deťmi predškolského a mladšieho
školského veku zo sociálne znevýhodneného prostredia v obci Píla. Očakáva sa, že
pravidelnými a dlhodobými pohybovými aktivitami budú deti úspešnejšie v škole a neskôr
aj v živote. Cieľom bolo rozvinúť ich jedinečné talenty, zvýšiť ich zdravé sebavedomie a
následne ich podporiť v tom, aby sa stali plnohodnotnými členmi spoločnosti. Pre športové
aktivity sa využilo ihrisko pri bývalej škole, ale aj okolitá príroda, kde boli spojené pohybové
aktivity so spoznávaním okolia obce. Loptové hry, staré hry, hry na rozvoj hrubej a jemnej
motoriky a pravidelná turistika sú najlepšie vklady do rozvoja detí. Projekt poukázal na
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Mesto Kráľovský
Chlmec

Viac zábavy v
telesnej a
športovej
výchove

984,53 € Kráľovský
Chlmec

41

Mesto Lučenec

Letné športové
sústredenie G - S
-Š

750,00 € Lučenec

42

Mesto Spišská
Nová Ves

Športuj,
benefituj.

43

Mestský
futbalový klub
Revúca

Rozvoj
mládežníckeho
futbalu

44

Mestský
kynologický klub
Handlová

Výbava na Agility
(beh so psom cez
prekážky)

1 500,00 € Spišská Nová
Ves

915,00 € Revúca

2 000,00 € Handlová

dôležitosť pohybu pre zdravý vývoj detí, ktorý je dnes zanedbávaný. Finančné prostriedky
boli použité na nákup športových a herných pomôcok.
Košický
Cieľom projektu bola modernizácia výbavy športového klubu mesta Kráľovský Chlmec.
Športová výbava je nevyhnutná najmä pri výchove mládeže. Výstroj a výbava bude
prístupná v rámci tréningovej činnosti športového klubu a bude slúžiť oddielom atletiky,
volejbalu, tenisu a futbalu. Tréningy budú prebiehať s týždňovou periodicitou. Finančný
príspevok bol použitý na nákup lôpt, kompresora na lopty, skladacieho koša na lopty,
florbalové bránky.
Bansko-Bystrický Cieľom projektu bolo získanie praktických zručností členov športových krúžkov šach,
streľba a gymnastika, prihlásených do CVČ v školskom roku 2020/2021. Nakoľko malo CVČ
7 mesiacov prerušenú prevádzku z dôvodu pandémie Covid-19, zrealizovalo sa počas
letných prázdnin sústredenie, v ktorom mohli členovia krúžkov intenzívnym spôsobom
získať znalosti a zručnosti. Cieľom bolo pokračovať, aj po sústredení, v krúžkoch, preto bol
v septembri 2021 zrealizovaný nábor do spomínaných krúžkov. V šk roku 2021/21 bolo v
šachovom krúžku prihlásených 18 detí, v streleckom 15 detí a v gymnastických 16 detí. K
15. septembru 2021 boli počty prihlásených nasledovné: šach-20, streľba-17, gymnastika26. Finančné prostriedky boli použité na nákup cien pre deti, vybavenia odbornosť šach,
odbornosť gymnastika, odbornosť streľba a doprava.
Košický
Cieľom projektu bolo motivovať deti a mládež k aktívnemu využívaniu voľného času
prostredníctvom športu. Šport ako celosvetový fenomén je na Slovensku dosť potláčaný,
napriek obrovským benefitom, ktoré pre človeka a spoločnosť poskytuje. To bolo hlavnou
hnacou silou celého projektu, pomôcť športu získať svoju váhu v spoločnosti aspoň na
regionálnej úrovni. Každé dieťa musí mať možnosť spoznať fenomén a rozhodnúť sa.
Projekt bol realizovaný s pomocou športových klubov v meste a dobrovoľníkov. Vďaka
projektu sa zvýšil záujem u detí o šport v športových kluboch. Finančné prostriedky boli
použité na občerstvenie pre deti a mládež, prenosný basketbalový kôš a športové náradie.
Banskobystrický Cieľom projektu bolo spojením záujmu rodičov, detí, mládežníckych trénerov a zakúpením
technického vybavenia konkurovať aj bohatším klubom. V prípade postupu do vyšších
súťaží sa ešte zatraktívni futbal v širokom okolí, dosiahne sa záujem sponzorov, a hlavne
to deti pritiahne na športoviská a štadióny. Do budúcnosti sa plánuje rozvoj mládežníckeho
futbalu, postup do vyšších súťaží a nábor hráčov do príraviek futbalového klubu MFK
Revúca. Finančné prostriedky boli použité na nákup tréningových súprav.
Trenčín
Cieľom projektu bolo viesť deti k pohybu a láske k zvieratám, nakoľko ich to pozitívne
ovplyvní na celý život. Vďaka podpore sa podarilo kompletne zmodernizovať všetky
prekážky na Agility. Tie, ktoré neboli financované projektom, boli dofinancované z
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Mládežnícky
basketbalový
klub KARLOVKA

Loptové hry - s
loptou za
zdravím

1 000,00 € Bratislava

Bratislavský

46

MLADÝ
HOKEJBALISTA Podunajské
Biskupice o.z.

MLADÝ
HOKEJBALISTA
2021

2 000,00 € Bratislava

Bratislavský

47

Moja asistencia,
o.z.

Tanec na
invalidnom
vozíku

2 500,00 € Banská Bystrica Banskobystrický

48

múdry pes, o.z.

Pohár Karola
Poláka 2021

2 500,00 € Bratislava

Bratislavský

vlastných zdrojov, a celkovo sa tak podarilo zaobstarať moderný a bezpečný priestor pre
šport. Okrem toho, sa podarilo zorganizovať oficiálne preteky, keďže prekážky už spĺňajú
bezpečnostné normy. Prvý pretek EDIT CUP JUNIOR 2021 pre deti a mládež sa konal
4.9.2021 a o rok sa plánuje aj jeho druhý ročník. Deti dnes trénujú bezpečne a s radosťou.
Pre nové prekážky sa momentálne stavia garáž, aby boli v bezpečí a dlho vydržali. Finančný
príspevok bol použitý na nákup Agility tunelov, skokové prekážky, slalom, skok, víťazné
poháre.
Cieľom projektu bolo zapojenie detí vo veku od 6 do 10 rokov do pohybovej aktivity,
vytvoriť u detí pozitívny vzťah k športu a tým podporiť zdravý životný štýl. Vďaka projektu
mohli deti pravidelne trénovať loptové hry pod vedením skúsených trénerov. Tréneri 1x
do týždňa navštevovali základné školy a organizovali loptovú prípravu na šiestich
základných školách v rámci Bratislavy, kde organizujú tréningy. Počas tréningov sa deti učia
práci nielen s loptou, ale aj s vlastným telom, tzv. koordinačno - gymnastické cvičenia.
Turnaje detí sa v momentálnej situácií odkladajú na rok 2022, z dôvodu pandemickej
situácie. Finančné prostriedky boli použité na prenájom telocviční.
Projektom sa podarilo zvýšiť materiálne vybavenie družstiev. Zakúpili sa hokejbalové
nohavice a tréningové tričká, čo je podstatná súčasť výstroja hokejbalistu. Projektom sa
tiež podarilo zafinancovať niekoľkodňové sústredenie mladých hokejbalistov a trénerov v
prírode. Toto všetko prispieva ku kvalite vybavenia a stmelovanie kolektívu. Keďže počas
tréningu mladí hráči nemajú až toľko času rozvíjať svoje vzťahy a kamarátstvo, športové
sústredenie bolo výbornou príležitosťou aj na túto činnosť. Finančné prostriedky boli
použité na nákup športového náčinia a výbavy a zabezpečenie sústredenia v prírode.
Cieľom projektu bolo ukázať deťom, že môžu vzniknúť kamarátstva a silné putá v navonok
rozdielnych svetoch. Vďaka projektu bola vytvorená komunita detí, ktoré sa chcú venovať
tancu na vozíčku alebo byť tanečným partnerom takémuto vozičkárovi. Usilovným
tréningom sa môžu vypracovať na kvalitných tanečníkov, a čo je dôležitejšie, rozvíjať v sebe
túto vášeň. Pohyb deťom pomáha, zlepšuje sa ich fyzická sila, držanie tela, čo je pri deťoch
na vozíku veľmi dôležité. Finančné prostriedky boli použité na lekcie tanca, ubytovanie,
tanečné šaty, občerstvenie a stravu.
Cieľom projektu bolo zapojiť deti z detských domovov do športovej aktivity, futbalu, a
pomôcť im tak prekonať ťažké obdobie ich života. Prostredníctvom pozitívneho zážitku im
dať impulz, ktorý zmení ich životné smerovanie. Do projektu sa zapojili deti zo všetkých
krajov Slovenska. Deti na ihrisku bojovali za seba, ale aj za svoj tím. Do projektu boli
zapojené dievčatá a chlapci vo veku 6 - 14 rokov. Na ihrisku rozhodovala mladá futbalová
rozhodkyňa janka Zekuciová vo veku 19 rokov a spolu s ňou aj 70 ročný bývalý špičkový
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49

Neposlušné
nožičky, o. z.

1 500,00 € Nitra

Nitriansky

Nová škola S.
Bíroša

Tréningy na
rozvoj sily a
redukciu
deformít chrbtice
pre deti so
zdravotným
znevýhodnením.
KINBALL
CHALLENGE

50

2 000,00 € Bytča

Žilinský

51

o.z. ŠINTER

ŠINTER nás baví!

2 000,00 € Bratislava

Bratislavský

52

Milujem Behanie Športové
pomôcky pre
atletický krúžok

1 000,00 € Turčianske
Teplice

Žilinský

futbalový rozhodca Stanislav Bomba. Tento projekt je príkladom diverzity v praxi, kde sa
stretávajú ľudia rôzneho veku, pohlavia a rasy za spoločným cieľom. Hodnoty tohto
projektu dokážeme efektívne a zaujímavo komunikovať aj s verejnosťou a zapájať tak do
celého projektu ďalšie zaujímavé spoločnosti. Finančné prostriedky boli použité na
ubytovanie a stravu účastníkov a nákup hracích lôpt.
Cieľom projektu Tréningy na rozvoj sily a redukciu deformít chrbtice pre deti so
zdravotným znevýhodnením bolo poskytovať pravidelné tréningy zamerané obzvlášť na
posilnenie svalov a vyrovnanie chrbtice. Projekt sa podarilo uskutočniť a momentálne
centrum prevádzkuje individuálne tréningy pre deti so zdravotným znevýhodnením s
využitím rehabilitačných pomôcok zakúpených vďaka podpore Nadácie SPP. Finančné
prostriedky boli využité na nákup rehabilitačných schodov s rampou a rehabilitačných
pomôcok.
Cieľom projektu bolo vytvorenie okresnej "základne" novej kolektívnej športovej hry
KINBALL, ktorá hľadá svoje miesto v mimoškolskej záujmovej činnosti. Ciele projektu boli
naplnené, odrazili sa vyššou mierou dopytu po kin-balle, tvorbou spontánnych
rôznorodých zmiešaných tímov bez predsudkov a zapojením sa do hry zo strany
rôznorodých telesne zdatných detí. Hra KINBALL v priestoroch telocvične, či okolí školy sú
žiadúce pre rozvoj aeróbnej vytrvalosti a prispejú k podstatnému zvýšeniu úrovne
kondičnej pripravenosti detí oproti predchádzajúcemu roku. Finančné prostriedky boli
použité na nákup kinball setu.
Hlavným cieľom projektu bolo zlepšovať fyzickú a mentálnu pripravenosť u čo najväčšieho
počtu detí cez kolektívny šport basketbal. Zámerombolo tento cieľ naplniť cez pravidelnú
športovú aktivitu a kvalitný tréningový proces. V dňoch 22.8. až 30.8.2021 absolvovalo 36
osôb, ktoré sú súčasťou družstiev basketbalového klubu predkladateľa ŠINTER Vrakuňa mladší žiaci a mladšie žiačky., športové sústredenie v lokalite Skalka pri Kremnici.
Ubytovanie a strava pre účastníkov sústredenia poskytlo zariadenie Chata Limba a
športová príprava bola realizované v RELAX centre Skalka - tréningová hala, posilňovňa,
bazén a vonkajšie športoviská. Športové sústredenie splnilo účel - zlepšenie fyzickej
kondície účastníkov sústredenia. Finančné prostriedky boli použité na stravu pre
účastníkov sústredenia.
Cieľom projektu bolo hravou formou podporiť zdravý životný štýl detí a mládeže, zvýšiť ich
atletické zručnosti a zlepšiť motoriku. Zakúpené športové atletické pomôcky zvýšili
atraktivitu atletického krúžku pre deti a mládež. Deti sa zábavnou formou učia základom
atletiky. Pravidelným vykonávaním atletického krúžku podporujeme zdraví životný štýl detí
a mládeže. Zvyšujú sa ich atletické zručnosti a zlepšujeme ich motoriku. Finančné
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53

Občianske
združenie Dom
nádeje

Konečne sa
nadýchnuť

1 000,00 € Martin

Žilinský

54

Občianske
združenie Ježko
Ochranárik

Športujeme s
Ježkom
Ochranárikom

1 000,00 € Ješkova Ves

Trenčiansky

55

Občianske
združenie
Podpolianska
ratolesť

Malachovská cup
2021

56

Občianske
Aktívni bez
združenie pri CSS rozdielu
ORAVA

550,00 € Poniky

1 000,00 € Tvrdošín

Banskobystrický

Žilinský

prostriedky boli použité na nákup športových potrieb: kužele, odporový padák, dráha na
šprint dvojitá, lopty, detský tunel, kriketová loptička, karimatky, tréningové prekážky,
gymnastické kruhy, posilňovacie gumy, kužele s otvormi pre tyče, tyče do kužeľov, spojka
tyčí, spojka výšková, lano na preťahovanie, meracie pásmo, sada skok do diaľky, žinenková
prekážka, balančná podložka, rozlišovacie vesty pre deti, štafetové kolíky.
Cieľom projektu bola podpora a rozvoj telesnej kultúry - zlepšenie psychického stavu deti
v tomto nepriaznivom období covidu, kedy deti zostali doma a vzdelávali sa dištančne čím
sa im znížil telesný pohyb a oni dlhé hodiny trávili čas pred počítačom čo sa odrazilo na ich
telesnom ale aj duševnom stave. Deti využili nakúpené kolobežky na aktívny pohyb vonku.
Stacionárne bicykle zas využijú v zimnom období, kedy budú stacionárne bicykle plne
využité deťmi v pôsobnosti OZ. Jeden stacionárny bicykel bude slúžiť aj nádejnému
športovcovi Jožkovi, ktorý hrá profesionálne futbal. Finančné prostriedky boli použité na
zakúpenie kolobežiek a stacionárnych bicyklov.
Cieľom projektu bolo opätovne oživiť tradíciu hry pingpongu a dať deťom možnosť
plnohodnotne tráviť svoj voľný čas vonku a športom a taktiež pripraviť podmienky na
basketbal a priblížiť tento šport deťom. Šport spojil nielen deti, ale i dediny, keďže areál je
voľne prístupný pre deti i dospelý z vedľajšej dediny. Projekt Športujeme s Ježkom
Ochranárikom sa i napriek zníženej finančnej dotácii podarilo uskutočniť. Veľkou oporou a
partnerom projektu bola Obec Ješkova Ves, ktorá pripravila podklad pre osadenie
pinpongového stolu. Kvôli pandémii Covid 19 meškala dodacia lehota najväčšej položky v
projekte - betónového stola na pingpong. Ten bol dodaný až v septembri. Priebežne boli
osádzané basketbalové koše za pomoci dobrovoľníkov z obce i priateľov OZ Ježko
Ochranárik. Finančné prostriedky boli použité na nákup pingpongových stolov, raketových
setov, loptičiek na pingpong, basketbalových košov a lôpt.
Cieľom projektu bolo zvýšiť záujem detí o neformálne športovanie na "ulici". Vďaka
projektu sa podarilo zvýšiť záujem detí o neformálne športovanie na Malachovskej ceste.
Zorganizovali sa 2 turnaje v bedmintone a v stolnom tenise. Deti sa lepšie spoznali, susedia
si potykali. Zriadila sa skupinu na sociálnej sieti Facebook s názvom Malachovská cesta, kde
sú pravidelne pridávané informácie o športových plánoch na ulici. Deti spolu radi trávia čas
a vymýšľajú si už aj svoje vlastné hry. Finančné prostriedky boli použité na nákup
športového vybavenia a občerstvenia pre zúčastnených.
Cieľom projektu bolo poskytnúť príležitosť mladým ľuďom so zdravotným znevýhodnením
športovať a vytvoriť podmienky, príležitosti v oblasti športu. Zakúpením športového
vybavenia boli podporení mladí ľudia so zdravotným znevýhodnením. Vytvorením
podmienok boli rozšírené možnosti ich rozvoja a ponúknutých viac príležitostí v oblasti
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57

Občianske
Športujeme a
združenie pri
bude nám fajn!
detskom domove
Piešťany

1 000,00 € Piešťany

58

Občianske
združenie Škola
športu
LABRADOR

Letné športové
tábory

1 000,00 € Banská Bytsrica Banskobystrický

59

Občianske
združenie: TU
SOM DOMA

Pošportujme.

60

Obec Belža

Športom k
zdraviu

968,16 € Kokava nad
Rimavicou

1 000,00 € Belža

Trnavský

Banskobystricky

Košický

športu. Nakúpené športové vybavenie bude naďalej využívané pri práci s ľuďmi so
zdravotným znevýhodnením, pri organizovaní športových aktivít, inklúzivných súťaží a
pravidelných tréningoch alebo pri každodennom trávení ich voľného času. Finančné
prostriedky boli použité na nákup materiálu na stolný tenis, florbal a basketbal.
Cieľom projektu bolo zaobstarať chýbajúce športové pomôcky, materiál a výstroj, ktoré
pomohli rozšíriť športovú činnosť a aktivity. Vďaka podpore bolo možné realizovať viac
aktivít, ktoré budú mať dopad na celkovú klímu centra a prinesú radosť, podporia fyzické
zdravie a tým ovplyvnia psychické prežívania u detí. Finančný príspevok bol taktiež použitý
pri realizovaní športového dňa v rámci Dňa detí, ktorý priniesol deťom radosť a zábavu.
Potešili ich aj odmeny a ocenenia a urobili tento deň ešte príjemnejším. Finančné
prostriedky boli použité na športový materiál a zabezpečenie športového dňa.
Cieľom projektu bolo oživovať a udržiavať prirodzenú potrebu a chuť hýbať sa, osvojovať
si nové pohybové zručnosti, sociálny a osobný rozvoj detí v Banskobystrickom okrese.
Vďaka zakúpeným Tatami puzzle bol cieľ naplnený. Vďaka nim boli realizované nové
aktivity, ktoré doteraz z bezpečnostných dôvodov realizované neboli. Aktivity na a s Tatami
boli, sú a budú jednými z najobľúbenejšími interiérovými a občas aj exteriérovými
zážitkami a skúsenosťami s pohybom detí. Finančné prostriedky boli použité na nákup
tatami.
Projektom sa podarilo podporiť stretávanie sa mladých, a ako bonus aj iných ľudí (rodičov
s menšími deťmi) a vytvárať športové aktivity rôzneho druhu (streetball, nohejbal,
hokejbal, ping-pong). Na základe spoločne stráveného času sa začali vytvárať alebo
prehlbovať priateľstvá. Cieľom projektu bolo, aby si mladí ľudia tvorili pravidelné športové
aktivity pre seba a iných mladých bývajúcich/prichádzajúcich do Španej Doliny, aby si
vytvárali trvalé priateľstvá a nezabudnuteľné zážitky. Projektom sa dosiahne zmena v tom,
aby po skončení projektu pretrvávalo naďalej stretávanie sa mladých pri rôznych
športových aktivitách. Finančný príspevok bol použitý na streetbal loptu, hokejbalovú
bránku, hokejky, loptičky, stolnotenisový stôl a rakety.
Cieľom projektu bola úprava športoviska - betónového ihriska, ako aj zachovanie
športového podujatia - stolnotenisový turnaj, ktorý sa v obci Belža organizuje. Zakúpené
pingpongové stoly sú využívané obyvateľmi obce. Z dôvodu pandémie COVID-19 a
opatrnosti sa hráči nahlasujú a kľúče od sály Kultúrneho domu Belža si požičiavajú a chodia
hrávať. Stoly využívajú dospelí aj rodičia s deťmi. Finančné prostriedky boli použité na 2
rozkladacie mobilné pingpongové stoly so sieťkami a príslušenstvom t.j. raketami a
loptičkami.
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Obec Dolná
Strehová

Detský Gladiátor

1 500,00 € Dolná Strehová Banskobystrický

62

Obec Habovka

Týždeň pohybu v
Habovke

1 500,00 € Habovka

Žilinský

63

Obec
Hermanovce

"Buď maldým
hasičom aj TY!"

1 500,00 € Hermanovce

Prešovský

Tento projekt má podporiť jednak vzťah rodiča s dieťaťom a tiež vzťah dieťaťa k športu. V
dobe, kedy deti trávia čoraz viac času zavreté doma za počítačom, mobilom či iným
moderným výdobytkom, má toto športové podujatie, Detský Gladiátor, ich motivovať
tráviť voľný čas športom a v prírode. Po období spôsobené vírusom COVID-19, kedy boli
obmedzené akékoľvek kontakty detí so svojimi spolužiakmi či priateľmi, vyučovanie
zabezpečené dištančnou formou v online svete, je o to viac potrebné športové podujatie,
ktoré okrem vytvorenia voľnočasovej aktivity pre deti, zabezpečí aj utužovanie
medziľudských vzťahov, ktoré je pri správnom vývoji dieťaťa dôležité. Cieľom projektu je
teda podporiť bezpečný a zdravý život detí. Toto podujatie je organizované od roku 2016
a teší sa veľkému záujmu.
Cieľom projektu bolo podporiť zdravý životný štýl detí a mládeže a ľudí so zdravotným
znevýhodnením prostredníctvom športových aktivít. Zorganizoval sa športový deň v
rôznych disciplínach: futbal, bedminton, streľba vodou, triafanie loptičky florbalovou
hokejkou do bránky, chôdza na chodúľoch, preťahovanie sa lanom, naťahovanie sa
džampilanom, bitie klincov, gúľanie sa v lopte, atď., do ktorého sa zapojili všetky deti a
mládež aj so zdravotným znevýhodnením, či zo sociálne znevýhodneného prostredia.
Každé zapojené dieťa do hry alebo súťaže dostalo odmenu - cenu, medailu. Počas dňa bol
pre všetkých zúčastnených pripravený guľáš, kofola, nanuky, voda, koláče. Detí a mládež,
ktoré sa zapojili do súťaže, bolo cca 250. Deti prišli v sprievode rodičov a starých rodičov,
ktorí sa takisto zapájali do hier. Dobrovoľných animátorov bolo 35. O hudbu sa staral Dj
Adam. Na záver tanečníčka Ľubka praktickými ukážkami zapojila všetky deti a mládež do
tanca. Zúčastnení ako aj samotní organizátori boli nadšení dňom plného pohybu, zábavy a
radosti, kde mohli okrem pohybu nadviazať aj sociálne kontakty. Finančné prostriedky boli
použité na nákup lôpt, bránok, šípok, rakiet, dresov, vybavenia štartovacích a cieľových
stanovísk, cien, medailí, občerstvenia a stravy.
Cieľom projektu bolo podporovať šport, zdravý rozvoj osobností detí, ich intelektuálne,
mravné, sociálne a fyzické schopnosti. Ralizáciou projektu "Buď mladým hasičom aj TY!" a
zabezpečením materiálno-technickým vybavením boli deti a mládež motivovaní k športu,
skvalitnila sa ich príprava na tréningy, súťaže a dostatočne reprezentovali obec. Obec
Hermanovce a DHZ Hermanovce obnovili v r. 2020 činnosť krúžku mladých hasičov, ktorý
v minulosti dosahoval až celoštátnu úroveň. Do krúžku sa prihlásilo 20 detí vo veku 6-18r.,
ktorým budú sprístupnené športové aktivity v obci. Finančné prostriedky boli použité na
nákup prilieb, terčov, detských opaskov HASIČI, plachty na tune, džberovej striekačky.
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Obec Kapušany

Indiánsky deň

700,00 € Kapušany

Prešovský

65

Obec Kolíňany

3. Kolon Race
Junior

2 444,60 € Kolíňany

Nitriansky

66

Obec Michaľany

Mladí hasiči

1 500,00 € Michaľany

Košický

67

Obec Modra nad
Cirochou

Grantový
program Športuj
aj Ty!

1 500,00 € Modra nad
Cirochou

Prešovský

Cieľom projektu bolo, aby deti a mládež, po dlhých mesiacoch
strávených doma medzi štyrmi stenami, strávili deň v miestnom rozľahlom parku, nabitý
zaujímavými aktivitami vhodnými pre rôzne vekové kategórie, nenáročnými druhmi
športu, ako streľba z luku, plazenie pomedzi prekážky, nácvik zručností ako viazanie uzlov,
viazanie náramkov priateľstva, plazenie, skok vo vreci ktoré prilákali aj tých menej
zdatných. Ciele projektu boli zabezpečené prostredníctvom osvedčeného tímu
dobrovoľníkov zo Súkromnej základnej umeleckej školy, ktorí mali svojich pomocníkov z
radov starších žiakov a OZ Strážcovia pokladov storočí (streľba z luku a nová disciplína
streľba z praku, ktorá zaujala aj tých starších). Spätná väzba od športovcov a rodičov, ktorí
sa podujatia zúčastnili, bola veľmi pozitívna. Pozitívne zhodnotili výber aktivít, atraktívnosť
jednotlivých disciplín, organizáciu a uvoľnenú atmosféru. Finančné prostriedky boli použité
na štartovacie čísla a odmeny pre súťažiacich.
Hlavným cieľom projektu bolo vytiahnutie detí a mládeže spoza obrazoviek a takýmto
aktívnym pohybom na čerstvom vzduchu ich motivovať na šport aj v každodennom živote.
Zvládaním rôznych prekážok a logických hier si zlepšili svoju fyzickú vytrvalosť a podporili
detskú zvedavosť. Druhým prínosom akcie bola aj inklúzia detí z detského domova a
hendikepovaných detí, ktorí takto mali možnosť cítiť sa plnohodnotnou časťou komunity
obce a ľahšie sa vytvorili priateľstvá aj na penovej párty po súťaži. Finančné prostriedky
boli použité na nákup športových pomôcok.
Cieľom projektu bola podpora zdravého životného štýlu detí, mládeže a detí so zdravotným
znevýhodnením navštevujúcich školy v obci. Zámerom bolo zabezpečiť pravidelnú
tréningovú a záujmovú činnosť, zorganizovať Deň hasičov - so športovými súťažami a
prehliadkou hasičskej techniky. Následne pracovať s nimi v krúžku Mladí hasiči, kde sa
naučili a získali zručnosti prezentovať pred verejnosťou. Finančné prostriedky boli použitíé
na nákup sady hadíc, savíc na detský šport, sacieho koša, rozdeľovača, prúdnice na detský
šport, prilieb.
Cieľom projektu bolo rozvíjanie športovej činnosti detí a mládeže. Vytvárať optimálne
podmienky pre prácu v hasičskom zbore, učiť ich efektívne využívať voľný čas, podporovať
zdravý životný štýl, súťaživosti, upevňovaniu kolektívu a viesť ich k zodpovednosti v
preventívnovýchovnej činnosti pri záchrane zdravia a majetku, či životného prostredia.
Stanovené ciele projektu sa naplnili aj za podpory Nadácie SPP. Zorganizovalo sa športové
podujatie - nočná hasičská súťaž, kde si súťažiaci preverili svoje teoretické vedomosti a
praktické zručnosti. Aj takouto edukačnou formou sa podarilo efektívne využiť voľný čas,
podporiť mladých hasičov pri precvičovaní modelových situácií. Súťaže sa zúčastnilo 130
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68

Obec Prša

11. Ročník
Stolnotenisového
turnaja o Pohár
bratov
Bacskaiovcov

1 000,00 € Prša

Banskobystrický

69

Obec Radoľa

Športuj v detstve
- budeš sa hýbať
po celý život !

2 000,00 € Radoľa

Žilinský

70

Obec Slanská
Huta

Materiálne
vybavenie
športového dňa

1 000,00 € Slanká Huta

Košický

71

Obec Slovinky

1 500,00 € Slovinky

Košický

72

Obecné kultúrne
centrum

Zabezpečenie
športového
oblečenia pre
deti a mládež
OŠK
3-2-1 štart

1 000,00 € Smižany

Košický

súťažiacich v rámci okresu a kraja. Finančné prostriedky boli použité na športové hadice,
stojan s laťkou a terč.
Cieľom projektu bolo rozšíriť príležitosť pre deti a mládež a poskytnúť príležitosť pre ľudí
so zdravotným znevýhodnením zapájať sa do športových a rekreačných aktivít. Hlavnou
aktivitou projektu bolo materiálno-technické zabezpečenie regionálnej súťaže
„Stolnotenisový turnaj o Pohár bratov Bacskaiovcov“, ktoré je v obci Prša organizované
každoročne k príležitosti Pamätných dní akademického maliara Bélu Bacskaiho. Cieľom
bolo obstarať outdoorové pingpongové stoly s raketami a loptičkami, tričká pre každého
účastníka, účastnícke medaile a turnajový pohár pre víťazné družstvo. Finančné
prostriedky boli použité na nákup stola na stolný tenis, dresy a poháre a medaile.
Ciele projektu boli naplnené, viac ako 30 dievčat pravidelne športuje, vytvára si návyky na
celý život a takisto si vytvárajú vzťahy na celý život. Cieľom projektu nie sú víťazstvá, ale
pravidelný pohyb. Cieľom bolo deti zaujať a keďže sú prirodzene súťaživé, dopriať im
všestranný športový rozvoj, aby sa predchádzalo zraneniam z jednostranného preťaženia.
Lákadlom účasti na tréningoch je pravidelná hra a zaraďovanie nových činností so
zaujímavými pomôckami. Mantinely a bránky, ktoré boli z projektu nakúpené pomáhajú
deťom zaujať a tie napriek náročnej dobe vytrvali a športujú ďalej a predovšetkým
pravidelne. Finančné prostriedky boli použité na nákup mantinelov a bránok.
Cieľom projektu bolo predovšetkým zlepšiť rozvoj športu a športových aktivít detí a
mládeže v obci, ako aj detí z okolitých dedín, zapojených do tohto projektu, ďalej bolo
cieľom socializácia detí, rozvoj povedomia detí o zdravom životnom štýle predchádzanie
obezity u detí a zlepšenie kognitívnych a motorických funkcií u detí. Ciele sa podarilo splniť
v plnej miere, nakoľko je naďalej veľký záujem o realizovanie podobných aktivít nielen zo
strany detí z obce, ale aj okolitých obcí. Finančné prostriedky boli použité na nákup
športového materiálu na futbal.
Cieľom projektu bol nákup, obstaranie nových dresov a športového oblečenia pre
prípravku, žiakov a dorast Obecného športového klubu Slovinky. Deťom boli dresy
odovzdané na poslednom tohoročnom zápase a už sa nevedia dočkať až si ich budú môcť
obliecť nasledujúcu sezónu. Finančné prostriedky boli použité na obstaranie nových dresov
a športového oblečenia.
Cieľom projektu bolo motivovať ľudí k pravidelnému športovaniu a vybudovanie
tradičných športových podujatí v obci. Projekt 3-2-1 štart sa zrealizoval formou dvoch
podujatí - jedno veľké športové popoludnie pre celé rodiny a turnaj v plážovom volejbale.
Ťahákom malo byť podujatie - Beh ulicami obce, ktorý sa na základe rozhodnutia p.
starostky, po konzultáciách s RVÚZ neuskutočnil a bude v náhradnom termíne v jarných
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73

Obecný klub
Častkovce

Futbalová škola
pre deti a mládež

74

Obecný klub
športovcov
Spišský Hrušov

Sme tím navonok i vo
vnútri

75

Oz "Labuť"

Športový denný
tábor

76

OZ Ako chcete

TST futbalová
akadémia

1 200,00 € Častkovce

500,00 € Spišský Hrušov

1 000,00 € Malé Zálužie

800,00 € Ružomberok

Trenčiansky

Košický

Nitriansky

Žilinský kraj

mesiacoch 2022. Zrealizované podujatia prilákali k športovaniu deti, mládež, dospelých a
aj seniorov. Obe akcie mali veľmi pozitívny ohlas a výbornú športovú a priateľskú
atmosféru. Finančné prostriedky boli použité na občerstvenie pre účastníkov, ceny pre
účastníkov, lekársky a hasičský dozor.
Cieľom projektu bolo vytvoriť podmienky pre rozvoj a podporu detí a mládeže, ktoré sa
chcú venovať športu. V súčasnosti v danom regióne, ako i na celom Slovensku, je
športovanie a zdravý pohyb detí na ústupe. Projekt bol realizovaný pre podporu pohybu
detí, snahu ich zaujať a rozvíjať ich pohybové schopnosti a radosť z pohybu. Udržateľnosť
projektu bude zabezpečená vzdelávaním trénerov, aby sa posúvala kvalita a úroveň
projektu. Výnimočnosť projektu spočíva v tom, že futbalová škola má spádovú oblasť v
širšom regióne Dubová/Potvorice, Považany, Horná Streda, Očkov, Podolie, Pobedim,
Častkovce, Čachtice, Krajné, Stará Turá, Višňové, Vaďovce...Vzhľadom k regionálnym
možnostiam je projekt rozvojom športovej zdatnosti celého regiónu. Finančné prostriedky
boli použité na nákup lôpt, bránky a zabezpečenie stravovania počas sústredenia.
Cieľom projektu bolo zabezpečiť deťom kvalitné dresy na futbalových zápasoch a
turnajoch. Získané finančné prostriedky boli veľkou pomocou pre klub. Vďaka nim boli
dokúpené tréningové pomôcky. Deti sa športom učia zodpovednosti, disciplíne, tímovosti,
efektívne využívať voľný čas, no učia sa i vyrovnať s prehrou. A práve tieto dôvody klub
utvrdzuje v tom, že robia dobrú vec, že čas a energiu vkladáme do budúcnosti, ktorú
predstavujú práve deti. Finančné prostriedky boli použité na nákup športového materiálu.
Cieľom projektu bolo podporiť zdravý štýl, zmysluplné využitie voľného času detí, umožniť
rodičom umiestniť dieťa do tábora, kde bude o neho postarané, sprístupniť športové
aktivity pre deti, stmeliť detskú komunitu v obci Malé Zálužie. Obidva turnusy športového
denného tábora boli kladne ohodnotené, čo sa odzrkadlilo na spokojnosti detí a ich
rodičov. Deti sa zoznámili s viacerými športmi a teda si ich aj zahrali (futbal, vybíjaná,
atletika, pohybovo-motorické netradičné hry). Vyskúšali si i hasičský šport a teda podaktorí
sa prihlásili aj do nového mladého hasičského zboru. Finančné prostriedky boli použité na
stravu a dopravu.
Hlavným cieľom projektu bolo poukázať na zážitkovú formu rozvoja hráčov a tým prilákať
vyššie množstvo detí k športu, predovšetkým k futbalu. Projekt TST futbalovej akadémie
sa úspešne podarilo naštartovať prostredníctvom letných futbalových táborov, ktorých sa
za 2 turnusy zúčastnilo 58 detí. Po usporiadaní futbalových táborov bola predostrená vízia
Liptovskému futbalovému zväzu (LFZ), s ktorým bola vytvorená spolupráca. Spolupráca
funguje spôsobom ukážkových tréningových jednotiek v obciach na Liptove. Tréningové
jednotky poukazujú na množstvo moderných princípov efektívneho rozvoja pohybových a
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77

OZ Bajkslava

Pumpuj správne
a bezpečne odborné vedenie
jazdcov a preteky
Pump Cup v
Petržalke

625,00 € Bratislava

Bratislavský

78

OZ ČARO

Poď s nami za
krásami
Slovenska

500,00 € Handlová

Trenčianský

79

OZ Fantázia detí

Športová
olympiáda

1 200,00 € Bratislava

Bratislavský

80

OZ GALAXY

Denné tanečné
tábory 2021

1 000,00 € Ružomberok

žilinský

futbalových schopností. Finančné prostriedky boli použité na stravu počas futbalovej
akadémie.
Cieľom projektu bolo zorganizovanie pravidelného jazdenia v areáli, aby sa posilnila
formujúca sa komunita jazdcov jazdiacich v areáli. Zároveň takto podchytiť rastúce talenty
a priviesť ich k pravidelnému jazdeniu a rozvíjaniu zručností, nielen na hobby úrovni, ale aj
výkonnostne. Organizovanie celoslovenskej série Pump Cup v areáli umožní porovnanie si
výkonnosti s ostatnými jazdcami na Slovensku. Zároveň sa areál definitívne zaradí na mapu
takýchto športovísk na Slovensku a pravidelní jazdci budú mať motiváciu k zlepšeniu sa a
byť úspešní na pretekoch. Finančné prostriedky boli použité na nákup medailí a trofejí.
Cieľom projektu bolo vymeniť digitálnu technológiu za športový zážitok a radosť z pohybu,
spoznať okolie Tatier, zblížiť sa s prírodou a naučiť sa v nej orientovať, správať a prežiť,
zvýšiť si svoje pohybové schopnosti a výkonnosť turistikou. V projekte Poď s nami za
krásami Slovenska bolo, pandemickom roku "všetkého cez internet", zapojených 15 detí z
CDR Prievidza do dobrodružstva v Tatrách. Deti sa zúčastnili trojdňového pobytu, počas
ktorého boli ubytované v chatke a stanoch. Každý deň podnikli zaujímavé turistiky a
vychádzky do okolia. Prvý deň, po ubytovaní v kempe Štrba, prešli pešo na Štrbské pleso.
Cestou deti zbierali lesné plody a sledovali krásne výhľady. Druhý deň absolvovali turistiku
na Vodopád Skok a tretí deň prešli na Štrbskom plese náučný chodník okolo plesa.
Finančné prostriedky boli použité na ubytovanie detí.
Občianske združenie už od svojho vzniku pravidelne počas letných aj zimných prázdnin
organizuje voľnočasové a vzdelávacie aktivity pre deti z CDR. Každým rokom pribúda
záujem zo strany zariadení aj samotných detí, ktoré sa chcú táborov zúčastniť. Deti si
okrem zážitkov odnášajú nové priateľstvá, a to nielen medzi rovesníkmi, ale aj s
dobrovoľníkmi, z ktorých sa často stávajú aj ich mentori a tútori. Obzvlášť v čase pandémie
sú aktivity veľmi potrebné. Na športovú olympiádu sa deti vždy tešia, pretože môžu ukázať,
v čom sú nadaní a výnimoční. Povzbudzovať ich chodia aj partneri a podporovatelia. Deti
sa učia vyhrávať aj prehrávať, zdolávať prekážky, učia sa súdržnosti, spolupatričnosti, tešiť
sa z úspechov druhých. Odmenou za ich športové výkony je okrem medailí a diplomov aj
záujem dospelých, pochvala a večerná diskotéka a opekačka.
Cieľom projektu bola podpora rozvoja športu a tanca u najviac zraniteľnej a koronakrízou
postihnutej skupiny a to detí a mládeže. Práve oni citlivo vnímajú dopad opatrení na ich
každodenné aktivity. Tanečníci poctivo trénovali online, ale najviac im chýbali živé
tréningy. Za ich poctivú prácu v náročných podmienkach bolo dôležité ich odmeniť a
dopriať im počas letných prázdnin týždeň plný tanca, športu, hier a zábavy a zmierniť tak
dopad krízy. Deti boli motivované, aby tancovali a športovali za každých okolností a
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81

OZ Hokejová
Škola Be The
BEST

Buď najlepší!

2 500,00 € Lučenec

Banskobystrický

82

OZ Keď máš sen

Pravidelný
tréning a
pravidelná
terapia

1 000,00 € Malinovo

Bratislavský

83

OZ Naša Revúca

Revúcky
Streetball 2021

1 000,00 € Revúce

Banskobystrický

84

OZ Prakovské
mažoretky

Tanečné
sústredenie

1 400,00 € Prakovce

Košický

zlepšovali sa vo svojom tanečnom štýle. Deti boli podľa veku rozdelené do 3 skupín a pre
každú skupinu bol zabezpečený týždeň plný tanečných tréningov a pohybových aktivít s
lektormi rôznych tanečných štýlov. V rámci programu bol jeden deň vyhradený na pobyt v
prírode - spoločná túra s opekaním. Cieľom bolo zlepšovanie tanečných zručností detí,
zmiernenie dopadov koronakrízy na šport a motivácia pre ďalšie tanečné a pohybové
vzdelávanie detí. Finančné prostriedky boli použité na stravu a pitný režim.
Cieľom projektu bolo dať možnosť zdokonaliť sa v hokejových zručnostiach, ale aj rozvíjať
všeobecné pohybové schopnosti u detí od 6 do 15 rokov. Projekt bol realizovaný v
spolupráci s hokejovými klubmi a organizáciami, ktoré privítali možnosť konfrontácie a
získavanie skúseností aj počas letného obdobia, ktoré nie je pre hokej až tak špecifické,
čím je tento projekt výnimočný. Výsledkom bude každoročná spolupráca s klubmi na
profesionálnej úrovni, s hráčmi Extraligy, KHL, prípadne NHL, a tým motivácia pre deti
športovať nie len voblasti hokeja. Finančné prostriedky boli použité na ubytovanie, stavu
a nákup cien a medailí.
Cieľom projektu bola pravidelná športová činnosť ľudí so zdravotným znevýhodnením vo
forme jazdy na koni, s čím súvisí správne držanie tela, zlepšenie koordinácie tela formou
priateľstva zvieraťa a človeka. Zároveň tenis, nakoľko jeden tenisový klub prijal člena OZ za
svojho a je z neho právoplatný hráč s kartou hráča v systéme eTenis. Taktiež bolo cieľom
ponúknuť plávanie, plavecký tréning, plavecké súťaže, rehabilitácie a celkovú inklúzia v
športe. Cieľom bolo dosiahnuť trvalý a automatický obraz ľudí so zdravotným a
intelektovým znevýhodnením v bežnom živote. Finančné prostriedky boli použité na
poskytnutie hipoterapie.
Cieľom projektu bolo zorganizovanie pravidelných tréningov, oprava exteriérových košov
a súťažné kolo pre mládež pred hlavným podujatím. Vzhľadom na zmenu rozpočtu bolo
zrealizované len hlavné podujatie Revúcky Streetball 2021, ktoré prebehlo úspešne. Ľudia
ocenili obnovenie aktivity po 11 rokoch, čím sa opäť začala budovať tradícia revúckeho
streetballu. Po tomto nultom ročníku sa plánuje zorganizovať veľké medziregionálne
podujatie na budúci rok. Finančné prostriedky boli použité na nákup jedla, basketbalových
lôpt a dresov, tričiek, fliaš, potítok, šiltoviek.
Cieľom tanečného sústredenia bolo získať nové technické zručnosti v práci s načiním baton
pod vedením twirlingového lektora a zlepšiť gymnastické a akrobatické predpoklady v
pohybovej technike za pomoci nafukovacích žinienok tzv. airtrackov. Na základe
zvládnutých prvkov a variácií nasledovala tvorba a úprava súťažných choreografií. Tanečné
sústredenie splnilo predpokladané očakávania, utužilo vzťahy v kolektíve medzi
jednotlivými vekovými kategóriami, podporilo aktívnu činnosť v najmladšej vekovej
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85

OZ SOVA
vzdelávanie

GoŠpo

86

OZ Spoločnosť na Športuj aj ty
pomoc osobám s
autizmom-ŽR
(Sposa-ŽR)

3 000,00 € Žilina-Bánová

Žiilnský

87

Palčekovia

2 500,00 € Prievidza

Stredoslovenský

Palčekovský
cyklokemp

1 200,00 € Banská Bytsrica Banskobystrický

kategórií kadet, kde dievčatá strácali motiváciu pracovať online. Počas tohto tanečného
sústredenia bola pripravená každá veková kategória na pripravovanú súťaž GRAND PRIX
SLOVAKIA 2021, ktorá sa konala v októbri 2021, v ktorej zo 7 súťažných formácií dievčatá
získali 6x 1.miesto a 1x 2.miesto. Finančné prostriedky boli použité na stravovanie.
Cieľom projektu bolo priviesť deti k pohybu zábavnou a hravou formou, vytvoriť pozitívny
vzťah detí k športu a zdravému životnému štýlu, zlepšiť u detí základné pohybové
schopnosti a zručnosti, prispieť k opätovnej socializácii detí (po dlhej dobe online výučby)
a vytvoriť deťom skvelé zážitky a spomienky. Športový tábor pre deti a mládež zmenil
prístup detí k športu a ukázať im, že šport môže byť krásnou cestou k novým zážitkom, ale
aj spoznávaniu seba samého a svojich schopností a možností, o ktorých možno ani netušia,
že majú. Zároveň každé jedno dieťa – každý jeden GoŠporťák odchádzal o čosi šikovnejší,
pohybovo skúsenejší a zdatnejší. Finančné prostriedky boli použité na ubytovanie a stravu.
Cieľom projektu bolo pokračovať v liečebnom telocviku a zorganizovať rekondičný pobyt s
cieľom pomôcť deťom kvalitnejšie žiť, či už po stránke fyzických - športových aktivít, ako aj
v socializácii. Projekt umožnil liečebný telocvik vo Physio canis centre, kde deti absolvovali
telocvik, DNS- dynamická neuromuskulárna stabilizácia využitia v športe, manuálne
techniky a oxygenoterapia. Boli zistené rôzne problémy s pohybovým aparátom,
hybnosťou a stiahnutie šliach. Druhú aktivitu využitú z projektu boli Športové hry, zmerané
na futbal a stolný tenis. Deti s autizmom nie sú moc schopné spoločných aktivít, ale
projektom sa dokázalo, že sa to dá a spojiť ich športom. Finančné prostriedky boli použité
na liečebný telocvik a zabezpečenie rekondičného pobytu - strava, ubytovanie, športové
pomôcky, medaile.
Cieľom projektu bolo zabezpečiť ukážky základnej údržby bicyklov pre všetkých účastníkov
- palčekov. Zabezpečiť školenie dopravnej výchovy a prvej pomoci pre všetkých účastníkov.
Aktivitami a hravou formou počas cyklokempu motivovať deti k fyzickej aktivite a podporiť
sebavedomie budovaním samostatnosti počas aj po skončení projektu. Projekt
„Palčekovský Cyklokemp“ sa podarilo úspešne zrealizovať. Všetkým Palčekom boli
slávnostne odovzdané špeciálne vyrobené bicykle. Deti mali hravou formou zabezpečené
ukážky z dopravnej výchovy a prebrali aj základy prvej pomoci. Ako dobrovoľníci sa zapojili
všetci rodinní príslušníci. Aj po skončení deti stále bicyklujú, chodia na rodinné výlety do
blízkeho okolia a dokonca na nich chodia aj do školy. Niektoré deti prvý krát jazdili na
bicykli a otvorilo im to brány do sveta samostatnosti. Finančné prostriedky boli použité na
zabezpečenie ubytovania.
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PAREZKA N.O.

Nultý ročník
športovo integračný
turnaj PAREZKA

3 000,00 € Nižná Myšľa

Košický kraj

89

PINPONG KLUB
CHOTIN

Restart 2021

1 000,00 € Chotín

Nitriansky

90

Pomáhame oz.

ParaBikeSharing

3 500,00 € Veľký Šariš

Prešovský

91

Pre krajší dnešok

Floorball
Academy 2021

1 000,00 € Košice mestská časť
Sídlisko KVP

Košický

Cieľom projektu bolo viesť deti k zdravému životnému štýlu a športu. Hlavným dôvodom
realizácie projektu bol integračný rozmer. Aj deti s diagnózou pareza plexus brachialis,
ktorým sa nezisková organizácia intenzívne venujem, sú ľudia ako ostatní zdraví ľudia, so
svojimi potrebami a záľubami. Preto bol zrealizovaný športovo-integračný turnaj. Na
turnaji si zmerali sily zdravé deti a deti z PPB a JIA. Integrácia je veľmi podstatná, preto boli
tieto dve udalosti prepojené. Detičky si navzájom pomáhali, aby každý disciplíny zvládol.
Nadviazali sa nové kamarátstva. Počas troch dní sa podarilo deti zaujať športom na
čerstvom vzduchu a odpútať ich pozornosť od počítačov, na ktoré boli v posledných
mesiacoch zvyknuté, pretože bolo málo príležitosti realizovať rôzne aktivity z dôvodu
rôznych obmedzení. Finančné prostriedky boli použité na nákup športového vybavenia,
materiálu, výstroja a pomôcok, cien, medailí, diplomov a občerstvenia.
Cieľom projektu bolo dať možnosť mladým hráčom, aby na kvalitných stoloch športovali a
s kvalitnými športovými pomôckami získali vytrvalosť a zručnosť. Významným prínosom
projektu je kvalitná príprava členov klubu, výchova mladých hráčov a reprezentovanie
dediny Chotín na regionálnej úrovni v stolnom tenise. Finančné prostriedky boli použité na
nákup pingpongového stola.
Realizáciou projektu ParaBikeSharing spoločne s mestom Veľký Šariš sa veľmi významne
podporil rozvoj cyklistiky hendikepovaných ľudí v meste ale aj okolí mesta Veľký Šariš.
Nákup špeciálnych elektrobicyklov a možnosť ich bezplatného požičiavania bol veľký krok
smerom k hendikepovaným obyvateľom, ktorí majú možnosť aktívneho športového
vyžitia, čo má veľmi pozitívny ohlas v celom okolí. Aj hendikepovaní obyvatelia môžu
využívať rozsiahlu sieť vybudovaných cyklotrás v okolí mesta Veľký Šariš a dostať sa celkom
jednoducho do okolitých miest a obci. Finančné prostriedky boli použité na nákup
špeciálnych bicyklov.
Cieľom projektu bolo aby sa kempu zúčasnilo dokopy 27 účastníkov, aby nenastali žiadne
zdravotné problémy účastníkov. Mnohí z účastníkov získali lásku k športu a je veľmi
pravdepodobné, že v budúcnosti budú klopať na dvere florbalovej reprezentácie. Vďaka
projektu sa mohol odohrať zápas proti miestnym florbalistom. S florbalkami účastníci
strávili na tréningoch okolo 17 hodín čistého času. Mimo florbal mali celý deň naplánované
iné športy ako futbal, bedminton, volejbal, freesbee. Súčasťou kempu boli aj osobné
pohovory a rady do ďalšieho tréningu. Florbalové trnéningy sa opäť posunuli na vyšší level
a účastníci to ocenili. Podarilo sa aj začlenenie Michala Pažáka, ktorý preberá štafetu
šéftrenéra florbalového kempu Floorball Academy. Podobne ako vedie florbalovú
reprezentáciu, tak aj na florbalovom kempe perfektne viedol detí a je veľký potenciál do
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92

Pro Impulz

Turnaj vo
vybíjanej 2021

500,00 € Modra

Bratislavský

93

Pro sport team
o.z.

Celoročná
príprava detí so
slabších
socialnych skupín
v zjazdovom
lyžovaní

1 500,00 € Trenčín

Trenčiansky

94

Robíme to pre
deti O.Z.

Perúnova výzva

1 000,00 € Trenčianske
Stankovce

Trenčiansky

95

ROKA

Detský coss
duatlon ROKA

800,00 € Svidník

Prešovský

ďalších rokov, aby kemp žil a mnohé ďalšie deti mohli športovať. Finančné prostriedky boli
použité na ubytovanie pre účastníkov.
Cieľom projektu bolo uskutočniť podujatie Turnaj vo vybíjanej 2021. Vybíjaná znamená
naučiť deti hádzať loptu, naučiť ich spolu komunikovať a hrať sa. Tímy boli rozdelené na
dievčenské a chlapčenské. Hralo sa na troch ihriskách, na ktorých boli traja rozhodcovia.
Nakoniec boli ocenení všetci v každej kategórii. Cieľom bolo priniesť deti na ihriská, aby
začali športovať a spoznávať sa nie cez obrazovky, ale naživo. Finančné prostriedky boli
použité na pásky na vytíčenie dvoch ihrísk pre vybíjanú, čiary vyznačujúce pole hry a ceny
a medaile.
Hlavným cieľom projektu bolo vytvorenie základných podmienok pre deti zo slabšej
sociálnej vrstvy v športovej disciplíne zjazdové lyžovanie v meste Trenčín. Projekt pomohol
vytvoriť podmienky pre celoročnú prípravu deti v tejto disciplíne. Vzhľadom k tomu, že
lyžiarska sezóna ešte nezačala, zatiaľ sa zrealizovalo niekoľko treningov na športoviskách v
Trenčíne. V prípade priaznivých snehových podmienok, po začatí lyžiarskej sezóny, je
naplánovaný tréning pre deti v lyžiarskom stredisku Kalnica. Finančné prostriedky boli
použité na nákup lyžiarskych setov.
Cieľom projektu bolo, aby deti strávili voľný čas v prírode popri zdraviu prospešnému
športovaniu a to zábavnou formou. Prvého ročníka Perúnovej výzvy sa zúčastnilo celkovo
51 detí. Cieľom bolo sprostredkovať deťom zážitok, odtrhnúť ich na chvíľu od tabletov a
hravou formou ich priviesť k športovaniu. Okrem samotnej prekážkovej dráhy, ktorú si deti
prešli, si mohli zasúťažiť na Majstrovstvách sveta v céčkach. Do súťaží sme zapojili aj
rodičov a starých rodičov. Finančné prostriedky boli použité na nákup medailí, vybavenie
prekážkovej dráhy a občerstvenie pre súťažiacich.
Cieľom projektu bolo motivovať deti k športu, vytvoriť podmienky pre šport v meste
Svidník, oboznámiť deti so zaujímavou športovou disciplínou, cross duatlonom. Ďalším
cieľov bolo pritiahnuť celé rodiny do krásneho lesného prostredia, poukázať na dôležitosť
športu v rámci zdravého životného štýlu detí a mládeže. Občianske združenie úspešne
zorganizovalo prvý ročník detského športového podujatia Detský cross duatlon ROKA.
Účastníci si zmerali sily súčasne v dvoch disciplínach, v behu a MTB bicykli. Súťažilo sa v
piatich vekových kategóriách, chlapci a dievčatá. Podujatie malo pozitívny ohlas nielen u
súťažiacich detí, ale aj u rodičov a návštevníkov podujatia. Finančné prostriedky boli
použité na stojany na bicykle, drevený rozkladací stôl s lavicami, zdravotnú službu, ceny
pre súťažiacich, občerstvenie pre súťažiacich.
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96

S3T

S3T break dance
camp

1 000,00 € Bratislava

Bratislavský

97

Slovenská
asociácia Frisbee

Rozvoj juniorov
do 19 rokov ultimate frisbee

1 000,00 € Bratislava

Bratislavský

98

Slovenský
Máme radosť z
skauting, 3. zbor pohybu
Aničky a Bořivoja
Uhrových
Kežmarok

600,00 € Kežmarok

Prešovský

99

Slovenský
Športujeme na
skauting, 61. zbor tábore
Modrý oblak
Pezinok

600,00 € Pezinok

Bratislavský

Cieľom projektu bola realizácia letnej športovej prípravy - sústredenie členov, ktorá bola
prednostne zameraná na break dance. Vďaka projektu sa podarilo prekonať obmedzenia,
ktoré spôsobil pandemický rok, a dostať výkonnosť zverencov na úroveň pred pandémiou
a tým odštartovať prípravu na celú súťažnú sezónu 2021/2022 s výhľadom na Olympiádu.
Uskutočnili sa dva 5-dňové turnusy sústredenia v Bratislave a jeden týždenný pobyt mimo
Bratislavy. Na pobytovom sústredení sa zúčastnilo 18 zverencov, zdravotník a traja tréneri
a bolo zamerané na break dance a hiphop, zlepšenie výkonnosti a obnovenie kondície, čo
bolo aj cieľom nášho projektu, ktorý sa podarilo naplniť. Finančné prostriedky boli použité
na stravu a ubytovanie členov a na zdravotníka.
Cieľom projektu bola organizácia športových podujatí s vysoko kvalitným programom a vo
vhodných športových podmienkach. Prostredníctvom projektu bola mladým hráčom
poskytnutá možnosť zlepšovať sa v ich výkonnosti, zručnostiach a celkovej pohybovej
zdatnosti s dôrazom na prvky tímovej spolupráce a športového ducha s účelom vzbudiť v
hráčoch zápal pre šport ultimate frisbee. Vďaka finančnej podpore sa podarilo
zorganizovať dve kvalitné športové sústredenia pre juniorských hráčov, v rámci ktorých
mali možnosť zlepšiť svoje individuálne zručnosti ale aj rozvíjať tímovú hru. Taktiež sa
podarilo zorganizovať majstrovstvá Slovenska v juniorskej kategórií, ktoré sa na Slovensku
konali prvýkrát v histórií. Finančné prostriedky boli použité na ubytovanie, stravu, odmeny
pre víťazov, občerstvenie pre účastníkov.
Cieľom projektu bolo podporiť rozvoj detí a mladých ľudí v Kežmarku a okolí, a taktiež
rozvoj detí, ktoré sú z detského domova a nemajú toľko možností športovať ako bežné
deti. Tiež bolo cieľom opäť podnietiť chuť aktívne športovať a to zorganizovaním 6
športových dní pre 40 detí/deň. Deti si každý deň mohli vyskúšať iné aktivity ako volejbal,
futbal, rôzne loptové hry aj novozakúpený speedminton a luk, lezenie, aktivity na
trénovanie rovnováhy na slackline, oddychové slovné hry a pohybové aktivity, turistika,
splavovanie rieky Poprad raftami a podobné aktivity. Finančné prostriedky boli použité na
nákup športového materiálu a občerstvenia počas aktivít.
Cieľom projektu bolo priniesť deťom pestrú ponuku pohybových aktivít počas letného
tábora. Keďže posledný rok je pohyb a šport menej zastúpený v online aktivitách, cieľom
bolo venovať sa mu viac práve v lete. V rámci projektu bol zorganizovaný letný tábor a
zároveň športový turnaj, kde sa zúčastnilo 80 detí (frisbee, ringo, lukostreľba, futbal).
Projektom sa posilnil zdravý životný štýl detí a zakúpené športové pomôcky budú môcť
následne využívať aj počas pravidelnej týždennej činnosti počas roka. Finančné prostriedky
boli použité na nákup športových prostriedok a občerstvenia.
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100 Spartakovské
ženy

Inklúzia dievčat
do futbalu

101 Srdcom pre Teba
o.z.

Adrenalínový
tábor

102 Súkromné
„FESTIVAL
centrum voľného ŠPORTU S
času Quo vadis
CANISKOU“

1 000,00 € Trnava

500,00 € Rimavská
Sobota

1 000,00 € Zvolen

Trnavský

Banskobystrický

Banskobystrický

Hlavnými cieľmi bolo opäť vrátiť elán a entuziazmus pre športovanie dievčat, konkrétne
futbal, konfrontácia športového výkonu s českými družstvami, teambuilding a upevnenie
kolektívnej atmosféry. Prostredníctvom projektu sa podarilo zorganizovať športové
sústredenie v Českej republike v Dobřichoviciach pri Prahe. Sústredenia sa zúčastnilo 50
hráčiek a 4 tréneri, čo malo veľký význam vo viacerých smeroch. Okrem hernej časti boli
odohrané 2 prípavné zápasy s českými družstvami, z kultúrneho pohľadu si hráčky pozreli
hrad Karlštejn a prehliadku hlavných pamiatok Prahy. Sústredenie spojilo dievčatá, veľmi
si vážili možnosť, že môžu byť účastné takejto akcie, spojili a obnovili sa priateľstvá a
komunikácia dievčat. Finančné prostriedky boli použité na ubytovanie a stravu.
Cieľom projektu bolo pomôcť deťom aj deťom so zdravotným znevýhodnením, najmä zo
sociálne slabých rodín, detí z detského domova a marginalizovaných skupín rozvíjať ich
motorické danosti, potrebu športovať, hýbať sa na čerstvom vzduch a rozvíjať kolektívne a
priateľské vzťahy. Projekt bol realizovaný ako letný 7-dňový športový tábor pre deti so
špeciálnymi potrebami a pre deti zo sociálne slabších rodín. Každý deň bol zameraný na
rôzne športové a iné aktivity. Tábor bol pre deti a mládež vo veku od 6 – 18 rokov. Každý
deň bol zameraný na inú športovú činnosť. Športové denné aktivity zahŕňali skákanie vo
vreci, loptové hry a súťaže, hola hup cvičenia, bedmintonové hry, skákanie na trampolíne,
hádzanie diskom, skákanie cez švihadlo, lezenie, preťahovanie lanom, návšteva kúpaliska,
jazdeckého klubu. Okrem športových aktivít boli denne realizované aj oddychové a
terapeutické aktivity. Na konci každého športového dňa bolo vyhodnotenie, odmena a
ocenenie medailami a diplomami pre účastníkov tábora. Finančné prostriedky boli použité
na nákup trampolíny, žinenky, balančného taniera a športových pomôcok na lezenie a
posilovanie.
Zámerom projektu „FESTIVAL ŠPORTU S CANISKOU“ bolo prostredníctvom zážitkových
športových aktivít zlepšiť fyzickú stránku detí so zdravotným znevýhodnením, ktoré sú
účastníkmi mimoškolského terapeutického programu Canisterapia zameraného na rozvoj
pohybových zručností. Rozšírením terapeutického programu o špecifické zážitkové aktivity
bol umožnený rozvoj športových zručností detí s využitím edukatívnych pomôcok,
športových pomôcok a zážitkových postupov. Handicapované detičky, za účasti psíkov,
dokázali reflektovať na pohybové aktivity, nasledovali ich, čo im poskytovalo radosť z
pohybu, ale aj sebadôveru vo vlastné schopnosti. Participácia celého pedagogického zboru
a vedenia školy na aktivitách mala výrazný vplyv na zlepšenie spolupráce pri vytváraní
vhodných podmienok pre handicapované detičky priamo v prostredí školy. Pedagogický
zbor vyjadril pozitívnu odozvu, ako sa sami vyjadrili: často sú vystavení obrovskej záťaži a
stresu, mnohí sa neubránia syndrómu vyhorenia...,projekt vnímali ako nový impulz a
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103 SYTEV

Športové Kysuce

104 Šachový klub
Gbely

Šach do celého
regiónu

105 ŠK Breznovica
Letanovce

Z virtuálnej
reality späť na
ihrisko

1 500,00 € Kysucké Nové
Mesto

730,00 € Gbely

1 000,00 € Letanovce

Žilinský

Trnavský

Košický

inšpiráciu pri svojej náročnej práci. Špeciálnu základnú školu navštevujú deti s
viacnásobným postihnutím (telesným, mentálnym), mnohé z nich žijú v segregovanej
rómskej komunite Pustý hrad, prostredníctvom projektových aktivít a podporovaním
terapeutického programu v prostredí školy, bolo deťom poskytnuté množstvo zážitkov a
inšpirácie, ako zdravo žiť. Finančné prostriedky boli použité na nákup športového,
kreatívneho materiálu, občerstvenia a medailí.
Cieľom projektu bola podpora zdravia, pohybovej gramotnosti u detí, ale aj motivácia
športovať. Cieľom bolo zároveň aj prepojenie a začlenenie unevýhodnených mladých ľudí
s tými bez znevýhodnenia a zapožičiavanie športových pomôcok pre deti a mládež. Počas
trvania projektu sa podarilo zapojiť deti a mladých ľudí do športových aktivít počas letných
prázdnin. Bola zrealizovaná plánovaná aktivita Deň bublín, kde bol športový kútik s
netradičnými športovými aktivitami, i keď to bolo počas opatrení náročnejšie, ako sa
predpokladalo. Taktiež sa podarilo zorganizovať športovania s deťmi trpiacimi autizmom.
Počas septembra boli naplánované viaceré športové podujatia, ale niektoré z nich sa
nepodarilo zorganizovať - počasie, pandémia, začiatok školského roka. Projekt bol
prospešný a úspešný a v budúcnosti sa bude v tejto činnosti určite pokračovať. Finančné
prostriedky boli použité na nákup športového materiálu a občerstvenia.
Cieľom projektu bolo ešte viac spopularizovať šach u ľudí a dostať ich k zmysluplnému
využitiu voľného času. Šach veľmi pomáha v rozvoji osobnosti. Aby ľudia šach nevnímali
ako doskovú spoločenskú hru za stolom, ale ako klasický kolektívny šport „šach je viac ako
šport“. Elektronické šachovnice sa budú využívať dlhodobo na online prenosy. Každý rok
bude s elektronickými šachovnicami spravených minimálne 20 prenosov. Elektronické
šachovnice budú využité ako náhrada priameho tréningu. Hráči budú môcť
prostredníctvom nich riešiť konkrétne šachové diagramy. Vďaka projektu boli do klubu
prijatí viaceré nové a mladé talenty, ktoré zistili, že šach nie je len spoločenskou hrou, ale
ide v nej niekedy o veľa, ako v hocijakom inom športe. Finančné prostriedky boli použité
na nákup šachovej sady CE Premium.
Cieľom projektu bolo aj najmenším hráčom ŠK Breznovica poskytnúť špičkové podmienky,
aby ich to motivovalo ísť opäť na ihrisko. Športové aktivity, najmä kolektívne športy,
nepochybne prispievajú k vychovávaniu mládeže v zmysle: rešpektovanie autorít,
rešpektovanie pravidiel, učenie sa fair- play. Z virtuálnej reality sa podarilo deti a mládež
opäť vrátiť na ihrisko. Modernizácia športového vybavenia určite prispela k motivácii a
zatraktívneniu športu a zároveň k podpore zdravého životného štýlu v zmysle známeho
hesla: „v zdravom tele, zdravý duch.“ Finančné prostriedky boli použité na nákup
futbalových bránok.
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106 ŠK Juventa Žilina, 14. ročník
o.z.
Žilinského
viacboja
všestrannosti

1 000,00 € Žilina

Žilinský

107 Šk karate Farmex International
o.z.
Farmex karate
camp and
Partnership
tournament.

2 000,00 € Nitra-Zobor

Nitriansky kraj

108 Školský
basketbalový
klub GALAXY
Košice

Športuj aj Ty !

1 000,00 € Košice - Staré
mesto

Košický

109 Športový a
kultúrny klub
Elephant

Letná pobytová
hokejová
akadémia

1 500,00 € Myjava

Trenčiansky

Cieľom projektu bolo priviesť deti už od predškolského veku a mládež k pohybovej aktivite
a zamedzenie negatívnych vplyvov spoločnosti na mládež či riešenie problému
narastajúcej obezity u detí. Taktiež nadviazať na dlhoročné tradície v atletike a v
podujatiach Viacbojov všestrannosti v Žiline, vyhľadávať a vyberať talenty pre kolektívne i
individuálne športy, kompenzovať nedostatočnú pohybovú aktivitu detí vo veku 6-18
rokov, zaradiť do pohybových aktivít aj deti s telesným a mentálnym postihnutím. 14.
ročník Žilinského viacboja všestrannosti sa uskutočnil 18.9.2021 v zrekonštruovanom
športovom areáli Gymnázia Varšavská cesta 1 v Žiline. Viacboj všestrannosti mal charakter
celodennej súťaže pre obyvateľov Žiliny a okolia - spolu 10 mužských a 10 ženských
kategórií od žiakov materských, základných, stredných škôl a dospelých. Jej cieľom bolo
poskytnúť príležitosť miestnej komunite na spoločný šport a získanie ďalších členov na
pravidelné pohybové aktivity počas nasledujúceho šk. roka. Športové súťaže viacboja
všestrannosti prebiehali vo vonkajších športových priestoroch a v telocvičniach. Finančné
prostriedky boli použité na nákup športového materiálu, pohárov pre víťazov, účastníckych
medailí a zabezpečenie pitného režimu počas podujatia pre pretekárov a realizačný tím.
Cieľom projektu bolo vytvoriť pozitívny zážitok u športujúcich detí, výmena skúseností,
spoznanie inovatívnych tréningových metód trénerov zo zahraničia, výkonnostný rast
športujúcej mládeže a spoločná športová príprava smerom k MSR, ME, MS a OH.
Vyhľadávanie športových talentov. V termíne 26.7.-1.8. na Skalke pri Kremnici klub
organizoval už tradičný Medzinárodný Farmex karate camp, v rámci ktorého sa konal aj
priateľský prípravný turnaj. Akcie sa zúčastnilo vyše 100 športovcov z Poľska, Maďarska,
Nemecka, Ukrajiny, Českej republiky a Slovenska. Cieľom campu bola spoločná príprava
mládeže a dospelých na vrcholné podujatia ME kadetov, juniorov a U21 vo Fínskom
Tampere a MS seniorov v Dubaji. Finančné prostriedky boli použité na stravu a na nákup
žinenok.
Projekt bol zameraný na zvýšenie kvality tréningového procesu zakúpením nových
tréningových pomôcok, ktoré skvalitnia jednak basketbalový tréningový proces a jednak
proces motorickej prípravy hráčov - pohybovú prípravu. Finančné prostriedky boli použité
výlučne na nákup športovej výbavy pre klub, najmä basketbalové lopty a rôzne tréningové
pomôcky, tak potrebné pre rozvoj motoriky mladých basketbalistov.
Cieľom projektu sú šťastné a spokojné deti, ktoré sa opätovne nadchli pre športovanie,
znovuoživenie sociálnych kontaktov a väzieb, kamarátstiev a pozitívnych zážitkov, ktoré
počas uplynulého roka boli kvôli pandémii úplne potlačené. V minulosti práve hokejové
pobytové kempy odštartovali veľký záujem detí o športovanie a rozšírili tak početnosť
členskej základne najobľúbenejšieho športu v SR. Pre najtalentovanejších hráčov bolo
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110 Športový klub
MEDVEDiCA

Letné športové
tábory

1 000,00 € Bratislava

Bratislavský

111 Športový klub
polície - ILYO
Taekwondo
Košice

Skúsme to znova

2 000,00 € Košice

Košický

112 Športový klub
polície Bratislava

Vodný slalom pre
deti a mládež

2 000,00 € Bratislava

Bratislava

113 Športový klub
ZEMPLÍN
Michalovce oddiel Judo, o.z.

Modernizácia
športového
náradia

1 000,00 € Michalovce

Košický

114 ŠURIANSKI
JAZDCI

ŠKOLA BMX

1 500,00 € Šurany

Nitriansky Kraj

zámerom zabezpečiť ich ďalší hokejový rast v zahraničí. Podstatou projektu bolo aj
odbremenenie rodičov od finančných nákladov a zároveň snaha o začlenenie talentovanej
mládeže z rodín, ktoré by si hokej z ekonomického hľadiska nemohli dovoliť. Finančné
prostriedky boli použité na stravovanie počas letnej akadémie.
Cieľom projektu bolo zlepšiť kvalitu táborov investíciou do kvality stravovania (zdravšie
desiaty, viac ovocia, pekárenské výrobky od lokálnych výrobcov, výživné obedy), zdravotný
dohľad (okamžitá prvá pomoc, starostlivosť o zranené dieťa, ostatní členovia skupiny môžu
pokračovať v programe, pomoc pri neočakávaných situáciách). Vdaka podpore sa mohla
deťom v tábore objednať kvalitnejšia a výživnejšia stravu, viac ovocia a celkovo tak
podporiť ich imunitu a zdravý vývoj. Okrem nabitého pestrého športového programu,
vedeli dobiť baterky a energiu zdravou výživou. Finančné prostriedky boli použité na
zdravú stravu pre deti.
Cieľom projektu bolo pripraviť úspešný reštart v klube, začať trénovať, zorganizovať
podujatia, tábor, prezenčné akcie, ktoré majú pomôcť prezentovať šport a pripomenúť
deťom že klub je tu pre nich. Kvalitnou prípravou a neustálim podrobným plánovaním sa
začína v klube vracať život do normálu. Úspechy sa dostavujú v podobe kvality aj kvantity,
na chodbách je znova rušno, v telocvičniach plno. Cvičenci opäť začali tráviť svoj voľný čas
spolu. Finančné prostriedky boli použité na nákup akčného setu tréningových pomôcok,
dvojitá lapu DAEDO, obojstrannú vestu DAEDO a stravu v dennom tábore.
Cieľom projektu bolo zabezpečiť kvalitné podmienky aj pre tých najmenších, budúcich
pretekárov, ktorí sa s vodným slalomom iba zoznamujú. Klub podporuje vodákov všetkých
vekových kategórií, od detí po vrcholových športovcov. Vďaka projektu sa podarilo pre
mládež poskytnúť výborné podmienky, zabezpečiť kajak s príslušenstvom a materiálne
vybavenie do telocvične. V rámci projektu deti absolvovali pravidelné tréningy,
sústredenia, preteky. Deti napredujú, postupujú z prípravky do vyšších skupín. Na
pretekoch sa pretekárom darí a to je pre klub veľká radosť a motivácia pre deti. Finančné
prostriedky boli použié na nákup kajaku a športového vybavenia.
Cieľom projektu bolo skvalitnenie tréningových podmienok pre športovcov nákupom
nového športového zariadenia airbike a cyklotrenažér. Využívaním tohto športového
zariadenia sa zlepší výkonnosť športovcov, ktorí ho využívajú, čím sa prispeje k ich vyššej
konkurencieschopnosti na národných a medzinárodných turnajoch. Finančné prostriedky
boli použité na nákup airbike a cyklotrenažéra.
Cieľom projektu bolo pritiahnuť viac detí k novému olympijskému športu FREESTYLE BMX
a ponúknuť možnosť vyskúšať si ho aj deťom zo sociálne slabších rodín a urobiť im skvelé
plnohodnotné tréningy. Projekt sa podarilo úspešne uskutočniť a aktivity pokračujú aj
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115 Ťahanovská
záhrada

KONEČNE VON!

1 770,00 € Košice

Košický

116 Telovýchovná
jednota Ioan
1209

Deti späť na
športoviská

1 000,00 € Ivanka pri
Dunaji

Bratislavský

117 Telovýchovná
jednota Štadión
Trenčín

3x3 Basketbalová
akadémia v
Trenčíne

3 300,00 € Trenčín

Trenčiansky

ďalej. Do ŠKOLY BMX sa celkovo zapojilo asi 40 detí a na pravidelných tréningoch 1-2 krát
do týždňa sa vždy zúčastnilo minimálne 5-10 detí. Deti jazdili pod dohľadom skúsených
jazdcov a trénerov. Projekt veľmi pomohol hlavne deťom, ktoré nemajú BMX alebo si ju
nemôžu dovoliť a takto si mohli vyskšať tento šport. Tak isto veľmi pomohlo občerstvenie,
kotré bolo odmenou za úspešný tréning ako pre jazdcov tak pre trénerov. Finančné
prostriedky boli použité na nákup bmx bicyklov a príslušenstva a občerstvenia.
Cieľom projektu bolo prinavrátiť do životov detí prirodzené a zároveň dostatočne
podnetné prostredie pre ich zdravý vývin a dopriať im čo najviac príležitostí zažiť si voľnú
hru, užiť si pohyb a radosť z pekného leta s kamarátmi. Zámerom bolo inšpirovať a
povzbudiť deti, rodičov a iných rodinných príslušníkov k tomu, aby si vyskúšali športy a
náčinie, s ktorými nemajú predošlú skúsenosť. Výsledok projektu nie je chápaný iba ako
jednorazovo merateľný dopad krátkodobej aktivity, keďže od roku 2017 realizuje
združenie postupnú dlhodobo udržateľnú zmenu na rôznych úrovniach. Hlavným cieľom je
doplniť bezpečné a podnetné prostredie pre deti z mestského prostredia a bytoviek o
športové podnety a pozvať ich na letné dobrodružstvá a opätovnú socializáciu v priestore
Ťahanovskej záhrady. Finančné prostriedky boli použité na nákup športového materiálu,
lekárničky a kníh.
Cieľom projektu bolo zorganizovať športové podujatia pre širšiu verejnosť, najmä deti.
Cieľom TJ IOAN 1209 je dlhodobo približovať šport ľuďom. Napriek pokračujúcej
pandemickej situácii sa podarilo uskutočniť všetky ciele projektu. Po skončení 2. vlny
COVID-19 sa deti vrátili na tréningy aj na športové podujatia. Počas roku 2021 boli pre
vejnosť zorganizované 2x cyklistické preteky, 1x bežecké preteky a 1x podujatie pre rodiny
s deťmi. Vďaka projektu fungujú tréningy a vedenie oddielu bez problémov a kontinuálne.
Finančné prostriedky boli použité na cykloservis a nákup cyklistických dielov, medailí a
občerstvenia.
Cieľom projektu bolo vybudovať jedinečné 3x3 ihrisko v Trenčíne, trénovať čo najviac detí
a mládeže vo veku od 7-18 rokov, organizovať turnaje pre deti a mládež a širokú verejnosť,
propagovať partnerov projektu v médiách ako vďaka za prejavenú dôveru a podporu.
Počas celého leta bol propagovaný nový olympijsky šport 3x3 basketball, ktorý sa
predstavil na Olympiáde v TOKYO 2021. Podarilo sa postaviť jedinečné 3x3 basketbalové
ihrisko v Trenčíne, kde bola propagovaná Nadácia SPP v podobe bannera, nielen počas
tréningov, ale aj počas podujatí. Hlavný cieľ projektu bol naplnený tým, že bolo umožnené
športovanie detí v klube v exteriéri na jedinečnom 3x3 ihrisku s basketbalovým košom.
Finančné prostriedky boli použité na nákup basketbalového koša, lôpt a dresov.
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118 Tenisový klub TK
77 Skalica

Detská tenisová
záhorácka tour

1 500,00 € Skalica

119 TJ Baník
HaláčovceOtrhánky

Korona sa nás
netýka, kričia
deti Baníka!

1 000,00 € HaláčovceOtrhánky

120 TJ Sklotatran
Poltár

Deti, naspäť na
ihrisko

121 TJ Sokol
Ružomberok

Prázdninové
gymnastické
tábory

2 000,00 € Ružomberok

122 TJ Sokol Skalica

bezbečnými
skokmi ku
hviezdam

1 500,00 € Skalica

500,00 € Poltár

Trnavský

Cieľom projektu bolo zapojiť čo najviac detí z čo najviac klubov do systému tenisových
turnajov organizovaných na Záhorí. Turnajov sa zúčastnilo veľlké množstvo detí z
tenisových klubov v Moravskom sv. Jáne, Malackách, Skalica, Holíč, Senica, Rakúska.
Cieľom bolo, aby si aj výkonnostne slabšie deti zahrali čo najviac zápasov v priebehu
turnaja a získali väčšiu zápasovú prax a následne aj väčšiu motiváciu. Zorganizovaných bolo
celkovo 6 turnajových dní v dátumoch: 10.7, 11.7, 14.8, 28.8, 29.8, 11.9 v kategóriách
Green, Orange, a Red. Tieto kategórie označujú farbu a veľkosť lôpt, s ktorými hrajú deti
do 10, 8, 6 rokov. Finančné prostriedky boli použité na tenisové lopty, ceny pre víťazov a
zabezpečenie rozhodcu.
Trenčiansky
Hlavným cieľom projektu bolo prinavrátiť deťom chuť k športovaniu, vzhľadom na dlhú
pauzu zapríčinenú pandémiou ochorenia COVID-19. Ďalším cieľom projektu bolo nielen
udržať hráčsku základňu, ale ju aj rozšíriť. Tretím stanoveným cieľom projektu "Korona sa
nás netýka, kričia deti Baníka!" bolo posunúť tréningové a materiálové zabezpečenie a
následný progres v tréningových jednotkách na vyšší level, zatraktívniť tréningový proces
a motivovať deti stráviť viac času vonku na ihrisku. Finančné prostriedky boli použité na
nákup športového materiálu.
Banskobystrický Cieľom projektu bolo vylepšenie podmienok pre dlhodobý a systematický tréningový
proces mládežníckych tímov TJ Sklotatran Poltár a zvýšenie motivácie detí pre pravidelnú
športovú činnosť vďaka zabezpečeniu moderných, bezpečných a kvalitných tréningových
pomôcok. Vďaka získaniu kvalitných tréningových pomôcok sa podarilo vytvoriť
bezpečnejšie a motivujúcejšie prostredie pre šport detí, vďaka čomu sa podarilo zvýšiť
počet detí zapojených v tréningovom procese v tímoch, ako aj vytvoriť úplne nový tím
(futbalová školička). Finančné prostriedky boli použité na nákup futbalových lôpt.
Žilinský
Cieľom projektu bolo zorganizovať Prázdninové gymnastické tábory za účelom dobehnutia
všetkého zameškaného počas pandémie. Výnimočnosť športového projektu je v tejto
pandemickej dobe obrovský, aj keby sa to na prvý pohľad mohlo javiť ako bežná aktivita.
Deti to ale vnímajú výnimočne, pretože boli nútené dlhé obdobie sedieť doma za
počítačmi, bez možností stretávať sa so spolužiakmi a žiť životy, ktoré poznali pred
pandémiou. Finančné prostriedky boli použité na pitný režim, desiaty, obedy, olovranty,
gymnastické náradie.
Západoslovenský Cieľom projektu bolo rýchlejšie napredovanie, bezpečnejšie tréningy, skvelá atmosféra a
úsmev a radosť detí z tréningov. Taktiež bolo cieľom zaobstarať airtracky potrebné k
uľahčeniu kĺbového aparátu tých najmladších a rovnako tak použiť náčinie pre spevnenie
tela a technicky správne prevedenie základných prvkov. Až správnym návykom a technikou
je možné zaručiť bezpečnejší motorický rozvoj dieťaťa v období dospievania a formovania
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123 TJ Step Komárno
- BK Junior
Komárno

Basketbalový
strelecký stroj

2 000,00 € Komárno

Nitriansky

124 Vážka, n. o.

Denný tábor
Vážka - Cesta
okolo sveta za 5
dní

1 500,00 € Prešov

Prešovský

125 VIVA CENTRUM

VIVA DANCE
FESTIVAL

1 500,00 € Nové Zámky

Nitriansky

126 Volejbalový Klub
VK ONE
Ružomberok

Denný
volejbalový tábor

1 500,00 € Ružomberok

Žilinský

ich návykov na zdravý životný štýl. Finančné prostriedky boli použité na nákup kostýmov,
molitanového trojuholníka, airtrack masterjump a airsport masterjump odrazového
mostíka a pumpy na airtracky.
Cieľom projektu bolo zaobstarať prostriedky na kúpu streleckého basketbalového stroja.
Inšpiráciou bola túžba po dosiahnutí lepších výsledkov na domácej i medzinárodnej
športovej scéne. Výsledkom projektu je modernejšie tréningové vybavenie klubu a
zefektívnenie tréningového procesu. Vďaka tomuto stroju sa očakáva zlepšenie
individuálnych herných činností hráčov a tým aj dosahovanie lepších výsledkov v súťažiach.
Finančné prostriedky boli použité na nákup streleckého basketbalového stroja.
Hlavným cieľom projektu bolo praktickou skúsenosťou vytvoriť u detí pozitívny a dlhodobý
vzťah k športu a zdravému životnému štýlu. Podarilo sa zrealizovať takmer všetky
plánované aktivity. Deti si z tábora odniesli pozitívny celoživotný zážitok. V rámci projektu
boli zrealizované tradičné športové hry ako napríklad vybíjaná, prehadzovaná, volejbal,
futbal. Taktiež boli zrealizované aj menej tradičné, no zábavné aktivity ako cvičenia s
vlastnou váhou na podložkách, cvičenia s fitloptami, karate, waka waka tanec, hod
balónom, ochutnávku viacerých druhov ovocia, rôzne kvízy, štafetové behy, prekážkovú
dráhu a v závere sme deťom mohli odovzdať sladkú odmenu v podobe balíčkov. Projekt
vzbudil nesmierne pozitívny ohlas u všetkých zúčastnených, rodičov detí ale aj širokej
verejnosti. Finančné prostriedky boli použité na nákup volejbalovej lopty, prenosného
stojanu na volejbal, futbalovej lopty, siete na lopty, podložky na cvičenie, fit lopty,
občerstvenia.
Cielom projektu bolo zvyšovanie záujmu o tanečný šport a celkovo o športové aktivity.
Ďalším cieľom bolo poskytnúť možnosť stretnutia deťom a mládeži s rovnakým záujmom
(športom). Napriek komplikovanej pandemickej situácii sa podarilo veľmi úspešne
zorganizovať tanečnú súťaž VIVA DANCE FESTIVAL a dať možnosť ako deťom tak aj
dospelým súťažiť v štandardných i latinsko-amerických tancoch. Celoslovenské športové
podujatia, hlavne v postcovidovom období, kde aktívne športujúca mládež mala veľmi
obmedzené možnosti tak v tréningoch, ako aj v účasti na miestnych, regionálnych či
celoslovenských súťažiach, má vysoko motivačný charakter pre aktívne športujú mládež.
Finančné prostriedky boli použité na nákup cien, pohárov, medailí a stravy.
Cieľom projektu bolo zabezpečenie kvalitných strojov a pohyb, socializácia po dlhej
absencii možnosti stretávať sa a zdokonaľovanie sa vo volejbale. Projekt Volejbalový denný
tábor splnil všetky svoje očakávania. Realizovali sa dva turnusy tábora pre mladších žiakov
a žiačky a jeden turnus pre starších žiakov, kadetov a juniorov. Finančné prostriedky boli
použité na zakúpenie volejbalových strojov a občerstvenia a stravu pre členov.
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127 Združenie
mladých Rómov,
o. z.

PoCVIČME
SPOLU ! :)

1 000,00 € Banská Bytsrica Banskobystrický

128 Združenie na
pomoc ľuďom s
mentálnym
postihnutím

Cvičím pre
zdravie

2 200,00 € Zvolen

Banskobystrický

129 ZOM Prešov

BOCCIA KEMP
Šírava 2021

3 000,00 € Prešov

Prešovský

130 Zväz diabetikov
Slovenska základná

DIAČIKOVIA športom a

1 000,00 € Žilina

Žilinský

Cieľom projektu bolo posilniť, rozšíriť aktivity ZMR v oblasti zlepšenia športovej záujmovej
činnosti a pravidelných športových tréningov detí a mládeže MRK športovým vybavením,
športovými pomôckami, ihriska a posilňovne v obci Valaská a prispieť tak k zlepšeniu
zdravia a sociálnemu začleneniu mladých občanov, ktorí sú z dôvodu aktuálnej životnej
situácie znevýhodnení sociálne, majú nedostatok pozitívnych vzorov správania. Športom
rozvíjať fyzické a psychycké zdravie detí a posilňovať vzťahy v komunite. Ihrisko a
posilňovňa bude sprístupnená počas pracovných dni deťom, mládeži a ľuďom so
zdravotným znevýhodnením. Finančné prostriedky boli použité na nákup stola na stolný
tenis, setov na stolný tenis a bedminton, košíkov na bedminton, fit lôpt, žinienok, švihadiel,
lopty.
Zámerom projektu bolo vytvoriť podmienky na cvičenie pre deti a mladých ľudí s telesným
a mentálnym postihnutím v DSS Symbia. Zámer bol splnený tak, ako bol stanovený: v
jednotlivých triedach a v telocvični sú uložené rôzne pomôcky na cvičenie, ktoré každý deň
využívajú klienti DSS Symbia. Každý si svoj čas na cvičenie stanovil individuálne - niektorí
cvičia ráno, iní popoludní, ďalší v skupinkách. Taktiež bola vyhlásená súťaž o najvtipnejší
nápis na tričko, vyhral nápis: " POZOR ! ...cvičenie spôsobuje zdravie a radosť ...". Cvičenie
pokračuje aj po skončení projektu. Vďaka podpore bolo vytvorené výborné materiálne
zázemie na pravidelné cvičenie. Finančné prostriedky boli použité na nákup pomôcok na
cvičenie.
Zámerom projektu bolo zorganizovať týždenný letný športový kemp pre deti a mladých
ľudí s ťažkým telesným postihnutím vo veku od 6 do 26 rokov, zameraný na spoločné
tréningy paralympijského športu boccia, rekondíciu a letný relax v kruhu rovesníkov. Kemp
bol realizovaný od 30.7. do 6.8.2021 v bezbariérovom areáli wellness hotela CHEMES v
stredisku Kamenec na Zemplínskej Šírave, kde boli pre účastníkov kempu zabezpečené aj
strava a ubytovanie. Kempu sa zúčastnilo 12 mladých športovcov (začínajúci, už
klasifikovaní ligoví hráči boccie, ale aj noví záujemcovia o hru) v doprovode svojich
rodinných príslušníkov alebo asistentov. Účastníci počas kempu absolvovali sériu
inštruktáží a intenzívnych tréningov boccie pod vedením odborného personálu a za
asistencie svojho doprovodu a dobrovoľníkov, zapojili sa do spoločných rekondičných a
relaxačných aktivít kempu, ale aj do súbežne realizovaných letných športových a
rekondičných aktivít komunity ľudí so zdravotným postihnutím. Finančné prostriedky boli
použité na ubytovanie, tréningovú sadu a balančnú podložku.
Cieľom projektu bolo poskytnúť deťom možnosť v plnom rozsahu si zašportovať pod
dozorom lekára i zdravotníkov spolu s kompenzačnou pomôckou, ktorá bola zakúpená na
kontinuálny monitoring glykémie Libre. V rámci projektu bol zrealizovaný tábor pre
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organizácia
DIAZIL Žilina

131 Zvieratá a ľudia
navzájom

stravou k dobrej
glykémii

Spoločne
zdolávame
prekážky

1 500,00 € Nová Polhora

diabetické deti, v rámci ktorého, okrem iných, bola zrealizovaná športová DIA olympiáda.
Deti v DIA tábore dostali senzor na kontinuálny monitoring glykémie - Libre, vďaka
ktorému bola DIA športová olympiáda i ostatné aktivity v rámci tábora bezpečné, nakoľko
vďaka tomuto senzoru mali deti glykémie pod kontrolou. Športovú olympiádu si naozaj
užili, s rôznymi disciplínami, za ktoré boli odmenený. Finančné prostriedky boli použité na
nákup senzora na kontinuálny monitoring glekémie a materiál na športovú DIA olympiádu
- medaile, tričká, odmeny, športové pomôcky.
Cieľom projektu bolo aktívne zapojiť 30 mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením do
„prekonávania prekážok“ spoločne s trénovanými tímami Agility psov počas 3 dní v
Prešove, Košiciach a Vranove nad Topľou. Zároveň vytvárať podmienky v rámci
pravidelných animoterapií na rozvoj športu, výber a prípravu športových talentov, ktorí sú
zdravotne znevýhodnení. V neposlednom rade šíriť výsledky projektu ako príklady dobrej
praxe. Mladí ľudia so zdravotným znevýhodnením zažili počas 3 dní adresné športové
aktivity pre zvýšenie kvality ich života. Skúsená trénerka agility so psami a členovia OZ
Zvieratá a ľudia navzájom sprevádzali počas aktivít 30 detí, s ktorými spolupracujú vrámci
pravidelných canisterapií. S vybranými deťmi sa spoločne s trénerkou a rodičmi riešili ich
špecifické potreby, aktivácia a integrácia. Vďaka projektu boli zakúpené, a počas
športových aktivít predstavené deťom, rodičom a širšej verejnosti, špeciálne vyhotovené,
kvalitné a bezpečné prekážky (skokovky a tunel), ktoré budú pomáhať napĺňať dlhodobý
cieľ - zlepšenie príležitostí detí v Prešovskom a Košickom kraji na pravidelnú tréningovú
činnosť v rámci animoterapií a zlepšenie postavenia zdravotne znevýhodnených detí a
mladých ľudí v spoločnosti. Finančné prostriedky boli použité na materiálne zabezpečenie
a vybavenie na podporu športových aktivít.

Košický

Príloha č. 6: Zoznam podporených subjektov v grantovom programe SPPravmeTo
Č.
1

Predkladateľ
Základná škola,
Sládkovičova 487,
Gemerská Poloma

Názov projektu
Kde bolo, tam
bolo

Podporená suma Mesto
800,00 € Gemerská Poloma

Kraj
Košický

Anotácia
Cieľom projektu je v priebehu šk. roka 2021/2022 uskutočniť sériu koncertov
detskej ľudovej hudby Mrzukanti z Gemerskej Polomy na tému Dobšinského
ľudových rozprávok. Zámerom projektu je vybaviť priestor na uskutočnenie
koncertov kvalitným ozvučovacím setom s mikrofónmi a tiež dvoma mobilnými
otočnými magnetickými tabuľami slúžiacimi na výtvarné dotvorenie podujatia.
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2

Základná škola s
materskou školou,
Školská 27/14,
Pliešovce

Relaxačno pohybový kútik

800,00 € Pliešovce

3

Spojená škola
Krajina zázrakov
internátna, Z.
Nejedlého 41, Levice

1 500,00 € Levice

4

Špeciálna základná
škola, Za parkom
966, Veľký Krtíš

V prírode o
prírode

1 100,00 € Veľký Krtíš

5

Základná škola s
materskou školou,

Hexagon - hravá
školská knižnica

800,00 € Spišské Bystré

Projekt okrem hudobného nadania žiakov tiež rozvíja miestnu folklórnu
tradíciu, regionálne povedomie, propaguje prácu talentovaných žiakov v škole
a zároveň vytvára priestor na oslovenie ďalších žiakov a ich rodičov pre túto
činnosť.
Banskobystrický Cieľom projektu je vybudovanie relaxačno-pohybového kútika kúpou
špeciálnych pomôcok (podlaha puzzle tatami, rehabilitačný kútik, hojdačka,
molitanová zostava, zostava trojuholník). Kútik bude slúžiť pre oddych a
pohybové činnosti pre intaktné deti a zároveň ako vyučovacia pomôcka pre deti
so špeciálnymi potrebami, pre 1. až 4. ročník. Relaxačno - pohybový kútik bude
využitý aj na aktívne trávenie prestávok v rámci výchovno-vzdelávacieho
procesu, ale aj mimo neho napr. v školskom klube detí, poprípade pri rôznych
školských pohybových aktivitách.
Nitriansky
Cieľom projektu je rozvoj komunikačných zručností, zvýšení motivácie hovoriť,
vyjadriť svoje pocity, túžba a potreby žiakov. Celý projekt sa bude niesť v duchu
rozprávky Alica v krajine zázrakov. Príbeh rozprávky bude využitý pri práci s
komunikačnými tabuľkami, ktoré budú tvorené za pomoci špeciálnej aplikácie
do iPadov. Vďaka podpore bude zakúpená aplikácia, iPady a komunikátory.
Žiaci tak budú môcť odovzdať spätnú väzbu počas komunikácie, edukácie na
jednotlivých vyučovacích hodinách netradičnou formou. V tomto projekte sa
využijú možnosti modernej techniky na nájdenie vhodného komunikačného
kanála, na osvojenie nových poznatkov a predovšetkým rozšírenie pasívnej a
aktívnej slovnej zásoby.
Banskobystrický Cieľom projektu je inovovať environmentálnu výchovu na škole zaradením
praktických aktivít na spoznávanie biodiverzity. Projekt sa zameriava na
praktickú výučbu žiakov o rastlinách, živočíchoch, hmyze a tým vesť k poznaniu
a ochrane životného prostredia. K výchove k environmentálnemu cíteniu budú
žiaci vedení aktívnym zapájaním do projektových aktivít, budú inštalovať vtáčie
búdky, domčeky pre hmyz, vytvárať popisné časti k možnému obsadeniu búdky
a domčeka, prostredníctvom fotopasce pozorovať ich osadenstvo či pestovať
bylinky. K exteriérovému vzdelávaniu žiakov budú slúžiť pomôcky Interaktívna
hra Lesné živočíchy, kufrík vedomostí – Lesné dreviny, mini kniha Vtáky a
drevená hra človeče – zvieratká.
Prešovský
Cieľom projektu je vytvorenie školskej knižnice Hexagon, ktorá bude
kreatívnym priestorom aj oddychovou zónou s knihami na školskej chodbe. Jej
základom bude hravý dizajn včelieho úľa, police plné lákavých knižných titulov
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Michalská 398/8,
Spišské Bystré

6

Základná škola s
materskou školou,
Hermanovce 374

Cesta za
poznaním

1 000,00 € Hermanovce

Prešovský

7

Stredná odborná
škola obchodu a
služieb, Nábr. J.
Kalinčiaka 1,
Prievidza

Európa na tanieri

1 170,00 € Prievidza

Trenčiansky

8

Obec Turčianske
Kľačany

Projektové
vyučovanie

9

Základná škola,
Jakubov
276Základná škola
jakubov

Fotografuj
kreatívne, zdieľaj
bezpečne

800,00 € Turčianske Kľačany Žilinský

1 320,00 € Jakubov

Bratislavský

a pohodlné sedenie, ktoré podnieti mladých knihomoľov, ale aj žiakov, ktorí ku
knihám nemajú celkom blízko, tráviť svoj čas hodnotne - s knihou - aj mimo
vyučovania. Počas neho sa bude priestor využívať najmä na hodinách literatúry,
či angličtiny, ale tiež v krúžkovej činnosti divadelného a čitateľského krúžku.
Cieľom projektu je vzájomné rešpektovanie sa, spoznávanie prírody,
socializácia žiakov v inom prostredí a spoznanie rómskej kultúry. Projekt je
zameraný na spolunažívanie majoritnej a minoritnej spoločnosti. Žiaci I. stupňa
ZŠ sa zúčastnia viacdňového pobytu mimo domova, v prírode, kde si žiaci viac
zapamätajú, keďže môžu veci vidieť, cítiť a zažiť.
Projekt je zameraný na gastronomické podujatie venované verejnosti, ktorého
realizátormi sú samotní žiaci a ich odborní učitelia. Cieľom projektu je
predstaviť verejnosti vedomosti a zručnosti našich žiakov. Prezentácia sa
uskutoční na námestí mesta Prievidza. Počas tejto aktivity budú verejnosti
ponúknuté špecifické jedlá európskej kuchyne a rôznorodé miešané nápoje.
Tento gastronomický program bude doplnený o swap jarného a letného
oblečenia a bohatý animačný program pre deti. Vyzbieraná finančná hotovosť
bude ako finančný dar následne odovzdaná organizácii Úsmev ako dar.
Cieľom projektu je podpora prezentácie žiakov 1. stupňa ZŠ v škole a na
verejnosti. Zároveň je projekt zameraný aj na rozvíjanie projektových zručností
žiakov. Základná škola, zapojená do projektu, má dlhoročné tradície v
podporovaní projektového vyučovania. Výsledkom realizácie projektu budú
žiaci, ktorí radi prezentujú získané vedomosti a zručnosti nielen v škole ale i na
verejnosti.
Projekt je určený pre žiakov ZŠ Jakubov s cieľom zvýšiť kvalitu vzdelávania
informatiky, mediálnej výchovy a vizuálnej gramotnosti priamou formou
tvorby, úpravy, interpretácie a interaktívneho využitia fotografie ako
dôležitého digitálneho média Generácie Z. Základná škola sa chce odlíšiť od
ostatných tým, že žiakom poskytne možnosť zážitkového vzdelávania,
získavania zručností a učenia cez fotografickú a grafickú tvorbu, interaktivitu,
interpretáciu vlastných žiackych dokumentárnych fotografií a ich prezentáciu
prostredníctvom žiackej fotografickej výstavy „ Jakubov známy-neznámy#4“.
Škola žiakom poskytne možnosť získať zručnosť prezentovať vlastné mediálne
obsahy-na vernisáži výstavy vlastných amatérskych dokumentárnych fotografií.
Projekt žiakom sprostredkuje zvyšovanie úrovne z vizuálnej gramotnosti a
fotografickej bezpečnosti formou workshopov s lektorom a osobnosťou
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10

Stredná odborná
škola hotelových
služieb a dopravy,
Zvolenská cesta 83,
Lučenec

Pomocné labky

1 500,00 € Lučenec

11

Základná škola s
materskou školou,
Plavnica 244

Aby tradície a
remeslá nevymreli

1 400,00 € Plavnica

12

Súkromná základná
škola pre žiakov s
autizmom

Hipoterapia pre
žiakov s autizmom

1 360,00 € Trenčín

slovenskej dokumentárnej fotografie Andrejom Lojanom, víťazom Slovak Press
Photo, ktorý zaštíti aj žiacku fotografickú vernisáž ako odborný garant.
Banskobystrický Cieľom projektu je priniesť zlepšenie kvality života pre ľudí, ktorí sú telesne,
mentálne handicapovaní, ale aj ľuďom starým a opusteným, prostredníctvom
študentov SOŠ hotelových služieb a dopravy - odboru kynológia. Žiaci spolu s
erudovaným inštruktorom a vycvičenými psíkmi budú navštevovať jednotlivé
zariadenia a prinášať radosť. Zlepšením života klientov by sa mala zaistiť ich
lepšia inklúzia do života, zlepšiť ich mentálny, ale aj fyzický stav (napr.
zabezpečený radosťou z pravidelnej návštevy so psíkmi, chuťou vykonávať
nejakú činnosť). Zároveň je sekundárnym cieľom podporiť a zvýšiť povedomie
mladých ľudí - študentov v sociálnej sfére, ktorá je založená na pomoci slabším.
Projekt zahŕňa tri piliere - inovatívnosť, zodpovednosť a komunitu, a
predstavuje pozitívny spoločenský dopad udržateľného charakteru v danej
lokalite a cieľovej skupine.
Prešovský
Cieľom projektu je zakúpiť tričkové klbká (materiál na tkanie), aby učitelia a
dôchodkyne z obce mohli naučiť žiakov základnej školy tkať. Nechceme, aby
tradície obce vymreli. ZŠ spolupracuje s Jednotou dôchodcov na Slovensku,
vzájomné prepojenie detí a starších ľudí môže byť pre deti obohacujúce, a
môže formovať ich nasledujúci život a hlavne podnecovať v nich detskú
hravosť, fantáziu a kreativitu, z ktorej budú čerpať, aj keď prekročia prah
základnej školy. Deti pri styku so staršími ľuďmi nadobudnú zmysel pre
zodpovednosť, veľkorysosť, solidaritu a naučia sa tolerancii.
Trenčiansky
Cieľom projektu je zlepšenie kvality života autistických detí nielen počas
výchovno-vzdelávacieho procesu, ale už od uznania diagnózy po dospelosť a to
tak, aby boli deti schopné čo najlepšie sa integrovať do spoločnosti,
nestagnovali kvôli nedostatočnej starostlivosti, nekončili v ústavoch. Projekt
„Hipoterapia pre žiakov s autizmom“ prinesie liečivé a terapeutické účinky na
osobnosť autistických detí. Hipoterapia je metóda , pri ktorej sa využíva
pôsobenie koňa a jeho kroku s cieľom liečiť. Jej pôsobenie je komplexné,
zasahuje oblasť rehabilitácie, psychológie a resocializácie. Hipoterapia prináša
autistickým deťom veľa radosti, poznania, uvoľnenia napätia a stresu. Cvičenie
na koni slúži ako podporná terapia, ktorá utvára podmienky pre vhodnú
pohybovú činnosť a ovplyvňuje kvalitu života autistických detí v pozitívnom
smere.
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13

Základná škola,
Školská 295, Štítnik

"Hurá von"

1 000,00 € Štítnik

14

Stredná športová
škola, Trieda SNP
104, Košice

Internátna
akadémia
kritického
myslenia

1 100,00 € Košice - mestská
časť Západ

15

Základná škola
Jozefa Cígera
Hronského, Krátka
2, Šaľa

Zážitky z átria

1 300,00 € Šaľa

16

Stredná odborná
škola, Hlavná 425,
Hnúšťa

Pomáhajme si
navzájom

1 480,00 € Hnúšťa

Košický

Ústrednou myšlienkou projektu je osobnostný a sociálny rozvoj žiakov
prostredníctvom inovatívnych metód a foriem práce v tvorivom inšpiratívnom
prírodnom prostredí. Výsledkom zrealizovaného projektu bude vytvorenie
funkčnej plochy na vyučovanie v prírode, ktorej súčasťou bude hmyzí hotel,
senzomotorický chodník, vyvýšené záhony. Projektom sa vytvorí skúsenostnozážitková prírodná učebňa, v ktorej budú môcť žiaci pozorovať, bádať,
spoznávať život v prírode, prehlbovať pozitívny vzťah k prírode, pestovať liečivé
byliny. Prírodná učebňa bude zároveň pôsobiť na učiacich sa aj vyučujúcich
viacerými benefitmi. Vyučovanie v prírode zmierňuje stres, úzkosť a príznaky
depresie, zlepšuje imunitný systém, zlepšuje pamäť a sústredenie, príroda je
najlepším spirituálnym učiteľom, pomáha kreatívne myslieť a riešiť problémy,
vyučovanie v prírode umožňuje každému žiakovi zažiť úspech.
Košický
Cieľom projektu je podpora kritického myslenia u žiakov stredných škôl.
Internátna akadémia kritického myslenia bude realizovaná pod vedením
vychovávateľov pôsobiacich na internáte a v spolupráci s jednotlivými
strednými školami, ktoré žiaci navštevujú. Výsledkom bude posilnenie
komunikačných kompetencií a podpora kritického myslenia u žiakov stredných
škôl. Poskytnuté finančné prostriedky budú v rámci projektu využité na
technické dovybavenie študovne a zakúpenie didaktických pomôcok, ktoré sa
využijú pre zefektívnenie procesu priamej výchovno-vzdelávacej činnosti
žiakov.
Nitriansky
Hlavným cieľom projektu je vybudovanie podnetného prostredia pre zážitkové
vyučovanie biológie, technickej výchovy, prírodovedy a prvouky. Aktívne
zapojiť žiakov do realizácie projektu. Rozvíjať ich manuálne zručnosti a
spoluprácu. Na realizácii projektu sa budú podieľať zamestnanci školy,
dobrovoľníci pod odborným dohľadom záhradného architekta a OZ P. Bošňáka,
OZ Šaľania a OZ Šaľa Tvoje mesto. V rámci projektu budú vysadené záhony
liečivých rastlín, osadené visiace kvetináče z plastových fliaš s okrasnými aj
úžitkovými rastlinami, vtáčie búdky, hmyzí hotel,ježovník, vybudovaný bude
pocitový chodník ( časti – machová, piesková, šišková, štrková, makadamová)a
jazierko.
Banskobystrický Cieľom projektu je zakúpenie materiálno-technického vybavenia pre žiakov
školy, ktorí v rámci projektu budú realizovať rôzne tvorivé aktivity so žiakmi,
ktorí navštevujú špeciálnu základnú školu. Vďaka tomu sa žiaci so špeciálnymi
výchovno-vzdelávacími potrebami naučia pracovať s rôznymi materiálmi,
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17

Základná umelecká
škola, Kukučínova
27, Šaľa

Hore Váhom, dolu
Váhom

18

Základná škola s
materskou školou,
Školská 311, Spišská
Teplica

Spolupráca školy s
obecnou
komunitou vo
výchovnovzdelávacom
procese

19

Obec Skároš

Psie ušká

1 500,00 € Šaľa

500,00 € Spišská Teplica

1 500,00 € Skároš

Nitriansky

Prešovský

Košický

nástrojmi a pomôckami. Projekt sa bude realizovať v rámci predmetov
Metodika edukačných činností, Pracovných techník a Praxe. Kreatívna činnosť,
nácvik rôznych kreatívnych techník, či rozvoj remeselných zručností dávajú
mladému človeku širokú škálu možností pre aktívnu tvorivú prácu.
Nadobudnuté vedomosti a zručnosti budú žiaci následne vedieť aplikovať do
praxe aj v iných zariadeniach pri práci s klientmi a komunitou rôzneho veku,
pričom sa zároveň prehĺbi pozitívna sociálna interakcia medzi nimi, kooperácia,
pocit spolupatričnosti a priateľstva.
Žiaci a učitelia ZUŠ v Šali zrealizujú projekt s cieľom vyjadriť a posilniť všeobecný
záujem o životné prostredie, o históriu ukrytú v ľudových piesňach, povestiach,
legendách, odevoch. V procese prípravy a samotnej produkcii nielen žiaci, ale
aj ich učitelia a rodičia spoznajú nové ľudové piesne, ľudové tance a zoznámia
sa s povesťami a legendami spojenými s riekou Váh. Zoznámia sa so spolužiakmi
z iných odborov, posilnia tímového ducha školy aj svoju geografickú príslušnosť
k rieke Váh. Svojou kreativitou oživia scénu na pódiu, či prostredie mestskej
oddychovej zóny pri Váhu. Zapojenie sa do verejnoprospešnej aktivity im
pomôže nadobudnúť pocit zodpovednosti a radosť zo zveľadenia životného
prostredia. Získané finančné prostriedky budú použité na nákup xylofónov,
výtvarných panelov, súčastí oblečenia vystupujúcich žiakov, divadelných a
tanečných rekvizít, na ozvučenie programu, propagáciu podujatia v miestnej
tlači aj na verejnosti dostupných miestach.
Cieľom projektu je v základnej škole s materskou školou Spišská Teplica
inovovať a pretvoriť priestor tak, aby vyhovoval vzájomnému stretaniu sa
žiakov pri realizácii rôznych školských a mimoškolských aktivít; tiež pri realizácii
výnimočných a jedinečných školských podujatí s rodičmi a starými rodičmi
žiakov. Bude zároveň aj priestorom vhodným a neutrálnym pre riešenie
konfliktov v školských kolektívoch a v poskytovaní prevencie sociálno–
patologických javoch na škole. Priestor bude variabilný k realizácii aktivít s
rôznym zameraním.
Cieľom projektu je zorganizovať program pre žiakov ZŠ (1. - 4. ročník) na
podporu čitateľskej gramotnosti a na rozvíjanie vzťahu a tolerancie k zvieratám,
ktorý bude trvať od decembra až do júna. Na začiatku projektu bude vytvorený
príjemný priestor - školská čitáreň, kde budú žiaci tráviť mnoho času počas
vyučovania i pri mimoškolskej činnosti, ako aj pri realizácii mesačných školských
aktivít zameraných na podporu čítania. Okrem toho sa žiaci budú počas trvania
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20

Základná škola s
materskou školou,
Švábovce 180

Naša záhradka

1 000,00 € Švábovce

Prešovský

21

Základná škola Jana
Amosa
Komenského,
Komenského
652/50, Púchov

Ulice slávnych Veľkomoravská
ríša

1 000,00 € Púchov

Trenčiansky
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Základná škola,
Lehota 144

Šťastné deti

800,00 € Lehota

Nitriansky

projektu pravidelne stretávať so psími kamarátmi, ktorí ich povzbudia k čítaniu,
rozprávaniu, hraniu, dramatizácii a budú pôsobiť motivačne k ďalšiemu
vzdelávaniu. Aktivity budú slúžiť ako prevencia proti týraniu zvierat. Spojenie
dvoch oblastí - vzťah k zvieratám a čitateľská gramotnosť prinesie deťom
úsmev, radosť, priateľstvo, rozvinie ich empatiu, lásku k čítaniu, zvieratám i
pozitívne sociálne interakcie.
Cieľom projektu je, aby sa žiaci naučili o liečivých a kuchynských bylinkách, ich
účinkoch a spôsobe pestovania. Na besedách budú seniori žiakom odovzdávať
praktické skúsenosti a rady z pestovaia byliniek a ich využitia. Budú organizovať
spoločné vychádzky spojené so zberom liečivých bylín, naučia sa ich sušiť a
využívať v domácnosti. Spoločne vytvoria publikáciu o liečivých a kuchynských
bylinkách.
Projekt má nezanedbateľný výchovný aspekt - podpora úcty k starším a
zmysluplné využitie voľného času seniorov.
Projekt je zameraný interaktívne prezentácie a kvízy o osobnostiach
Veľkomoravskej ríše, ktoré vytvoria žiaci zo ZŠ v Púchove. Vlastnú tvorbu
odprezentujú priamo na Svätoplukovej ulici, kde predstavia osobnosť
Svätopluka, dramatizáciu povesti O troch prútoch kráľa Svätopluka. Na ďalších
uliciach predstavia osobnosť Pribinu, Mojmíra a Rastislava. Záujemcom o
prehliadku ulice (žiakom našej školy, žiakom ďalších škôl, rodičom a širšej
verejnosti) budú poskytnuté aj stručné informácie o ulici. Ulice budú lemované
historickými fotografiami, zachytávajúcimi premeny ulice a portréty osobností,
vytvorenými žiakmi. Každé ,,stanovište" bude interaktívne spolupracovať so
,,svojimi" poslucháčmi. Finančné prostriedky budú použité na zakúpenie
didaktických pomôcok a techniky na zorganizovanie projektového zámeru.
Projekt chce poukázať na dôležitosť hier v rozličných etapách života dieťaťa, na
to akú majú nezastupiteľnú rolu vo výchovno-vzdelávacom procese.
Vychovávateľky budú pomocou spoločenských, konštruktívnych, kreatívnych a
iných hier vytvárať vhodné podmienky pre osobnostný rozvoj detí
navštevujúcich školský klub. Budú ich viesť k zásadám správania fair play. Učiť
deti uznať, že súper je lepší a porazený si zaslúži uznanie. Viesť ich k tomu, že
víťazstvo nie je dôvodom k nadradenosti. Naučiť ich potleskom vzdávať česť
víťazovi aj porazenému. Uplatňovať férové správanie v každodenných
životných
situáciách.
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23

Základná škola s
materskou školou,
Lúčky 521

Čo ukrýva záhrada

800,00 € Lúčky

24

Základná škola,
Fatranská 14, Nitra

Zelená trieda

1 100,00 € Nitra

25

Základná škola,
Dargovských
hrdinov 19,
Humenné

Návšteva v krajine
tvorivosti

1 000,00 € Humenné

26

Obec Kapušianske
Kľačany

Spevácky zbor Daloló

27

Cirkevná základná
Zelenšia komunita
škola sv. Jána Bosca,

800,00 € Kapušianske
Kľačany

800,00 € Lučenec

Výsledkom bude radosť detí. Budú sa priamo či nepriamo učiť a rozvíjať tak
nielen praktické činnosti, ale aj svoju osobnosť.
Žilinský
Cieľom projektu je pretvoriť priestor v areály školy, na záhradu s vyvýšenými
záhonmi. Deti by sa v rámci projektu naučili ako vyvýšený záhon založiť, ako
využiť pri jeho zakladaní kompost, ktorý sa nám nahromadil v našich
kompostéroch a ako sa o záhony starať tak, aby sa na jeseň tešili z krásnej
úrody. Vedomosti, ktoré získajú na vyučovaní prakticky využijú pri starostlivosti
o záhony. Zároveň budú môcť tráviť ešte viac času vonku, manuálnou prácou,
pri ktorej si zažijú úspech aj deti, ktorým sa až tak veľmi v učení nedarí.
Nitriansky
Cieľom projektu je premena časti školského pozemku na triedu v prírode za
spoluúčasti vedenia školy, učiteľov, nepedagogických pracovníkov, rodičov a
žiakov školy. Spoločnými silami postupne pretvoríme daný priestor na priestor,
kde sa bude dať vzdelávať, relaxovať či praktizovať záujmové aktivity.
Premenou pozemku sa vytvorí nové miesto na získavanie vedomostí a
zručností. V priestore sa vytvoria originálne bylinkové lavičky, stoly, kriedová
tabuľa, vyvýšený pestovateľský záhon, bylinková skalka. Výsledkom by malo byť
vytvorenie ekologického, príjemného, zdravého a esteticky zaujímavého
prostredia pre deti.
Prešovský
Cieľom projektu je priviesť žiakov k objavovaniu umenia pomocou vlastnej
skúsenosti a zároveň podporiť u žiakov empatiu k rovesníkom, ktorí sú v
nemocnici. Na podporu zážitkovej edukácie sa budú využívať rôzne handmade
techniky výroby dekorácii v rôznych aktivitách. Výrobky a dekorácie sa
následne budú ponúkať na predaj na dvoch jarmokoch - zimnom a jarnom.
Výťažok darujeme Detskému oddeleniu Nemocnice v Humennom.
Košický
Cieľom projektu je založenie speváckeho zboru pre žiakov základnej školy.
Školu navštevuje veľa talentovaných žiakov, ktorí sa zaujímajú o spev, a
navštevujú v škole spevácky krúžok. Na príprave projektu sa zúčastnia traja
členovia učiteľského zboru. V rámci projektu sa budú organizovať aktivity ako:
Vianočné vystúpenie, Fašiangové vystúpenie, Slávnostné vystúpenie na MDM,
Vystúpenie na Deň detí, Vystúpenie na dni obci Kapušianske Kľačany. Cieľom
projektu je rozvoj sociálnej kompetencie žiakov, vytvorenie kladného vzťahu ku
kultúre a ku spevu, spoznávanie kultúry iných národov, integrovanie žiakov zo
sociálne znevýhodneného prostredia do spoločnosti.
Banskobystrický Projekt bude realizovaný cirkevnou školou pre komunitu našich žiakov a ich
rodinných príslušníkov. Bude zameraný na rozvoj životných zručností detí a
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T. G. Masaryka 9,
Lučenec

28

Základná škola, Jána Učíme pomáhať
A. Komenského 1,
Michalovce

500,00 € Michalovce

Košický

29

Liečebno - výchovné Učenie je zábava
sanatórium,
Tešedíkova 3, Košice

800,00 € Košice - mestská
časť Barca

Košický

30

Základná škola s
materskou školou,
Selec 183

Otvorená škola tvorivé dielne

1 500,00 € Selec

Trenčiansky

mládeže počas vyučovacieho procesu i mimo neho. Pre získavanie zručností
kriticky myslieť, vedieť odkomunikovať svoje potreby počas i mimo
vyučovacieho procesu. V rámci tohto projektu sa u žiakov podporí rozširovanie
vzdelávacích aktivít a skvalitnenie vzdelávacieho procesu. Žiaci si osvoja
základné pracovné zručnosti a návyky v rôznych pracovných oblastiach v
súvislosti so starostlivosťou o svoje prostredie, najmä ich vzťah k prírode, k
práci človeka a k životnému prostrediu. Aktivity prispejú aj ku kontrole svojej
činnosti a spokojnosti s výsledkom z dobre vykonanej práce, a tým bude
prínosom ku skvalitneniu nášho pracovného prostredia.
Cieľom projektu je podporovať žiakov v poskytovaní pomoci s myšlienkou
dobrovoľníctva. Tento projekt budú realizovať žiaci základnej školy v spolupráci
so žiackym parlamentom, koordinátormi, členmi OZ a dobrovoľníkmi.
Myšlienkou projektu je dobrovoľníctvo a pomoc deťom v Detskom domove,
Domove sociálnych služieb, Domove dôchodcov, pomoc pri organizovaní
zbierok šatstva, finančných príspevkov, ale aj pomoc psíkom v útulkoch. V
projekte sú aktivity zamerané na Vianočnú burzu, z ktorej finančný príspevok
poputuje do Detského domova, čitateľský maratón v Domove sociálnych
služieb, grafické omaľovánky pre detičky v nemocniciach, kultúrne programy
pre Domov dôchodcov, ale aj širšiu verejnosť a podobne, výroba hračiek z
recyklovaných materiálov pre psíky v útulku, Workshop o dobrovoľníctve a
potrebe vykonávať túto činnosť.
Projekt je určený primárne žiakom s poruchami čítania, písania, pravopisu,
počítania a pozornosti. Poruchy učenia sú sprevádzané zhoršeným školským
výkonom, posmechom rovesníkov, frustráciou zo zlyhania. Cieľom projektu je
poskytnúť kompenzačnú učebnú pomôcku, ktorá do značnej miery uľahčí a
zjednoduší týmto žiakom prístup k informáciám, umožní vizualizovať
preberanú problematiku, posilní ich jemnú motoriku, zlepší ich školské
výsledky a v konečnom dôsledku pozdvihne ich sebavedomie a zvýši vnútornú
motiváciu.
Cieľom projektu je spojiť 3 generácie pri praktických činnostiach spojených so
šitím, vyšívaním a tvorením (keramika, dreva, drôt). Frekventanti by sa pod
záštitou rodičov, starých rodičov, či pani učiteliek venovali rôznym tvorivým a
remeselným aktivitám. Venovali by sa šitiu na šijacom stroji, samé by šili na
detských šijacích strojoch. Vyskúšali by si aj prácu s ihlou pri vyšívaní, strihanie
látok, dotváranie produktov a ich výzdobu. Vytvárali by napr. dekoračné
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31

Základná škola s
materskou školou,
Lemešany 154

Folklórne deti
budúcnosti

800,00 € Lemešany

Prešovský

32

Základná škola s
materskou školou,
Udiča 248

Voda pre našu
zeleň

1 350,00 € Udiča

Trenčiansky

33

Cirkevná základná
škola sv. Martina,
Školská 1661/4,
Hviezdoslavov

Záhrada všetkým

1 000,00 € Hviezdoslavov

Trnavský

vankúšiky, zásterky, rúška pre spoluobčanov. Súčasťou by bolo aj šitie vrecúšok
na nákup pečiva, ovocia, nákupné tašky, čím by sa výrazne pomohlo eliminovať
používanie igelitových tašiek a prispelo k ochrane životného prostredia. V rámci
jednotlivých dielní by sa venovali aj výrobe keramiky, dekoračných predmetov
z dreva, drôtu, prírodných materiálov.
Projekt je zameraný na zakúpenie detských krojov pre žiakov základnej školy v
Lemešanoch, ktorí navštevujú folklórny krúžok, alebo sa zúčastňujú na
školských či obecných akciách s prezentáciou tradičného folklóru obce
Lemešany a iných regiónov Slovenska. Žiaci sú, pod odborným vedením
učiteľov, pripravovaní a učia sa o tradičnej kultúre predkov a ich záujem o tieto
aktivity z roka na rok rastie. Zámerom je podporiť u žiakov vzťah k tradičnej
kultúre obce i celého Slovenska. Nakoľko je ich záujem o ľudovú kultúru veľmi
veľký a svojim spevom a tancom sa prezentujú pred svojimi blízkymi, ich
vystúpenia by sa tradičným odevom, ktorý podčiarkne originalitu slovenského
folklóru, spestrili. Tak bude ich motivácia väčšia a ich estetický zážitok o čosi
bohatší.
Cieľom projektu je prostredníctvom vzájomnej spolupráce školy, žiakov,
rodičov a miestnych dobrovoľníckych organizácií vytvoriť vodozádržné
opatrenia a tým predchádzať suchu a nedostatku vody. Podporovať zážitkové
učenie tým, že sa žiaci a ich zákonní zástupcovia podujmú na realizáciu
vodozádržných opatrení za účelom zadržiavania zrážkovej vody a zlepšenia
miestnej mikroklímy. Realizáciou projektu bude vybudovaná nádrž na dažďovú
vodu v areáli školy, ako demonštráciu angažovanosti mladých ľudí do diania
okolo seba. Priamymi environmentálnymi aktivitami bude projekt poukazovať
na potrebu zachytávania dažďovej vody a zvyšovania biodiverzity. Ťaktiež bude
pripravená príručku ako v domácom prostredí napomôcť zachytávaniu
dažďovej vody a jej využite v domácich záhradách.
Cieľom projektu je vytoriť v škole nový krúžok, ktorý povedú viacerí
zamestnanci školy. V rámci neho v spolupráci s rodičmi žiaci postavia vyvýšené
záhony, ktoré naplnia zeminou. V spolupráci s vyučujúcimi budú pestovať
bylinky a nenáročnú zeleninu. Okrem toho bude v tejto zóne pripravené aj
sedenie obklopené kvetinovou výsadbou - s cieľom prilákať čo najviac
opelivého hmyzu a vytvoriť miesto, ktoré ocenia aj rodičia čakajúci na svoje deti
pred školou. Celý tento priestor sa bude nachádzať vo vonkajšom areáli školy,
ktorý je verejnosti prístupný, pričom verejnosti to bude odkomunikované
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34

Stredná odborná
škola

Učíme sa
navzájom

1 000,00 € Žarnovica

35

Obchodná
akadémia,
Radlinského
1725/55, Dolný
Kubín

stOpA

1 000,00 € Dolný Kubín

36

Základná škola
Gemerská 2, Košice

Strom nádeje

1 100,00 € Košice

37

Spojená škola
internátna, Ul. S.

Atos, Dori a
farebný svet
očami detí.

1 500,00 € Kremnica

spôsobom "Potrebujete bazalku? Papriku? Uhorku? Príďte si odtrhnúť k nám
do školy!". Vypestovanú úrodu použijeme aj na vlastné účely - na krúžku "Na
zahryznutie", či v poobedňajších hodinách v ŠKD.
Banskobystrický Projekt je zameraný na vzájomnú spoluprácu žiakov SOŠ, detí v MŠ a Klubu
seniorov v Žarnovici. Rôznym vekovým kategóriám sa umožní sebarealizácia,
rozvoj kreativity, osobnostný rozvoj, vzájomné porozumenie a tolerancia.
Deťom MŠ a seniorom sa dá nahliadnuť do praktickej činnosti štúdia, aktívne
sa zapoja do umeleckých a tvorivých aktivít. Seniorom sa dá priestor na získanie
počítačovej gramotnosti a ich umelecké zručnosti sa prenesú na mladšie
generácie. Vzájomnou spoluprácou sa dosiahne, aby všetci zainteresovaní
pochopili plynulosť priebehu života, navzájom sa od seba učili a boli si
nápomocní.
Žilinský
Cieľom projektu je vytvorenie možnosti pre žiakov školy v oblasti realizácie
projektov dobročinného a neziskového charakteru s využitím stratégie servicelearning. Zistením potrieb komunity, ktorá má obmedzené možnosti, žiaci
navrhnú a zrealizujú projekty, ktoré pomôžu zmeniť a zlepšiť život komunity vo
svojom okolí. Naučia sa tak vlastnou činnosťou riadiť, manažovať,
komunikovať, realizovať a prezentovať svoju činnosť a získajú soft skills
nevyhnutné pre ich budúcu kariéru a taktiež vnímanie rozličnosti,
dobročinnosti a potreby robiť niečo pre iných bez finančného zisku.
Košický
Projekt je zameraný na žiakov ZŠ Gemerská 2 v Košiciach, ktorí svojou účasťou
na plánovaných kultúrno-umeleckých aktivitách podporia detských
onkologických pacientov prostredníctvom nadácie Dobrý anjel. Žiaci sa spolu s
rodičmi a pedagógmi aktívne zapoja do prípravy a realizácie aktivít Vianočné
trhy, Vianočná burza, Valentín a Veľká noc pre Strom nádeje či záverečné
muzikálové predstavenie. Finančný výťažok z týchto aktivít bude venovaný
nadácii Dobrý anjel. Cieľom projektu je rozvíjať sociálne cítenie žiakov a ich
zmysel pre spolupatričnosť s deťmi, ktoré potrebujú ich pomoc, skvalitniť
vzájomnú spoluprácu žiakov, pedagógov a rodičov a nasmerovať deti v súčasnej
negatívnej pandemickej situácii k objaveniu radosti z možnosti dávať a
pomáhať iným ľuďom. Realizáciou plánovaných aktivít budú mať žiaci možnosť
rozvíjať svoju kreativitu a umelecké nadanie v prospech iných.
Banskobystrický Projekt je určený pre žiakov Spojenej školy internátnej v Kremnici. Bude sa
skúšobne zavádzať canisterapia do výchovno vzdelávacieho procesu u žiakov I.
stupňa v Špeciálnej základnej škole internátnej a u žiakov v Základnej škole pri
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Chalupku 315/16,
Kremnica

38

Základná škola,
Kulíškova 8,
Bratislava

Kritické myslenie
a biodiverzita v
areáli našej školy

1 440,00 € Bratislava mestská časť
Ružinov

Bratislavský

39

Základná škola s
materskou školou,
Papín 199

Zelená oáza
pokoja

1 100,00 € Papín

Prešovský

40

Spojená škola
internátna, M. R.
Štefánika 140,
Vranov nad Topľou

Hudba v nás

1 450,00 € Vranov nad Topľou Prešovský

zdravotníckom zariadení (psychiatrickej nemocnici). Arteterapia bude pre
žiakov II.stupňa Špeciálnej ZŠ internátnej, žiakov stredného a ťažkého stupňa
mentálneho postihnutia, viacnásobného postihnutia. Pôjde o elimináciu
psychického napätia, odbúravanie stresu, zvýšenia pozornosti, rozvoja hrubej,
jemnej motoriky, nácviku pracovných zručností a tiež pre žiakov v Základnej
škole pri zdravotníckom zariadení. Očakávaným výsledkom je zlepšenie
motorických zručností,motivácia
a zlepšenie výsledkov výchovno
vzdelávacieho procesu,sebaobsluhy, používanie "čarovných slovíčok",
kooperácia a participácia žiakov pri jednotlivých aktivitách,rozvoj
komunikačných schopností.
Cieľom projektu je vybudovať u žiakov správny terminologický slovník, aby
dokázali chápať odborné výrazy a naučili sa ich aj správne používať, kultivovane
sa vyjadrovať a viesť diskusiu, resp. pripraviť kvalitný žiacky projekt. Prácou s
encyklopédiami a populárno- vedeckými časopismi sa podporí čitateľská
gramotnosť prírodovedne zameraných textov, čo je dnes u žiakov tiež žiadúce.
Projekt má informovať najmä laickú verejnosti o význame biodiverzity a
optimálnych krokoch na jej ochranu a trvalo udržateľné využívanie; má aj
osvetový rozmer a kladie si za cieľ zmierniť následky úbytku biodiverzity.
Cieľom projektu je vytvorenie Zelenej oázy pokoja, ktorá bude slúžiť ako
učebná pomôcka pre žiakov, zamestnancov školy, rodičov aj starých rodičov.
Vybudovaním záhrady s úžitkovými a okrasnými rastlinami by sme chceli
realizovať vyučovacie hodiny zážitkovou formou. V záhrade budú realizované
činnosti, ktoré budú rozvíjať prírodovednú gramotnosť žiakov. Budú sa v nej
vzdelávať, pracovať a rozvíjať svoju kreativitu, ale ja oddychovať. Komposter v
záhrade bude plniť výskumnú funkciu. Výnimočnosť projektu je hlavne v
širokom využití Zelenej oázy pokoja a hlavne v zážitkovom učení. Aktivity
realizované v exteriéry by žiakom dávali možnosť zážitkového učenia, rozvíjali
by ich zručnosti i nadobudnuté vedomosti v rámci hodín prírodovedy, biológie,
pracovného vyučovania, techniky. Rozvíjali by sme kreativitu žiakov,
upevňovali medziľudské vzťahy.
Cieľom projektu je udržať a prezentovať tradičnú rómsku kultúru u detí zo
sociálne znevýhodneného prostredia a marginalizovaných rómskych komunít,
rozvíjať vlastnú sebarealizáciu v prostredí školy a mimo nej. Žiaci si založia
hudobnú skupinu s názvom - "Vranovcistar čave“ (Vranovskí chlapci) a budú
tvoriť a reprodukovať skladby, ktoré budú prezentovať pre ostatné cieľové
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41

Spojená škola, Malé Učíme sa
Tatry 3,
spoločne
Ružomberok

1 000,00 € Ružomberok

42

Stredná odborná
škola, Generála
Viesta 6, Revúca

Prepojme teóriu s
praxou

1 490,00 € Revúca

43

Spojená škola
internátna, Breziny
256, Prakovce

Krajšie miesto pre
náš život

750,00 € Prakovce

skupiny projektu. Vydajú CD a natočia hudobné video. Taktiež zozbierajú
námety na vydanie brožúry, ktorá bude slúžiť pre žiakov a širokú verejnosť.
Budú realizovať koncerty a hudobné vystúpenia v rámci rôznych podujatí
usporiadaných školou a pre zainteresované subjekty. Zapoja sa do edukácie v
rámci predmetu Hudobná výchova. Pre deti zo sociálne znevýhodneného
prostredia a marginalizovaných rómskych komunít je veľmi dôležitá socializácia
a realizáciou tohto projektu si nájdu svoje miesto v spoločnosti, získajú
pozitívny postoj k sebe samému a filantropické myslenie. Prispejú k
vzájomnému spoznávaniu kultúrneho dedičstva medzi dvoma komunitami. V
rámci kultúrno-spoločenských aktivít budú pozitívne formovať hudobné
znalosti a ich záujem aktívne sa podieľať na zachovaní rómskej hudby.
Žilinský
Cieľom projektu je zabezpečenie interaktívnej tabule, čím sa zjednoduší prístup
k informáciám a uľahčí sa prezentácia získaných informácií, ktoré žiaci chcú
odprezentovať svojim spolužiakom. Zároveň môžu vytvorené videá a
prezentácie odprezentovať pre širšiu komunitu. Vďaka interaktívnej tabuli
dostane väčšie množstvo žiakov možnosť zapojiť sa do komunikácie s inými
organizáciami, čo motivuje a podporuje žiakov v zlepšovaní prezentačných
zručností a komunikácii.
Banskobystrický Cieľom projektu je nákup potrebného vybavenia a modernizáciu učebne
elektroniky. Učebňa je čiastočne zrekonštruovaná, ale je vybavená zastaralým
technickým vybavením. Potrebné vybavenie umožní rozvíjať u žiakov
vedomosti a zručnosti pri výrobe plošných spojov, prepojí teoretické
požiadavky s praxou, vytvorí pracovisko pre tvorbu SOČ, organizovanie ZENIT
a účasť v súťažiach elektronických odboroch, podporí krúžkovú činnosť žiakov.
Košický
Spojená škola internátna v Prakovciach bude formou zážitkových aktivít viesť
svojich žiakov k lepšiemu pochopeniu environmentálnych problémov.
Konkrétnymi aktivitami zameranými na zber odpadkov, pod dohľadom
pedagogických zamestnancov, očistia žiaci od naplavených odpadkov časť
brehov rieky Hnilec, okolie vodnej nádrže Ružín a blízke okolie školy. Táto
činnosť sa uskutoční v spolupráci s obecnými úradmi. Finančné prostriedky
budú použité na nákup vriec na odpad, jednorázové rukavice ale aj cestovné
náklady na dopravu účastníkov do danej lokality. Najaktívnejší žiaci budú
odmenení výletom do TANAPU, čo im ponúkne kontrast medzi znečistenou
prírodou v našom okolí a prírodou v Tatrách.
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44

Špeciálna základná
škola Sečovce

45

Súkromná základná
škola, Slobody 1,
Košice

46

Základná umelecká
škola, Stožok 47

Tvorba
individuálnych
učebných
pomôcok a
pracovných listov
pre žiakov so
špeciálnymi
výchovnovzdelávacími
potrebami
"Malá škola
problémov"

Zdobenuô
Podpoľania

800,00 € Sečovce

1 070,00 € Košice - mestská
časť Západ

1 500,00 € Stožok

Košický

Cieľom projektu je tvorba atraktívnych a efektívnych učebných pomôcok a
pracovných listov. Učitelia budú postupne vytvárať pomôcky a pracovné listy
pre jednotlivé vyučovacie predmety, v súlade s učebnými osnovami a
potrebami konkrétnych žiakov, či skupín žiakov. Podľa možností budú zapojení
aj rodičia formou otvorených hodín, aby ich v prípade dištančného vzdelávania
vedeli použiť. Pri tvorbe pomôcok a metodických materiálov budú pedagógovia
spolupracovať, aby sa metodické materiály netvorili duplicitne. Učitelia
vytvoria vlastný register pomôcok a metodických materiálov tak, aby bol k
dispozícii ostatným učiteľom. Finančné prostriedky budú použité na nákup
potrebného materiálu.
Košický
Cieľom projektu je funkčne zaviesť inovatívne metódy a stratégie učenia a
učenia sa prostredníctvom moderných komunikačných techník, ktorých
osvojenie umožňuje aktívne riešenie aktuálnych reálnych problémov. Zručnosť
argumentovať, kriticky myslieť, pracovať s informáciami, spolupracovať,
umožňuje cieľovej skupine niesť zodpovednosť za svoje rozhodnutia,
uplatňovať ich v reálnom živote tak, aby žiak poznatky a skúsenosti mohol
efektívne použiť v osobnom a spoločenskom živote. Výsledkom projektu je
zhrnutie skúseností a odporúčaní komunikačného, problémového vyučovania
v metodickej príručke, ktorá môže slúžiť ako zdroj inšpirácie pre ďalšie školské
a mimoškolské zariadenia.
Banskobystrický Zámerom projektu je výučba techniky vyšívania krivou ihlou a technika
vysokotlakovej a nízkotlakovej tlače vo výtvarnom odbore ZUŠ. Ide
o náročnejšie techniky, ktoré žiaci nepoznajú. Vyšívanie krivou ihlou je vzácna
technika, ktorej predstaviteľov a pokračovateľov postupne ubúda, preto si
vyžaduje pozornosť. Prostredníctvom workshopov chce škola tieto techniky
zapracovať do vzdelávacieho programu, čo by napomohlo rozšíreniu
a spopularizovaniu týchto činností. Očakávaným výsledkom projektu je
sprístupnenie oboch techník žiakom, ako aj celej komunite školy. Získané
finančné prostriedky by slúžili na zakúpenie potrebného technického vybavenia
a materiálu, realizáciu obrazového záznamu, ako aj na odmeny pre externých
lektorov. V prípade výšivky by samotné vyšité časti kroja slúžili pre potreby
tanečného odboru, čím by sa zlepšilo aj materiálno- technické vybavenie školy.
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47

Stredná odborná
škola obchodu a
služieb Dolný Kubín

Kaviareň dobrých
skutkov

400,00 € Dolný Kubín

Žilinský

48

Základná škola,
Rybany 355

Prírodná oáza
poznania, relaxu a
zážitkov.

1 500,00 € Rybany

Trenčiansky

49

Základná škola,
Bystrická cesta 14,
Ružomberok

Ty Mne a Ja Tebe

1 400,00 € Ružomberok

Žilinský

50

Stredná odborná
škola služieb a
priemyslu sv.
Jozafáta,
Komenského
1963/10, Trebišov

Spoznávame život
vďaka mikroskopu
a učíme sa podať
prvú pomoc

1 000,00 € Trebišov

Košický

Cieľom projektu je priniesť radosť do ulíc mesta, spájať rôzne generácie,
vytvárať pozitívnu atmosféru v tomto, pre niekoho smutnom čase. Študenti
školy a členovia Žiackej školskej rady zorganizujú druhý ročník Kaviarne
dobrých skutkov. Pri školskej reštaurácii postavia pouličnú kaviareň, kde si
budú môcť okoloidúci dať kávičku tentokrát aj s koláčikom, ktorý upečú
študenti odboru kuchár. Zaplatia tým, že organizátorom sľúbia splnenie
jedného z dobrých skutkov, ktoré si budú môcť vybrať z ponuky, ktorú pripravia
žiaci.
Cieľom projektu je vytvoriť zážitkovo-poznávací a relaxačný priestor
prírodného charakteru. Bude slúžiť deťom základnej školy, materskej školy aj
občanom obce. Na jeho realizácii sa budú podieľať žiaci školy pod vedením
učiteľov, rodičia žiakov a dobrovoľníci z radov občanov obce. Vysadením
rôznych druhov rastlín, vytvorením včelej lúky, hmyzích domčekov, motýlieho
raja, pocitového chodníka z rôznych druhov prírodného materiálu, bylinkového
záhonu, ktoré budú doplnené popisnými a informačnými tabuľkami, sa vytvorí
priestor, kde sa budú môcť realizovať netradičné vyučovacie hodiny a
mimoškolská činnosť, alebo tu budú môcť žiaci aj obyvatelia obce tráviť voľný
čas relaxáciou.
Cieľom projektu je umožniť žiakom, ale aj učiteľom zamerať sa na
sebapoznanie, pozitívne sebapoňatie, rozvoj kritického myslenia a empatie
voči druhým. Po dlhšom odlúčení sa žiaci v rámci jednotlivých aktivít „znova“
poznajú, naučia sa dávať a prijímať spätnú väzbu nielen od učiteľov, ale hlavne
od svojich spolužiakov. Naučia sa spolu vychádzať, komunikovať a pokúsia sa
spoločne zlepšiť klímu svojej triedy. V závere projektu bude každý žiak poznať
svoje dobré vlastnosti, schopnosti a zručnosti a bude ich vedieť aj využiť vo
svojom ďalšom živote.
Cieľom projektu je podpora žiakov k väčšej aktivite, tvorivosti a výkonnosti na
vyučovaní a spestrenie vyučovacích hodín mikrobiológie, chémie a zdravovedy.
Projekt je realizovaný pre žiakov školy, ktorí navštevujú odbory kaderník/čka,
kuchár/ka a cukrár/ka. Tieto odbory majú vo svojich učebných plánoch
predmety ako chémia, mikrobiológia, zdravoveda, technológie a materiály na
ktorých sa využijú mikroskopy a preparáty. Využitie figurín je viacúčelové,
nielen ako ukážka a nácvik prvej pomoci, pri branných cvičeniach končiacich
ročníkov a na športových dňoch školy, na ktorých sa zúčastňujú všetci žiaci
školy.
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51

ZŠ s MŠ Ľubovec

Chemický zážitok

740,00 € Bzenov

52

Gymnázium, Ľ. Štúra Spolu je nám
26, Michalovce
veselšie

53

Základná škola s
materskou školou
Michala Sopiru,
Radvaň nad
Laborcom 278

Tabletová učebňa

800,00 € Radvaň nad
Laborcom

54

Spojená škola,
Novohradská 3,
Bratislava

Vedci v Školských
Laviciach

1 380,00 € Bratislava mestská časť
Ružinov

Bratislavský

55

Základná škola,
Ulica mieru č. 1235,
Bytča

Klubovňa
žiackeho
školského
parlamentu

1 000,00 € Bytča

Žilinský

1 000,00 € Michalovce

Prešovský

Košický

Prešovský

Cieľom projektu je zážitkové vzdelávanie žiakov s chemickým laboratóriom.
Podpora rozvoja manuálnych zručností žiakov s chemikáliami a laboratórnymi
pomôckami. Výsledkom bude, že si žiaci sami budú môcť zrealizovať chemické
pokusy. Dlhodobým výsledok budú vzdelávacie videá. Tie bude možné používať
pri online vyučovaní.
Cieľom projektu je rozvíjať empatiu mladých ľudí, ktorá povedie k zlepšeniu ich
hodnotových vlastností a uvedomeniu si vzácnosti zdravia. V rámci
dobrovoľníctva spolupracuje škola s DDS v Michalovciach. Realizáciou aktivít sa
prispeje k zlepšeniu sociálnych a spoločenských vzťahov študentov aj klientov
domova. Projekt umožní naučiť k spolupráci a participovaniu. Mladí ľudia sú
plní radosti a energie, ktorú prenesú aj na ľudí v zariadení. Vzájomné návštevy
školy a zariadenia sa budú uskutočňovať počas vyučovania aj mimo neho.
Cieľom projektu je vytvoriť rovnaký prístup k online vyučovaniu bežným
deťom, ako aj pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia, nakoľko
v dnešnej dobe je rozdiel v možnostiach vyučovania badateľný. Žiaci sa naučia
pomocou zriadenej tabletovej učebne, budú aktívne pracovať so zakúpenými
tabletami hravými edukačnými programami. Zvýši sa samostatnosť v práci s
IKT, oživí sa vyučovanie hravou formou (výukové kvízy, hry, testy, slepé
mapy...). Tieto zariadenia budú podľa potreby ponúkané žiakom na dištančné
vyučovanie z domu.
Cieľom projektu je zavedenie inovatívneho spôsobu bádania a rozvoj zručností
pri práci s modernými technológiami. Získané financie sa použijú na nákup
učebných pomôcok (mikroskopy schopné vytvárať a posielať fotky skúmaného
objektu, digitálne váhy, trvalé preparáty). Projekt umožňuje prepojiť moderné
informačno-komunikačné technológie s tradičnými postupmi, keďže zakúpené
pomôcky bude možné ľahšie prepojiť s online svetom, najmä v prípade
dištančného vzdelávania. Dôležitým prvkom projektu je vytvorenie záujmu
študentov o skúmanie okolitého sveta, aj vedeckým postupom, pomocou
projektového a zmyslového (tzv.hands-on) vzdelávania.
Cieľom projektu je zriadenie klubovne žiackeho školského parlamentu, ktorá
bude zariadená recyklovaným nábytkom, čím vznikne miesto pre ďalší rozvoj
aktivít žiakov, besedy, krúžky, workshopy. Zámerom sú aktivity realizované
v klubovni školského parlamentu ako nástroj na podporu duševného zdravia
detí, ale aj detí zo sociálne ohrozených skupín. Radi by vydávali parlamentné
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56

Obec Jasenie

Trpaslíci záhradníci

1 200,00 € Jasenie

57

Stredná odborná
Otvor srdce
škola, Pod Bánošom vidieku
80, Banská Bystrica

1 500,00 € Banská Bystrica

58

Základná škola,
Severná 21,
Moldava nad
Bodvou

"Učíme sa v
prírode"

1 500,00 € Moldava nad
Bodvou

59

Základná škola,
Nemocničná 987/2,
Považská Bystrica

Záhrada, ktorá učí

800,00 € Považská Bystrica

žiacke noviny. Taktiež radi by pomohli svojim rovesníkom aj pri ich potrebách
a iných aktivitách a na to potrebujú miesto.
Banskobystrický Cieľom projektu je vybudovanie mini záhrady, do ktorého budú zapojení všetci
žiaci školy v spolupráci s pedagógmi a v prípravnej fáze i s rodičmi. V nevyužitej
časti školského dvora sa vybudujú vyvýšené záhony, v ktorých sa bude pestovať
zelenina, kvety a okrasné kríky. Súčasťou mini záhrady bude kompostér a
domček pre hmyz. Získa sa tak nový zaujímavý priestor na získavanie vedomostí
a zručností zážitkovou formou (poznávanie jednotlivých druhov zeleniny, častí
rastlín, rozmnožovanie rastlín, opeľovanie rastlín hmyzom...) Žiaci získajú
pracovné návyky, zažijú úspech, radosť z dobre vykonanej práce. Z
vypestovanej zeleniny pripravia jednoduché jedlá a šaláty - získajú poznatky v
oblasti zdravej výživy.
Banskobystrický Cieľom projektu je prepájať dva odbory školy cez praktickú činnosť: odbor
Manažment regionálneho cestovného ruchu (MRCR) a odbor Podnikateľ pre
rozvoj vidieka (PPRV). Aktivity projektu budú smerovať ku rozvoju zručnosti
potrebných pre rozvoj vidieckeho cestovného ruchu. Žiaci spoločne vycestujú
do regiónov kraja a navštívia zaujímavé miesta a farmy. Činnosti pri príprave a
realizácii projektu vytvoria priestor pre praktické uplatnenie zručností žiakov
vyššie uvedených odborov. Aktivity umožnia vzájomné spoznanie sa žiakov
dvoch rozdielnych odborov. Zároveň cez spoznávanie vlastných regiónov
buduje pocit vlastenectva a hrdosti ku Slovensku.
Košický
Cieľom projektu je vybudovanie altánku, ktorý by žiaci v spolupráci s rodičmi
vybudovali v priestranstve školy a využívali nielen vo výchovno-vzdelávacom
procese, ale aj v mimo-vyučovacom čase. Bol by prístupný aj pre žiakov ŠKD v
poobedňajších hodinách. Využívali by ho aj žiaci navštevujúci krúžok - Kreatívny
čas a Poznaj a chráň, prírodovedný krúžok. V rámci spoločných stretnutí s
rodičmi by sa mohol využiť pri tvorivých dielňach. Jedná sa o aktivity ako NÁŠ
DEŇ A DEŇ RODINY A ŠKOLY. Finančné prostriedky budú použité na nákup
materiálu pre samotný altánok.
Trenčiansky
Cieľom projektu je rozvíjať praktické, pestovateľské, pozorovacie zručnosti
žiakov 1. a 2. stupňa základnej školy. Viesť žiakov k zodpovednosti k práci, ktorá
im bola zverená a dokončiť ju. Žiaci budú priamo realizátormi projektu, ktorého
výsledok budú aktívne využívať z dlhodobého hľadiska. Žiaci 2.stupňa zhotovia
a osadia vtáčie búdky a napájadlá. Recykláciou drevených cievok z káblov
vytvoria sedenie na oddych, ale najmä na sedenia počas vyučovania vonku.
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60

Základná škola
Petra Škrabáka, Ul.
Martina Hattalu
2151, Dolný Kubín

Takô dobrô
oravskô

1 215,00 € Dolný Kubín

Žilinský

61

Základná škola,
Hradná 22, Nové
Zámky

Školská klubovňa
pre všetkých

1 500,00 € Nové Zámky

Nitriansky

62

Stredná odborná
škola drevárska a
stavebná, Krásno
nad Kysucou 1642

Čaro dreva

1 500,00 € Krásno nad
Kysucou

Žilinský

63

Reedukačné
Robím, robíš,
centrum a špeciálna robíme
základná škola

1 200,00 € Vráble

Nitriansky

Žiaci 1.stupňa vysadia medonosné rastliny, ktoré budú podľa potreby okopávať
a polievať. Osadenie vtáčích búdok, napájadiel, hmyzieho hotela a vysadené
rastliny umožnia žiakom pozorovať živočíchy a podporia u nich pozitívny vzťah
k prírode.
Cieľom projektu, ktorý budú realizovať žiaci a zamestnanci školy v spolupráci s
klientmi Denného centra seniorov, je organizácia jarmoku "Takô dobrô
oravskô", na ktorom budú ponúkané tradičné výrobky, ktoré vzniknú počas
trvania projektu (bylinkové, včelie, drotárske, pečené, tkané výrobky). Spolu
vystúpia aj deti zo školského súboru Kolovrátok a spevácky zbor Denného
centra seniorov Nezábudky. Súčasťou jarmoku bude včelárska tvorivá dielňa.
Výťažok z jarmoku bude odovzdaný konkrétnym rodinám v núdzi. Jarmoku
budú predchádzať vzdelávacie aktivity a tvorivé dielne so zameraním na
bylinkárstvo, včelárstvo, tradičnú kuchyňu, modrotlač. Využijú sa produkty
školskej záhrady, školskej včelnice a spolupráca s dobrovoľníkmi (včelár,
ovocinár, remeselník - modrotlač, drevorezba).
Cieľom projektu je podpora efektívneho a zmysluplného využívania voľného
času žiakov v novovytvorenej klubovni, relaxácia, rozvíjanie ich prirodzenej
komunikácie a medziľudských vzťahov, vytvorenie bezpečnej komunity a tým
predchádzanie u žiakov vzniku sociálno- patologických javov. Odborný
vyškolený personál - inkluzívny tím bude v rámci dobrovoľníckej činnosti dbať
o bezproblémový chod klubovne s prvkami inklúzie. ZŠ bude šetrne hospodáriť
s finančnými prostriedkami, bude hľadať ďalšie zdroje financovania a po
materiálno-technickej stránke klubovňu neustále zveľaďovať.
Stredná odborná škola drevárska a stavebná v Krásne nad Kysucou odučí
tématický celok Práca s drevom pre žiakov vybraných základných škôl v
regióne. Žiaci základných škôl pod vedením majstra odbornej výchovy a žiakov
SOŠds formou rovesníckeho vzdelávania vyrobia jednoduchý výrobok z dreva.
Postup výroby spracujú v pracovnom liste, ktorý budú môcť využívať na
hodinách technickej výchovy na základných školách. Finančné prostriedky budú
použité na nákup materiálneho zabezpečenia projektu - materiálu na výrobky
a náradia na opracovanie dreva.
Cieľom projektu je prostredníctvom materiálneho zabezpečenia vytvoriť
žiakom podmienky k sebarealizácii. Ide najmä o plnohodnotné využívanie času
vyhradeného pre pracovné vyučovanie, kedy sa pedagogickí zamestnanci budú
snažiť podporiť kladný vzťah detí k prírode a manuálnej práci. Prostredníctvom
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64

Základná škola,
Bojná 76

Prenesme Valy do
školy

1 000,00 € Bojná

Nitriansky

65

Základná škola,
Tulipánová 1

Zachráň život

1 190,00 € Nitra

Nitriansky

66

ZŠI pre žiakov s NKS
v Jamníku

Logopédia s
interaktívnou
tabuľou je hrou

1 500,00 € Jamník

Žilinský

67

Spojená škola,
Opatovská cesta
101, Košice

Poďme tvoriť bez
bariér

300,00 € Košice - mestská
Košický
časť Vyšné Opátske

rôznorodých činností umožnia žiakom svojpomocne pretvárať školské
prostredie tak, aby sa v ňom cítili príjemne a súčasne sa niečo naučili. Projekt
žiakom prinesie nové skúsenosti s technikami „pracovného života“ a výrobou
produktov, s ktorými sa doteraz nemali možnosť stretnúť vôbec. Materiálno
technické pomôcky získané z projektu môžu žiaci využívať aj počas
nasledujúcich školských rokov.
V rámci projektu sa v priestoroch školy vytvorí Zóna Valy, ktorá bude slúžiť ako
školské múzeum a zároveň ako oddychová zóna na stretávanie žiakov a
učiteľov. Múzeum bude dokumentovať život našich predkov na hradisku Valy,
ktorého exponáty vytvoria žiaci v tvorivých dielňach a na hodinách regionálnej
výchovy. Súčasťou bude drevené pódium, ktoré bude slúžiť ako vyvýšený
priestor pre prednášajúceho a rovnako ako priestor na sedenie, relax a
štúdium.
Projekt je zameraný na osvojenie si praktických zručností podávania prvej
pomoci, ktorá je v súčasnej situácii veľmi potrebná. Žiaci sa teoretické poznatky
o prvej pomoci učia v 7.ročníku ZŠ, okrem toho je na škole vytvorený predmet
Mladý záchranár, na ktorom sa žiaci prvého stupňa učia podávať prvú pomoc.
Finančný príspevok bude použitý na materiálno-technické vybavenie napr.
figurína na nácvik KPR, tlakomer, oximeter, lekárničky, teplomer, aby si žiaci
mohli aj prakticky vyskúšať jednotlivé činnosti na zabezpečenie zachovania
života. Žiaci sa naučia kriticky myslieť, vyhodnocovať vzniknutú situáciu a v
najnutnejšom prípade aj podávať KPR
Logopedická škola v Jamníku je jednou z piatich špeciálnych škôl na Slovensku.
Cieľom projektu je skvalitniť hodiny logopédie a urýchliť proces tvorby správnej
reči prostredníctvom didakticko-technických pomôcok (interaktívna technika
s príslušenstvom a špeciálnymi logopedickými programami). Finančný
príspevok sa použije na nákup interaktívnej tabule. Jej správne využitie na
vyučovaní podnecuje deti k rečovému prejavu a je možné tak rozvíjať reč nielen
po obsahovej stránke, ale aj formálnej stránke.
Cieľom projektu je zabezpečenie špeciálnej multisenzorickej miestnosti
SNOEZELEN, ktorý by bol prevádzaný každodennou prácou a multisenzorickou
stimuláciou žiakov. Cieľovým stavom je potreba obohatenia doterajšieho
prístupu ku žiakom so zdravotným znevýhodnením na škole o špecifický
prístup, čo bude priamo pozitívne ovplyvňovať a zvyšovať efektivitu ich
vzdelávania pod vedením odborných zamestnancov špeciálno-pedagogickej
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68

Súkromná spojená
škola, Ul. J. Lettrich
č. 3, Martin

Večery s MDM

1 400,00 € Martin

69

Základná umelecká
škola, P. O.
Hviezdoslava
1643/6, Veľké
Kapušany

Tvorba modernej
keramiky

1 300,00 € Veľké Kapušany

70

Základná škola,
Devínska 12, Nové
Zámky

Krížom - krážom
Slovenskom

1 500,00 € Nové Zámky

71

Súkromná spojená
škola, Pionierska
850/13, Detva

Učíme sa pre život

1 415,00 € Detva

poradne. Zároveň zlepšenie kvality života postihnutých ľudí a ich plnohodnotné
začlenenie sa do života, osobnostný rozvoj a posilnenie sebavedomia mladých
ľudí, aby ľahšie prekonávali stres a odstránili komplex menejcennosti.
Žilinský
Cieľom projektu je sprostredkovať predstavenia divákom prostredníctvom
streamov (live i z archívu). MDM- Martinské divadlo mladých pravidelne hráva
predstavenia pre širšiu verejnosť. Pre žiakov je to silná praktická skúsenosť
nielen v rámci divadelnej prezentácie, ale aj v rámci produkcie, pretože sa o
chod, propagáciu a celé manažovanie starajú vo svojej réžii. Finančné
prostriedky použijú výlučne na dokúpenie techniky nevyhnutnej pre
streamovanie jednotlivých aktivít.
Košický
Cieľom projektu je zatraktívniť vyučovací proces a podporiť žiakov výtvarného
odboru pri tvorivej umeleckej činnosti. V práci s hrnčiarskou hlinou a
hrnčiarskym kruhom si žiaci osvoja základné zručnosti práce s hlinou na
hrnčiarskom kruhu a mimo neho a inovatívnym prístupom vytvoria asociácie
objektov v duchu moderného sochárstva pod vedením lektora. Vypálené a
glazované diela žiaci prezentujú formou worshopu pre rodiny, kde budú mať
rodičia možnosť zapojiť sa do tvorby spoločne so svojimi deťmi. Workshop
bude spojený s predajom keramických výrobkov a vystúpením hudobnej
skupiny žiakov ZUŠ. Získané financie sa použijú na kúpu výtvarníckych pomôcok
pre sociálne znevýhodnených žiakov.
Nitriansky
V rámci projektu Krížom- krážom po Slovensku chcú so žiakmi netradičnou
formou cez hry, úlohy a cestovanie sprostredkovať informácie z rôznych
regiónov. Žiaci sa stanú geológmi, umelcami, historikmi, vodákmi, zoológmi,
paleontológmi, turistami. Aktivity budú zamerané v súlade so stanoveným
cieľom na rozvoj konkrétnych zručností, osvojenie si nových vedomostí a
poznatkov, ktoré žiaci pretavia to konkrétneho výstupu. Najskôr sa zamerajú
na odborné štúdium literatúry, následne konkrétne miesta navštívia a v závere
žiaci v skupinách vytvoria projekt, ktorý si budú musieť odprezentovať a
obhájiť.
Banskobystrický Cieľom projektu je doplnenie chýbajúceho vybavenia na vytvorenie
realistického prostredia v škole v čase vyučovania i mimo neho a realizovať
reálne aktivity poskytujúce vynikajúce praktické podmienky na prípravu žiakov
s postihnutím pre ich ďalší život a uplatnenie v praxi a v bežnom živote, čím sa
zabezpečí ich inklúzia medzi intaktnú populáciu, odstráni sa ich izolácia,
frustrácia, neprimerané reakcie v správaní, zvýši sa ich sebavedomie a budú
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72

Základná škola s
materskou školou

Knižnica nás baví

73

Súkromná spojená
Učíme sa
škola, Vodárenská 3, zážitkom
Prešov

1 000,00 € Prešov

Prešovský

74

Základná škola,
Nám.arm.gen.
L.Svobodu 16,
Bardejov

1 300,00 € Bardejov

Prešovský

75

Základná škola s
Oprášme staré
materskou školou,
remeslá
Hviezdoslavova 215,
Borský Svätý Jur

1 000,00 € Borský Svätý Jur

Trnavský

V škole aj na lúke

500,00 € Slanec

Košický

mať možnosť zažiť pocit úspešnosti, sebarealizácie a užitočnosti. Zároveň sa
pripravia na život v rodine, naučia sa zmysluplne tráviť voľný čas, osvoja si
základné poznatky o bezpečnej práci v domácnosti. Získajú tiež pracovné
návyky k prípadnému budúcemu povolaniu.
Projekt je zameraný na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti, sociálnych zručnosti,
kritického myslenia žiakov. Budú ho realizovať pedagogickí zamestnanci školy
spolu s asistentmi a odbornými zamestnancami školy. A to tak materskej ako aj
základnej. K prospešnej realizácii jednotlivých aktivít ako sú besedy v školskej
knižnici, hodiny literatúry v školskej knižnici, súťaže, kvízy a iné je nevyhnutné
spríjemniť prostredie, v ktorom budú žiaci pracovať. Od aktivít očakávajú
zvýšený záujem o čítanie, zvýšenie návštevnosti školskej knižnice.
Cieľom projektu je zakúpenie interaktívnej podlahy FlySky a jej didaktické
využitie na osvojovanie si nových vedomostí a zručností prostredníctvom
zážitkového učenia. Táto pomôcka umožňuje vniesť do vzdelávania pohyb,
keďže vnímanie spojené s pohybom pozitívne vplýva na hĺbku a uchovanie
pamäťovej stopy. Športové, environmentálne, vzdelávacie, hudobné a tanečné
súťaže, kvízy a aktivity pomôžu zaujímavou formou rozvíjať rôzne zložky
osobnosti žiakov. Súťaženie a hry navyše umožnia rozšíriť sociálne kontakty a
nadviazať nové priateľstvá.
Projekt je zameraný na spoznávanie, zber, sušenie byliniek, príprava čajových
zmesí, výroba liečivých mastičiek. Projektu sa zúčastnia žiaci 6. B. triedy v
spolupráci s rodičmi a učiteľmi. Lektorkou a odbornou poradkyňou bude známa
bylinkárka. Výsledkom budú herbáre, čajové zmesí a liečivé mastičky. Svoje
výrobky budú môcť žiaci darovať učiteľom, starým rodičom alebo seniorom v
domovoch dôchodcov. Čas, ktorí strávia žiaci pri týchto aktivitách s učiteľmi a
rodičmi mimo triedy bude vhodným na vzájomné spoznávanie sa a diskusiu.
Cieľom projektu je nadviazať na tradičné slovanské remeslá - včelárstvo
(brtníctvo), košikárstvo a krajčírstvo realizáciou tvorivých dielní, zhotovené
výrobky budú použité do vianočných darčekových balíčkov pre seniorov v obci.
Touto formou sa podporí u detí záujem o tradičné remeslá, tvorivú činnosť a
radosť z výrobkov, ktoré potešia iných - budovať tak empatiu, spolupatričnosť
a úctu k starším. V rámci vzdelávania formou mimoškolských aktivít sa umožní
žiakom vidieť a vyskúšať si činnosti, ktoré počas bežného vyučovania nemajú
možnosť realizovať. Získané vedomosti, zručnosti a pomôcky aktívne využívať i
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76

Obec Častkov

Čítame s radosťou

1 000,00 € Častkov

77

Súkromná základná
škola FELIX,
Krásnohorská 14,
Bratislava

Vianočné
dielničky zázrakov

1 000,00 € Bratislava mestská časť
Petržalka

78

Spojená škola, Nová SPPoznajme svoje
803, Dobšiná
vnemy

1 400,00 € Dobšiná

79

Základná škola s
materskou školou
Milana Rastislava
Štefánika, Budimír
11

Sme team!

1 300,00 € Budimír

80

Základná škola J. A.
Komenského,

Moje zdravé telo

800,00 € Revúca

v budúcnosti. Finančný dar bude použitý na nákup včelieho úľa, didaktických
pomôcok o živote včely a materiálu na tvorivé dielne.
Trnavský
Projekt bude určený deťom I. stupňa základnej školy, materskej školy a deťom
II. stupňa Senických škôl. Deti budú môcť raz do týždňa prísť do knižničky a
zúčastniť sa krúžku čítania - Čítame s radosťou. Cieľom je vytvoriť také miesto
na čítanie, ktoré bude pre nich zaujímavé. Miesto s novými knihami, detskými,
náučnými a encyklopédiami. Počas roka sa budú postupne zoznamovať s
novými knihami a príbehmi z nich, prostredníctvom rodičov, ktorí im budú z
kníh čítať. Cieľom projektu je naučiť deti čítať s radosťou, vybudovať si k čítaniu
pozitívny vzťah a naučiť sa čítať knihy vo svojom voľnom čase.
Bratislavský
Cieľom projektu je zorganizovať vianočné dielne a trhy. Rodičia a učitelia budú
mať v poobednom čase tvorivé dielne, počas ktorých pripravia pestré výrobky.
Tie budú predávať na vianočnom trhu na našom dvore. Výťažok z predaja
poputuje na dobrú vec. Finančné prostriedky budú použité na kreatívny
materiál, z ktorého budú deti a dobrovoľníci tvoriť svoje výtvory počas dielní.
Košický
Cieľom projektu je vytvorenie multisenzorickej miestnosti. Senzorické
vnímanie je dôležité pre proces učenia sa - mozog prijíma a spracúva
prichádzajúce vnemy - zmyslové informácie. Prostredníctvom projektu sa
umožní žiakom s ťažkým mentálnym a viacnásobným postihnutím rozvoju ich
osobnosti v čo najväčšej možnej miere v rámci socializácie a sebestačnosti v
živote, pravidelným používaním senzorických pomôcok v miestnosti počas
vyučovania.
Košický
Zámerom projektu je rozvoj kritického myslenia žiakov a zároveň ich osobný
rozvoj. Žiaci 4.C triedy vytváraním didaktických hier s využívaním online
nástrojov sa stanú na chvíľu originálnymi tvorcami a zažijú si, ako je to pracovať
v tíme. Trpezlivosť, snaha, tvorivosť, vytrvalosť, riešenie problémov,
spolupráca, nápaditosť a hlavne radosť z učenia budú neoddeliteľnou súčasťou
ich života. Svoje nápady zaznamenajú do brožúry, ktorú napíšu, vytlačia a
pripravia na prezentovanie. Výsledky svojej práce odprezentujú na workshope
učiteľom 1. stupňa. Následne učitelia didaktické hry overia vo svojom
vyučovacom procese. Najdôležitejším momentom v celom projekte bude
zmysluplný rozvoj životných zručnosti prostredníctvom online hier. Finančné
prostriedky budú použité prevažne na nákup tabletov.
Banskobystrický Projekt je zameraný na zážitkové vzdelávanie na tému zdravej výživy a
zdravého životného štýlu pre žiakov štvrtého ročníka ZŠ. Aktivity budú
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Komenského 7,
Revúca

81

Spojená škola

Upcyklujem a
pomáham

600,00 € Detva

82

Obec Janovce

Šikovné ručičky

900,00 € Janovce

83

Základná škola s
materskou školou,
Železničná 245,
Jelšava

Radosť z pohybu

880,00 € Jelšava

84

Základná škola,
Hrou a objavom k
Mládežnícka 1343,
dokonalej
Krásno nad Kysucou matematike

1 500,00 € Krásno nad
Kysucou

realizované formou rovesníckeho vzdelávania. Siedmaci, ktorí sa v rámci
biológie učia o orgánových sústavách budú pod vedením lektorov - učiteliek
pripravovať aktivity pre mladších spolužiakov. Finančné prostriedky budú
použité na materiálové zabezpečenie projektu - nákup zdravých surovín zelenina, ovocie, mliečne výrobky vrátane netradičných, na tlač potrebných
materiálov a nákup odšťavovača.
Banskobystrický Hlavným cieľom projektu je podporiť myšlienku upcyklácie, teda premeny
neužitočných vecí na užitočné a následná distribúcia výstupov projektu ľuďom
a organizáciám, ktorí si nemôžu dovoliť obstarať všetko, čo potrebujú. Do
realizácie projektu budú zapojení žiaci a učitelia Spojenej školy a cieľovou
skupinou bude miestna komunita a predovšetkým organizácie pracujúce s
ohrozenými skupinami. Vytvorené výrobky plánujú darovať, resp. predať a
výťažok venovať miestnemu útulku pre zvieratá. Financie budú použité hlavne
na obstaranie materiálu potrebného na zhotovenie finálnych výrobkov.
Prešovský
Cieľom projektu je spracovanie textilu, ktorý už v domácnostiach nemá
využitie. Prioritou krúžku Šikovné ručičky je naučiť deti základom ručných prác,
účelné využitie materiálov, ktoré sú v domácnosti (textil, vlna) a rozvoj
kreativity detí. Zámerom je naučiť deti vytvoriť z textilných vecí, ktoré sú už
nepotrebné, nové a príťažlivé výrobky, ktoré budú plniť aj praktické účely, ako
napríklad patchworkové vankúše a malé prehozy, prestierania, nákupné tašky.
Nákup šijacích strojov a pomôcok vhodných aj pre deti na 1. stupni by
dopomohol k tomu, aby deti získali ešte lepší vzťah k manuálnej práci a výrobky
by mohli predávať na školskej burze.
Banskobystrický Cieľom projektu je podpora činnosti novovytvorenej tanečnej školskej skupiny,
ktorú tvoria rómske aj nerómske deti. Prezentáciu ich vystúpení je potrebné
spojiť s rozvojom sociálnych zručností a dobrovoľníctva. Realizáciou
čiastkových aktivít je prioritne viesť deti k zodpovednosti, kooperácii,
sebakontrole či empatii. Nácvikmi a účasťou na workshopoch s externými
odborníkmi v rámci záujmového útvaru získajú skúsenosti s organizáciou a
prezentáciou svojich vytvorených choreografií. Dobrovoľné finančné príspevky
z vystúpení sa použijú na nákup surovín potrebných na upečenie sladkých
dobrôt pre deti z nízkoprahového centra.
Žilinský
Projekt “Hrou a objavom k dokonalej matematike“ je určený žiakom 5. ročníka,
ktorí budú sedemnásť poobedí zaujímavou formou objavovať svet čísel,
geometriu, kombinatoriku, pravdepodobnosť, či logické súvislosti a cez vlastnú
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85

Obec Smrdáky

Vianočná dedina

650,00 € Smrdáky

Trnavský

86

Základná škola
svätého Don Bosca,
Ul. 1. mája 24, Zlaté
Moravce

Ruky povedia
všetko

1 400,00 € Zlaté Moravce

Nitriansky

87

Základná škola,
Važecká 11, Prešov

Deti s IT
pomáhajú prírode

1 390,00 € Prešov

Prešovský

skúsenosť si tieto poznatky aj hlbšie osvoja. Rôzne riešenia úloh budú hľadať
nielen samostatne, ale aj kooperatívne. Počas každej “dvojhodinovky“ sa
žiakom predstaví vybrané prostredie z Hejného metódy a pripravia sa k nemu
rôzne úlohy a aktivity. Všetky získané finančné prostriedky by sa použili na
nákup “Hejného“ pomôcok, ktoré sú základom k takto vedenej matematike.
Očakávanými výsledkami sú zvýšenie záujmu o preberané učivo a trvácnejšie
vedomosti. Keďže u žiakov sa buduje nielen vedomostná základňa, ale
kooperáciou sa učia aj argumentovať, diskutovať, či rešpektovať sa navzájom,
ďalším bonusom tejto metódy je rozvoj celkovej osobnosti žiaka.
Cieľom projektu je zapojiť deti do vytvorenia vianočnej atmosféry
prostredníctvom spojenia a zaangažovania viacerých generácií v obci. Starší
obyvatelia odovzdajú svoje skúsenosti, zvyky mladším, ktorí s nadšením vyrobia
vianočné výrobky, chutné medovníky a potešia nimi všetkých ľudí. Poslaním je
potešiť všetkých ľudí v dedine, spojiť generácie a v duchu Vianoc sa preniesť na
jarmok s tradičnými výrobkami, koledami, príjemnou náladou. Vzácnym
poslaním projektu je vzájomne si rozdávať úsmev a uvedomovať si
spolupatričnosť všetkých ľudí v dedine.
Cieľom projektu je podporiť vzájomnú spoluprácu medzi deťmi a nepočujúcimi,
zlepšiť kvalitu života nepočujúcich klientov spoločne s členmi komunity
nepočujúcich v Zlatých Moravciach ANEPS. Spoločne chcú zorganizovať tvorivé
workshopy, na ktorých by nepočujúci klienti mohli odovzdávať tradičné
remeslá v oblasti výroby sviečok a práci s hlinou. Tieto workshopy by boli
zamerané na podporu komunikácie detí so zdravotne znevýhodnenými ľuďmi:
predstavenie posunkového jazyka jednoduchou formou a jednoduchý nácvik
komunikácie priamo s klientmi ZSS a členmi ANEPS. Posunkový jazyk chcú
predstaviť priamo v priebehu workshopov ako aj formou sérií
predpripravených videí, na ktorých nepočujúci klienti ukazujú základy
posunkového jazyka.
Projekt Zážitkové vyučovanie - šetríme vodou je určený pre žiakov, 2., 7.a 1.
ročníka. Žiaci 2.ročníka na jar vysadia rastlinky, o ktoré sa budú starať. Žiaci 7.
ročníka sa naučia programovať v prostredí Minecraft Education, aby sa
blokovým kódovaním naučili naprogramovať a vyrobiť zavlažovací systém
Arduino, ktorým uľahčia druhákom pestovanie rastlín. A druháci zasa naučia
pestovať rastliny prvákov, podelia sa o svoje skúsenosti a vysvetlia im dôležitosť
rastlín a šetrenie vody pri zavlažovaní. Finančné prostriedky budú použité na
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88

ZŠ s MŠ Závod

Veda a umenie

1 000,00 € Závod

89

Základná škola,
S otvoreným
Palešovo námestie
srdcom
9, Spišské Podhradie

90

Základná umelecká
škola, Hlavná 67,
Moldava nad
Bodvou

Naučme slová
lietať

1 200,00 € Moldava nad
Bodvou

Košický

91

Základná škola s
materskou školou,
Kozárovce 927

Zdravá chutná
záhrada

1 200,00 € Kozárovce

Nitriansky

900,00 € Spišské Podhradie

Bratislavský

Prešovský

zabezpečenie materiálu na sadenie, na zakúpenie žiackych kont pre výučbový
program Minecraft Edication a na zabezpečenie zavlažovacieho systému
Arduino.
Cieľom projektu je podpora zmysluplného trávenia voľného času žiakov 7. - 9.
ročníka nielen v škole. Zámerom je vychovávať zručné, samostatne mysliace
deti, ktoré tvorbou vlastných výrobkov – šperkov, prírodnej kozmetiky, či
recyklovania vlastného oblečenia zvýšia kvalitu svojho života. Zážitkovým
učením si budú vytvárať trvalo pozitívny vzťah k prírode, umeniu, pôsobiť na
optimálny a všestranný rozvoj ich osobnosti. Estetické obohatenie žiaci budú
získavať pri každej tvorivej aktivite. Tvorba ich vlastných umeleckých dielok,
oblečenia, praktických výrobkov na denné použitie bude pozitívne vplývať na
ich hodnotovú orientáciu a vkus. Nákupom potrebných pomôcok z finančných
prostriedkov bude umožnené zvýšiť kvalitu vyučovania a rozšíriť možností
aktivít.
Projekt má slúžiť na rozvíjanie empatie, dobrovoľníckej činnosti, zmysluplného
trávenia voľného času, estetického cítenia, podporu tímovej práce a rozvoj
pracovných zručností u detí mladšieho školského veku. Cieľom je vypestovať
muškáty, ktoré sa predajú a výťažok pôjde na nákup krmiva pre psíkov z útulku.
Časť muškátov sa zasadí na školskom dvore do vyvýšených záhonov a žiaci sa
budú o nich starať. S novým kvalitným fotoaparátom zachytia žiaci krásu Spiša
a zrealizujú výstavu v priestoroch školy a v mestskej knižnici. V novej elektrickej
rúre upečú žiaci spolu so starými rodičmi chutné koláče a strávia príjemne
chvíle pri čítaní kníh a popíjaní čaju. Čas strávený so starými rodičmi je
mimoriadne cenný a obohacujúci pre deti, preto aj návšteva divadla bude
niečím výnimočným a obohacujúcim.
Základná umelecká škola plánuje zostavenie a vydanie knihy, ktorej obsah
vytvoria žiaci majúci prirodzený sklon k tvorbe písaného textu. Kniha bude v
druhej fáze nahratá do podoby audioknihy, keďže škola disponuje žiakmi, ktorí
majú značný potenciál presadiť sa aj na verbálnej úrovni. Po vydaní knihy ju
škola plánuje poskytnúť ako dar vybraným zariadeniam – nemocniciam,
detským domovom, ale aj základným školám a pod.
Cieľom projektu je vytvoriť školskú biozáhradku na vyvýšených záhonoch.
Premenou školského pozemku tak vytvoríme nový priestor na získanie
vedomostí a zručností detí z oblasti pestovania jednoduchých plodín. Pre žiakov
z marginalizovanej rómskej komunity to budú úplne nové skúsenosti, nakoľko
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92

Základná škola s
materskou školou,
Námestie Kráľovnej
pokoja 4, Prešov

Farebný svet
očami svetovej
antológie Mural

93

Základná škola
Juraja Fándlyho

Malí programátori

94

Základná škola
Meriame cestu k
Györgya Dénesa s
úspechu
vyučovacím jazykom
maďarským - Dénes
György Alapiskola,
Čsl. armády 31,
Plešivec

95

Spojená škola
internátna pre deti
a žiakov so
sluchovým
postihnutím,
Hrdličkova 17,
Bratislava
Základná škola s
materskou školou

96

1 400,00 € Prešov

Prešovský

840,00 € Sereď

Trnavský

1 290,00 € Plešivec

Košický

Prírodou hravo

900,00 € Bratislava mestská časť Nové
Mesto

Bratislavský

Región nás spája

500,00 € Bošáca

Trenčiansky

vo svojom domácom prostrední s nimi neprichádzajú do kontaktu. Keďže pôjde
o komunitnú záhradu, záhony budú slúžiť všetkým žiakom školy na hodinách
techniky a pracovného vyučovania i výchove mimo vyučovania v rámci
školského klubu detí.
Cieľom projektu je v spolupráci so Strednou umeleckou školou priblížiť žiakom
umelecký štýl grafity a vyrobiť si šablóny obrázkov, ktoré budú použité
v konečnom prevedení Muralu. Zámerom je ukázať žiakom celú postupnosť
tvorby grafity, motivovať ku kreativite v tomto umeleckom štýle a naučiť ich,
že grafity nie je len "striekanie " obrázkov a iniciál na čisté múry, ale môže to
byť umenie, ktorého tvorcami môžu byť aj žiaci školy. Zároveň sa modernou
formou zatraktívnia hodiny výtvarnej výchovy zážitkovým učením.
Cieľom projektu je zabezpečiť pre deti programovacie sady Micor:bit, aby deti
napredovali vo vzdelávaní. Digitálna doba je neúprosná, tak deti v škole nesmú
zaspať na vavrínoch. Je dôležité, aby deti pracovali s hardvérom a nielen so
sotvérom. Práca s hardvérom robí sama o sebe vyučovanie zaujímavejšie.
Zámerom je zapojiť deti do programovania hravou formou.
Učitelia prírodovedných predmetov so žiakmi druhého stupňa základnej školy
budú počas celého školského roka realizovať zaujímavé experimenty použitím
moderného data-zberného systému Vernier LabQuest. Budú sledovať rast
množstva oxidu-uhličitého v nevetranej triede, alebo zmenu tepu srdca počas
bežných činností, ale aj rôzne ukazovatele kvality vody vo vyvieračkách
Slovenského krasu. Výhodou takto vykonaných experimentov je tá, že žiaci v
reálnom čase vidia grafické spracovanie nameraných údajov. Žiaci ľahšie
pochopia grafy, naučia sa ich interpretovať a môžu argumentovať očakávané
zmeny pri zmene podmienok experimentu. Finančné prostriedky grantu sa
preto použijú na nákup senzorov a pomôcok k systému Vernier LabQuest.
Cieľom projektu je v spolupráci s lektormi Inštitútu aplikovanej ekológie je
obohatiť a rozšíriť vedomosti žiakov o prírode, o jej bohatých daroch a o živote
v nej prostredníctvom zážitkového vzdelávania. Žiaci budú motivovaní
k lepšiemu správaniu sa v prírode, rozšíria si ekologické vedomie. Finančné
prostriedky budú použité na ekologické programy a pomôcky pri expedícii
a bádaní.
Cieľom projektu je tvorba výtvarných diel počas vyučovacieho procesu,
krúžkovej činnosti alebo v mimo vyučovacom čase. Zameriava sa na pomoc
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Ľudovíta Vladimíra
Riznera, Bošáca 396

97

Základná škola s
Čítajme na
materskou školou
čerstvom vzduchu
Štefana Moysesa,
Nám.Štefana
Moysesa 23, Banská
Bystrica

1 000,00 € Banská Bystrica

98

Súkromná základná
škola, Zavarská 9,
Trnava

Poklady Trnavy

1 000,00 € Trnava

99

Základná škola s
materskou školou
Milana Hodžu,
Škarniclova 1,
Bratislava

Dobrá kniha nás
spája

1 500,00 € Bratislava mestská časť Staré
Mesto

100 Základná škola s
Ekologická desiata
materskou školou,
Záhumnie 24, Brehy

1 030,00 € Brehy

ľuďom odkázaným na iných. Žiaci vytvoria výtvarné diela, ktoré sa budú
následne dražiť. Výtvarné diela, ktoré sa v aukcii nevydražia darujeme Domu
sociálnych služieb, ktorými si môžu vyzdobiť priestory spoločenskej miestnosti.
Výťažok z aukcie darujeme Domu sociálnych služieb.
Banskobystrický Cieľom projektu je vytvoriť na školskej záhrade priestor pre oddych, kde by boli
zároveň umiestnené aj malé knihobúdky s knihami, aby žiaci mohli kedykoľvek
vziať knihu čítať, stíšiť sa a zároveň byť na čerstvom vzduchu. Zároveň by tento
priestor mohli využívať v prípade priaznivého počasia učitelia
všeobecnovzdelávacích predmetov a poobede školský klub. Tento exteriérový
priestor by mal podnietiť v žiakoch vnútornú motiváciu chcieť sa vzdelávať na
miestach, kde je príjemne. Tiež by tento projekt mal doviesť žiakov k vlastnému
skrášleniu prostredia, v ktorom budú tráviť čas.
Trnavský
Cieľom projektu je zorganizovať pre žiakov programovo prepracovaný deň
v meste, kde by spoznali Trnavu, zásady školy a ľudí. Detektívna organizácia
Félix sa vydáva do mesta Trnavy s cieľom objaviť tie najväčšie Poklady.
Zostavuje tímy zo svojich učiteľov, rodičov, ale najmä detí na to, aby táto misia
bola úspešná. Očakávané je spoznávanie miest i ľudí navzájom, plánovanie
využitia času a rozvoj zdravých medziľudských vzťahov. Motiváciou budú
magnetické tabule s výsledkami, ktoré si každý deň pri návšteve školy každý
môže pozrieť, prečítať a pracovať na ich naplnení.
Bratislavský
Žiaci 4. ročníka vytvoria spoločne so seniormi zo židovského senior centra
čitateľský klub, počas ktorého budú spoločne čítať literatúru, ale najmä
prečítané knižky rozoberať. Deti si tak okrem kritického myslenia precvičia aj
formovanie vlastného názoru, argumentáciu, prezentačné a sociálne zručnosti
a seniori získajú motiváciu zapájať sa do čítania, čo prispeje k zníženiu ich
stresu, zlepšeniu spánku, zlepšeniu obvodovej pamäti, prípadne aj oneskorenie
nástupu demencie a Alzheimerovej choroby. Okrem čítania kníh budú spoločne
žiaci a seniori vytvárať ilustrácie k prečítaným dielam, zasúťažia si vo
vedomostnom kvíze, vytvoria spoločný “čitateľský denníček” a pripravia
záverečné podujatie pre širšiu komunitu školy a centra. Na bližšie navnímanie
židovskej kultúry absolvujú deti prehliadku Múzea židovskej kultúry a
vzdelávacie aktivity pod vedením Nadácie Milana Šimečku.
Banskobystrický Projekt Ekologická desiata bude realizovať Žiacka školská rada v ZŠ s MŠ v
Brehoch. Projekt chce podporiť používanie včelobalov na balenie desiat žiakov,
učiteľov a zamestnancov školy a tak rapídne znížiť používanie mikroténových
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sáčkov v každodenných desiatach. Členovia žiackej školskej rady sa pod
vedením lektora naučia vyrábať včelobaly a následne vďaka rovesníckemu
vyučovaniu naučia včelobaly vyrábať aj ostatných žiakov školy. Súčasťou
rovesníckeho vyučovania k výrobe včelobalov budú aj experimenty, ktoré
overujú a dokazujú lepšiu kvalitu včelobalu oproti mikroténovému sáčku.
Finančné prostriedky budú použité na nákup vosku, papiera na pečenie,
žehličiek, bavlnených látok, potreby lektora a písacie potreby k rovesníckemu
vyučovaniu.

Príloha č. 7: Zoznam podporených jednotlivcov grantovom programe Podpora jednotlivcov v núdzi
Č.
1

Predkladateľ
Rudolf Pleva,
starosta obce
Dolná Súča

Názov projektu
Pomoc Monike a
Paťkovi po požiari

Podporená suma Mesto
5 000,00 € Dolná Súča

2

Brigita
Pittroffová

Pomoc k liečbe

3

Matúš Dunaj

Pomoc pre Miška

450,00 € Belá nad
Cirochou

Prešovský

4

Eva Koščáková

Štastná rodina

420,00 € Mojmírovce

Nitriansky

5

Petra
Albrechtová

Príspevok na kúpu
auta

6

Marcela
Vicianová

Pomoc v núdzi

1 000,00 € Malčice

Kraj
Trenčiansky

Košický

5 000,00 € Bratislava

Bratislavský

500,00 € Považská
Bystrica

Trenčiansky

Anotácia/Záverečná správa
Cieľom projektu bola obnova rodinného domu č. 234 v obci Dolná Súča po
požiari, ktorý vypukol 18.11.2020. Majiteľka domu utrpela popáleniny celého
tela a je stále hospitalizovaná v Ružinovskej nemocnici. Finančný príspevok bol
použitý na stavebné práce, plynové kúrenie, okná a sporák.
Cieľom projektu bolo zabezpečiť liečebnú podporu pre predkladateľku, ktorá
od 12-tich rokov trpí reumou, avšak kvôli zhubnému nádoru v hrubom čreve
bola nútená pozastaviť biologickú liečbu reumy. Finančný príspevok bol použitý
na rehabilitácie, ortopedickú obuv, zdravotnícke pomôcky, lieky, vitamíny,
masti a náplasti.
Cieľom projektu bola pomoc pre syna Michala, ktorý trpí svalovou dystrofiou,
aby sa mu zlepšil stav. Finančný dar bol použitý na nákup polohovateľnej
postele.
Cieľom projektu bolo pomôcť rodine predkladateľky, nakoľko matka sa ocitla
kvôli zdravotným problémom v ťažkej životnej situácii. Finančný dar bol použitý
na nákup potravín a oblečenia.
Projekt bol určený na zabezpečenie motorového vozidla pre ZŤP dieťa, ktoré
potrebuje prevoz na rehabilitácie, kontroly. Bolo potrebné auto s veľkým
kufrom kvôli vozíku a zároveň dieťa musí byť neustále cievkované aj mimo
domu. Finančný dar bol použitý na čiastku za kúpu motorového vozidla.
Pani s dcérou (15) býva v jednoizbovom byte. Je samoživiteľka, ale pre
pandémiu maloobchod krachol. Zamestnala sa v Coop jednota, kde ju počas PN
prepustili. Otec má súdny zákaz približovať sa k rodine, má platiť výživné, ale
neplatí. Ak nezaplatia nájom, je možné, že ich vysťahujú. Pani Marcela má veľa
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7

Viera
Tlacháčová

Liečba
imunoterapiou

10 000 € Terchová

Žilinský

8

Miroslava
Bílková

Cvičením k lepšiemu
pohybu

900,00 € Žilina

Žilinský

9

Kristína
Hulinová

Podpora jednotlivcov
v núdzi

515,81 € Malacky

Bratislavský

10

Daniela Žigová

500,00 € Žilina

Žilinský

11

Ľuboš Vrabeľ

ŽIADOSŤ O PEŇAŽNÚ
POMOC V ŤAŽKÝCH
CELOŽIVOTNÝCH
NELIEČITEĽNÝCH
CHOROBÁCH A
CHUDOBE
Kúpa auta

5 000,00 € Prešov

12

Libuša Žigová

Ťažká životná situácia

500,00 € Gelnica

Košický

13

Jaroslav Sliško

Pomoc v núdzi

200,00 € Sobrance

Košický

Prešovský

energie a najmä chuť pracovať, ale v čase pandémie je veľmi ťažké si nájsť
prácu. Pred Vianocami brigádovala v stánku s pyrotechnikou.
Cieľom projektu bola pomoc onkologickej pacientke prostredníctvom
imunoterapie. Predkladateľka absolvovala 6 dávok a jej zdravotný stav sa
zlepšil. Finančný dar bol použitý na imunoterapiu Keytruda.
Cieľom projektu bola pomoc pre pani Miroslavu, ktorá trpí sklerózou multiplex
a medicínska liečba jej už nezaberá, preto vidí dôležitosť v cvičení. Finančný dar
bol použitý na fyzioterapiu.
Cieľom projektu bolo zakúpiť výživové doplnky, ktoré pani Kristíne po
dlhodobom užívaní pomáhajú. Pani sa upravilo dvojité videnie a hlava ju bolieva
menej. Na CT sa ukázalo, že nádory narástli menej. Daný obnos liekov jej vydrží
na jeden mesiac. Finančný dar bol použitý na nákup špeciálnych výživových
doplnkov.
Cieľom projektu bolo pomôcť rodine predkladateľky, ktorá je samoživiteľka
trpiaca viacerými vážnymi diagnózami, bez akejkoľvek pomoci otca dvoch detí.
Finančný dar bol použitý na nákup potravín, liekov, hygienických prostriedkov
a ortopedickej obuvi.

Cieľom projektu bolo dosiahnuť, aby predkladateľ mohol byť po 18 rokoch od
úrazu konečne slobodný a samostatný, mať auto, ktoré je upravené k jeho
zdravotnému stavu. Finančný dar bol použitý na dofinancovanie špeciálne
upraveného automobilu.
Hlavným cieľom projektu je zabezpečiť rodine predkladateľky základné
podmienky ako hygiena, oblečenie a pod. Pre pandemickú situáciu prišla o
zamestnanie a jej zlá finančná situácia jej nedovoľuje zabezpečiť základné
potreby pre svoje deti. Nakoľko býva v prenajatom byte, hrozí, že príde o
strechu nad hlavou. Prostredníctvom projektu chce zabezpečiť hygienu,
oblečenie a palivo.
Cieľom projektu bolo pomôcť rodine predkladateľa, ktorý je invalidný
dôchodca, tak ako aj jeho manželka. Dôchodok im v tejto situácii nepostačuje
na bežný život. Finančný príspevok bol použitý na nákup hygienických potrieb a
potravín.
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14

Dominika
Stančáková

Pomoc pre Dominiku

5 000,00 € Poprad

Prešovský

15

Tatiana
Jánošková
(matka)

IT technológie = Reč
pre nehovoriacu
Alexandru

1 500,00 € Kysucké
Nové Mesto

Žilinský

16

PhDr. Lenka
Litavcová

1 500,00 € Perín

Košický

17

Peter Csuvara

Interný grantový
program Podpora
jednotlivcov v nudzi
Pomôžme
Arnoldkovi, aby sa k
nám vrátil/liečba
kmeňovými
bunkami

5 000,00 € Želiezovce

Nitriansky

18

Ľubomíra
Kollová

Invalidný vozík pre
každodenný život

1 000,00 € Banská
Bystrica

Banskobytrický

19

Slavomír Dlubač Slavomír Dlubač

974,00 € Banská Belá

Banskobytrický

20

Valéria
Majeríková

Materiálna pomoc

370,00 € Blesovce

Nitriansky

21

Katarína
Kúdelová

Brzdy pre syna bezpečná cyklistika

1 500,00 € Hrnčiarovce
nad Parnou

Trnavský

Cieľom projektu bolo pomôcť 27-ročnej predkladateľke, ktorá trpí
nevyliečiteľnou chorobou, čím sa jej zhoršuje zrak a ochrnula jej polovica tela.
Finančný príspevok bol použitý na biologickú liečbu v Brne.
Cieľom projektu bola pomoc pre nehovoriacu Alexandru s viacnásobným
zdravotným znevýhodnením, žiačku špeciálneho odborného učilišťa. Projektom
získala inovatívnu komunikačnú pomôcku - výkonný komunikátor s hlasovým
výstupom, ktorý kompenzuje jej absenciu reči. Finančný dar bol použitý na
komunikátor Accent.
Cieľom projektu bola pomoc pre 12ročnú dcéru predkladateľky, ktorá žiadala
doplatok k príspevku z ÚPSVaR. Finančný dar bol použitý na nákup špeciálneho
kočíka Stingray.
Realizácia tohto projektu bude mať životodarný význam pre 2 ročného
chlapčeka Arnoldka, ktorý je po autonehode s ťažkým poškodením mozgu.
Prestal vidieť, slabo reaguje na okolie, nechodí, nesedí, neprevracia sa ako
ostatné 2 ročné deti. Úspešným absolvovaním liečby kmeňovými bunkami by
malo byť úspešné skoro úplné regenerovanie Arnoldkovho nervového systému.
Pri správnej kombinácii liečby by sa mohol Arnoldko naučiť chodiť, sedieť, hrať
sa ako ostatné deti. Správnou liečbou by sa mu zmiernili alebo úplne vytratili
epileptické záchvaty a navrátil by sa mu zrak.
Cieľom projektu bola pomoc pre dcéru Veroniku, ktorá je odkázaná na invalidný
vozík od 3 rokov. Kvôli skolióze chrbtice potrebovala oporu v krížovej a sedacej
časti, nakoľko pri dlhšom sedení v škole mávala bolesti. Finančný príspevok bol
použitý na doplatenie invalidného vozíka.
Projekt bol určený pre žiadateľa na dofinancovanie doplatku na kúpu nového
mechanického invalidného vozíka. Žiadateľ je odkázaný na invalidný vozík už 8
rokov. Z ÚP mal schválený príspevok na kúpu nového invalidného vozíka, ale
finančná situácia žiadateľa nedovoľovala uhradiť doplatok z vlastných zdrojov.
Finančný príspevok bol použitý na kúpu mechanického invalidného vozíka.
Cieľom projektu bola pomoc pre predkladateľku projektu, na zlepšenie životnej
situácie a zabezpečenie základných životných potrieb. Finančný dar bol použitý
na nákup potravín, drogérie a ošatenia.
Cieľom projektu bola pomoc pre syna predkladateľky, ktorý má
diagnostikovaný ťažký stupeň detského autizmu. Už 5 rokov jazdí na bicykli, no
vzhľadom na diagnózu sa nenaučil brzdiť. Finančný dar bol použitý na zakúpenie
diaľkového ovládania brzdového systému.
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22

Ivana Vašková

Pomoc pre Petra
Vaška

23

Maroš Kalok

Prekonanie ťažkého
životného obdobia

24

Tomáš Fuzák

Elektrický skúter
ATTO pre Simonku

25

Martina
Páračková

Pomoc

26

Mgr. Monika
Najvirtová

Dýchajme spolu

27

Renáta
Petrikovičová
Kunovská

Bežiaci pás

28

Mgr. Miloslav
Vasičko

Zabezpečenie financií
na nákladnú liečbu v
zahraničí pre Juliánu

1 000,00 € Vinné

500,00 € Kačanov

1 500,00 € Trnava

Košický

Košický

Trnavský

390,00 € Spišská Nová Košický
Ves

1 500,00 € Gelnica

500,00 € Jacovce

5 000,00 € Prešov

Košický

Nitriansky

Prešovský

Cieľom projektu bola pomoc pre brata žiadateľky, ktorý sa narodil s rázštepom
chrbtice a viacerými ďalšími diagnózami. Vyštudoval Vysokú školu
zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Michalovciach. Zatiaľ sa pohybuje
na invalidnom vozíku, ale jeho snom je „postaviť sa vlastnými nohami na
futbalové ihrisko a zahrať si futbal." Finančný dar bol použitý na nákup
mechanického invalidného vozíka.
Pomoc bola určená predkladateľovi, ktorý je poberateľom dávky v hmotnej
núdzi a je aj onkologický pacient. Cieľom projektu bolo zabezpečiť pre
predkladateľa základné životné potreby. Finančný dar bol použitý na potraviny,
lieky, hygienu a palivové drevo.
Projekt bol určený pre 17-ročnú dcéru predkladateľa, Simonku. Celý život bojuje
s DMO. Vďaka podpore rodičov a vytrvalému boju chodí sama, aj keď nie moc
dobre. Vďaka skútru mohli spoznávať rodné mesto, zúčastňovať sa rôznych
kultúrnych podujatí, spoznávať Tatry, čo bolo prínosné najmä pre jej psychiku,
socializáciu, ale aj celkový zdravotný stav. Finančný príspevok bol použitý na
elektrický skúter ATTO.
Finančná pomoc je určená rodine pani Páračkovej žijúcej v jednoizbovom byte.
Má tri deti, jej 17-ročná dcéra spáva na matraci. Všetky tri deti navštevujú školu.
Pani Martina, ktorá sa lieči na psychiatrii z depresie poberá s manželom
invalidný dôchodok (spolu 248€). Manžel je ZŤP kvôli cukrovke a má vysoký
krvný tlak. Financie chcú využiť na nájom, poschodovú posteľ a rozkladacie
kreslo.
Cieľom projektu bolo zabezpečenie mobilného oxygenerátora pre manžela
predkladateľky, pretože bol odkázaný na sedenie doma, nemohol sa pohybovať
vonku kvôli akútnemu nedostatku kyslíka pre obštrukčnú chorobu pľúc,
amputáciu pľúcneho laloka a onkologické ochorenie. Finančný dar bol použitý
na nákup oxygenerátora.
Cieľom projektu bola pomoc pre syna Christiana, ktorý má nadváhu, má
problémy s kĺbmi a s kolenami. Behom na páse si posilňuje sedacie svaly, lýtka,
kvadricepsy a hamstringy, ale aj stred tela. Okrem svalov posilňuje i srdce a
cievy, čo má za následok aj zlepšenie jeho zdravotného stavu. Finančný
príspevok bol použitý na nákup bežiaceho pásu.
Projekt bol určený pre pomoc predkladateľovej sestry Juliany Kohútovej, ktorá
po druhej operácii srdca upadla do bdelej kómy. Pani Juliana absolvovala liečbu
na klinike v Poľsku, kde jej boli poskytnuté rehabilitácie, logopedická a
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29

Richard Palko
(brat)

30

Vojtech Baláž

31

Kohútovú v bdelej
kóme
Pomoc pre Dušana

10 000 € Nové Mesto
nad Váhom

Trenčiansky

Integrácia rómskeho
študenta

500,00 € Žilina

Žilinský

Monika
Juhásová

Lucinka - malá
mamina kvetinka

500,00 € Trnava

Trnavský

32

Alžbeta
Šimončíková

Senzory na kontrolu
glykémie

480,00 € Piešťany

Trnavský

33

Anna
Droščinová

Podpora jednotlivcov
v núdzi

1 500,00 € Žilina Mojšova
Lúčka

Žilinský

34

Iveta
Kováčiková

rehabilitačný vozík

1 500,00 € Prievidza

Trenčiansky

35

Dagmar
Baffiová

Program pre
jednotlivcov

1 500,00 € Moldava nad Košický
Bodvou

psychologická liečba, ošetrenia a terapie. Prostredníctvom pobytu na klinike sa
jej zdravotný stav mierne zlepšil. Finančný dar bol použitý na liečbu v Krakove.
Projekt bol určený na finančnú zbierku pre brata predkladateľa, Dušana Palka v
boji s ťažkou chorobou -(rakovina žalúdka 4-stupňa). Pred 2,5 rokom vstúpila
do jeho života táto zákerná choroba. Všetky finančné prostriedky, ktoré mal,
boli použité na liečbu v Rakúsku. Finančný dar bol použitý na liečbu.
Cieľom projektu je pomoc pre jeho predkladateľa, ktorý v Žiline pôsobí ako
komunitný pracovník – dobrovoľník s rómskymi deťmi, pretože rád pracuje s
deťmi, rád im pomáha a snaží sa im ísť dobrým vzorom. Je invalidný dôchodca,
študent 2. ročníka – sociálna pedagogika na Žilinskej univerzite. Žije sám, nemá
nikoho blízkeho, má nedostatok finančných prostriedkov. Verí, že keď úspešne
doštuduje, tak sa úspešne uplatní na trhu práce ako sociálny pedagóg, rád by
bol ten, ktorý napomáha rómskym deťom s integráciou sa do spoločnosti.
Cieľom projektu bola pomoc pre 19-ročnú mamičku, ktorá ešte študuje na
strednej škole a jej 6-mesačnej dcére. Nakoľko otec dcéry od nich odišiel a na
dieťa neprispieval, ocitli sa v zlej finančnej situácii. Finančný dar bol použitý na
nákup umelého mlieka, príkrmov, plienok a nového oblečenia.
Cieľom projektu bolo zakúpiť senzory na kontrolu glykémie. Predkladateľka už
14 rokov trpí diabetesom 1. typu a musí si 4x denne injekčne aplikovať inzulín.
Vďaka senzorov má zdravotný stav pod kontrolou, pretože vie do niekoľkých
sekúnd zistiť aktuálnu glykémiu a s predstihom vie zaznamenať hypoglykémiu.
Keďže sa stará o syna na invalidnom vozíku, dobrý zdravotný stav je u nej
dôležitý. Finančný dar bol použitý na nákup senzorov na kontrolu glykémie.
Cieľom projektu bola pomoc pre syna Matúša, ktorý má množstvo diagnóz a
predovšetkým detskú mozgovú obrnu. Má už 15 rokov a cca 185 cm. Je veľmi
vysoký, čo sťažuje jeho vertikalizáciu. Chodítko mu pomáha na pohybovanie sa
v interiéri, ale aj exteriéri. Finančný dar bol použitý na nákup chodítka Alinker.
Projekt bol určený pre Martina, ktorý je od malička na invalidnom vozíku, nesedí
ani nechodí. Navštevuje DSS v Prievidzi, kam chodí do praktickej školy na 4
hodiny denne. Nový vozík je pohodlný, dobre sa mu v ňom sedí, skúša sa
posúvať. Finančný dar bol použitý na mechanický invalidný vozík.
Projekt bol určený pre syna predkladateľky, Mária, ktorý má DMO. Invalidný
vozík, ktorý mal, bol nevyhovujúci z hľadiska cestovania. Kočík rodina využije
nielen v meste, ale aj v prírode, keďže má špeciálne kolesá. Kočík je do váhovej
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36

Zora Ďurinová

Liečebný pobyt pre
Veroniku

37

Iveta Gavurová

Tomáško

38

Jaroslava
Kemlágová

Grantový program
pre jednotlivcov

39

1 000,00 € Hontianske
Moravce

500,00 € Kusín

Banskobytrický

Košický

1 500,00 € Detva

Banskobytrický

František Petras Nový elektrický vozík

1 500,00 € Poprad

Prešovský

40

Lucia
Sekerešová

Grantový program
pre jednotlivcov

1 500,00 € Detva

Banskobytrický

41

Katarína
Slamková

Delfinoterapia pre
Tomaska

1 000,00 € Piešťany

Trnavský

kat. 90kg, tzn., že ho využijú aj v jeho dospelom veku. Finančný dar bol použitý
na nákup špeciálneho kočíka Delta Buggy.
Cieľom projektu bola pomoc zlepšiť zdravotný stav 21-ročnej Veroniky, ktorá
má Downov syndróm a autizmus. Procedúry v kúpeloch Dudince jej zmernili
bolesti a zápaly, ktoré často mávala kvôli plochým nohám a vybočeným palcom
na nohách. Finančný dar bol použitý na kúpeľný pobyt v Dudinciach a
vitamínové doplnky.
Cieľom projektu bola pomoc pre syna Tomáša, ktorý má niekoľko diagnóz
(autizmus, DMO, epilepsia), nerozpráva, je plienkovaný, nevie sa samostatne
obliecť a najesť. Navštevuje špeciálnu školu pre autistov. Cieľom bolo znížiť
psychické napätie vyplývajúce zo zlej finančnej situácie. Finančný dar bol
použitý na nákup piecky a plynového sporáku.
Cieľom projektu bolo zabezpečiť pre dcéru predkladateľky špeciálny
rehabilitačný kočík, vďaka ktorému vedia zabezpečiť bezpečnosť a pohodlie pri
preprave do školy, do DSS, na rehabilitácie, ale aj na iné aktivity a socializáciu v
spoločnosti. Kočík umožňuje správne sedenie. Finančný dar bol použitý na
nákup špeciálneho kočíka Delta Buggy.
Cieľom projektu bola pomoc pre Františka P., ktorý je od narodenia na vozíku.
Vzhľadom na to, že vozík potrebuje na každodenné používanie, potreboval
zabezpečiť nový elektrický vozík. Finančný príspevok bol použitý na elektrický
invalidný vozík.
Cieľom projektu bolo zabezpečiť fixáciu a bezpečnosť dieťaťa pri prevoze
autom, správne sedenie aj pohodlie v špeciálnej autosedačke pri častých
prevozoch. Pomoc bola určená pre zdravotne ťažko postihnuté 10-ročné dieťa
s Downovým syndrómom, s výraznou hipotóniou trupu a viacnásobným
postihnutím. Pomôcka je potrebná na každodenné využitie a potreby dieťaťa do školy, DSS, integratívne terapie, na logopédiu, hipoterapiu. Finančný dar bol
použitý na nákup autosedačky.
Cieľom projektu bola pomoc pre 7-ročného Tomáška prostredníctvom
delfínoterapie v Turecku (Antalya). Tomáš je autista, ktorý nerozprával,
nekomunikoval s okolím a bol odkázaný na pomoc. Prostredníctvom tejto
terapie sa jeho stav zlepšil, v škole viac poslúcha, pracuje na úlohách, hráva sa
s bratrancom, ktorého sa v minulosti stránil. Finančný dar bol použitý na
delfínoterapiu, cestovné a pobyt v Turecku.
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42

Beáta
Vidličková

1 480,00 € Kecerovce

Košický

Katarína
Kovárová

Program „Podpora
pre jednotlivcov v
núdzi“
Špeciálne upravený
kočík pre Adrianu

43

1 500,00 € Plavecký
Štvrtok

Bratislavský

44

Jozef
Adamuščin

Príspevok na lieky a
doplnkovú výživu

350,00 € Bardejov

45

Daniela Plachá

Terapia vo Varšave
pre Alex

46

Janka Kováčová Transplantácia
kmeňových buniek
pre Zuzanu Kováčovú

47

Jaroslav
Pružinský

Pomoc v ťažkej
životnej situácii

48

Tatiana
Jamrichová

Spojenie so svetom
prostredníctvom
špeciálneho PC

1 000,00 € Prešov

10 000,00 € Žilina

500,00 € Senica

Prešovský

Prešovský

Žilinský

Trnavský

1 500,00 € Bánovce nad Trenčiansky
Bebravou

Cieľom projektu bola pomoc pre dcéru Danielu, ktorá trpí DMO a poruchou
chôdze a mobility prostredníctvom špeciálneho kočíka, ktorý používajú každý
deň. Finančný dar bol použitý na nákup špeciálneho kočíka.
Cieľom projektu bola pomoc pre dcéru Adriánu s diagnózou DMO. Kočík, ktorý
používala, bol už nevyhovujúci a malý, nakoľko z dôvodu cukrovky priberá.
Kočík potrebuje najmä na cestu do školy, na rehabilitácie, k lekárom, ale aj na
prechádzku do prírody. Finančný dar bol použitý na nákup špeciálneho kočíka
Delta Buggy XL.
Cieľom projektu bolo zabezpečiť pomoc pre predkladateľa a jeho dcéru, ktorá
má diagnostikovanú DMO, je ležiaca a má problémy s vyprázdňovaním.
Predkladateľ je onkologický pacient. Finančný dar bol použitý na nákup
vitamínov a výživových doplnkov.
Cieľom projektu bola pomoc pre dcéru Alex, ktorá má poruchu autistickeho
spektra, má 5 rokov a ešte nezačala rozprávať. Chodí do špecialnej škôlky. V
rámci terapie v Poľsku navštevovala logopedičku, kinezioterapeuta, absolvovala
rôzne vyšetrenia, akupunktúru, laser atď. Finančný dar bol použitý na
terapeutický pobyt vo Varšave.
Cieľom projektu bola transplantácia kmeňových buniek v Moskve na klinike
Pirogov pre dcéru Zuzanu, ktorá už 12 rokov bojuje so sklerózou multiplex.
Transplantácia kmeňových buniek prebehla úspešne a výsledky dcéry
predkladateľky sú v poriadku. Finančný dar bol použitý na transplantáciu KB v
Moskve.
Cieľom projektu bola pomoc pre p. Jaroslava prostredníctvom zabezpečenia
liekov na zlepšenie zdravotného stavu a pre jeho syna, nakoľko boli v zlej
finančnej a sociálnej situácii. Finančný dar bol použitý na postele, oblečenie a
lieky.
Cieľom projektu je zaobstarať 28-ročnému Mirkovi pomôcku na augmentatívnu
a alternatívnu komunikáciu s rodinou a s okolím. V januári 2021 po úraze hlavy
zostal pripútaný na lôžko. Momentálny zdravotný stav je taký, že Mirko
nedokáže hýbať rukami ani nohami. Mirko chce komunikovať, ale zatiaľ nemá
ako. Keďže zadná časť ľavej mozgovej hemisféry zostala neporušená, Mirko v
rámci možností rozumie hovorenej reči, rozumie, čo sa ho okolie pýta. Problém
je, že kvôli poraneniu prednej časti ľavej hemisféry Mirko nedokáže slovami
vyjadriť a vysloviť, čo chce. Je doslova ˝väzeň˝ vo vlastnom tele.
Prostredníctvom počítača s hlasovým výstupom, ktorý je ovládaný pohybom
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49

Martina
Sciránková

Podpora jednotlivcov
v núdzi

1 500,00 € Trhovište

Košický

50

Viera
Krajníková

Podpora jednotlivcov
v núdzi

1 500,00 € Trnava

Trnavský

51

Natália Čechová Auto pre Sofinku

5 000,00 € Široké

Prešovský

52

Mária Batihová

Pomoc pre Andreja
Batiha a jeho rodinu

3 000,00 € Bratislava

Bratislavský

53

Andrea
Škovierová
Dragošeková

Zakúpenie
komunikačnej
pomôcky pre AAK

1 500,00 € Bernolákovo

Bratislavský

očí, by mohol opäť komunikovať so svojou rodinou, vyjadriť svoje pocity
a potreby.
Cieľom projektu bolo zakúpenie špeciálneho kočíka pre dievčatká-dvojičky,
ktoré sú ZŤP na užívanie ako každodennej pomôcky. Finančný dar bol použitý
na nákup 2ks špeciálnych kočíkov pre dcéry-dvojičky predklateľky.
Projekt bol určený pre 6 ročného Martinka, ktorý je ZŤP a ambulantne
navštevuje špecializované zariadenie v Trnave (8 hod. denne). Martinko
potreboval špeciálnu stoličku v zariadení, keďže sa neudrží v sede, potreboval
byť ustabilizovaný, aby nepadal, keď ho napr. kŕmia. Vďaka stoličke môže byť v
interiéri s ostatnými deťmi a nielen prisunutý pri stole. Finančný príspevok bol
použitý na kúpu ortopedickej stoličky so stolíkom.
Cieľom projektu bola pomoc pre dcérku predkladateľky, Sofiu, ktorá sa narodila
s diagnózou Dandy Walker, spastická quadruparéza, strabizmus a oneskorený
psychomotorický vývin. Vzhľadom na diagnózy je odkázaná na individuálnu
prepravu, auto je pre rodinu nevyhnutnosť. Sofia nezvláda cestu SAD/MHD
a nie všetka verejná doprava je bezbariérová. Finančný dar bol použitý na
doplatok nákupu osobného automobilu.
Cieľom projektu je získanie finančných prostriedkov na doplatenie poistného za
určené obdobie tak, aby bol synovi predkladateľky vymeraný invalidný
dôchodok. Synovi nebol vymeraný invalidný dôchodok, pretože si nemohli
dovoliť zaplatiť poistné plnenie v sociálnej poisťovni. Spätné vyplatenie
dôchodku a jeho pravidelné vyplácanie by pomohlo celej rodine, ktorá žije v
dvojgarsónke, spia na polorozpadnutých posteliach, byt by potreboval
dezinsekciu a deratizáciu nakoľko majú ploštice. Zdravotný stav predkladateľky
a jej manžela sa zhoršuje a v budúcnosti sa nebudú vedieť postarať o syna, ktorý
okrem invalidného dôchodku nemá inú možnosť získania príjmu kvôli svojim
diagnózam. Syn Andrej je poberateľom dávky v hmotnej núdzi, ktorá slúži na
úhradu jeho liekov a nevyhnutnej zdravotnej starostlivosti.
Cieľom projektu bola pomoc pre dcéru predkladateľky, ktorá má 8 rokov, tento
rok nastúpila do prvého ročníka ŠZŠ v Senci. Jej diagnóza je Lennox-Gastautov
syndróm, farmakorezistentná epilepsia, objavujú sa u nej i prvky autizmu.
Melinka je neverbálna, ale má záujem komunikovať. Komunikácia
prostredníctvom počítača a špeciálnych programov výrazne pomohla
vyjadrovať svoje potreby. Finančný dar bol použitý na zakúpenie komunikačnej
pomôcky pre AAK.
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54

Nikola
Horváthová

Program "Podpora
pre jednotlivcov v
núdzi"

1 500,00 € Smižany

Košický

55

Gabriela
Blahovská

Sociálna pomoc pre
Adama a Viktóriu

4 500,00 € Košice

Košický

56

Katarína
Pechová

Podpora jednotlivcov
v núdzi

1 500,00 € Veľké
Ozorovce

Košický

57

Dušan Ivančík

Podpora jednotlivcov
v núdzi

1 443,00 € Báhoň

Bratislavský

58

Anna Mária
Jalčová

Podpora jednotlivcov
v núdzi

1 500,00 € Bratislava

Bratislavský

Cieľom projektu je pomoc pre 6-ročného Tomáška, ktorý je ZŤP. Niekoľko
mesiacov po jeho narodení žila rodina v Anglicku, pobyt však nenaplnil
očakávania ohľadom zamestnania a vrátili sa domov. Počas pobytu v Anglicku
Tomáško mal úraz, spadol a ťažko, nesamostatne chodí, má poruchu
koncentrácie pozornosti, hyperaktivitu, instabilitu, preto mu veľmi pomáha
pobyt v prírode. Tomáško rastie a bez terénneho kočíka sa nevie dostať na
miesta ako všetci zdraví ľudia. Veľmi by to pomohlo hlavne jeho psychickému
stavu, pri ďalšom jeho vývine.
Cieľom projektu je pomoc pre súrodencov Adama a Viktóriu. Súrodenci pred 12
rokmi prišli o mamu, ktorá zomrela na leukémiu. Začiatkom augusta tohto roku
zomrel aj otec vo veku 52 rokov po dlhej ťažkej chorobe. Siroty ostali sami.
Adam je študentom 3. ročníka Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave, sestra
Viktória študuje na obchodnej akadémii v Košiciach. Pomoc z ich okolia je
minimálna, nakoľko obec Štós je z hladovej doliny a ľudia tu žijú v ťažkých
existenčných podmienkach. Obec im poskytla návratnú výpomoc v sume 1.000
€. Sirotské, ktoré sa vybavuje cez sociálnu poisťovňu je nedostatočné na
pokrytie životných nákladov a štúdia. Cieľom je aby úspešne ukončili štúdium,
mali skromné materiálne zázemie a tak boli pripravení na ďalší život.
Cieľom projektu je pomoc pre syna predkladateľky, Samuela, ktorý žije
v domácnosti so svojou matkou. Na UPSVaR má podanú žiadosť - o špeciálnu
autosedačku, ku ktorej syn potrebuje doplnky: otočný adaptér, opierka nôh
dlhá a opierka rúk-stolík čalúnený. Tiež má žiadosť o Delta Buggy, špeciálny
terénny kočík pre deti do 70 kg, spolu s ťahačom za bicykel. Samko potrebuje
ako aj iné deti chodiť do prírody a to mu umožní Delta Buggy. Veľmi to pomáha
v jeho integrácii do spoločnosti .
Cieľom projektu bola pomoc vnučke starých rodičov, ktorú majú v opatere a má
diagnózu DMO. Nakoľko už vnučka dorastá, potrebovala špeciálnu
autosedačku, na ktorú mali schválený príspevok cez UPSVaR. Súčasťou sedačky
sú aj doplnky, aby ju vedeli naložiť do auta a vyložiť z auta - otočný adaptér,
nakláňací adaptér, bočné opierky flexibilné, opierka hlavy, medzinožný klin.
Finančný dar bol použitý na špeciálnu autosedačku Herkules XL.
Cieľom projektu bola pomoc pre dcéru predkladateľky, prostredníctvom
chodítka, ktorým simuluje kroky. Dcérka má úžasnú radosť, keď sa jej podarí
posunúť sa o nejakú vzdialenosť. Chodítko prispieva k spevneniu svalstva na
nohách. Finančný dar bol použitý na kúpu chodítka tGo-tréner chôdze.
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59

Blanka Beňová

Sociálna pomoc pre
rodinu

650,00 € Trhovište

60

Mgr. Tatiana
Čuteková

Alternatívna forma
vzdelávania

1 500,00 € Vrútky

61

Natália
Turčinová

Slobodný pohyb pre
Natáliu

5 000,00 € Bratislava

62

Františka
Kováčová

Pomoc pre nadaného
rómskeho študenta
Davida Kováča

2 300,00 € Zvolen

Košický

Cieľom projektu bola podpora pre predkladateľku, ktorá sama vychováva svoje
2 vnúčatá so zdravotnými diagnózami. Žijú v starom dome a vzhľadom na ich
ťažkú finačnú situáciu si nemôžu dovoliť nevyhnutné veci na bežné fungovanie
domácnosti. Finančný dar bol použitý na sušičku bielizne, drogériu a krycie
plachty na posteľ.
Žilinský
Projekt je určený pre 7-ročného Mateja, ktorý nastupuje na povinnú školskú
dochádzku formou alternatívneho vzdelávacieho typu Sumerhill a Montessori.
Jeho zdravotný a psychický stav si vyžaduje individuálny prístup, nakoľko má
syndróm ADHD s emočnou instabilitou osobnosti a Aspergerov syndróm. Matka
je samoživiteľka a stará sa o staršiu dcéru, ktorá je ZŤP.
Bratislavský
Projekt je určený pre 30-ročnú Natáliu s diagnózou spinálna muskulárna atrofia.
V dôsledku ochorenia sa pohybuje len na invalidnom vozíku a je úplne odkázaná
na pomoc osobných asistentov. Napriek tomu je aktívna, pracujúca v
neziskovom sektore, kde sa snaží pomáhať ľuďom s podobným osudom. Je
spoločenská a akčná, rada navštevuje nové miesta a bezbariérové auto so
špeciálnou úpravou by jej pomohlo žiť slobodnejšie. Žiaľ, z vlastných zdrojov nie
je možné v jej aktuálnej situácii projekt zafinancovať.
Banskobystrický Cieľom projektu je získať finančnú podporu pre nadaného rómskeho študenta,
syna predkladateľky, Davida. Jej manžel je ZŤP, predkladateľka pracuje za
minimálnu mzdu. David je študentom magisterského štúdia v odbore
medzinárodných vzťahov. Ako prvý rómsky študent v histórii sa dokázal dostať
na stáž do Prezidentského paláca, kde celý mesiac pôsobil na odbore vnútornej
politiky. Táto stáž však nebola platená a všetky financie (na ubytovanie, na
jedlo, na ošatenie) museli ísť z rozpočtu rodiny. Krátko po absolvovaní stáže u
pani prezidentky sa David stal podpredsedom Poradného orgánu pre oblasť
mládeže na Úrade splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity. David si
svoj pôvod veľmi dobre uvedomuje, a práve preto sa horlivo zaujíma o to, aby
rómska mládež napredovala, nestagnovala a aby aj medzi Rómami bolo čoraz
viac tých, ktorí sú vzdelaní. Účasť na rôznych stážach, akadémiách, či
konferenciách sa spája s výdavkami na ošatenie (obleky, košele, obuv),
cestovanie, réžiu a podobne. Taktiež by potreboval zabezpečiť nový notebook,
nakoľko jeho starý už nespĺňa potrebné parametre, má obmedzenú kapacitu
batérie a nefunguje plynulo. Rodina sa ho snaží čo najviac podporovať, no
náklady na všetko, čo potrebuje, presahujú ich možnosti.
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63

Ivana Siváková

Spojme sa pre Janka

10 000,00 € Bešeňová

Žilinský

64

Silvia Winkler

Patrik Winkler Delfínoterapia

1 000,00 € Hrubý Šúr

Bratislavský

65

Lenka
Chovancová

Podpora jednotlivcov
v núdzi

1 000,00 € Bratislava

Bratislavský

66

Mgr. Mária
Benedeková

Schodisková plošina
pre Mariku

3 000,00 € Žilina

Žilinský

Projekt je určený na liečbu rakoviny v zahraničí pre 21-ročného brata
predkladateľky, ktorý má zhubný nádor mozgu. S chorobou bojuje už 6 rokov.
Cieľom projektu je zlepšiť jeho stav liečbou v zahraničí, nakoľko možnosti na
Slovensku sú už vyčerpané. V súčasnosti užíva chemoterapiu na mesačnej báze
spolu s tabletkovou formou liečby, no táto je nesmierne nákladná. Janka je
potrebné hospitalizovať na klinike v Nemecku, nakoľko stráca rovnováhu,
zhoršuje sa mu zrak a pri chôdzi potrebuje oporu.
Cieľom projektu je pomoc pre 8-ročného Patrika, ktorému v troch rokoch
diagnostikovali metabolické ochorenie deficit prekurzora spozínu, toto
ochorenie je veľmi ojedinelé má ho pár detí na svete. Je ležiaci, prestal sa
pretáčať, sedieť, stáť, chodiť, rozprávať, prehĺtať a znova sa učí všetko odznova
a tak sa rodina snaží skvalitniť život rôznymi terapiami, ktoré mu pomáhajú
uvoľniť svalstvo. Na toto ojedinelé ochorenie neexistuje liek, ktorý by ho
vyliečil, no maličkými pokrokmi veria, že napriek prognózam veľa vecí dokážu.
Veľmi mu pomáha cvičenie s fyzioterapeutkou, po ktorom sa cíti lepšie hlavne
uvoľnenejšie. Trpí bolesťami a preto pravidelne absolvujú cvičenie s
fyzioterapeutkou a tiež hipoterapiu, skenar terapiu, logopédiu, špeciálneho
pedagóga, muzikoterapiu. Veľmi sa im osvedčila delfínoterapia, výsledky sú
viditeľné.
Cieľom projektu je pomoc pre 6-ročného Maxima, ktorý má diagnózu Downov
syndróm. Od narodenia žije v náhradnej rodine. Maximko absolvoval tri
náročné operácie bedrových kĺbov, stehenných kostí a panvy a je veľmi
dôležité, aby pravidelne rehabilitoval. Chodí na plávanie a hipoterapiu. Jeho
zdravotný stav sa môže výrazne zlepšiť prostredníctvom terapie, pri ktorej sa
využíva Feldenkraisova metóda. Je to rehabilitácia, ktorá vedie k zlepšeniu
pohybu, uplatňuje sa pri zotavovaní po operáciách pohybového aparátu.
Maxim je v predškolskom veku a preto musí navštevovať školské zariadenie.
Keďže ho do štátnej škôlky nevzali kvôli hendikepu, musel nastúpiť do
súkromnej, čím sa rodine výrazne navýšili výdavky. Rodina má iba jeden príjem,
no naďalej by chceli Maximovi zabezpečovať všetky potrebné terapie.
Cieľom projektu bola pomoc pre p. Máriu, ktorá na ochorenie sclerosis
multiplex trpí už 36 rokov a jeho následkom je trvalá invalidita a nefunkčnosť
dolných končatín. Pre uľahčenie prístupu do bytu bolo nevyhnutné zabezpečiť
schodiskovú plošinu na invalidný vozík a zrealizovať potrebné stavebné úpravy
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67

Jana Fábryová

Pomoc pre Paľka

640,00 € Smižany

68

Božena
Kmeťová

Pomoc v ťažkej
životnej situácii

450,00 € Tomášovce

69

Iveta Kurucová

Matka v núdzi

850,00 € Mojmírovce

70

Svetlana
Masarovičová

Terapie

600,00 € Biely Kostol

71

Adriana
Bokrosová

Pomoc v núdzi

300,00 € Nitra

72

Anežka
Polhošová

Ťažká situácia v
rodine

680,00 € Veľká
Lomnica

73

Lucia Prchlíková Pomoc pre Luciu

10 000 € Nová
Dubnica

pre jej montáž vo vchode domu. Finančný dar bol použitý na zdvíhaciu
schodiskovú plošinu.
Košický
Cieľom projektu je pomoc pre 5-ročného syna predkladateľky, Paľka, ktorému
boli zistené 2 ojedinelé genetické syndrómy a 36 diagnóz. Matka je
samoživiteľka a o syna sa od narodenia stará sama. Paľko absolvoval množstvo
náročných operácií, chodí na terapie a rehabilitácie, ktoré ho posúvajú vpred.
Vďaka nim dokáže dlhšiu dobu usedieť sám v priestore. Paľko navštevuje
špeciálnu škôlku, je veľmi vnímavý a má rád spoločnosť. Cieľom je, aby sa v
blízkej dobe dokázal posadiť sám, k čomu je potrebná rehabilitácia, aby sa mu
posilnilo svalstvo.
Banskobystrický Cieľom projektu bola pomoc v ťažkej životnej situácii rodine predkladateľky (49
rokov), ktorá je ZŤP na invadidnom dôchodku. Je samoživiteľka a príjem rodiny
je 277€, čo im nevystačuje ani na základné životné potreby. Finančný dar bol
použitý na drevo, lieky a hygienu.
Nitriansky
Cieľom projektu bola pomoc pre predkladateľku, ktorá je samoživiteľka a stará
o malého syna. V domácnosti žije s matkou a mentálne postihnutým bratom.
Ako matka v núdzi chcela zabezpečiť bežné životné potreby. Finančný dar bol
použitý na nákup potravín.
Trnavský
Cieľom projektu bola podpora syna predkladateľky, ktorý má 13 rokov a trpí
diagnózou DMO (hypotonická forma). Pre zlepšenie jeho zdravotného stavu
absolvoval cvičenia a terapie - absolvoval 20 vstupov v komore, v ktorej bol 1
hod. denne. Finančný príspevok bol použitý na hyperbarickú komoru.
Nitriansky
Cieľom projektu bola podpora rodiny predkladateľky, ktorá žije sama so synom.
Syn nastúpil na strednú školu a s tým sa zvýšili aj náklady na život. V ťažkej
finančnej situácii jej pomohlo získať financie na bežné životné potreby.
Finančný dar bol použitý na nákup potravín, drogérie, liekov a ošatenia.
Prešovský
Cieľom projektu je podpora 8-člennej rodiny, ktorá žije v trojizbovom byte, no
kvôli strate zamestnania otca, spadla rodina do ťažkej životnej situácie. Ide o
rodinu, ktorej deti sú slušné a chodia do školy, veľmi dobre sa učia a ako jediní
z osady sa chodili dištančne učiť do komunitného centra. Finančný dar by im
veľmi pomohol na nákup potravín a dreva, aby deti mali teplo domova a jedlo.
Trenčiansky
Cieľom projektu je zlepšenie zdravotného stavu predkladateľky a kvality života.
Predkladateľka je ochrnutá na obe dolné končatiny - transverzálny myelitis, trpí
diabetes mellitus 1.typu. Lekári jej odporúčajú podstúpiť infúznu terapiu a
regeneratívnu laserovú terapiu na klinike v ČR. Následne potom podanie
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74

Michaela
Moďorošiová

Fekálna Mikrobiálna
Transplantácia (FMT)

2 200,00 € Košťany nad
Turcom

Žilinský

75

Roman
Meszároš

Pomoc pre Nicolasa

1 500,00 € Dunajská
Streda

Trnavský

76

Kornélia
Koščáková

Prosba o pomoc k
vianočným sviatkom

480,00 € Mojmírovce

Nitriansky

77

Oľga
Podoláková

Pomoc jednotlivcom
v núdzi

300,00 € Myjava

Trenčiansky

78

Magdaléna
Dubničková

Pomoc pre dcéru
Katarínu Dubničkovú

1 000,00 € Rohožník

Bratislavský

79

Eva Reiter

Podpora vzdelávania
chlapčeka
s Downovým
syndrómom

1 000,00 € Bratislava

Bratislavský

kmeňových buniek v Poľsku, celkovo 5x k dosiahnutiu optimálneho liečebného
výsledku, ktoré významne napomáhajú regenerácií nervového tkaniva.
Cieľom projektu je pomoc pre 13-ročnú dcéru predkladateľky, ktorá trpí
autizmom. Nerozpráva a má slabšie porozumenie reči. Často máva výkyvy
nálad, kedy strieda smiech s plačom a zúrivosťou až agresivitou. V štyroch
rokoch prekonala psychózu a odvtedy užíva psychiatrické lieky, čo má negatívny
vplyv na jej vývin. Okrem autizmu má ešte mnoho iných diagnóz. Navštevuje
množstvo terapií, medzi ktoré patrí aj FMT, po ktorej zaznamenali lepšie
porozumenie reči a zlepšenie správania, vďaka čomu je omnoho kľudnejšia.
Projekt je určený pre syna Nicolasa, ktorý trpí ťažkou formou autizmu,
mentálnou retardáciou III. stupňa, DMO a inkontinenciou VI.stupňa. Nicolas
nevie rozprávať, dorozumieva sa len škriekaním a pišťaním. Je dezorientovaný
v čase a v priestore, má sklony k sebepoškodzovaniu, musí byť neustále pod
kontrolou.
Cieľom projektu je pomoc rodine p. Evy Koščákovej v ťažkej finančnej situácii.
Potrebovali nakúpiť potraviny pred Vianocami, vianočný stromček a skromné
darčeky pod stromček.
Cieľom projektu je zlepšenie zdravotného stavu predkladateľky, ktorá je po
operácii bedrových kĺbov, artroskopii obidvoch kolien a lekári jej odporúčajú
liečbu kyselinou hyaluronovou. Zároveň má problémy s krížami a musí chodiť
na infúzie a obstreky.
Projekt je určený pre dcéru predkladateľky, ktorá je po autonehode, ležiaca, má
tracheostómiu, peg-sondu. Predkladateľka s manželom sú na dôchodku a
okrem dcéry sa starajú aj o vnučku. Všetky financie vynakladajú na rehabilitácie,
aby pomohli dcére k zlepšeniu zdravotného stavu. Finančný dar by im veľmi
pomohol pri zabezpečení nevyhnutných potrieb pre Katku.
Cieľom projektu je rozvíjať mentálne schopnosti syna predkladateľky, Mártona.
Narodil sa s Downovým syndrómom a s výraznou hypotóniou. Aj napriek
intenzívnej rehabilitácii začal chodiť samostatne až ako 5-ročný. Navštevuje
materskú škôlku, kde je integrovaný s pomocou asistentky od minulého roka.
Popri škôlke chodí pravidelne aj na fyzioterapiu a keďže jeho hrubá motorika sa
tento rok výrazne zlepšila, bolo mu odporúčané podporiť viac jeho mentálne
schopnosti. Podpora a vedenie p. Dr. Stupkovej v Ambulancii liečebnej
pedagogiky pomáha Mártonovi napredovať a zvládať integráciu v bežnej
škôlke. Od januára chcú absolvovať stretnutia 1x za týždeň aj spolu
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80

Radoslav Kanči

Nový invalidný vozík

1 280,00 € Trebišov

81

Mgr. Zora
Frešová

Ochrana života a
liečba po operácii
zhubného nádoru
mozgu

10 000 € Bratislava

Bratislavský

82

Mgr. Peter
Novota

Kúpa nového
invalidného vozíka

990,00 € Plavecký
Štvrtok

Bratislavský

83

Radka
Ondrejech

Podpora jednotlivcov
v núdzi

1 500,00 € Trnava

s asistentkou syna, kde sa zamerajú na jemnú motoriku, logické myslenie
a komunikáciu.
Projekt je určený pre predkladateľa, ktorý je zdravotne a sociálne
znevýhodnený. A preto potrebuje finančnú pomoc pri zaobstaraní nového
invalidného vozíka. Jeho finančná situácia nie je tak dobrá, nakoľko poberá iba
invalidný dôchodok. Pôvodný už 8-ročný vozík je v dezolátnom stave a
predkladateľ už finančne nezvláda jeho opravy.
Projekt je určený pre 10-ročného syna predkladateľky, Alana, ktorý po operácii
zhubného nádoru mozgu a následnom ožarovaní zbytkov nádoru a metastáz
zostal v stave bdelej kómy. Podľa vedenia poisťovne (Dôvera) je Alanko jediný
v takto ťažkom a komplikovanom stave doma. Alan má zavedenú
tracheostomickú kanylu a príjem potravy zavedenou sondou (PEG) do žalúdka
- vyžaduje teda nepretržite klinické pozorovanie, stálu kontrolu a 24 h aktívnu
ošetrovateľskú a opatrovateľskú starostlivosť, ktorú zabezpečujú obaja rodičia.
Cieľom projektu je pomoc pre predkladateľa, ktorý má diagnózu spastická
kvadruparéza a je odkázaný na invalidný vozík. Súčasný vozík už dosluhuje a
vďaka kvalitnému mechanickému vozíku sa dokáže pohybovať po byte a
zabezpečiť si tak základnú hygienu, prípravu a servírovanie jedla, obliekanie a
niektoré domáce práce. Predkladateľ sa venuje tiež paralympijskému športu
Boccia, dobrovoľníckej práci v OZ IMOBILIO, preto potrebuje ľahký a skladný
vozík.
Projekt je určený pre 6-ročnú dcéru predkladateľky, ktorá má DMO - spastická
kvadruparéza. Keďže sa sama neudrží na nohách, prostredníctvom chodítka vie
simulovať kroky. Vďaka chodítku jej môže spevnieť svalstvo na nohách, tiež si
môže precvičovať hmat rukami. Cieľom je, aby len nečinne nesedela a neležala,
ale trénovala, čo jej pomôže nielen fyzicky, ale aj psychicky.

Košický

Trnavský

Príloha č. 8: Zoznam podporených subjektov v grantovom programe SPPoloče pre komunity
Č.
1

Predkladateľ
Dom kultúry
Javorina Stará Turá

Názov projektu
Remeslá našich
predkov

Podporená suma Mesto
1 650,00 € Stará Turá

Kraj
Trenčiansky

Anotácia/Záverečná správa
Cieľom projektu bolo odprezentovať tradičné, i menej známe a aj nové formy
remeselnej ručnej práce. Predajno-prezentačnej časti sa zúčastnilo takmer 70
remeselníkov a prvovýrobcov a navštívilo ho odhadom viac ako 3 000
návštevníkov. Títo sa po prehliadke remesiel presúvali do priestorov Domu
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2

SYTEV

3

4

Identita ulíc

1 250,00 € Kysucké Nové
Mesto

Žilinský

OZ Orchidea nádeje Za čistý potok
Slaná pod
Radzimom

2 300,00 € Vyšná Slaná

Košický

Francesco regionálne
autistické centrum

2 000,00 € Prešov

Prešovský

Vytváranie
možností pre
vzdelávanie a
rekreáciu rodín
s autistickým
členom a ich

kultúry Javorina Stará Turá, kde bola nainštalovaná výstava "Keď svet zavrel
svoje dvere, náš kraj ukázal nevídané". Výstava pozostávala z fotografií
prihlásených do súťaže "Krásy kopaničiarskeho regiónu". Výstava bola
návštevníkom sprístupnená do 30. septembra 2021. Okrem návštevníkov
remeselného trhu ju tak mali možnosť vidieť v nasledujúcom období aj
individuálni záujemcovia. Navštevovali ju aj žiaci základnej školy v Starej Turej v
rámci vlastivedných predmetov. Financie boli použité na tlač fotografií na
výstavu a nákup drevených panelov, do budúcna využiteľných na rôzne formy
výstav - od fotografií a obrazov, cez výstavy ručných prác až po netradičné formy
inštalácií.
Cieľom projektu bola podpora a rozvoj komunitného života v Kysuckom Novom
Meste cez dobrovoľnícke aktivity akými sú maľovanie hier a motívov na chodník
v záhrade v mestskej knižnici, ale aj vytvorenie muralu, umeleckého diela
spojeného s názvom ulice, na ktorej sa bude maľba nachádzať. Mládež z KNM
bola priamo zapojená do realizácie projektu, pomáhali s maľbou, ale aj výrobou
makiet na motívy do knižnice a na ihriská na sídliskách. Vďaka projektu sa
revitalizovalo prostredie umeleckou tvorbou na masívnej ploche. Finančný dar
bol použitý na potrebný maliarsky materiál, občerstvenie a lešenie.
Cieľom projektu bolo zveľadenie a úprava okolia potoka Slaná. Po získaní
dotácie, ktorá bola poskytnutá, bolo zakúpené potrebné náradie a pomôcky pre
všetkých zúčastnených. Zapojili sa všetky združenia a spolky v obci. Počas týždňa
práce dobrovoľníkov sa vyčistil priestor prírody od odpadu (umývadlo, smeti,
fľaše, kartóny) ako i vyrezanie kríkov a konárov, ktoré boli v tomto okolí
prekážkou. V niektorých priestoroch bola potrebná aj technika na upevnenie
koryta. Do projektu sa zapojili i deti z materskej školy Vyšná Slaná. Deti
odpratávali rôzne drobné odpady. V čase realizácie bola záplava, ktorú sa
podarilo aj okamžite riešiť vďaka pomôckam, ktoré použili aj dobrovoľní hasiči.
Finančný dar bol použitý na materiál a náradie potrebný k exteriérovým
úpravám.
Cieľom projektu bolo vytvorenie bezpečného priestoru pre trávenie voľného
času rodín s autistickým členom, prispôsobenému ich potrebám s cieľom zlepšiť
kvalitu života komunity ľudí, ktorých sa autizmus dotýka. Vytvorením
bezpečného priestoru sa zlepšili možnosti organizácie týždenných, rekreačných,
terapeutických či víkendových pobytov detí a mladých ľudí s autizmom. Rodiny
s malými deťmi s autizmom získali možnosť spoločne absolvovať krátkodobé
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5

zapojenie do
širšej komunity.
Rodičovské
Rozprávkovo Združenie, Základná náučná záhrada
škola slov. Košúty

1 000,00 € Košúty

Trnavský

6

Slovenský Červený S radosťou do
kríž, územný spolok záhrady
Košice-mesto

1 800,00 € Košice

Košický

7

OZ Vagus

2 520,89 € Bratislava mestská časť
Nové Mesto

Bratislavský

Upracme si
Račko

vzdelávacie pobyty s odborníkmi, kde sa behom ich vzdelávania skupina
dobrovoľníkov starala o ich deti. Finančný dar bol použitý na dvere a koberec.
Zámerom projektu bola premena školského pozemku na prírodnú učebňu. V
prvej etape sa zameralo na vybudovanie miesta pre radosť a zároveň tvorivosť,
kde majú žiaci možnosť učiť sa skúmaním, pozorovaním a vlastnou prácou. V
rámci projektu sa podarilo vybudovať prírodnú záhradu so vzdelávacími prvkami
ako edukačné panely, arborétum, vyvýšené záhony, kompostovisko, geologický
kútik s rôznymi kameňmi, bylinková záhrada, hmyzí hotel, vtáčie búdky,
záhradné sedenie. Táto záhrada sa využíva pri edukačných aktivitách s
environmentálnym zameraním. Štúdium v záhrade prospieva psychike a znižuje
úroveň stresu. Tu si žiaci v kľude oddýchnu, výsadbou zelene sa zabezpečil
harmonický a anti stresový efekt. Je všeobecne známe, že pobyt v prírode
prospieva telu aj duše. Finančný dar bol použitý na vyvýšené záhony, výsadbu a
lavičky.
Cieľom projektu bolo vybudovanie vyvýšených záhonov a obnovenie brány,
plota. Počas projektu sa podarilo zrealizovať tri vyvýšené záhony a obnova brányplota. Na realizácii sa podieľali dobrovoľníci , ktorí zabezpečili materiál pre
vyvýšené záhony, brány - plota. Tieto aktivity boli určené pre prijímateľov
sociálnej služby s ťažkým zdravotným a kombinovaným postihnutím. Vďaka
projektu sa podarilo zrealizovať tri vyvýšené záhony, obnovu brány a plota.
Finančné prostriedky boli použité na zhotovenie vyvýšených záhonov bez dna,
protiplesňová povrchová úprava, nopová fólia a stred. výstuž, rašelinová náplň,
nákup byliniek, kvetov a rastlín. brána a plot- brúsenie, impregnácia, náter plota
a brány.
Cieľom projektu bolo zabezpečiť pravidelnú pracovnú rehabilitáciu pre
vybraných ľudí bez domova, ktorej výsledky budú pozitívne vplývať nielen na
nich, no najmä na komunitu ľudí žijúcich v lokalite Račianskeho mýta. V rámci
projektu 2-krát do týždňa na 2-3 hodiny prebiehali upratovacie a zveľaďovacie
práce v okolí Račianskeho mýta. Do projektu boli zapojení klienti a klientky OZ
Vagus, ktoré ukončujú bezdomovectvo v Bratislave. O projekte sa informovalo
na sociálnych sieťach, aby verejnosť vedela, že za čistotou v okolí stoja práve
ľudia bez domova. Celý projekt tak predstavuje obrovský benefit nielen pre ľudí
bez domova, no pre celú komunitu žijúcu v danej lokalite. Finančný dar bol
použitý a odmeny pre klientov a klientky, potrebný materiál a organizáciu
verejného upratovania.
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8

Stredná odborná
škola technická a
agropotravinárska

Škola
biodiverzity

1 000,00 € Rimavská
Sobota

9

Občianske
Galéria pre
združenie SAMARIA všetkých

1 500,00 € Hlohovec

10

Mesto Pezinok

1 400,00 € Pezinok

11

HomeStart Slovakia SRDIEČKOVĚ
n.o.
VANKÚŠE PRE
OPEROVANÉ
ŽENY

Film mojej
mladosti

1 500,00 € Veľké
Kapušany

Banskobystrický Cieľom projektu bolo vybudovať školu biodiverzity so školským areálom, plným
rastlinnej a živočíšnej rozmanitosti, s lepšou mikroklímou a zaujímavými
vzdelávacími priestormi pre žiakov. Zámerom projektu bolo zapojenie školskej a
miestnej komunity do aktivít a tým neformálne ovplyvňovať povedomie širokej
verejnosti, detí a žiakov, že rozmanitosť prostredia, v ktorom žijeme, má
pozitívne prínosy pre životné prostredie a ľudí. V rámci aktivít dobrovoľníci sa
vysadil živý plot, stromy, ovocné kríky a liečivé bylinky. Žiaci zostrojili bylinkovú
špirálu. Pracovné aktivity boli doplnené vzdelávacími besedami spojenými s
výrobou informačných označení. Finančný dar bol použitý na rastliny do živého
plota.
Trnavský
Cieľom projektu bolo v unikátnej starej klenbovej pivnici v komunitnej záhrade
vytvoriť galériu na výstavy umeleckých diel domácich profesionálnych i
amatérskych umelcov z rôznych odborov (maľba, keramika, fotografia) i diel
klientov, vytvorených v komunitnom centre. Pre tento účel bolo potrebné
pivnicu vyčistiť, dotiahnuť potrebné osvetlenie a vzduchotechniku, upraviť
podlahu a vybaviť priestor potrebným vybavením. Projektom sa dosiahlo
efektívnejšie a komplexnejšie využitie komunitnej záhrady, ľuďom z Hlohovca sa
poskytol priestor na trávenie voľného času v centre mesta. Finančný dar bol
použitý na ventiláciu vzduchu, osvetlenie, stojany na obrazy a prenájom
kontajnera na odpad.
Bratislavský
Cieľom projektu bolo obnoviť komunitný život v denných centrách v meste
Pezinok. Zámerom projektu bolo spoločne so seniormi zorganizovať niekoľko
tematicky zameraných medzigeneračných stretnutí. Návštevníci podujatí sa
zapojili do zaujímavých moderovaných rozhovorov, zasúťažia si v
medzigeneračných kvízoch, niečo nové sa dozvedeli a do čias mladosti dnešných
seniorov sa preniesli prostredníctvom filmov pre pamätníkov. Finančný dar bol
použitý na projektor, reproduktor, materiál a občerstvenie.
Košický
Cieľom projektu bola pomoc ženám operovaným na rakovinu prsníka
prostredníctvom vankúša v tvare srdca, ktorý stíši bolesti, zabezpečí funkciu
lymfatickej sústavy, zabezpečí pocit pohody pri cestovaní a spaní. Vankúš bol
veľkým počtom dotknutých žien a dlhými rokmi vytvorený tak, aby tvarom,
rozmermi a materiálom čo najlepšie zodpovedal cieľu. Zámerom bolo šiť tieto
vankúše a ponúknuť pre onkologické oddelenia nemocníc v Košiciach, v
Trebišove a v Michalovciach, aby ženy po operácii hneď ich mali k dispozícii. O
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12

OZ MYesto

ZAŠI (sa) v BÚDE

2 500,00 € Žiar nad
Hronom

13

Mesto Revúca

750,00 € Revúca

14

Obec Prakovce

Zakúpenie
nových kotercov
pre psy v
mestskom
útulku v Revúcej
Prakovská
"rinevka"

15

Mesto Lučenec

Hlinený svet v
Remeselnom
centre piTVOR
Lučenec

634,20 € Prakovce

1 500,00 € Lučenec

vankúše bol veľký záujem zo strany lekárov a hlavne operovaných žien. Finančný
dar bol použitý na technické vybavenie a materiál potrebný pre šitie vankúšov.
Banskobystrický Cieľom projektu "ZAŠI (sa) v BÚDE" bolo spustenie a prevádzkovanie
ekologického a komunitného centra BÚDA v centre mesta Žiar nad Hronom, ako
jedinečného komunitného priestoru. Inovatívnosť projektu spočívala v jeho
orientácii na cirkulárnu ekonomiku a udržateľný spôsob života, v súlade s jeho
lokálnym charakterom a globálnou perspektívou. Projekt sa zameriaval na
budovanie a posilnenie lokálnej "zelenej komunity", a to prostredníctvom
zriadenia upcyklingovej komunitnej dielne a verejnej skrine, ako aj organizáciou
environmentálne orientovaných komunitných stretnutí a podujatí (výmeny a
zbierky oblečenia, prednášky, workshopy, premietania, diskusie, pikniky,
výstavy). Finančný dar bol použitý na podlahu, regál, stôl, palety, zastrešenie
terasy, skriňu a personálne náklady.
Banskobystrický Cieľom projektu bolo zlepšiť životné podmienky psov s ohľadom na zaistenie ich
bezpečnosti. Tento krok znamenal vytvorenie vhodných podmienok pre chod
útulku, čo je nevyhnutným predpokladom realizácie všetkých aktivít a cieľov,
ktoré vyplývajú z podstaty jeho fungovania. Finančný dar bol použitý na koterce
vrátane ich zastrešenia.
Košický
Cieľom projektu bola revitalizácia studničky v obci Prakovce prostredníctvom
opravy oporného múru, betonáže podkladu a vydláždenia podlahy a obkladu,
vybudovanie dreveného prístrešku nad studničkou, chemického a
mikrobiologického rozbor vody. Zámerom projektu bolo širokú verejnosť a
komunity spájať a zapojiť do ochrany, obnovy a zachovania nášho prírodného
bohatstva. Voda si zaslúži byť chránená a všetci sa o to musíme všemožne snažiť
a spojiť naše sily, aby tu bola pre nás a nasledujúce stále. Finančný dar bol použitý
na komplexný chemický rozbor vody, prírodný kameň, materiál a označenie a
popis studničky.
Banskobystrický Cieľom projektu bolo rozšírenie činností Kultúrno-rozvojového centra o tvorivé
a vzdelávacie dielne so zameraním na prácu s hlinou. Vďaka hrnčiarskym kruhom
a výpalovej pece mohli všetci záujemcovia, ako aj školy pod vedením
erudovaných lektorov získať skúsenosť z tejto tvorby, dozvedieť sa o histórii
tohto remesla v regióne, ako aj možnosť vytvoriť si vlastný produkt z nepálenej,
či pálenej hliny. Všetkým sa otvoril zaujímavý hlinený svet remeselnej tvorby a
priestor na sebavyjadrenie, ako aj nadväzovanie sociálnych väzieb a stretnutí
účastníkov a dobrovoľníkov projektu. Finančný dar bol použitý na výpalovú pec.
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16

Slovenská únia
sluchovo
postihnutých

Všetci spolu

17

Dom pokojnej
staroby n.o., Gbely

Zelený plot - náš
pekný vchod

18

Združenie rodičov a (ne)Udržateľní
priateľov pri
Základnej škole Pri
Kríži

1 500,00 € Bratislava mestská časť
Dúbravka

Bratislavský

19

Centrum voľného
času, Nám. slobody
1, Sobrance

1 000,00 € Sobrance

Košický

Bylinková učiaca
záhrada

2 000,00 € Michalovce

980,00 € Gbely

Košický

Trnavský

Cieľom projektu bolo vytvorenie krytého altánku - priestoru pre aktivity
Slovenskej únie sluchovo postihnutých. Je dôležité, aby sa mala komunita kde
stretávať a najlepšie je to mimo uzavretých priestorov. Vhodná relaxácia mimo
budovu bola vítaná a spojila všetky generácie na jednom mieste. Pomocou
dobrovoľníkov, klientov a mesta sa upravil terén na osadenie altánku a vysadili
sa kvety a stromčeky. Spoločná práca a údržba priestoru je dôležitá pre prácu
komunity. Altánok sa nachádza za budovou, v ktorej únia sídli a vďaka dobrej
spolupráci s ostatnými subjektami bude priestor plne využitý. Finančný dar bol
použitý na altánok.
Cieľom projektu bolo natretie plota a dvoch brán v areáli zariadenia Dom
pokojnej staroby n.o., Gbely. Do realizácie projektu boli zapojení zamestnanci
zariadenia, prijímatelia sociálnych služieb v zariadení a členovia komunity mesta
Gbely. Realizácia prebiehala v mesiacoch september a október 2021. Výsledkom
bol pekný plot, čo zatraktívnilo vonkajšie prostredie zariadenia. Finančné
prostriedky boli použité na nákup materiálu, a to šmirgľov, kartáčov,
technického benzínu, odhrdzovaču náteru, štetcov, maliarskych valčekov,
rukavíc.
Cieľom projektu boli vzdelávacie aktivity pre deti, ktoré poukázali na dôležitosť
zmien v správaní jednotlivcov a dopad na správanie celého spoločenstva. Deti si
vypočuli ako viac šetriť vodou, energiami, ako dávať viac pozor na včielky,
dážďovky a všetky rastlinky. Vyskúšali si tvorenie z recyklovaných materiálov a
naučili sa ako viac recyklovať. Naučili sa vysadiť kvety, kríky aj stromčeky a starať
sa o ne. Zistili, že aj jednoduché malé zmeny správania môžu znamenať veľké
zmeny. Finančný dar bol použitý na nákup potrebného spotrebného materiálu,
pracovných pomôcok, potrebných nádob a rastlín na všetky aktivity.
Cieľom projektu bola premena nevyužitého vonkajšieho priestoru na "Bylinkovú
učiacu záhradu". Na premene participovali aj sociálne znevýhodnené deti zo
záujmového útvaru Integráčik z CVČ a seniori z Denného centra, pre ktorých bol
projekt primárne určený. Záhrada im poskytne priestor, aby spoločne vytvárali,
rozvíjali a udržiavali zelený priestor záhrady a aby v záhrade následne realizovali
ďalšie spoločné aktivity - tvorivé dielne, prednášky, posedenia pri čaji spojené s
čítaním z kníh. Aktivity im umožnili tráviť spolu voľný čas, budovať a upevňovať
si vzájomné vzťahy a komunikáciu, odovzdávať si navzájom životné múdrosti a
skúsenosti, čo prispelo ku skvalitneniu ich života. Finančný dar bol použitý na
vyvýšené záhony, sedenie, zeminu, farby, laminovačku a výtvarné potreby.
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20

Základná škola s
materskou školou
Porúbka č.20

Na vichodze
dobre, na
vichodze
zdravo, aľe na
vichodze, aľe na
vichodze, hej,
peňeži furt malo

900,00 € Porúbka

21

HUMANIT n.o.

Humanit Návrat k prírode

2 000,00 € Levice

Nitriansky

22

Základná škola
Františka
Hrušovského
Kláštor pod
Znievom

Znievska
záhrada Viery
Volkovej

1 000,00 € Kláštor pod
Znievom

Žilinský

23

Jazmín n.o.

Komunitne v
Jazmíne
(búrame
bariéry)

980,00 € Handlová

24

Miestna akčná
Aj na jednej
skupina Terchovská záleží
dolina

1 000,00 € Varín

Košický

Trenčiansky

Žilinský

Cieľom projektu bolo vytvoriť v priestoroch svojej školy „učebňu pod holým
nebom“ . Učebňu tvorí náučný chodník s piatimi edukačnými zónami,
infotabuľami a oddychovými prvkami, lavičkami. Do prípravy učebne boli
zapojení samotní žiaci, pedagogickí zamestnanci, ostatní zamestnanci, ale aj
priatelia školy. Na príprave tabúľ sa podieľali žiaci a učitelia odborných
predmetov. V spolupráci s lesnou správou a dobrovoľníkmi v oblasti ochrany
vedenie školy zabezpečilo osadenie edukačných tabúľ. Finančný dar bol použitý
na výrobu infotabúľ a náradie a ochranný materiál k tomu potrebný.
Cieľom projektu bolo založenie záhradky a vybudovanie skleníka, čím sa klienti
naučia pestovať základné plodiny. Klienti sú z marginalizovanej skupiny rómovia. Priestor, na ktorom bola vybudovaná záhradka, bol čierna skládka
odpadu a v rámci aktivít bola svojpomocne vyčistená. Okrem úžitkových plodín
je tu aj okrasná časť, aby verejnosť videla, že aj takáto komunita vie prispieť k
zlepšeniu životného prostredia. Projektové aktivity priviedli klientov k inému
štýlu života a zároveň skvalitnili životné prostredie, v ktorom žijú. Finančný dar
bol použitý na sklo - plastové okná použité, geotextíliu, okrasné kamenivo a
okrasné dreviny.
Cieľom projektu bolo vybudovanie záhrady s inovatívnymi záhradnými prvkami
a jej praktickým využívaním v rámci školy, obce a regiónu, ktorá bude slúžiť na
pestovanie ovocia a zeleniny počas vyučovania. V záhrade boli vybudované
vyvýšené záhony na pestovanie sezónnych druhov ovocia a zeleniny, bylinková
špirála na pestovanie liečivých rastlín, bufet pre opeľovače, bio kompostovisko
na zber a recykláciu bio odpadu z kuchyne a školského dvora, nádoba na zber
dažďovej vody, umelé hniezda s podložkou na zachytávanie trusu pre lastovičky
a belorítky. Projekt bol veľkým prínosom pre všetkých. Finančný dar bol použitý
na vyvýšené záhony a záhradkársky spotrebný aj nespotrebný materiál.
Projekt "Komunitne v Jazmíne" s podtitulom búrame bariéry, sa zameriaval na
zlepšenie kvality života jednak ľudí v núdzi a jednak obyvateľov mesta žijúcich v
okolí útulku. Výsadbou zelene, úpravou prostredia, nainštalovaním altánkov a
lavičiek sa zlepšilo prostredie v areáli Jazmínu a vytvorilo sa miesto na
stretávanie miestnej komunity. Cieľom projektu bolo búranie bariér medzi
rôznymi skupinami obyvateľstva. Finančný dar bol použitý na stromy a rastliny.
Cieľom projektu bolo zlepšenie životného prostredia v lokalite Hrádok v obci
Varín záchranou viac ako storočnej lipy malolistej rastúcej vedľa cholerového
kríža z roku 1831 a zveľadením okolitého priestoru. Zámerom projektu bolo
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25

Skrášľovací spolok
Partizánske, o.z.

Stretnime sa v
Baťovianskej
záhrade

540,00 € Partizánske

26

Kultúrne zariadenia Petržalskí
Petržalky
pátrači

1 500,00 € Bratislava mestská časť
Petržalka

27

Nadácia Cvernovka

Rozvoj funkcií
verejného parku
v Novej
Cvernovke

1 600,00 € Bratislava mestská časť
Nové Mesto

28

ČAROVNÁ NITKA občianske
združenie

Vretienko mi
padá, ktože mi
ho podá.

1 190,00 € Kokava nad
Rimavicou

odborným arboristickým zásahom zlepšiť dlhodobo sa zhoršujúci zdravotný aj
bezpečnostný stav lipy, aby mohla naďalej vykonávať nielen dôležitú estetickú,
ale aj ekologickú funkciu. Osadenie malého informačného panelu sa zvýšilo
povedomie miestnej komunity a návštevníkov obce o historickej významnosti
miesta a o význame stromov pre životné prostredie. Zasadená bola aj mladá lipa,
ktorá niekedy v budúcnosti nahradí starú lipu. Finančný dar bol použitý na
odborné arboristické ošetrenie lipy, grafiku informačného panelu (zostavenie a
grafický dizajn), informačný panel (nákup/výroba), lipu malolistú, Tilia cordata a
na lektora pre poznávaciu exkurziu.
Trenčiansky
Cieľom projektu je vytvoriť bezpečné zelené miesto na stretávanie sa rodín a ľudí
všetkých vekových skupín pri pasívnom, ale aj aktívnom oddychu a praktickú
výučbu žiakov v oblasti envirovýchovy, a tiež budovať udržateľnosť tejto zelenej
plochy cez vytvorenie závlahy. Zámerom je, aby sa Partizánčania mohli stretávať
na pestrom, voňavom a bzučiacom mieste, ktoré stavia na histórií mesta a
pomáha budovať jeho budúcnosť cez vzdelávanie žiakov.
Bratislavský
Petržalskí pátrači bola výchovno-vzdelávacia, osvetová, dobrodružná a náučnopoznávacia súťažná hra pre celú rodinu, alebo malé - päťčlenné skupiny
súťažiacich, ktorá formou rôznych tematických trás umožňuje hravou formou
spoznávať Petržalku priamo v teréne. Každý zaregistrovaný tím dostal na
začiatku trasy mapu s úlohami pre deti, pre mládež a dospelých boli určené
náročnejšie úlohy, ktoré vypĺňali priamo do elektronického dotazníka v mobile.
Detské úlohy boli väčšinou hravé, akčné, alebo výtvarné, zadané na ilustrovanej,
tlačenej mape a pre starších boli úlohy viac vedomostné, alebo výkonnostné,
zadané v elektronickom formulári na internete. Finančný dar bol použitý na
mapy, odznaky a šiltovky.
Bratislavský
Cieľom projektu bolo dobudovanie infraštruktúry verejného parku, ktorá
prispeje k plnohodnotnejšiemu zážitku návštevníkov centra a lokálnej komunity.
V areáli Novej Cvernovky sa vybudovalo zázemie pre cyklistov a rozšírila sa
kapacita na sedenie vo verejnom parku. Aktivity projektu, na ktorých sa
podieľala miestna komunita prispeli k utuženiu vzťahov, zdieľaniu skúseností a
prehlbovaniu vzťahu k miestam každodennosti. Finančné prostriedky boli
použité na nákup cyklostojanov a materiálu potrebného k ich ukotveniu.
Banskobystrický Cieľom projektu bolo prispieť k priblíženiu tradície, akou bolo stretávanie sa na
priadkach. Tradícia pradenia ľanu, konope, vlny bola v minulosti súčasťou života
našich predkov a súčasťou tkáčskeho remesla. Projekt bol realizovaný pre širokú
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Základná škola s
materskou školou,
Školská 490,
Teplička nad
Váhom

Záhrada plná
prekvapení

1 000,00 € Teplička nad
Váhom

Žilinský

30

Základná škola,
Pionierov 1,
Rožňava

Naša spoločná
zelená oáza

2 000,00 € Rožňava

Košický

31

VESELÁ ŠKÔLKA

Zdravé hranie a
relaxovanie

800,00 € Pezinok

Bratislavský

verejnosť formou výstavy zreštaurovaných nástrojov na pradenie /kolovrátky,
vretienka, praslice/. Výstava bola doplnená o prezentáciu činnosti a využiteľnosti
nástrojov v minulosť, ale aj možnosti využitia v súčasnosti. Pre komunitu
záujemcov o tkáčske remeslo boli realizované workshopy s možnosťou
nadobudnutia zručností v pradení ľanu priadneho. Realizácia projektu prispela
k revitalizácii tradície pradenia a vytvoril sa priestor pre získavanie praktických
skúseností s pradením ľanového vlákna. Finančný dar bol použitý na odborné
poradenstvo, revitalizáciu tradičných nástrojov na remeslá, vyhotovenie
záznamového videa.
Cieľom projektu bolo prebudovanie aktuálne stojaceho školského altánku a
umožniť žiakom vykonávať vyučovací proces aj v exteriéri školského areálu.
Zážitkovými aktivitami vštepiť zásady správneho separovania odpadu,
pestovania a starostlivosti o rastliny, ako aj využívania výhod vlastného EKO
ihriska počas vyučovania, ale aj v popoludňajších hodinách. V rámci projektu sa
zakúpili niektoré druhy liečivých bylín a zeleniny, ktoré budú pestované na
školskom dvore a v bylinkovej stene. Žiaci ich budú mať možnosť pozorovať v
priebehu vegetácie, dozrievania a striedania ročných období. Projektovými
aktivitami sa podarilo viesť žiakov k aktívnej ochrane prírody, recyklácii a
separovaniu odpadu a k starostlivosti o rastliny a vytvoriť náučné prostredie
nielen pre žiakov, ale i pre obyvateľov obce. Finančný dar bol použitý na drevený
exteriérový nábytok, záhradnícke potreby a osivá a ochranný materiál.
Cieľom projektu bolo vytvoriť ucelený výchovno-vzdelávací a zároveň
ukľudňujúci a relaxačný priestor plný podnetov ekologicky myslieť. Na voľnom
priestranstve sa založil ovocný sad, inštalovali vyvýšené záhony plné okrasných
kvetín, podarilo sa vytvoriť bylinkovú špirálu, vyrobiť a osadiť hmyzí hotel,
vytvoriť pocitový/hmatový chodník, meteo stanicu. Priestor bol doplnený
lavičkami a vďaka daru rodičovského združenia sa doplnili "pivné sety" na
sedenie. Všetky aktivity boli primárne určené pre žiakov a pedagógov ZŠ a kvôli
pandemickej situácii boli iba nimi aj realizované. Základnej škole, Pionierov 1 v
Rožňave sa /v spolupráci s rodičmi a odborníkmi zo Štátnych lesov SR/ podarilo
v areáli školy svojpomocne vybudovať "Našu spoločnú zelenú oázu" Finančné
prostriedky boli využité na nákup a náplň drevených vyvýšených záhonov,
ovocných stromčekov, rastlín, bylín, trvaliek a na výrobu lavičiek.
Cieľom projektu bola realizácia aktivít pre deti zameraných nielen na pohyb, ale
hlavne na relax, oddych a to rôznym spôsobom a skvalitniť a spestriť obidvom
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32

Eduhra

Zdravo a hravo
v škole

33

Slovenský Červený Projekt Zdravko
kríž, územný spolok - Mládež deťom
Rimavská Sobota

700,00 € Rimavská
Sobota

34

CPR Trenčín

520,00 € Trenčín

Čo sa v mladosti
naučíš...

1 000,00 € Bytča

týmto skupinám ich život. Seniori mohli a budú môcť naďalej v rámci svojich
fyzických možností športovať spolu s deťmi a potom relaxovať pri stolíkoch na
lavičkách, stoličkách na dekách vonku. Celý tento projekt bol zameraný na
skvalitnenie života seniorov a detí v ich zariadeniach a zároveň má a bude mať aj
edukačný a zábavný charakter. Finančný dar bol použitý na drevené stolíky,
lavičky a prístrešok.
Žilinský
Cieľom projektu bolo vytvorenie priestoru určenému na aktivity pre žiakov, ich
rodiny, ale aj inú blízku komunitu. Zámerom projektu bolo vytvoriť menšiu
komunitnú záhradu s prvkami permakultúry a na to sa kúpili vyvýšené záhony,
zemina a pár rastliniek. Na zážitkové učenie sa v triede pod prístreškom zakúpil
sa sedací set, s cieľom naučiť sa triediť odpad do kúpených smetných košov.
Priestor mal potenciál stať sa výnimočným miestom pre exteriérové aktivity,
kolektívne športy, ktoré učia deti komunikácii, dohode. Na to bol kúpený ping
pongový stôl exteriérový a na relaxačné podujatia- lavičky. Finančný dar bol
použitý na vyvýšené záhony, drevené lavičky, skladací set s opierkou, odpadkové
koše a exteriérové pinpongové stoly.
Banskobystrický Cieľom projektu bola realizácia prednášok na témy v oblasti zdravia a zdravého
životného štýlu pre deti v materských školách, pričom všetky aktivity v rámci
projektu realizovali dobrovoľníci - Mládež SČK. Záujem o prednášky prejavili
(teraz i do budúcna) aj základné školy v našom meste. Uskutočnil sa stanovený
počet aktivít, podarilo sa osloviť cieľovú skupinu v počte 249 detí. Finančné
prostriedky boli využité efektívne a hospodárne, boli zakúpené tričká pre
dobrovoľníkov, fixky na aktivity, kancelárske potreby potrebné k realizácii
projektu, propagácii atď., magnetky a omaľovánky pre deti, a multifunkčné
zariadenie, ktoré bolo pri projekte plne využité, a bude využité i v budúcnosti pri
ďalších aktivitách.
Trenčiansky
Cieľom projektu bola séria troch večerov s premietaním plnohodnotných filmov,
diskusiou na témy ako dobrovoľníctvo, environmentálna výchova, hodnota
vzťahov a vytvorenie atraktívneho programu. Zámerom projektu bolo priniesť
študentom bližšie informácie o význame a prínose dobrovoľníctva a nadchnúť
ich pre spoločenské témy ako krajiny tretieho sveta, či nakladanie s odpadom.
Podarilo sa vytvoriť spolupracujúci tým študentov, ktorí pripravovali študentský
deň a zostali dobrovoľníkmi aj po skončení podujatia. Mnohí účastníci prednášky
sa hlásia na štúdium medicíne a preto je zrejmé, že ich skúsenosti z prednášok
ich budú v budúcnosti motivovať k vlastnej iniciatíve v oblasti dobrovoľníctva.
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Základná škola s
materskou školou,
Orešie 3, 902 03
Pezinok

Záhrada
mladých
vinohradníkov

1 140,00 € Pezinok

36

Knižničný parčík

37

Liptovská knižnica
Gašpara
Fejérpataky Belopotockého v
Liptovskom
Mikuláši
Vandrovka

Kurzy
tradičných
remesiel pre
deti, mládež a
dospelých 2021

1 250,00 € Trenčín

Trenčiansky

38

Obec Kladzany

Adaptačné
opatrenia na
klimatické
zmeny

1 300,00 € Kladzany

Prešovský

488,87 € Liptovský
Mikuláš

Bratislavský

Žilinský

Finančné prostriedky boli použité na zakúpenie dataprojektoru a premietacieho
plátna.
Cieľom projektu bolo priblížiť prácu vinohradníkov a vinárov v malokarpatskej
oblasti. Ukázať im ich vzťah a lásku k ich práci. Predstaviť im dedičstvo, ktoré im
v okolí zanechali ich predkovia. Zakúpili sa jednotlivé položky projektu, osadili v
exteriéri školského dvora. Vysadili vinič, osadili menné tabuľky, osadili náučné
tabule. Tieto činnosti boli využité na edukačné aktivity žiakov v prírode aj počas
vyučovania. Aktivity boli primárne určené žiakom. Osadenie lavičiek mali na
starosti starší žiaci. Osadenie náučných tabúľ mal na starosti školník. Vinič
vysádzali žiaci prvého stupňa. Tabuľky vyrábali starší žiaci na technike a žiaci
prvého stupňa ich zdobili. Pre žiakov bolo zakúpené záhradné náradie, s ktorým
sa budú starať o vysadené záhony viniča na hodinách techniky a pracovného
vyučovania. Finančný dar bol použitý na lavičku, záhradnícke náradie a
inormačné tabule.
Cieľom projektu bola revitalizácia parčíka za budovou knižnice, čím sa skvalitnilo
prostredie určené na oddych, ale bude využiteľné aj ako letná čitáreň a miesto
na organizáciu netradičných podujatí, na podporu kultúrno-spoločenských a
kultúrno-výchovných komunitných aktivít, ekovýchovy. Finančný dar bol použitý
na lavičky a solárne osvetlenie.
Neboj sa remesla je pre všetkých, ktorí sa chcú naučiť vyrobiť si vlastnoručné
produkty z prírodných materiálov podľa starých remeselných postupov.
Občianske združenie Vandrovka organizuje, v spolupráci s remeselníkmi, kurzy
tradičných remesiel pre deti, mládež a dospelých od 8 - 99 rokov. Sú to
víkendové, týždňové, či viacdňové stretnutia, na ktorých si každý účastník vyrobí
vlastný produkt, strávi plnohodnotne svoj voľný čas a dozvie sa veľa informácií o
našej histórii a tradičnej ľudovej kultúre. Cieľom aktivít je naučiť vážiť si ručnú
prácu, spoznať svoju minulosť a prácu predkov, a naučiť sa ako ju môžeme
využívať aj v dnešnej dobe.
Cieľom projektu bolo pokračovať v aktivitách k zmierneniu dopadov zmeny klímy
(horúčav) vo vidieckom prostredí. Zároveň sa projektom znížilo riziko povodní z
prudkých zrážok resp. rýchleho topenia snehu. Zlepšil sa estetický vzhľad
verejného priestranstva a tým aj kvalita životného prostredia. Zmyslom bolo
dosiahnuť, aby osoh z výstupov projektu nemali len vopred určené cieľové
skupiny (občania obce Kladzany, žiaci navštevujúci Základnú školu v Kladzanoch
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Oravská knižnica
Antona
Habovštiaka v
Dolnom Kubíne

40

41

Medzigeneračný
dialóg v knižnici

1 150,00 € Dolný Kubín

Žilinský

Slovenský skauting, Divočina v
131. zbor Senec
záhrade

1 500,00 € Blatné

Bratislavský

LÁSKAVÉ RUKY

2 000,00 € Prešov

Prešovský

Oživenie
ľudových tradícií
- dedičstvo
otcov

- žiaci 1. - 4. ročníka z obcí Kladzany a Kučín), ale aj návštevníci obce Kladzany a
regiónu. Projekt sa stal zároveň osvetovo-informačným príkladom ako môžu aj
okolité samosprávy postupovať a prispieť k adaptácii na zmeny klímy. Finančný
dar bol použitý na informačnú tabuľu a výsadbu novej zelene.
Cieľom projektu bolo realizovať zážitkové aktivity pre deti, ktoré by podporili ich
záujem o čítanie. Denného čitateľského tábora sa zúčastnilo 20 detí, popri čítaní
a výtvarných dielňach spoznávali zaujímavosti rodného kraja a získali nové
poznatky o ochrane prírody. Spoločné stretnutia detí a seniorov podporili
vytváranie dobrých medzigeneračných vzťahov – spolu pracovali na hrnčiarskom
kruhu, čítali si z obľúbených kníh, rozprávali sa o živote v minulosti, trénovali si
pamäť. Seniorom bolo určené stretnutie so spisovateľkou M. Galambošovou,
spojené s ocenením najaktívnejších čitateliek -senioriek a ďalšie tréningy pamäti.
Cieľom týchto aktivít bolo prispieť k zvyšovaniu kvality života seniorov a podporiť
ich aktívne starnutie. Finančné prostriedky boli použité na stravné v tábore,
honorár spisovateľke, ceny aktívnym čitateľom, pracovné zošity na tréning
pamäti, knihy a didaktické hry. Projekt realizovali pracovníci Oravskej knižnice A.
Habovštiaka v Dolnom Kubíne. Finančný dar bol použitý na stravné v tábore,
spisovateľku, na ceny aktívnym čitateľom, didaktické a spoločenské hry,
občerstvenie, pracovné zošity pre tréning pamäti a knihy.
Cieľom projektu bola úprava záhrady, výsadba úžitkových stromov, jedlých
kríkov a trvaliek. Počas realizácie projektu sa podarilo prehĺbiť spoluprácu v
zbore medzi jednotlivými družinami, lepšie spoznanie sa s novými členmi,
nakoľko tento skautský rok nie veľmi prialo sa spoločne stretávať. Do projektu sa
zapojili aj rodičia skautov. Za celou realizáciou projektu bol Karol Volf - nový
budúci zborový vodca, ktorý všetkých motivoval a organizoval všetky brigády.
Záhrada je pripravená na užívanie a využívanie pre skautskú činnosť a možnosť
realizovať komunitné akcie. Finančné prostriedky boli využité na nákup väčších
stromov, jedlých kríkov, trvaliek a potrebného substrátu na výsadbu a opory pre
stromy.
Cieľom projektu bolo podporiť rozvoj tradičných zručností, ktoré priblížili deťom
a mládeži spolu so seniormi miestne ľudové umenie a ľudové tradície, t.j..
odovzdať "dedičstvo otcov". V priebehu projektu z poskytnutých finančných
prostriedkov sa podarilo zakúpiť hrnčiarsky kruh a el. odporovú pec na
vypaľovanie výrobkov z hliny; z ďalších zdrojov zase hlinu, glazúry a engoby farby
a potrebné náradie. Prácu s hlinou, výrobu hlinených výrobkov a ich výzdobu
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42

Spojená škola,
Pankúchova 6,
Bratislava

Školská
ekologická
záhrada na
GYMPABA

2 000,00 € Bratislava mestská časť
Petržalka

Bratislavský

43

Mesto Brezová pod
Bradlom

Spoločne
objavme krásu
Brezovskej čipky

600,00 € Brezová pod
Bradlom

Trenčiansky

44

PRAMEŇ NÁDEJE ZSS Samaritán

Tvoríme
spoločne

650,00 € Tekovské
Lužany

Nitriansky

spolu so seniormi viedla lektorka (sociálna pracovníčka), pri vypaľovaní jej
pomohla asistentka. Obidve absolvovali keramický kurz a následne kurz
hrnčiarstva. Aktivity boli primárne určené pre seniorov Domu sv. Kozmu a
Damiána a počas jeho realizácie prežívali nadšenie a radosť z práce pri tvorbe
keramických svietnikov. Finančný dar bol použitý na hrnčiarky kruh a vypaľovaciu
pec.
Cieľom projektu bolo skultúrniť školský pozemok za školou - vytvoriť náučný
chodník s označením jednotlivých druhov stromov s krátkou informáciu o
každom ako aj vytvorenie školskej ekologickej záhrady, ktorá by sa mohla
využívať na hodinách biológie a ekologických aktivitách školy. Hneď po schválení
projektu sa vytvoril projektový tím, ktorý pozostával zo zástupcov žiakov,
pedagógov, rodičov, hospodárky a ekonómky školy. Vytvorila sa dlhodobejšia
vízia, v ktorej sa prepojili všetky plánované aktivity a dohodlo sa na umiestnení
školskej ekologickej záhrady s jej jednotlivými komponentami: 2ks veľké
vyvýšené záhony, kompostér, 2ks lavičky, nášľapné kamene náučného chodníka,
tabuľky). Následne sa vybral dodávateľ, vytvorili sa tabuľky náučného chodníka
a upravil sa pozemok tak, aby sa dali komponenty osádzať. Finančný dar bol
použitý na tabuľky na označenie stromov, náučný chodník, vyvýšené záhony,
kompostovisko, lavičky a na nádobu na zber dažďovej vody.
Cieľom projektu bolo verejnosti priblížiť ako vzniká brezovská čipka s možnosťou
osobného vyskúšania si tohoto jedinečného remesla. Počas realizácie projektu
bol dobrovoľníčkam a členkám klubu zakúpený materiál potrebný na výrobu
paličkovanej cipky v podobe valca na paličkovanie, podstavca na valec, paličiek
na výrobu tylovej čipky a špendlíkov, ktoré sú nevyhnutnou súčasťou paličkárok.
Taktiež boli zakúpené rollupy (bannery), ktoré budú slúžiť na ich lepšiu
prezentáciu či už na podujatiach doma alebo aj v zahraničí. Pri celom zrode,
plánovaní a následne aj realizácii celého projektu boli nápomocné členky a aj
člen klubu pletenej čipky, ktorí veľmi radi a ochotne vysvetlili ako treba so
zakúpeným materiálom pracovať. Aj vďaka ich zásluhe bolo možné tylovú čipku
z Brezovej predviesť na rôznych kultúrnych podujatiach. Finančný dar bol použitý
na valec na paličkovanie, podstavec na valec, paličky na tylovú čipku, špendlíky
na paličkovanie a bannery.
Cieľom projektu "Tvoríme spoločne" bolo prepojiť generácie seniorov
umiestnených v zariadení sociálnych služieb, a seniorov z domáceho prostredia.
Projektom sa prispelo k zmierňovaniu sociálnych rozdielov a odstraňovanie
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45

Základná škola,
Vinohradská 62,
Šenkvice

ZEM je len
jedna!

2 200,00 € Šenkvice

46

MAXIMUM 4
STREŽENICE

Bylinková a
semienková
banka v obci
Streženice

1 500,00 € Streženice

47

Verejná knižnica
Mikuláša Kováča

Knižnica partner, ktorý
pomáha vidieť

1 500,00 € Banská
Bystrica

sociálnej vylúčenosti u klientov ZSS Samaritán. Aktivity boli zamerané podľa
individuálnych potrieb a zmysluplnosti trávenia voľného času klientov ZSS.
Konkrétne výroba metiel, práca s drevom, varenie lekváru, pečenie trdelníkov.
Keďže klienti zariadenia veľmi radi využívajú kulinoterapiu, tento projekt im
dopomohol k podpore a rozvoja sebaobslužných činností. Najväčším spestrením
všetkých aktivít, bol folklórny súbor Vozokanka. Finančný dar bol použitý na
potrebný materiál ku kreatívnym a kulinárskym aktivitám a kultúrny program.
Bratislavský
Vďaka projektu sa vytvorilo environmentálne podnetné miesto pre žiakov.
Podarilo sa zabezpečiť kvalitnú učebňu technickej výchovy prácami na
vyvýšených záhonoch s vlastnými zdrojmi dažďovej vody. Podarilo sa taktiež
prepojiť tak environmentálnu výchovu s IT technikou a to tlačou zberného filtra
na 3d tlači. Zámerom bolo zahájiť dlhodobú zmenu prístupu k aktuálnym témam
klimatických zmien a dopadov na človeka absentujúcej vo vzdelávaní. V čase,
kedy sa táto téma skloňuje všade v médiách, dostávajú deti na ne postupne
odpovede prispôsobené ich veku a schopnostiam. Finančný dar bol použitý na
vyvýšené záhony, zbernú nádrž na vodu, medzisadu Flex Comfort k nádrži na
vodu a tlač náučných tabúľ.
Trenčiansky
Projekt "Bylinková a semienková banka v obci Streženice" mal za cieľ
revitalizovať nielen zanedbané centrum obce Streženice, ale ho využiť
zmysluplne ako priestor pre budúcu bylinkovú a semienkovú banku a ako
priestor pre stretávanie sa obyvateľov obce. V rámci projektu bolo plánované
uskutočniť aj viaceré prednášky, avšak tie sa nepodarilo zrealizovať aj vzhľadom
na pandemickú situáciu. Bohužiaľ, protipandemické opatrenia, karantény či
nárast cien stavebného materiálu výrazne zasiahli do realizácie projektu. V
projekte sa natiahol časový rámec projektu. Osadiť nové kvetináče a vyvýšené
záhony sa podarilo až ku koncu projektu, preto v projekte bude možné
pokračovať na jar a kedy bude možné rozvíjať primárny cieľ projektu. Finančný
dar bol použitý na záhradnú architektku, náklady na prácu za tvorbu drevenej
konštrukcie, lavičiek a vyvýšených záhonov a drevený materiál na vyvýšené
záhony.
Banskobystrický Projekt bol zameraný na zlepšenie života komunity slabozrakých, nevidiacich a
inak znevýhodnených návštevníkov knižnice (napr. seniori, mentálne a telesne
postihnutí a i.) používatelia. Vďaka finančnej podpore sa zakúpili nové digitálne
pomôcky, ktoré skvalitnia knižnično - informačné služby na piatich pracoviskách.
Zakúpili sa nové MP3 prehrávače (25 ks), ktoré sa využívajú na sťahovanie
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48

Obec Želovce

Park - srdce
našej obce

1 050,00 € Želovce

49

Základná škola
Petra Škrabáka, Ul.
Martina Hattalu
2151, Dolný Kubín

Brána školy
dokorán

1 900,00 € Dolný Kubín

50

Gymnázium Alberta ,,Vráťme
Einsteina
prírode, čo jej
patrí!“

2 500,00 € Bratislava

zvukových kníh. V pobočke CENTRUM (Švantnerova 18) poskytuje knižnica
takúto službu slabozrakým, nevidiacim a ZŤP návštevníkom knižnice už viac ako
pätnásť rokov. Ďalej boli z uvedenej finančnej sumy zakúpené 14 ks lúp s led
podsvietením, ktoré môžu využívať všetci návštevníci knižnice, čitatelia
časopisov v študovniach, ktorí majú problémy so zrakom. Finančný dar bol
použitý na prehrávače a lupy s led podsvietením.
Banskobystrický Cieľom projektu bolo skrášliť priestor pri amfiteátri pred obecným úradom vybudovať srdce obce. Na zrealizovanie projektu bolo v rozhlase a na
facebookovej stránke obce vyhlásené organizovanie brigády. Brigáda bola
naplánovaná na 4 dni, počas ktorých sa podarilo zrealizovať celý projekt
zhotovenia paletového sedenia. Na brigáde sa zúčastnili zamestnanci obce,
starosta, poslanci obecného zastupiteľstva, dôchodcovia, kontrolór obce,
dobrovoľní hasiči obce - deti, dobrovoľníci z radov občanov. Finančné
prostriedky boli použité na zakúpenie paliet - značná časť dotácie, okrem toho
sa nakúpil spojovací materiál na palety, brúsne papiere a kotúče, farby na
ochranný náter, štetce a podobne. Na záver boli zakúpené podsedáky na
sedenie. Sedenie bude slúžiť na organizovanie rôznych podujatí pre občanov
obce. Finančný dar bol použitý na palety a spojovací materiál.
Žilinský
Cieľom projektu bolo vytvorenie environmentálneho vzdelávacieho centra v ZŠ
Petra Škrabáka Dolný Kubín a jeho aktívne využívanie pre žiakov, ale aj širšiu
verejnosť. Aktivity pripravovali žiaci a pedagógovia školy, využívali školskú
záhradu, včelnicu, ovocný sad. O ponúkané aktivity bol veľký záujem, pripravili
sa rovesnícke vzdelávania, tvorivé dielne (včelárstvo, ovocinárstvo), workshop
pre pedagógov o zážitkovom a bádateľskom vyučovaní. Finančný dar bol použitý
na nákup pomôcok na tvorivé dielne, športové a kancelárske pomôcky a na
nákup sedačiek vhodných do exteriéru.
Bratislavský
Cieľom projektu bolo prepojenie teórie spracovania kuchynského odpadu
produkovaného školskou jedálňou pri Gymnáziu Alberta Einsteina s praxou.
Vytvorili sa podmienky pre trvalé zapájanie žiakov do triedenia, zhodnotenia
odpadu a využitia kompostu pri starostlivosti o zeleň v škole a školskom areáli.
Vypracoval sa vzdelávací program s názvom nakladanie s odpadom. Začlenila sa
téma Odpady do Školského vzdelávacieho programu v predmete Globálne
vzdelávanie. Podarilo sa zrealizovať online prednášku o kompostovaní
kuchynského odpadu pre žiakov Gymnázia A. Einsteina a tiež Gymnázia Jura
Hronca. V spolupráci s BROZ sa uskutočnila prednáška o kvitnúcich lúkach,
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51

Seniori v pohybe

Všetci za
jedného, jeden
za všetkých!

1 800,00 € Bratislava Nové Mesto

Bratislavský

52

Základná škola s
materskou školou s
vyučovacím
jazykom
maďarským

Múdra záhrada

1 000,00 € Jablonov nad
Turňou

Košický

53

Základná škola,
Malinovského
1160/31,
Partizánske

Zelené nádvorie
školy

1 200,00 € Partizánske

Trenčiansky

permakultúre a význame opeľovačov v mestskej krajine. Financie boli použité na
zakúpenie elektrického kompostéra a záhradnej techniky potrebnej na
spracovanie kompostu.
Cieľom projektu bolo spojiť komunitu seniorov so širokou verejnosťou. Podarilo
sa šíriť osvetu v oblasti aktívneho starnutia. Prostredníctvom deviatich
krokových výziev seniori spoznali šport nordic walking a naučili sa používať fitnes
hodinky. Na prednáškach o psychickom zdraví seniori mali možnosť získať
vedomosti o tom, ako najlepšie zvládať depresie a úzkosti počas pandémie covid19. Účastníci projektu sa tiež naučili hrať Americkú hru cornhole, ktorá
napomáha k rozvoju kognitívnych funkcií mozgu a trénovaniu pamäti. Finančný
dar bol použitý na materiálne a personálne náklady a na web stránku.
Cieľom projektu bolo posilniť pozitívny vzťah žiakov k prírode a aktívne ich
zapojiť do tvorby tematických ostrovčekov v záhrade školy, kde žiaci mohli a
budú môcť experimentovať, pozorovať prírodné javy a nadobudnúť ohľaduplný
a pozitívny vzťah k prírode. Pomocou projektu sa podarilo vytvoriť úžitkovú
záhradu kde boli umiestnené vyvýšené záhony, vytvoril sa jahodový záhon a
zasadili ovocné kríky. Ako súčasť záhrady sa vybudoval pocitový chodník, okolo
ktorého sa zasadili okrasné kríky a trvalky. Vytvoril sa ostrov pre malé domáce
zvieratká a vyhradili sa priestor pre ostrov slnečných hodín. Pomocou finančného
príspevku bol zabezpečený stavebný materiál, domček a ohrádka pre malé
domáce zvieratá a náradia, ktoré umožnia dotvárať záhradu v budúcnosti.
Finančné prostriedky boli využité na nákup základnej výbavy pre pestovateľské
práce, na nákup vyvýšených záhonov a sadeníc.
Cieľom projektu bolo vysadiť okrasné rastliny, trávy, trvalky, liečivé bylinky na
nádvorí školy, umiestniť 3 lavičky na sedenie a 3 drevené kvetináče s okrasnými
trávami a liečivými bylinkami. Realizáciou projektu sa prispelo k skrášleniu
priestoru nádvoria školy a vytvoril sa priestor vhodný pre vyučovanie a trávenie
voľného času pre žiakov, ich rodičov, starých rodičov, zamestnancov školy a širšiu
verejnosť. Koordinátorka projektu zrealizovala nákup potrebného materiálu,
rastlín a organizovala celkový priebeh projektu. Aktivity boli primárne určené pre
žiakov a zamestnancov školy, ktorí spoločne svojou činnosťou prispeli k
skrášleniu prostredia nádvoria školy. Finančné prostriedky boli použité na
zakúpenie materiálu pre prípravu záhonu (netkaná textília, štrk, zemina,
obrubníky), rastlín (okrasných, liečivých, trvaliek), 3 drevených kvetináčov a 3
lavičiek na sedenie.
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54

Obec Divinka

Včelnica - život
bez včiel
neexistuje

1 200,00 € Divinka

55

PRO SCHOLA ET
FUTURO, n.f.

Bádatelia
prírody na
školskom dvore

56

Základná škola,
Bukovecká 17,
Košice

Zelená ulica

2 400,00 € Košice

Košický

57

Občianske
združenie ARCUS

Žijem zdravo a
rád

1 200,00 € Rajec

Žilinský

600,00 € Komárno

Žilinský

Nitriansky

Cieľom projektu bolo vybudovanie obecnej a školskej včelnice, ktorá bude slúžiť
všetkým, ktorí sa zaujímajú o chov včiel. Projekt si kládol za cieľ k tomuto
krásnemu koníčku priviesť aj deti zo školy, založiť včelársky krúžok pre deti, kde
sa postupne zapoja do tajov chovu včiel. Okrem Základnej a materskej školy,
spolupracujú aj s miestnym urbárskym spoločenstvom, ktoré sa taktiež aktívne
zapájalo do prípravy projektu. Finančný dar bol použitý na medomet a úle.
Cieľom projektu bolo vytvorenie priestorov na vonkajšiu výučbu žiakov.
Revitalizovali sa školský dvor, vytvorila sa prírodná lúka a stavba z vŕbového
prútia. Modernizoval sa prírodovedný kabinet, nakúpili sa edukačné pomôcky
pre skúmanie a pozorovanie prírody. Na školský dvor bola umiestnená náučná
tabuľa. Grafická časť tabule na jednej strane informuje o vtákoch žijúcich na
okolí, na druhej strane je opis listnatých drevín na školskom areáli. Kúpili sa
vonkajšie lavice a stoly do dvoch altánkov a na dvor, kde žiaci majú príležitosť na
priame pozorovanie prírody, rastlín a živočíchov. Do zakúpených vyvýšených
záhonov žiaci vysadili bylinky a kvety. Finančný dar bol použitý na drevenú
masívnu tabuľu.
Cieľom projektu bolo zlepšiť životné prostredie v mikrolokalite výsadbou drevín.
Podarilo sa vysadiť 17 stromov, 3 veľké kry a 47 menších kríkov vďaka výraznej
pomoci žiakov vyšších ročníkov a dospelých členov školskej komunity (rodičia,
učitelia, nepedagogickí zamestnanci, obyvatelia priľahlej ulice). Tým bol
vytvorený aj základ školského arboréta, ktoré bude využívané pri plnení
školského vzdelávacieho programu, v ktorom jednou z priorít je aj
environmentálna výchova a s ňou spojené budovanie vzťahu k prírode i
bezprostrednému okoliu formou praktických a vzdelávacích aktivít s pozitívnym
dopadom na životné prostredie. Všetci zapojení sa veľa naučili o výsadbe drevín,
o starostlivosti o vysadené dreviny, absolvovali zaujímavé hodiny prírodovedy,
biológie i techniky. Finančné prostriedky boli použité na nákup drevín,
substrátov, hnojív, mykorhízy, kotviacich materiálov drevín, spojovacieho
materiálu na drevo a na výrobu informačných tabúľ k vysadeným drevinám.
Cieľom projektu "Žijem zdravo a rád" bola podpora zdravého životného štýlu
človeka. Realizácia projektu sa uskutočnila prostredníctvom zážitkových aktivít,
workshopov, neformálneho vzdelávania a pohybových motivačných cvičení na
komunitnej úrovni a na workshopoch na školách, pretože zdravý životný štýl sa
významnou mierou podieľa na zdravotnom stave obyvateľstva a správna výživa,
pohyb a dobrý pocit je základným predpokladom zdravého vývinu človeka a
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58

Ateliér Kompas o.z.

UMELECKÁ
KNIŽNICA

2 000,00 € Nová Dedinka

Bratislavský

59

Občianske
združenie Naše
Zálesíčko

Ovocná alej s
multifunkčným
altánkom

2 000,00 € Zálesie

Bratislavský

60

PROAPIS

Včelí deň

1 000,00 € Lúka

Trenčiansky

hlavnou podmienkou prevencie a liečby najvýznamnejších ochorení. Zároveň sa
implementáciou projektu reštartoval komunitný život, obnovili sa sociálne
väzby, nadviazali sa nové medzigeneračné vzťahy a realizácia projektu prispela
aj k prevencii pred rôznymi závislosťami, ktoré nás v súčasnosti ohrozujú a tiež
zohrala významu úlohu pri zvládaní pandémie Covid 19. Finančné prostriedky
boli použité na realizáciu jednotlivých aktivít, na pomôcky a materiál na
workshopy, na zabezpečenie občerstvenia počas pohybových aktivít.
Cieľom projektu bolo zrealizovať umeleckú galériu v priestore Obecnej knižnice
v Novej Dedinke. Samotná obecná knižnica získala nový priestor s dvoma
miestnosťami, ktorých steny vyzdobili žiaci SZUŠ Ateliéru Kompas nástennými
maľbami, tie dodali celému priestoru výrazný farebný charakter s prvkami
rastlinného sveta. Počas realizácie cieľové skupiny spoznali veľmi odhodlaných,
rovnako zanietených ľudí, tínedžerov a deti, ktorí pravidelne prichádzali na
stretnutia. Finančné prostriedky boli použité na realizáciu závesného systému na
obrazy, výtvarné zarámované diela, fotografie, nákup akrylových farieb, drevené
police a drevené prvky na knihy a rámy na papierové výtvarné diela.
Cieľom projektu bola výsadba ovocnej aleje s pôvodnými odrodami, ktoré
lemujú cyklotrasu a realizácia altánku. Výsadba kilometrovej aleje s historickými
odrodami ovocných stromov, líp a moruší končiacu sa altánkom na oddych a
spočinutie so stromami sa podarila. Všetky ciele boli zrealizované nad
očakávania a podarilo sa aj navýšiť počet stromov a kríkov. Finančný dar bol
použitý na listnatú štiepku, kvalitný kompost, suchý, materiál na výrobu altánku,
dopravu a montáž.
Cieľom projektu bola propagácia včelárenia pred širokou verejnosťou a taktiež
odborná edukácia záujemcov o včelárenie alebo aktívnych včelárov. Pre
najmenších bolo pripravené divadelné predstavenie v podaní divadla Spoza
Voza, Medová rozprávka v hlavnej úlohe so včelárom ježkom Jožkom.
Nasledovali tvorivé aktivity, odlievanie voskových sviečok, kreslenie,
vystrihovanie , výroba hmyzích domčekov z použitých plechoviek. Podarilo sa
zorganizovať podujatie tak, aby návštevníci prežili príjemný deň v záhrade a
zároveň boli obohatený a nové informácie. Taktiež sa podarilo zorganizovať
celodenný workshop o ekologickom včelárení, ktorý viedol lektor David
Prievalský. Workshop priniesol vysokú pridanú hodnotu jeho návštevníkom a
praktické informácie, ktoré by inak iba ťažko získali bez toho aby sa vyhli chybám.
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61

Ženský algoritmus

Menej Slov, Viac
Slow

800,00 € Košice mestská časť
Juh

62

Divadielko
Concordia

ŽIVÉ UMENIE V
ŽIVOM
PROSTREDÍ

1 000,00 € Banská
Štiavnica

63

DOMOV
NEZÁBUDKA

EKO skleník

1 000,00 € Tornaľa

Finančné prostriedky boli použité na divadelné predstavenie, lektora
workshopu, prenájom priestorov a potrebný materiál.
Košický
Cieľom projektu Viac slow, menej slov bolo zvýšiť povedomie obyvateľstva o
ochrane životného prostredia, recyklácii, cirkulárnej ekonomike, podporiť
ekovýchovu a propagovať zdravý životný štýl a predstaviť lokálnych výrobcov,
predajcov a dizajnérov etickej módy, ekologických potravín a udržateľných
výrobkov. Za realizáciou stálo občianske združenie Ženský algoritmus a na
sociálnych sieťach kampaň zasiahla až 9714 ľudí. Na Instatalky prijali pozvanie:
Martina Dudová, zakladateľka značky Kvitok (374 pozretí), Zuzana Slivenská,
spoluzakladateľka SWAP Košice (92), Dominika Horňáková z iniciatívy Šumné
(132), Michal Sabo - Greenfluencer (98), Zuzana Štefanides, Slow-living blogerka
(240) a Katarína Peterová hovorila o upcyklingu (177). Videá aj stránka budú
dostupné aj po projekte: https://www.leanin.sk/viac-slow-menej-slov.
Vyzbierali sa a odovzdali 4 krabice potrieb pre Arcidiecéznu charitu v Košiciach.
Finančný dar bol použitý na organizáciu, propagáciu a odmeny hosťom a
účastníkom.
Banskobystrický Cieľom projektu bolo zvýšiť povedomie miestnej komunity a detí predškolského
veku o otázkach ekológie. Hlavnými cieľmi bolo dokončiť permakultúrnu
divadelnú záhradu a pripraviť novú bábkovú rozprávku. Vo veľkej miere sa
podarilo naplniť ciele na dobudovanie divadelnej záhrady s hľadiskom a jej
výsadby. Taktiež sa zrealizovalo interaktívne stretnutie so škôlkarmi, kde vznikol
námet na rozprávku a v ďalšom období vznikol aj finálny scenár.
Finančný dar bol použitý na výrobu bábok, potrebných na realizáciu
pripravovanej bábkovej rozprávky.
Banskobystrický Cieľom projektu bola kúpa a užívanie skleníka s bezbariérovým vstupom
vhodným nielen pre mladých prijímateľov, ale aj pre prijímateľov sociálnych
služieb využívajúcich na presun invalidný vozík. Tento cieľ sa podarilo splniť.
Skleník pomáhali zmontovať mladí prijímatelia DD a DSS Tornaľa, ktorí mali z
neho veľkú radosť. Vyvýšené záhony, taktiež pod dohľadom inštruktorov
sociálnej rehabilitácie, pomáhali postaviť najmä mladí prijímatelia. S radosťou
mladí klienti pomáhali pri všetkých prácach od vymeriavania v teréne, pri
montovaní aj pri kúpe zeminy a semien, čo malo pozitívny dopad na ich
každodenný život. Finančný dar bol použitý na bezbariérový skleník a
záhradnícky a stavebný materiál.
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64

Pohodovo, o.z.

Stopy

2 200,00 € Bratislava mestská časť
Ružinov

Bratislavský

65

VERBUM BONUM

Na spoločnej
VLNE

1 500,00 € Spišské
Tomášovce

Košický

Stopy sú projektom veľkej "pátračky", v ktorej dospelí spolu s deťmi išli po
(eko)stope potravín. Ako súčasť brigád na tvorbe záhrady, do ktorej prinavracali
biodiverzitu, zrealizovali workshopy varenia s využitím toho, čo už nasadili. Ako
výzvu si dali, aby jedlo bolo nielen zdravé, ale aj ekologické (s nízkou uhlíkovou
stopou). Navrhli recepty, dokúpili potraviny, navarili, urobili ochutnávky, išli po
stopách potravín, zrátali kilometrickú banku surovín a odhadli na jej základe a
známych výpočtov uhlíkovú stopu, navrhli zníženie. Oslovili farmy, našli jednu,
kde zažili produkciu aj predaj. Dali si výzvu na recept a návod na naj eko zdravé
a chutné lievance, s čo najnižšou uhlíkovou stopou a bez tvorby odpadu. Stopy v
projekte prepojili praktickú ekovýchovu, zdravú výživu a ekogeografiu, ako aj
učenie sa o klimatickej kríze a znižovanie uhlíkovej stopy v praxi. Napriek
obmedzeniam dokázali všetko zrealizovať v súlade s pravidlami a komunita to
hodnotila ako skvelú možnosť spoločných aktivít. Finančný dar bol použitý na
potravinový materiál na workshopy, vybavenie na komunitné prírodné varenie,
dopravu- autobus, lektora, tlačové náklady, kreatívny materiál a propagáciu.
Cieľom projektu bolo upozorniť na hodnotu ovčej vlny - nevidieť vo vlne odpad,
ale zdroj nového kreatívneho materiálu na ďalšie spracovanie. Ľudia si vďaka
projektu uvedomili výnimočné kvality ovčej vlny a spoločne táto téma zjednotila
zapojených. Projekt prispel k zmene pohľadu na ovčiarstvo - z pasívneho pohľadu
na aktívny prístup a možnosťou zapojenia sa do tradičných remeselných aktivít.
Prepojili sa život v prírode a v komunite medzi generáciami zážitkom, ktorý bude
žiť aj budúcej sezóne. Finančný dar bol použitý na nákup materiálu a nástrojov k
spracovaniu ovčej vlny.

Príloha č. 9: Zoznam podporených subjektov v grantovom programe Pamiatka roka Fénix
Č. Vlastník
1 Obec Fintice
2
3

ArBa, s.r.o
Kaštieľ Kubínyi
s.r.o.

Suma
Názov NKP
10 000,00 € Dessewffyovsky kaštieľ
vo Finticiach
10 000,00 € Vila Dr. Emila Stodolu
10 000,00 € Kubínyiovský kaštieľ vo
Vyšnom Kubíne

Miesto pamiatky
Obec Fintice

Mesto
Fintice

Kraj
Prešovský

Liptovský Mikuláš
Dolný Kubín

Bratislava Bratislavský
Dolný
Žilinský
Kubín
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Príloha č. 10: Zoznam podporených subjektov v internom grantovom programe spoločnosti Eustream v rámci vyplatenia darov
Č.
1

2

3

Predkladateľ
Obec Slivník

Názov projektu
Rekonštrukcia
prístupovej cesty na
osadu BIRC

Strojnícka fakulta 800 riešených
STU v Bratislave príkladov z
mechaniky tekutín 2. a 3. diel.
Obec Slivník
Rekonštrukcia
prístupovej cesty na
osadu BIRC

Podporená suma Mesto
1 500,00 € Slivník

Kraj
Košický

2 400,00 € Bratislava Bratislavský

1 500,00 € Slivník

Košický

Anotácia/Záverečná správa
Cieľ projektu je zlepšiť životné podmienky občanov obce. Tohto času je prístupová
cesta „ rozbitá“, sú v nej výtlky. Cesta je dlhá v rekonštruovanom úseku 400m a
široká 3m, na ceste je potrebné vymeniť asfaltový koberec o hrúbke 5 cm o celkovej
ploche 1 200 m2.
Cieľom projektu bolo vytvoriť študijný materiál pre študentov technických a
prírodovedných študijných odborov a zlepšiť tak celkové povedomie o štúdiu na
technických odboroch vyučovaných v SR a to u neodbornej, ale aj odbornej
verejnosti. Finančný dar bol použitý na tlač publikácie 2. a 3. diel.
Cieľom projektu je zlepšiť životné podmienky občanov obce. Tohto času je prístupová
cesta „ rozbitá“, sú v nej výtlky. Cesta je dlhá v rekonštruovanom úseku 400m a
široká 3m, na ceste je potrebné vymeniť asfaltový koberec o hrúbke 5 cm o celkovej
ploche 1 200 m2.

Príloha č. 11: Auditovaná účtovná závierka za rok 2021, zhodnotenie základných údajov zahrnutých v nej a výrok audítora k ročnej účtovnej závierke
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